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          Врз основа на член 20 став 1 од Законот за државната статистика ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 54/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003
година, донесе               

П Р О Г Р А М А 
ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА ПЕРИОДОТ 2003-2007 ГОДИНА 

 
Член 1 

          Со оваа програма се утврдуваат статистичките истражувања што ќе се спроведат во Република
Македонија во периодот 2003-2007 година. 

 
Член 2 

          Програмата ги содржи статистичките истражувања што ќе ги  спроведе Државниот завод за статистика
и овластените носители. 
          Значењето на кратенките употребени во оваа програма се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
оваа програма. 
          Во согласност со оваа програма во периодот 2003-2007 година ќе се спроведат следните статистички
истражувања:    

 
I ИСТРАЖУВАЊА ШТО ГИ СПРОВЕДУВА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

 
1. СИСТЕМ НА СОЦИЈАЛНИ СТАТИСТИКИ 
1.1. ПОПИС  
1.1.1. Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002 година 

1 Назив на истражувањето*  Попис на населението, домаќинствата и становите во Република 
Македонија, 2002 година 

        
2 Периодика*  10 години (вообичаена, но има отстапувања во досегашната пракса): 

Пописот во 2002 година е спроведен од 1 до 15 неомври 2002, критичен 
момент 31 октомври 2002, 24.00 часот 

        
3 Извор на податоците  Попис   
        
4 Краток опис на содржина на податоците  Содржината на Пописот е дефинирана со Законот за Попис на населението, 

домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002 година ("Сл. 
весник на РМ" бр. 16/2001, 37/01, 70/01 и 43/2002) 

        
5 Опфат  Сите лица, домаќинства и станови, дефинирани во Законот за Попис како 

единици кои се опфаќаат со Пописот, според состојбата на 31 октомври 
2002 година 

        
6 Начин на прибирање на податоците  Традиционален метод, односно прибирање на податоците на терен по пат на 

интервју кое го вршат попишувачи. 
        
7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија 
       
8 Рокови  (а) Период на спроведување на Пописот:1-15 ноември 2002  

    (б) Рок за објавување на првите резултаи: 15 јануари  2003 

    (в) Рок за објавување на дефинитивните резултати: сукцесивно до јуни 2004

         
 
* 

 
Активности во периодот за кој се однесува планот, обработка и дисеминација на податоците 
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9 Цел на прибирањето на податоците  Број и структура на населението, домаќинствата, становите и нивната 
територијална разместеност; 
Географски, миграциони, демографски, етнички, образовни и економски 
карактеристики на населението;  
Површина на земјиштето и број на  добиточниот фонд со кој располагаат 
домаќинствата 

10 Национални стандарди (законски основи)  Закон за Попис на населението, домаќинствата и становите во Република 
Македонија, 2002 година ("Сл. весник на РМ" бр. 16/2001; 37/0; 70/01 и 
43/2002); 
Национална класификација на занимањата  
Национална класификација за образование  
Национална класификација на дејностите  
Список на школи 
Систематски список на општини и населени места во Република Македонија
(во согласност со територијалната поделба на Република Македонија, 
утврдена со Законот за територијалната поделба на Република Македонија и 
определувањето на подрачјата на локалната самоуправа и Законот за градот 
Скопје ("Сл. весник на РМ" бр. 49/96) 

11 Меѓународни  стандарди  "Recommendations for the 2000 censuses of the population and housing in the 
ECE region", Statistical standards and studies - No. 49, UN/ECE, EUROSTAT, 
New York and Geneva 1998 
Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 
1, Statistical papers, Series M No. 67/Rev.1, UN, New York, 1998 
Guidelines and table programme for the Community programme of population 
and housing censuses in 2001, Volume 1, Eurostat, May, 1999 

1.1 Публикување на податоци 
         
  ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕ      

  Први резултати      

  Краток опис на резултатите   1. Број на вкупното население  на Република Македонија; 
 2. Вкупен број на живеалишта и домаќинства;  
 3. Број на лица со дозвола за престој во РМ, присутни помалку од една 
година, бегалци, хуманитарно згрижени лица и други. 

  Период на кој се однесуваат   Критичен момент на Пописот 2002 (31 октомври 2002) 

  Ниво на кое се однесуваат   Република Македонија, општини 
  Дефинитивни резултати      

  Назив   Според Програмата за публикување 

  Период на кој се однесуваат   Критичен момент на Пописот 2002 (31 октомври 2002) 

  Ниво на кое се однесуваат   Република Македонија, општини и населени места 

 
 
1.2. Витални статистики 
1.2.1. Статистичко истражување на родени (ДЕМ.1) 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување на родени (ДЕМ.1) 

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - годишна 

3 Извор на податоците  Министерство за внатрешни работи (матичари) 

    Министерство за правда 

4 Содржина на податоците  1. Податоци за евидентирањето: место на раѓање -  

    населено место, општина, странска држава; упис во матичната  

    книга на родени - населено место, тековен број, датум на упис 

    2.Податоци за настанот: датум на раѓање, час, вид на раѓање  

    (едно,две,три и повеќе), каде настанал случајот (болница, 

    стан, друго место)  
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    3. Податоци за детето: име и презиме, ЕМБГ,пол,  виталитет , 

    (живо, мртво), тежина при раѓање, траење на бременоста,  

    државјанство, брачност 

    4. Податоци за мајката: место на постојано живеење, име и  

    презиме, датум на раѓање и ЕМБГ, национална припадност, 

    државјанство, школска подготовка, занимање, општествено- 

    економска положба, колку деца родила досега и колку од тие 

    деца се живи, колку деца родила во овој брак, кој брак е по ред,  

    датум на склучување на бракот 

    5. Податоци за таткото: име и презиме, датум на раѓање и ЕМБГ,  

    национална припадност, државјанство, школска подготовка, 

    занимање, општествено-економска положба 

5 Опфат  Сите уписи во матичната книга на родени (целосен опфат) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува матичарот и го доставува 

    до Државниот завод за статистика преку регионалните одделе- 

    нија за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 5-ти во 
месецот за претходниот месец 

    б) Рок за месечни претходни податоци: 30-ти во месецот за  

    претходниот месец 

    в)рок за квартални претходни податоци:45 дена по завршување  

    на кварталот   

    г) Рок за публикување: 30.06 

9 Цел на прибирање на податоците  Апсолутни показатели за бројот на живородени и мртвородени, 

    податоци за родителите, природен прираст, стапки на природен 

    прираст,општи и специфични стапки на фертилитет,  

    стапка на вкупен фертилитет (ТФР), витален индекс, проце- 

    на на бројот на население 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за матична евиденција ("Службен весник на РМ" бр. 8/95) 

11 Меѓународни стандарди  Definitions and Methods of collecting demographic statistics in the European 
Community countries, EUROSTAT, ECSC-EEC-EAEC,Luxembourg, 1994  

    Handbook of vital statistics systems and methods, Studies in methods, Series F, 
No 35, Volume I, UN New York,1991 

     Меѓународна  класификација на занимања 

 
1.2.2.  Статистичко истражување за умрени лица (ДЕМ.2) 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за умрени лица (ДЕМ.2) 
2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Министерство за внатрешни работи (матичари) 
    Министерство за правда 
4 Содржина на податоците  1. Податоци за евидентирањето: место на смртта -  
    населено место, општина, странска држава; упис во матичната  
    книга на умрени - населено место, тековен број, датум на упис 
    2.Податоци за настанот: датум на смртта,место на смртта, каде   
    настанал случајот (здравствена организација, стан, друго место), 
    причина за смрт 
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    3. Податоци за умреното лице: име и презиме, пол, датум на  
    раѓање и ЕМБГ, место на постојано живеење, брачна состојба, 
    национална припадност, државјанство, школска подготовка, 
    занимање/занимање на издржувателот, општествено- економска 
    положба на лицето/издржувателот, лекуван/нелекуван 
    4. Податоци за мајката на умрено доенче: датум на раѓање и  
    ЕМБГ, брачност, државјанство, колку вкупно деца родила ,  
    највисока завршена школа, занимање 
    5. Податоци за насилна смрт: вид на насилна смрт, ден, месец,  
    час и интервал меѓу настанот и смртта, каде и во кое време  
    настанал несреќниот случај 
    6. Документ за причината за смрт: Потврда за смрт и лекарски 
    извештај за причината за смрт 
       
5 Опфат  Сите уписи во матичната книга на умрени (целосен опфат) 
       
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува матичарот и го доставува 
    до Државниот завод за статистика преку регионалните одделе- 
    нија за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 5-ти во 
месецот за претходниот месец 

    б) Рок за месечни претходни податоци: 30-ти во месецот за  
    претходниот месец 

    в)Рок за квартални претходни податоци:45 дена по завршувањето  
    на кварталот   

    г) Рок за публикување: 30.06. 
       
9 Цел на прибирање на податоците  Апсолутни показатели за бројот и структурата на умрените ,  
    причини за смрт, вид и причина за насилна смрт, природен 
    прираст, процена на бројот на население, општи и  
    специфични стапки на смртност, смртност на доенчињата 
       

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за матична евиденција ("Службен весник на РМ" бр. 8/95) 
    Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр. 17/97) 
       

11 Меѓународни стандарди  Definitions and Methods of collecting demographic statistics in the  

    European Community countries, EUROSTAT, ECSC - EEC - EAEC, 
Luxembourg, 1994 

    Handbook of vital statistics systems and methods, Studies in methods, Series F, 
No 35, Volume I, UN New York,1991 

    Меѓународна класификација на болести, повреди и причини за смрт, МКБ-
9 

    Меѓународна статистичка класификација на болести и сродни 
    здравствени проблеми, МКБ-10 

     Меѓународна  класификација на занимања 

1.2.3.  Статистичко истражување на склучени бракови (ДЕМ.3) 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување на склучени бракови (ДЕМ.3) 

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - годишна 

3 Извор на податоците  Министерство за внатрешни работи (матичари) 

4 Содржина на податоците  1.Податоци за евидентирањето: место на склучување на бракот-  

    населено место, општина, странска држава; упис во матичната  

    книга на венчаните - населено место, тековен број, датум на упис 
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    2.Податоци за настанот: датум на склучување на бракот   

    3. Податоци за младоженецот и невестата: име и презиме,   

    поранешна брачна состојба, кој брак е по ред, датум на раѓање 

    и ЕМБГ, место на живеење пред и по склучување на бракот, 

    национална припадност, државјанство, школска подготовка, 

    занимање/занимање на издржувателот, општествено економска 

    положба на младоженците и на издржувателот 

5 Опфат  Сите уписи во матичната книга на венчани (целосен опфат) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува матичарот и го доставува 

    до Државниот завод за статистика преку Регионалните одделе- 

    нија за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 5-ти во 
месецот за претходниот месец 

    б) Рок за месечни претходни податоци: 30-ти во месецот за  

    претходниот месец 

    в) Рок за квартални претходни податоци:45 дена по завршување  

    на кварталот   

    г) Рок за публикување: 30.06. 

9 Цел на прибирање на податоците  Број на склучени бракови според карактеристиките на младо- 

    женецот и невестата  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за матична евиденција ("Службен весник на РМ" бр. 8/95) 

    Закон за семејство ("Службен весник на РМ" бр. 80/92) 

11 Меѓународни стандарди  Definitions and Methods of collecting demographic statistics in the  

    European Community countries, EUROSTAT, ECSC-EEC-EAEC, 
Luxembourg, 1994 

    Handbook of vital statistics systems and methods, Studies in methods, Series F, 
No 35, Volume I, UN New York,1991 

    Меѓународна  класификација на занимања 
 
1.2.4. Статистичко истражување за разведени бракови (РБ.1) 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за разведени бракови (РБ.1) 
2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Основните судови надлежни за разведување на брак 
4 Содржина на податоците  1. Податоци за евидентирањето: назив и шифра на Основниот суд,  
    број на П уписникот, дата на запишувањето и реден број од  
    контролникот   
    2. Податоци за настанот: датум на разведување (правосилност    
    на пресудата)    
    3. Податоци за бракот: датум на склучување на бракот, кој по ред  
    е овој брак, последно место на заедничко живеење,   
     број на деца родени во овој брак и колку од тие деца се живи,  
    број на издржувани деца кои не се родиле во овој брак,  
     на кого се доделени издржуваните деца од овој брак  
    4. Податоци за мажот и жената: име и презиме, датум на раѓање 
    и ЕМБГ, национална припадност, државјанство, школска  
    подготовка, занимање, општествено економска положба,  
    брачна состојба пред стапување во бракот што се разведува 
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5 Опфат  Сите правосилно разведени бракови (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува судијата и го доставува 
    до Државниот завод за статистика преку регионалните одделе- 
    нија за статистика 
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица:  

5-ти во месецот за претходниот месец 

    б) Рок за месечни претходни податоци: 30-ти во месецот за  
    претходниот месец 
    в) Рок за квартални претходни податоци: 45 дена по завршување  
    на кварталот   
    г) Рок за публикување: 30.06. 
9 Цел на прибирање на податоците  Број на разведени бракови според карактеристиките на мажот 
    и жената; стапка на разведени бракови, стапка на разведени 
    во однос на склучени бракови 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државна статистика (Службен весник на РМ бр. 54/97); 
    Закон за семејство (Службен весник на РМ бр. 80/92) 

11 Меѓународни стандарди  Definitions and Methods of collecting demographic statistics in the  

    European Community countries, EUROSTAT, ECSC - EEC - EAEC, 
Luxembourg, 1994 

    Handbook of vital statistics systems and methods, Studies in methods, Series F, 
No 35, Volume I, UN New York,1991 

    Меѓународна  класификација на занимања 
 
1.2.5. Преглед на запишувања во матични книги (ДЕМ.4)  

1 Назив на истражувањето  Преглед на запишувања во матични книги (ДЕМ.4)  
2 Периодика  Прибирање - месечно 
3 Извор на податоците  Министерство за внатрешни работи (матичари) 
4 Содржина на податоците  Родени (според пол и тековниот број на запишување во матичната книга), 

број на запишувања на признавања на татковство и позаконувања), умрени 
(според пол и тековен број на запишувања во матичната книга), умрени од 
насилна смрт (по видови), тековен број на запишувања во матичната книга)
склучени бракови (според тековен број на запишувања во матичната книга)

5 Опфат  Сите уписи во матичните книги, за секое населено место, по тековен број 
од 1 до Н, за секоја година 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува матичарот и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за 
статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 5-ти во 

месецот за претходниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците  Контрола на опфатот на виталните случаи што се следи преку тековниот 
број на запишувањата во матичните книги ( дали за секој упис во МК се 
добива статистички лист) 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за матична евиденција ("Службен весник на РМ" бр. 8/95) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   
 
 
1.2.6. Статистичко истражување за отселени-доселени лица  

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за отселени-доселени лица  

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - годишна 

3 Извор на податоците  Министерство за внатрешни работи  

4 Содржина на податоците  1.Податоци за евидентирањето: место и датум на пријава/одјава,  

    2. Податоци за настанот: пријава / одјава, причина за  
    преселување   
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    3. Податоци за мигрантот: (државјани на Република Македонија), 
    име, презиме и име на еден од родителите, пол, датум на раѓање 
    и ЕМБГ, место на раѓање, национална припадност, државјанство, 
    брачна состојба, школска подготовка, занимање, адреса на која  
    се пријавува, адреса од која се одјавува, дали се одјавува/ 
    пријавува само или со членови на семејството 

5 Опфат  Сите пријавувања / одјавувања  направени на територијата на Република 
Македонија, во службите за внатрешни работи, сите доселени во  РМ од 
странство и сите отселени од РМ во друга држава  

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува овластено лице од МВР и  
    го доставува до ДЗС преку регионалните одделенија за  
    статистика   
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица:  
5-ти во месецот за претходниот месец 

    б) Рок за публикување: 31.05. 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на внатрешните и надворешните миграции, салдото на  
    миграции, структурата на миграциите според различни белези, 
    процена на населението, бројот на доселени и отселени според  
    државата од која дошле и во која заминале 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на  
    граѓаните ("Службен весник на РМ" бр. 36/92) 

    Закон за изменување на Законот за пријавување на живеалиштето и 
престојувалиштето на граѓаните ("Службен весник на РМ" бр. 43/2000) 

11 Меѓународни стандарди  Recommendation on statistics of international migration ST/ESA/STAT/SER.M. 
58/REV.1, UN, New York 1998 

    Меѓународна  класификација на занимања 
 
1.2.7. Статистичко истражување за странци 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за странци 

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - годишна 

3 Извор на податоците  Министерство за внатрешни работи  

4 Содржина на податоците  1. Податоци за евидентирањето: место и датум на пријава/одјава  

    2. Податоци за настанот: пријава / одјава, својство во кое 
    странецот престојува, причина за одобрување на престој, по кој  
    пат лицето се пријавува, должина на одобрен престој, должина 
    на вкупен престој во РМ 

    3. Податоци за странецот: (државјани на друга држава), 
    име, презиме и име на еден од родителите, пол, датум на раѓање, 
    место на раѓање, национална припадност, државјанство, 
    брачна состојба, школска подготовка, занимање, адреса на која  
    се пријавува, адреса од која се одјавува  

5 Опфат  Сите пријавувања/одјавувања  на странски државјани во 
    и од Република Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува овластено лице од МВР и  
    го доставува до ДЗС   

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 5-ти во 
месецот за претходниот месец 

    б) Рок за публикување: 31.05. 
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9 Цел на прибирање на податоците  Број на доселени и отселени според државата од која дошле  
    и во која заминале, структура на странците 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на  
    граѓаните ("Службен весник на РМ" бр. 36/92) 

    Закон за изменување на Законот за пријавување на живеалиштето и 
престојувалиштето на граѓаните ("Службен весник на РМ" бр. 43/2000) 

    Закон за движење и престој на странци ("Службен весник на РМ" бр.36/92)

    Правилник за начинот на издавање на патни и други исправи и визи на 
странци и за обрасците на тие исправи и визи ("Службен весник на РМ" бр. 
75/93) 

11 Меѓународни стандарди  Recommendation on statistics of international migration ST / ESA / STAT / 
SER. M. 58/REV.1, UN, New York 1998 

    Меѓународна класификација на занимања 

 
1.2 Публикувани податоци   
  Податоци публикувани во статистички прегледи 

(публикации) 
    

1 Назив на публикацијата  Природно движење на населението во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.06.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 
       
2 Назив на публикацијата  Отселени - доселени лица во Република Македонија  

  Број на годишни изданија  1   
       
  Време на излегување од печат  31.05.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 
       
3 Назив на публикацијата  Процена на бројот на населението во Република Македонија според возраст и 

пол 

  Број на годишни изданија  1   
       
  Време на излегување од печат  30.09.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 
       
4 Назив на публикацијата  Морталитетни таблици на Република Македонија 

  Број на годишни изданија  1   
       
  Време на излегување од печат  31.10.   
  Територијално ниво  Република Македонија 
       
  Податоци публикувани во соопштенија     
1 Назив на соопштението  Природно движење на населението во Република Македонија 
    (претходни податоци) 
  Број на годишни изданија  4   
  Време на излегување од печат  Квартално (45 дена по истек на кварталот) 
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 
  Содржина на податоците  Живородени по пол, мртвородени, умрени и умрени доенчиња 
    по пол, склучени и разведени бракови 
       
2 Назив на соопштението  Наталитет во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
       
  Време на излегување од печат  Јуни    
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 

  Содржина на податоците  Родени, живородени по пол, брачност,  место на раѓање, 
    школска подготовка на мајката,возраст на мајката 
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3 Назив на соопштението  Морталитет во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Јуни    
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 

  Содржина на податоците  Умрени и умрени доенчиња по пол и  лекуваност, умрени по 
    возраст и по причини за смрт 
       
4 Назив на соопштението  Наталитет и морталитет во Република Македонија 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Јуни    

  Територијално ниво  Република Македонија,  градови 
       
  Содржина на податоците  Живородени по пол и место на раѓање, умрени и умрени  

    доенчиња според лекуваноста 
       
5 Назив на соопштението  Умрени лица од насилна смрт во Република Македонија 

  Број на годишни изданија  1   
       
  Време на излегување од печат  Јуни    
  Територијално ниво  Република Македонија,  општини 
  Содржина на податоците  Умрени според видот на насилната смрт, структура на насилната смрт 

6 Назив на соопштението  Склучени и разведени бракови во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Јуни    
  Територијално ниво  Република Македонија,  општини 
       
  Содржина на податоците  Разведени бракови според траењето на бракот, склучени бракови според бракот 

по ред, возраста на жената и мажот, разведени бракови според возраста на 
жената и мажот  

  Податоци публикувани во Месечен статистички 
извештај (Билтен) 

     

1 Број на годишни изданија  12 (претходни податоци) 
  Време на излегување од печат  Крај на месец   
  Содржина на податоците  Претходни месечни податоци: живородени , мртвородени, умрени, умрени 

доенчиња, природен прираст, склучени и разведени бракови (апсолутни и 
релативни показатели)  

  Податоци публикувани во Претходни 
статистички податоци за Република македонија

    

1 Број на годишни изданија  1   

  Време на излегување од печат  Крај на годината или почеток на наредната 

  Содржина на податоците  Живородени, умрени, природен прираст, склучени и разведени бракови 

  Податоци публикувани во Статистички      
  годишник на Република Македонија     
1 Содржина на податоците  Процени на населението:  население по пол и возраст 

  Период на кој се однесуваат  Последни две години 

  Територијално ниво  Република Македонија 

       
2 Содржина на податоците  Статистичко истражување за родени:  живородени по пол, место на раѓање, 

стручна помош, ред на раѓање, национална припадност на мајката,брачност, 
возраст на мајката, мртвородени по пол и стручна помош при раѓањето 
(апсолутни и релативни показатели), специфични стапки на фертилитет, бруто 
и нето-стапки на репродукција 

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години, претходна година  

  Територијално ниво  Република Македонија,  дел од податоците и по општини  
       
3 Содржина на податоците  Статистичко истражување за умрени: умрени по возраст, место 
    на смрта и лекуваност, умрени доенчиња по возраст, специфични  
    стапки на морталитет, 
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  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години, претходна година 

  Територијално ниво  Република Македонија,  дел од податоците и по општини  

       
4 Содржина на податоците  Статистичко истражување за склучени бракови: бракови по возраст на 

невестата и младоженецот,поранешна брачна состојба и брак по ред  

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години 

  Територијално ниво  Република Македонија, по општини (само вкупно бракови) 
       
5 Содржина на податоците  Статистичко истражување за разведени бракови:  разведени по траење на 

бракот, возраст на жената и мажот, национална припадност  на жената и мажот,
број на издржувани деца од овој брак  

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години 

  Територијално ниво  Република Македонија, по општини (само вкупно разведени) 
       
6 Содржина на податоците  Статистичко истражување за миграции: миграционо салдо, доселени и 

отселени по пол,брачна состојба,возраст, причина за преселување, национална 
припадност, доселени и отселени граѓани на Република Македонија и странци, 
по држави 

  Период на кој се однесуваат  Претходна година 

  Територијално ниво  Република Македонија, општини, НУТС региони 
 
1.3. Статистика на образование 
1.3.1. Статистичко истражување за основните училишта на крајот на учебната година,   УОК     
         
1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за основните училишта на крајот на

учебната година,   УОК     

2 Периодика    Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - крај на  учебната година 

       
3 Извор на податоците  Основните училишта (редовни и специјални) 

       
4 Содржина на податоците  Училишта според видот на училиштето; според развиеноста, 

смените во кои работи, бројот и видот на паралелките, како и 
организационата поставеност на училиштата. Ученици по пол, 
одделение, по успех; ученици кои  завршиле одделение по оценка; 
ученици според изјаснувањето за национална припадност, 
завршени ученици според изјаснувањето за национална 
припадност; исхрана на учениците во училиштето; училишни 
библиотеки по број на книги и јазикот на издавање; ученици кои се 
отпишале од училиштето по националност, отсуство на учениците 
од часови, наставни простории.  

    Наставен персонал според видот на работниот однос, според 
степенот на стручна подготовка, според фондот на часови и 
изјаснувањето за национална припадност. 

    Стручни соработници според националноста и стручната 
подготовка. 

       
5 Опфат    Целосен (сите основни училишта - редовни и специјални) 

       
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат основните училишта, а 

податоците ги собираат и доставуваат до Државниот завод за 
статистика регионалните одделенија за статистика 

       
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок на доставување од извештајните единици: 30.09.  

    б) Рок за публикување: 31.01. наредната година-соопштение 
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9 Цел на прибирање на податоците    Следење на основното образование за потребите на 
Министерството за образование и наука и други домашни и 
надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
52/2002) 

    Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED'97 (класификации, методологии, номенклатури и 
стандарди) 

    Национална класификација на дејностите ("Службен весник на 
РМ" бр. 7/98  "Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието 
(International Standard Classification of Education ISCED '97) - 
UNESCO 

1.3.2. Статистичко истражување за основните училишта во кои наставата се изведува на јазиците на заедниците, на крајот на 
учебната година,  УМК     
         
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за основните училишта во кои 

наставата се изведува на јазиците на заедниците, на крајот на 
учебната година,  УМК     

2 Периодика   Прибирање: годишно 

    Обработка: годишна 

    Извештаен период - крај на  учебна година 

3 Извор    Основните училишта (редовни и специјални) 

4 Содржина на податоците  Училишта според јазикот на кој се изведува наставата, ученици по 
пол, одделение, завршени ученици, ученици според изјаснувањето 
за националната припадност 

    Наставен персонал според видот на работниот однос, според 
степенот на стручната подготовка, според фондот на часови и 
изјаснувањето за националната припадност  

5 Опфат   Целосен (сите основни училишта - редовни и специјални) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат основните училишта, а 
податоците ги собираат и доставуваат до Државниот завод за 
статистика регионалните одделенија за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици: 30.09.  

    б) Рок за публикување: 31.01. наредната година-соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на основното образование за потребите на 
Министерството за образование и наука и други домашни и 
надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за основното образование ("Службен весник на РМ"  
бр. 52/2002) 

    Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED'97 (класификации, методологии, номенклатури и 
стандарди) 

    Национална класификација на дејностите ("Службен весник на 
РМ" бр. 7/98  "Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието 
(International Standard Classification of Education ISCED '97) - 
UNESCO 

 
 
1.3.3. Статистичко истражување за основни училишта за возрасни на крајот на учебната година,  УОВК   

1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за основни училишта за возрасни на 
крајот на учебната година,  УОВК      

2 Периодика    Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - крај на  учебна година 

3 Извор на податоците  Основни училишта за возрасни 
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4 Содржина на податоците  Училишта, ученици по пол, успех на учениците кои завршиле 
училиште, ученици според изјаснувањето за националната припадност;
завршени ученици според возраста, училишни библиотеки 

    Наставен персонал според видот на работниот однос, според степенот 
на стручната подготовка и фондот на часови, според изјаснувањето за 
националната припадност   

    Стручни соработници според степенот на стручна подготовка и според 
изјаснувањето за национална припадност 

5 Опфат    Целосен (основни училишта за возрасни) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат основните училишта за 
возрасни, а регионалните одделенија за статистика ги собираат и 
доставуваат до Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 30.09.  

    б) Рок за публикување 31.01. наредната година-соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на основното образование за потребите на Министерството за 
образование и наука и други домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 52/2002)

    Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED'97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди) 

    Национална класификација на дејностите ("Службен весник на РМ" бр.
7/98  "Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието 
(International Standard Classification of Education ISCED '97) - UNESCO 

1.3.4. Статистичко истражување за основните уметнички училишта на крајот на учебната година,  УУК    

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за основните уметнички училишта на 
крајот на учебната година,  УУК    

2 Периодика   Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - крај на  учебна година 

3 Извор    Основни уметнички училишта - музички и балетски 

4 Содржина на податоците  Училишта, ученици според отсекот на кој се запишани, полот, 
завршени ученици, ученици според изјаснувањето за националната 
припадност, библиотеки 

    Наставен персонал според видот на работниот однос, според степенот 
на образование, фондот на часови и изјаснувањето за национална 
припадност 

    Стручни работници според стручната подготовка, изјаснувањето за 
национална припадност 

5 Опфат   Целосен (основните уметнички училишта-музички и балетски) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат основните уметнички 
училишта, а регионалните одделенија за статистика ги собираат и 
доставуваат до Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови   а) Рок за доставување од извештајните единици 30.09.  

    б) Рок за публикување 31.01. наредната година-соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на основното образование за потребите на Министерството за 
образование и наука и други домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 52/2002)

    Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED'97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди) 
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    Национална класификација на дејностите ("Службен весник на РМ" бр.
7/98  "Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието 
(International Standard Classification of Education ISCED '97) - UNESCO 

1.3.5. Статистичко истражување за средни училишта на крајот на учебната година,  УСК   

1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за средни училишта на крајот на 
учебната година,  УСК   

2 Периодика    Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - крај на  учебната година 

3 Извор на податоците  Средните училишта (редовни и специјални) 

4 Содржина на податоците  Училишта според видот на училиштето, паралелки по години, 
ученици по пол и години, по струка; ученици кои завршиле година 
по оценки; редовни ученици кои завршиле училиште според 3-
годишни и 4- годишни програми, струка, пол, според изјаснувањето 
за националната припадност; вонредни ученици кои завршиле 
училиште  според 3- годишни и 4-годишни програми, по пол, струка, 
според изјаснувањето за националната припадност; ученици кои се 
стекнале со специјалистичко образование и стручно оспособување по
струка, исхрана на учениците; отсуство на учениците од часови, 
ученици кои се отпишале од училиште, библиотеки според фондот 
на книги и според јазикот на издавањето, наставни простории. 

    Наставен персонал според видот на работниот однос, според 
степенот на стручната подготовка, според фондот на часови и 
националната припадност 

    Стручни работници според степенот на образованието и 
изјаснувањето за националната припадност 

5 Опфат    Целосен (сите средни училишта - редовни и специјални) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат средните училишта, а 
регионалните одделенија за статистика ги собираат и доставуваат до 
Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 30.09.  

    б) Рок за публикување 31.01. наредната година-соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на средното образование за потребите на Министерството 
за образование и наука и други домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за средното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
52/2002) 

    Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED'97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди) 

    Национална класификација на дејностите ("Службен весник на РМ" 
бр. 7/98  "Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието 
(International Standard Classification of Education ISCED '97) - 
UNESCO 

1.3.6. Статистичко истражување за средните училишта во кои наставата се изведува на јазиците на заедниците на крајот на 
учебната година,  УСНК  

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за средните училишта во кои 
наставата се изведува на јазиците на заедниците на крајот на 
учебната година,  УСНК  

       
2 Периодика   Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - крај на  учебната година 

3 Извор    Средните училишта (редовни и специјални) 
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4 Содржина на податоците  Училишта, паралелки, ученици, наставници, според јазикот на кој се 
изведува наставата; паралелки по години, ученици по пол и години, 
по струка; ученици кои завршиле година по оценки; редовни 
ученици кои завршиле училиште, пол и струка; ученици по години и 
според изјаснувањето за националната припадност   

    Наставен персонал според јазикот на кој ја изведува наставата и 
видот на работниот однос, според степенот на стручната подготовка 
и фондот на часови, според изјаснувањето за националната 
припадност    

    Стручни работници според степенот на стручна подготовка, според 
изјаснувањето за националната припадност  

5 Опфат   Целосен (сите средни училишта - редовни и специјални) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат средните училишта, а 
регионалните одделенија за статистика ги собираат и доставуваат до 
Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 

8 Рокови   а) Рок за доставување од извештајните единици 30.09.  

    б) Рок за публикување 31.01. наредната година-соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на средното образование за потребите на Министерството 
за образование и наука и други домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за средното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
52/2002) 

    Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED'97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди) 

     Национална класификација на дејностите ("Службен весник на РМ" 
бр. 7/98  "Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието 
(International Standard Classification of Education ISCED '97) - 
UNESCO 

1.3.7. Статистичко истражување за основните училишта на почеток на учебната година,   УОП  

1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за основните училишта на почеток на 
учебната година,   УОП  

2 Периодика    Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - почеток на  учебна година 

3 Извор на податоците  Основните училишта (редовни и специјални) 

4 Содржина на податоците  Училишта според видот, според развиеноста на училиштата, паралелки 
по одделенија, ученици, одделенија, пол и повторувачи по одделенија, 
ученици на кои им се обезбедени бесплатни учебници, превоз и 
интернатско сместување, ученици според изучувањето прв и втор 
задолжителен странски јазик и факултативен, ученици по одделенија, 
пол и возраст 

    Наставен персонал според полот, видот на работниот однос, степенот 
на стручна подготовка, фондот на часови, наставници со покусо од 
полното работно време и наставници според возраста 

    Стручни работници според степенот на стручната подготовка  

5 Опфат    Целосен (сите основни училишта - редовни и специјални) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат основните училишта, а 
регионалните одделенија за статистика ги собираат и доставуваат до 
Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 30.10.  

    б) Рок за публикување 31.01. наредната година-соопштение 
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9 Цел на прибирање на податоците    Следење на основното образование за потребите на Министерството за 
образование и наука и други домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 52/2002)

    Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED'97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди) 

    Национална класификација на дејностите ("Службен весник на РМ" бр. 
7/98  "Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието (International 
Standard Classification of Education ISCED '97) - UNESCO 

1.3.8. Статистичко истражување за основните училишта за возрасни на почетокот на учебната година,  УОВП   
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за основните училишта за возрасни на 

почетокот на учебната година,  УОВП   
2 Периодика   Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - почеток на  учебната година 

3 Извор    Основни училишта за возрасни 

4 Содржина на податоците.  Училишта, паралелки, ученици по пол, повторувачи и по години на 
учење. Ученици според изучувањето на странски јазик, возраста и 
полот 

    Наставен персонал според видот на работниот однос, по пол, според 
степенот на образованието и фондот на часови, наставници со покусо 
од полното работно време и наставници според  возраста  

    Стручни работниции според степенот на стручната подготовка 

5 Опфат   Целосен (основни училишта за возрасни) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат основните училишта за 
возрасни, а регионалните одделенија за статистика ги собираат и 
доставуваат до Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 30.10.  

    б) Рок за публикување 31.01. наредната година-соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на основното образование за потребите на Министерството за 
образование и наука и други домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 52/2002)

    Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED'97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди) 

    Национална класификација на дејностите ("Службен весник на РМ" бр. 
7/98  "Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието (International 
Standard Classification of Education ISCED '97) - UNESCO 

 
1.3.9. Статистичко истражување за основни уметнички училишта на почетокот на учебната година,  УУП   

1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за основни уметнички училишта на 
почетокот на учебната година,  УУП   

2 Периодика    Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - почеток на  учебната година 

3 Извор на податоците  Основните уметнички училишта   (музички и балетски) 

       
4 Содржина на податоците  Училишта според отсекот (музички, балетски), ученици по пол 
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    Наставен персонал според видот на работниот, однос, според степенот 
на стручната подготовка, фондот на часови  

    Стручни работници според степенот на стручната подготовка  

5 Опфат    Целосен (основни уметнички училишта -музички и балетски)   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат основните уметнички 
училишта, а регионалните одделенија за статистика ги собираат и 
доставуваат до Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 30.10.  

    б) Рок за публикување 31.01. наредната година-соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на основното уметничко образование за потребите на 
Министерството за образование и наука и други домашни и 
надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 52/2002)

    Системот на образованието во Република Македонија во однос на 
ISCED'97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди) 

    Национална класификација на дејностите ("Службен весник на РМ" бр. 
7/98  "Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието (International 
Standard Classification of Education ISCED '97) - UNESCO 

1.3.10. Статистичко истражување за средни училишта на почеток на учебната година, УСП   

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за средни училишта на почеток на 
учебната година, УСП   

2 Периодика   Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - почеток на  учебната година 

3 Извор    Средните училишта (редовни и специјални) 

4 Содржина на податоците.  Училишта според видот на училиштето, запишани ученици во прва 
година, без повторувачи по оценки, вкупно запишани ученици по 
години, пол и повторувачи, по струка, ученици според изучувањето на 
странски јазик (прв странски јазик задолжителен, втор странски јазик 
задолжителен и факултативен странски јазик), ученици по години, пол 
и возраст  

    Наставен персонал според видот на работниот однос, според степенот 
на стручната  подготовка, фондот на часови. Наставници со покусо од 
полното работно време и наставници според возраста  

    Стручни работници според степенот  на стручната подготовка  

5 Опфат   Целосен (сите средни училишта - редовни и специјални) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат средните училишта, а 
регионалните одделенија за статистика ги собираат и доставуваат до 
Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови   а) Рок за доставување од извештајните единици 30.10.  

    б) Рок за публикување 31.01. наредната година-соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на средното образование за потребите на Министерството за 
образование и наука и други домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за средното образование ("Службен весник на РМ" бр. 52/2002) 

    Системот на образование во Република Македонија во однос на 
ISCED'97 (класификации, методологии, номенклатури и стандарди) 
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    Национална класификација на дејностите ("Службен весник на РМ" бр. 
7/98  "Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието (International 
Standard Classification of Education ISCED '97) - UNESCO 

 
1.3.11.Попис на училишен простор УЗГР.1 (прашалник за училишна зграда) 

1 Назив на истражувањето   Попис на училишен простор УЗГР.1 (прашалник за училишна зграда)

2 Периодика    Прибирање  десетгодишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - тековна 2004 

3 Извор на податоците  Основни и средни  училишта 

4 Содржина на податоците  Училишта според видот, општи податоци за зградата, податоци за 
просториите во зградата што ги користат основните и средните училишта 
и за учениците во училиштата (наставни простории и други простории во 
зградата), училници и специјални наставни простории според бројот на 
смените, број на ученици според смените, простории во зградите на 
основните и средните училишта кои училиштата не ги користат, 
фискултурни вежбалишта-игралишта и двор. 

5 Опфат    Целосен (сите видови на основни и средни  училишта) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат основните и средните  училишта, а
регионалните одделенија за статистика ги собираат и доставуваат до 
Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 30.04. 

    б) Рок за публикување 30.09. 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на училишниот простор во основните и средните  училишта за 
потребите на Министерството за образование и наука и други домашни и 
надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за основното и средното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
52/2002) 

11 Меѓународни стандарди    Нема   

1.3.12. Попис на училишен простор У-ЗГР.2 (прашалник за училиште) 

1 Назив на истражувањето   Попис на училишен простор У-ЗГР.2 (прашалник за училиште) 

2 Периодика    Прибирање  десетгодишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - тековна 2004 

3 Извор на податоците  Основни и средни  училишта 
4 Содржина на податоците  Општи податоци за училиштето, број на згради што ги користи 

училиштето, број на згради со кои управува училиштето, податоци за 
просториите што ги користи училиштето,  училници и специјални 
наставни простории според бројот на смените, број на ученици според 
смените, податоци за наставни простории и други простории во зградата, 
земјиште кое училиштето го користи 

5 Опфат    Целосен (сите видови на основни и средни  училишта) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичките обрасци ги пополнуваат основните и средните  училишта, 
а регионалните одделенија за статистика ги собираат и доставуваат до 
Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 30.04. 

    б) Рок за публикување 30.09. 
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9 Цел на прибирање на податоците    Следење на училишниот простор во основните и средните  училишта за 
потребите на Министерството за образование и наука и други домашни и 
надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за основното и средното образование ("Службен весник на РМ" бр. 
52/2002) 

11 Меѓународни стандарди    Нема   

 
1.3.13. Попис на наставен персонал во основните и средните училишта, ПНП (прашалник за наставникот) 

1 Назив на истражувањето   Попис на наставен персонал во основните и средните 
училишта, ПНП (прашалник за наставникот) 

2 Периодика    Прибирање  десетгодишно 
    Обработка годишна 
    Извештаен период - тековна 2006 
3 Извор на податоците  Основни и средни  училишта 

4 Содржина на податоците 

 

Податоци за училиштето според видот, податоци за наставникот: 
пол, дата на раѓање, државјанство, изјаснување според 
националната припадност, место на постојано живеење, 
највисока завршена школа, работен однос, звање во просветата, 
вонредно школување, работниот стаж, број на предмети кои ги 
предава, број на паралелки во кои се изведува настава, вкупен 
број на ученици на кои се предава, стекнат научен степен, 
наставен јазик/ци на кој се изведува наставата, податоци за 
училиштата, наставните предмети, часовите и стручната 
застапеност во наставата 

5 Опфат    Целосен (сите видови на основни и средни  училишта) 
6 Начин на прибирање на податоците 

 

Статистичкиот образец го пополнуваат основните и средните  
училишта, а регионалните одделенија за статистика ги собираат и
доставуваат до Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво  
 

Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 10.05. 
    б) Рок за публикување 30.12. 
9 Цел на прибирање на податоците   

 

Следење на наставниот персонал во основните и средните  
училишта за потребите на Министерството за образование и 
наука и други домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа) 
 

Закон за основното и средното образование ("Службен весник на 
РМ" бр. 52/2002) 

11 Меѓународни стандарди   
 

Нема   

1.3.14. Попис на наставниот персонал во основните и средните училишта ПНП (прашалник за училиштето) 

1 Назив на истражувањето  
 

Попис на наставниот персонал во основните и средните 
училишта ПНП (прашалник за училиштето) 

2 Периодика    Прибирање  десетгодишно 

    Обработка годишна 
   

 
Извештаен период - тековна 2006 

3 Извор на податоците  Основни и средни  училишта 

4 Содржина на податоците 

 

Податоци за училиштето според видот, јазик/ци на кој се 
изведува наставата во училиштето, контролен список на 
наставници 

5 Опфат    Целосен (сите видови на основни и средни  училишта) 

6 Начин на прибирање на податоците 

 

Статистичките обрасци ги пополнуваат основните и средните  
училишта, а регионалните одделенија за статистика ги собираат и
доставуваат до Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 10.05. 
    б) Рок за публикување 30.12. 
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9 Цел на прибирање на податоците   

 

Следење на наставниот персонал во основните и средните  
училишта за потребите на Министерството за образование и 
наука и други домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа) 
 

Закон за основното и средното образование ("Службен весник на 
РМ" бр. 52/2002) 

11 Меѓународни стандарди    Нема   

 
1.3.15. Статистичко истражување за структурата на високообразовните установи  ШВ.21 

1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за структурата на високообразовните установи  
ШВ.21 

2 Периодика    Прибирање годишно 
    Обработка годишна 
    Ивештаен период - почеток на  учебната година 

3 Извор на податоците  Високи стручни школи и факултети  

4 Содржина на податоците  Назив и вид на школата, отсек-група, степен на образование, траење на студиите
во семестри  

5 Опфат    Целосен (високи стручни школи и факултети) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат високите стручни школи и факултетите 
и го   доставуваат до Државниот завод за статистика   

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 10.11. 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на високото образование за потребите на Министерството за 
образование и наука и други домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 64/2000) 

    Системот на образование во Република Македонија во однос на ИСЦЕД'97 
(класификации, методологии, номенклатури и стандарди)  

    Национална класификација на дејностите ("Службен весник на РМ" бр. 7/98  
"Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието (International Standard 
Classification of Education ISCED '97) - UNESCO 

         
1.3.16. Статистичко истражување за запишување на студенти на високи стручни школи и факултети  ШВ.20   
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за запишување на студенти на високи стручни 

школи и факултети  ШВ.20   

2 Периодика   Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Ивештаен период - почеток на  учебната година 

3 Извор    Високи стручни школи и факултети 

4 Содржина на податоците  Назив и место на школата, отсек-група, студенти по пол, година на раѓање, 
место на раѓање, место на постојано живеење, според изјаснувањето за 
националната припадност, државјанство, претходна школска подготовка и каде 
ја завршил, година на студии, начин на студирање, школарина и надоместок, 
занимање на родителите, степен на стручна подготовка на родителите, 
домашни, странски студенти, прв пат и повеќе пати запишани по години, 
запишани во прва година над предвидениот број според конкурсот и трошоците 
за финансирање 

5 Опфат   Целосен (високи стручни школи и факултети) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат високите стручни школи и факултетите 
и го   доставуваат до Државниот завод за статистика   

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини  

8 Рокови   а) Рок за доставување од извештајните единици 20.11. 
    б) Рок за публикување 10.04. наредната година -соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на запишаните студенти за потребите на Министерството за 
образование и наука и други домашни и надворешни корисници 
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10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 64/2000) 
    Системот на образованието во Република Македонија во однос на ISCED'97 

(класификации, методологии, номенклатури и стандарди) 
    Национална класификација на дејностите ("Службен весник на РМ" бр. 7/98  

"Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието (International Standard 
Classification of Education ISCED '97) - UNESCO 

 
1.3.17. Статистичко истражување за дипломирани студенти  ШВ.50 

1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за дипломирани студенти  ШВ.50 

2 Периодика    Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Ивештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците  Високи стручни школи и факултети  

4 Содржина на податоците  Назив на местото на школата, отсек-група, дипломирани студенти по пол, 
година на раѓање, место на раѓање, место на постојано живеење, 
државјанство, година на упис на факултет, година на студирање, претходна 
школска подготовка, занимање на родител-старател 

5 Опфат    Целосен (високи стручни школи и факултети) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат високите стручни школи и 
факултетите и го доставуваат до Државниот завод за статистика   

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини  

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 05.01 - наредната година 

    б) Рок за публикување 01.03.  -соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на дипломираните студенти за потребите на Министерството за 
образование и наука и други домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за високото образование (Службен весник на РМ бр. 64/2000) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието (International 
Standard Classification of Education ISCED '97) - UNESCO 

         
1.3.18. Статистичко истражување за магистри на науки и специјалисти ШВ.80 
1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за магистри на науки и специјалисти 

ШВ.80 

2 Периодика    Прибирање годишно 
    Обработка годишна 
    Ивештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците  Сите факултети, научно-истражувачки установи 

4 Содржина на податоците  Назив и вид на школата, место на школата, магистри и специјалисти по 
пол, година на раѓање, место на постојано живеење, според  изјаснувањето 
за националната припадност, државјанство, занимање, дејност на субјектот 
од каде дошол на последипломски студии, претходно завршен факултет, 
научна област на магистерската работа, трошоци на последипломските 
студии 

5 Опфат    Целосен (факултети, научно-истражувачки установи) 

6 Начин на прибирање на податоците  Прашалниците ги пополнуваат факултетите и научно-истражувачките 
установи, а ги   доставуваат до Државниот завод за статистика  во 
тековната година (по тримесечја) 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 05.01.-наредната година 

    б) Рок за публикување 15.02. -соопштение 
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9 Цел на прибирање на податоците    Следење на високото образование за потребите на Министерството за 
образование и наука и други домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 64/2000) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието (International 
Standard Classification of Education ISCED '97) - UNESCO 

 
1.3.19. Статистичко истражување за доктори на науки,  ШВ.70 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за доктори на науки,  ШВ.70 

2 Периодика   Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Ивештаен период - претходна година 

3 Извор    Универзитетите во Скопје и Битола 

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

5 Опфат   Целосен (универзитетите во Скопје и Битола) 

6 Начин на прибирање на податоците  Прашалниците ги пополнуваат универзитетите во Скопје и Битола 
и ги   доставуваат до Државниот завод за статистика  во тековната 
година (по тримесечја) 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини  

8 Рокови   а) Рок за доставување од извештајните единици 05.01 - наредната 
година 

    б) Рок за публикување 15.02.  -соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на високото образование за потребите на Министерството
за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 
64/2000) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието 
(International Standard Classification of Education ISCED '97) - 
UNESCO 

         
1.3.20. Статистичко истражување за наставниот персонал на факултетите и високи стручни школи,  ШВ.60 
1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за наставниот персонал на 

факултетите и високи стручни школи,  ШВ.60 

2 Периодика    Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Ивештаен период - почеток на учебната година 

3 Извор на податоците  Високи стручни школи и факултети 

4 Содржина на податоците  Наставници и соработници според звањето, научните 
квалификации, траењето на работното време, пол, според 
изјаснувањето за националната припадност, државјанство 

5 Опфат    Целосен (високи стручни школи и факултети) 

6 Начин на прибирање на податоците  Прашалниците ги пополнуваат високите стручни школи и 
факултетите и ги   доставуваат до Државниот завод за статистика   

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини  

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 30.11. 

    б) Рок за публикување 05.01. наредната година -соопштение 
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9 Цел на прибирање на податоците    Следење на високото образование за потребите на Министерството
за образование и наука и други домашни и надворешни корисници

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 
64/2000) 

11 Меѓународни стандарди    Меѓународна стандардна класификација на образованието 
(International Standard Classification of Education ISCED '97) - 
UNESCO 

1.3.21. Попис на просторот на високообразовните установи,  ЗГ.1.ФВШ (прашалник за зграда) 

1 Назив на истражувањето   Попис на просторот на високообразовните установи,  
ЗГ.1.ФВШ (прашалник за зграда) 

2 Периодика    Прибирање десетгодишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - тековна 2006 

3 Извор на податоците  Високи стручни школи и факултети 

4 Содржина на податоците  Податоци за факултетот, високата стручна школа или 
организацијата што управува со зградата, општи податоци за 
зградата, податоци за просториите во зградата што ги користат 
факултетите и високите стручни школи и за студентите во тие 
организации (наставни простории и други простории во 
зградата),  сали-предавални и специјални простории според 
бројот на смените, број на студенти според смените, простории 
во зградата на факултетот-високата стручна школа кои не се 
користат од страна на факултетот, фискултурни игралишта и 
двор 

5 Опфат    Целосен (високи стручни школи и факултети) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат високите стручни школи 
и факултетите и го   доставуваат до Државниот завод за 
статистика   

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини   

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 20.06. 

    б) Рок за публикување 15.09. -соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на просторот на високообразовните установи за 
потребите на Министерството за образование и наука и други 
домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за високото образование (Службен весник на РМ 
бр.64/2000) 

11 Меѓународни стандарди    Нема   
         

1.3.22. Попис на просторот на високообразовните установи,  ЗГ.2.ФВШ  
(прашалник за факултет - висока  стручна школа) 

1 Назив на истражувањето   Попис на просторот на високообразовните установи,  
ЗГ.2.ФВШ (прашалник за факултет - висока  стручна школа)

2 Периодика    Прибирање десетгодишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - тековна 2006 

3 Извор на податоците  Високи стручни школи и факултети 

4 Содржина на податоците  Општи податоци за факултетот-високата стручна школа, 
податоци за просториите што ги користи  факултетот: сали и 
специјални наставни простории според бројот на смените, број на
студенти според смените, податоци за наставни простории и 
други простории во зградата на факултетот-високата стручна 
школа, податоци за земјиштето што го користи факултетот-
високата стручна школа 
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5 Опфат    Целосен (високи стручни школи и факултети) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат високите стручни школи 
и факултетите и го   доставуваат до Државниот завод за 
статистика   

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини   

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 20.06. 

    б) Рок за публикување 15.09. -соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на просторот на високообразовните установи за 
потребите на Министерството за образование и наука и други 
домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 
64/2000) 

11 Меѓународни стандарди    Нема   

 
1.3.23. Попис на наставниот персонал во високообразовните установи, ПНПВ (прашалник за наставникот) 

1 Назив на истражувањето   Попис на наставниот персонал во високообразовните установи, 
ПНПВ (прашалник за наставникот) 

2 Периодика    Прибирање  десетгодишно 
    Обработка годишна 
    Извештаен период - тековна 2007 
3 Извор на податоците  Високи стручни школи и факултети 
4 Содржина на податоците  Податоци за наставникот: пол, дата на раѓање, државјанство, 

изјаснување според националната припадност, место на постојано 
живеење, податоци за образованието: завршена школа, година на 
дипломирање, завршени последипломски студии (специјализација, 
магистратура), докторат, знаење на странски јазици, податоци за 
научно-истражувачката активност; сегашна вработеност: звање, 
работен стаж, работен однос, работно време, број на високошколски 
организации во кои наставникот работи, работа на наставникот и во 
други институции 

5 Опфат    Целосен (високи стручни школи и факултети) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат високите стручни школи и 
факултетите и го доставуваат до Државниот завод за статистика   

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини  

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 30.11. 

    б) Рок за публикување 28.02. наредната година-соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на наставниот персонал на високообразовните установи за 
потребите на Министерството за образование и наука и други 
домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 64/2000)

11 Меѓународни стандарди    Нема   

         
1.3.24. Попис на наставниот персонал на високообразовните установи, ПНПВ.1 (прашалник за факултет - висока  стручна 
школа) 
1 Назив на истражувањето   Попис на наставниот персонал на високообразовните установи, 

ПНПВ.1 (прашалник за факултет - висока  стручна школа) 

2 Периодика    Прибирање  десетгодишно 

    Обработка годишна 

    Извештаен период - тековна 2007 

3 Извор на податоците  Високи стручни школи и факултети 

4 Содржина на податоците  Податоци за високообразовна установа, контролен список на 
наставници на високообразовна установа 
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5 Опфат    Целосен (високи стручни школи и факултети) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат високите стручни школи и 
факултетите и го доставуваат до Државниот завод за статистика   

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини  

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 30.11. 

    б) Рок за публикување 28.02. наредната година-соопштение 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на наставниот персонал на високообразовните установи за 
потребите на Министерството за образование и наука и други 
домашни и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 64/2000)

11 Меѓународни стандарди    Нема   

 
1.3.25. Статистичко истражување за научната и истражувачко-развојната дејност, НИРО 

1 Назив на истражувањето  

 

Статистичко истражување за научната и истражувачко-
развојната дејност, НИРО 

2 Периодика    Прибирање годишно 

    Обработка годишна 

    Ивештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците 

 

Јавни научни установи, деловни субјекти, трговци поединци и 
трговски друштва и установи, високообразовни установи и 
друштва за наука,  самостојни истражувачи 

4 Содржина на податоците 

 

Вид на истражувачката  организација, научна област, година на 
регистрација во Министерството за наука, сектор на извршување, 
вработени (со полно работно време и покусо од полното работно 
време- Еквивалент на истражувачи со полно работно време - 
ФТЕ), надворешни соработници, вработени според пол, степен на 
школска подготовка, возраст, завршена школа, движење на 
научните работници, работници според изјаснувањето за 
националната припадност, државјанство, истражувачки трудови и 
проекти (завршени и во тек) според нарачателот и научната 
гранка, пронајдоци и патенти според научната гранка, структура 
на приходите и трошоците, финансиски ефекти на трудовите и 
проектите според научната гранка и целта на истражувањето 

5 Опфат   

 

Целосен (јавни научни установи, деловни субјекти, трговци 
поединци и трговски друштва и установи, високообразовни 
установи и друштва за наука, самостојни истражувачи) 

6 Начин на прибирање на податоците 

 

Статистичкиот образец го пополнуваат јавните научни установи, 
деловните субјекти, трговците поединци и трговските друштва и 
установите, високообразовните установи и друштвата за наука, 
како и самостојните истражувачи, а го   доставуваат до Државниот 
завод за статистика   

7 Територијално ниво   Република Македонија  

8 Рокови    а) Рок за доставување од извештајните единици 20.04. 

    б) рок за публикување 30.08 

9 Цел на прибирање на податоците   

 

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

10 Национални стандарди (законска основа) 

 

Закон за научната и истражувачко-развојната дејност ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 13/96 и Службен весник на 
РМ бр. 29/2002) 

   
 

Национална класификација на дејностите ("Службен весник на 
РМ" бр. 7/98  "Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

   

 

Закон за високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 
64/2000) 
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11 Меѓународни стандарди   

 

Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental 
Development - Frascati  Manuel  1993  
(Предлог упатства за собирање на статистички податоци за 
истражување и развој-Фраскати упатство 1993) - OECD 

   

 

Меѓународна стандардна класификација на образованието 
(International Standard Classification of Education ISCED '97) - 
UNESCO 

    
 

Меѓународната стандардна индустриска класификација (ISIC)   

 
 
1.3.26. Статистичко истражување за иновациска дејност,  ИНОВ 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за иновациска дејност,  ИНОВ 

2 Периодика   Прибирање двегодишно 

    Обработка годишна 

    Ивештаен период - претходна година (година на спроведување 2005) 

3 Извор    Деловни субјекти кои според Националната класификација на дејностите 
се распределени во: Рударство и вадење на камен (10 - 14); 
Преработувачка дејност (15 - 37); Снабдување со електрична енергија, 
плин и вода (40 - 41); Трговија на големо (51);  Сообраќај, складирање и 
врски (60 - 64); Финансиско посредување (65 - 67); Компјутери и слични 
активности (72); Истражување и развој (73); Архитектонски и инженерски
активности (74.2); Техничко испитување и анализи (74.3) 

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

5 Опфат   Случаен избор на 1000 извештајни единици ( деловни субјекти кои според
Националната класификација на дејностите се распределени во: 
Рударство и вадење на камен (10 - 14); Преработувачка дејност (15 - 37); 
Снабдување со електрична енергија, плин и вода (40 - 41); Трговија на 
големо (51);  Сообраќај, складирање и врски (60 - 64); Финансиско 
посредување (65 - 67); Компјутери и слични активности (72); 
Истражување и развој (73); Архитектонски и инженерски активности 
(74.2); Техничко испитување и анализи (74.3); 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат деловните субјекти и го   
доставуваат до Државниот завод за статистика   

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини   

8 Рокови   а) Рок за доставување од извештајните единици 30.09.  

    б) рок за публикување 28.02. наредната година  

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на иновациската дејност во индустријата и услужните дејности  
за потребите на Министерството за образование и наука и други домашни 
и надворешни корисници 

10 Национални стандарди (законска основа)  Национална класификација на дејностите ("Службен весник на РМ" бр. 
7/98  "Службен весник на РМ" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди    OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 
ОЕЦД - Организација за економска соработка и развој 
OECD Proposed guidelines for collecting and interpreting technological 
innovation data - OSLO Manuel   
ОЕЦД предлог-упатства за собирање и толкување на податоци за 
технолошки иновации - ОСЛО Упатство 
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1.3.27. Статистичко истражување за здруженијата за техничка култура  - друштва и клубови(ТК.1) 
 и сојузите за техничка култура (ТК.2) 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за здруженијата за 
техничка култура  - друштва и клубови (ТК.1) и 
сојузите за техничка култура (ТК.2) 

2 Периодика  Прибирање: тригодишно 
    Обработка: тригодишно 
    Година на спроведување 2003, 2006  
3 Извор на податоците  Здруженија за техничка култура на кои им е доверено 

вршење на јавно овластунање од Министерството за 
образованиние и наука, согласно Законот за 
поттикнување и помагање на техничката култура 
(Службен весник на РМ бр.53/200)                                     

4 Содржина на податоците  1.Вид и активност на друштвата (клубовите), број и 
вид на секции, активни членови според полот, возраста 
и социјалната структура,  учество на натпревари и 
манифестации на клубовите (друштвата), извори на 
финансирање    

    2.Вид на сојузите, организирани активности на сојузот, 
учесници на организираните активности  , стручни и 
раководни кадри, извори на финансирање 

5 Опфат  Здруженија за техничка култура на кои им е доверено 
вршење на јавно овластунање од Министерството за 
образованиние и наука, согласно Законот за 
поттикнување и помагање на техничката култура 
(Службен весник на РМ бр.53/200)    

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици  доставуваат до Државниот 
завод за статистика пополнети статистички обрасци - 
ТК.1 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават 

податоците најдоцна до 10.04. 

    б) Објавување  до 10.06. 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на активноста на  деловните  субјети за 

ширење на техничка култура за потребите на 
корисниците  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за поттикнување и помагање на техничката 
култура ("Сл.весник на РМ" бр 53/2000)  

11 Меѓународни стандарди  Нема   

 
 
1.3 Публикувани податоци  
  Податоци публикувани во статистички      

  прегледи (публикации)     

1 Назив на публикацијата  Основни и средни училишта во Република Македонија на 
крајот на учебната  година 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.05.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 
2 Назив на публикацијата  Основни и средни училишта во Република Македонија на 

почетокот на учебната  година 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.05.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 
3 Назив на публикацијата  Училишен простор во основните и средните училишта во 

Република Македонија, 2004 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  31.10.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 



30 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 27 
 

4 Назив на публикацијата  Наставен персонал во основните и средните училишта во 
Република Македонија, 2006 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.12.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 
5 Назив на публикацијата  Запишани студенти на високите стручни школи и 

факултетите и наставници на високите стручни школи и 
факултетите   

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  25.06.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини  
6 Назив на публикацијата  Дипломирани студенти на високите стручни школи и 

факултетите, магистри, специјалисти и доктори на науки   

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  27.03.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини  
7 Назив на публикацијата  Простор во високообразовните установи во Република 

Македонија, 2006 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.10.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини  
8 Назив на публикацијата  Наставен персонал на високообразовните установи во 

Република Македонија, 2007 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  15.04.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини  
9 Назив на публикацијата  Научна и истражувачко-развојна дејност во Република 

Македонија  
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.09   
  Територијално ниво  Република Македонија  

10 Назив на публикацијата  Иновациска дејност во Република Македонија, 2004 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.03.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини   
  Податоци публикувани во соопштенија     
1 Назив на соопштението  Основни и средни училишта во Република Македонија на крајот 

на учебната година 
    (претходни податоци) 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  31.01.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 
  Содржина на податоците  Основни училишта (сите видови): училишта, паралелки, ученици, 

наставници, редовни основни училишта, училишта според бројот 
на паралелките, смената во која работат, успех на учениците по 
одделенија, училишни кујни, училишта според јазикот на кој се 
изведува наставата.                                               

    Средни училишта (сите видови): училишта, паралелки, ученици, 
наставници, редовни средни училишта според струките, ученици 
кои завршиле училиште, училишта според јазикот на кој се 
изведува наставата, успех на учениците во редовното средно 
образование, училишни кујни, основни уметнички училишта и 
средни верски училишта                                               

2 Назив на соопштението  Основни и средни училишта во Република Македонија на 
почетокот на учебната   година 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  31.01.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 
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  Содржина на податоците  Основни училишта (сите видови): училишта, паралелки, 
запишани ученици, наставници, редовни основни училишта 
според бројот на паралелките по одделенија, ученици по 
одделенија, ученици на кои им е обезбеден бесплатен превоз до 
училиштето, ученици на кои им е обезбедено сместување во 
ученички дом или приватни семејства, ученици по пол и возраст 
и запишани во прво одделение, училишта според изучувањето на 
странски јазик, ученици според изучувањето на странски јазик, 
наставен персонал и стручни соработници според степенот на 
стручната подготовка и фондот на часови.                                          

    Средни училишта (сите видови): училишта, паралелки, ученици, 
наставници, ученици по струки во редовните средни училишта, 
ученици според изучувањето на странски јазик, наставен 
персонал и стручни соработници според степенот на стручната 
подготовка и фондот на часови, основни уметнички училишта и 
средни верски училишта.                                               

3 Назив на соопштението  Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите и 
наставници на високите стручни школи и факултетите во 
учебната година 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  10.04.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини  
  Содржина на податоците  Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите 

според начинот на студирање, полот и годините на студирање 

4 Назив на соопштението  Дипломирани студенти на високите стручни школи и факултетите

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  1.03   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини  
  Содржина на податоците  Дипломирани студенти по видови на (школи-факултети, начин на 

студирање и пол) 

5 Назив на соопштението  Наставници и соработници во наставата во високообразовните 
установи    

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  05.01   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини  

  Содржина на податоците  Наставници и соработници во наставата според научните 
квалификации, траењето на работното време и полот, наставници 
и соработници по групи на школи, научни квалификации, 
универзитети и според траењето на работното време  

6 Назив на соопштението  Дипломирани магистри на науки и специјалисти во Република 
Македонија   

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  15.02.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини  
  Содржина на податоците  Дипломирани магистри на науки   според научната гранка на 

магистерскиот труд, полот, државата на постојано живеење, 
возраста и дејноста во која вршат занимање 

    Дипломирани специјалисти на науки според научната гранка на 
специјалистичкиот труд, полот, државата на постојано живеење, 
возраста и дејноста во која вршат занимање 

7 Назив на соопштението  Доктори на науки   
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  15.02.   
  Територијално ниво  Република Македонија, општини  

  Содржина на податоците  Доктори на науки според научната гранка на докторската 
дисертација, полот, државата на постојано живеење, возрасни 
групи 
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  Податоци публикувани во Претходни статистички 
податоци за Република Македонија 

    

1 Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Крај на годината или почеток на наредната 
  Содржина на податоците  Вкупно запишани ученици во основно и средно образование, 

ученици кои завршиле училиште по видови училишта 

    Запишани и дипломирани студенти на факултетите и вишите 
стручни школи  

  Податоци публикувани во Статистички      

  годишник на Република Македонија     

1 Содржина на податоците  Статистичко истражување за основни и средни училишта во 
Република Македонија на крајот на учебната година: Училишта и 
ученици во основно и средно образование, ученици кои го 
завршиле школувањето, ученици според наставата на јазиците на 
националностите, училишта, ученици и наставници, основни 
училишта според наставниот јазик, средни училишта според 
наставниот јазик, ученици кои завршиле редовно средно 
образование 

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години  
  Територијално ниво  Република Македонија 
2 Содржина на податоците  Статистичко истражување за запишани студенти на високите 

стручни школи и факултетите: запишани студенти, запишани 
студенти по факултети, студенти и редовни студенти по пол и 
година на студии  

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години  
  Територијално ниво  Република Македонија   
3 Содржина на податоците  Статистичко истражување за дипломирани студенти на високите 

стручни школи и факултетите: дипломирани студенти според 
гранка на науката, дипломирани студенти според начинот на 
студирање и пол, редовни студенти кои дипломирале во рок и по 
рокот 

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години  
  Територијално ниво  Република Македонија  
4 Содржина на податоците  Статистичко истражување за наставници и соработници во 

наставата во високообразовните установи: наставен персонал на 
факултетите според звањата, наставници по факултети    

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години 
  Територијално ниво  Република Македонија  
5 Содржина на податоците  Статистичко истражување за дипломирани магистри на науки и 

специјалисти: магистри и специјалисти според научната област, 
магистри и специјалисти по факултети 

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години 
  Територијално ниво  Република Македонија  
6 Содржина на податоците  Статистичко истражување за доктори на науки: доктори на науки 

според научната област и по факултети 

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години 
  Територијално ниво  Република Македонија  
7 Содржина на податоците  Статистичко истражување за научна и истражувачко-развојна 

дејност: вработени на неопределено и определено работно време 
по сектори и степен на школска подготовка, еквивалент на 
полното работна време, завршени истражувачки проекти според 
секторот, научната област, нарачателот и видот на 
истражувањето, незавршени истражувачки проекти според 
секторот, научната област, нарачателот и видот на 
истражувањето, приход и приход од научноистражувачка работа 
според секторот на извршување, трошоци според секторот на 
извршување, трошоци според индустриската дејност, приход 
остварен за завршени и незавршени истражувачки проекти според
научната област и општествено-економската цел, инвестиции во 
научноистражувачките  установи 

  Период на кој се однесуваат  Последна година 
  Територијално ниво  Република Македонија  



Стр. 30 - Бр. 69 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2003 
 

 
1.4. Јавни статистики 
1.4.1. Статистичко истражување за книги и брошури ПЕЧАТ- 1 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за книги и брошури ПЕЧАТ- 1 
2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишна 
3 Извор на податоците  Деловни субјекти кои издаваат  книги и брошури во Република Македонија 

(според евиденцијата на НУБ) 
4 Содржина на податоците  Книги и брошури според областа, видот, намената на делото, јазик на изданието 

и оригиналот, тираж, број на страници, вид на издавачот , сопственост на 
издавачот 

5 Опфат  Целосен - издадени книги и брошури во Република Македонија 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици ги доставуваат до Државниот завод за статистика 

пополнетите статистички обрасци - ПЕЧАТ - 1 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 30.4 

    б) Објавување до 30.6 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на културниот аспект на издавачката дејност за потребите на 

корисниците во земјата и публикациите и студиите на УНЕСКО 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за култура ("Службен весник на РМ" бр. 31/98) 

11 Меѓународни стандарди  Универзална децимална класификација,  
Revised Recommandation Concerning the International Standatdization of Statistics on 
the Production and Distribution of Books, Newspapers and Periodicals (General 
Conference of UNESCO, 1985) 

1.4.2. Статистичко истражување за весници ПЕЧАТ- 2 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за весници ПЕЧАТ- 2 
2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишна 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти кои издаваат весници во Република Македонија (според 
евиденцијата на Агенцијата за информации и НУБ) 

4 Содржина на податоците  Весници според времето на издавање, јазикот на издавање, намената, излезени 
броеви, тираж, вид на издавачот, сопственост на издавачот 

5 Опфат  Целосен - издадени весници во Република Македонија 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици ги доставуваат до Државниот завод за статистика 

пополнетите статистички обрасци - ПЕЧАТ - 2 
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 30.4 

    б) Објавување до 30.6 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на културниот аспект на на издавачката дејност за потребите на 

корисниците во земјата и публикациите и студиите на УНЕСКО 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за култура ("Службен весник на РМ" бр. 31/98) 

11 Меѓународни стандарди  Универзална децимална класификација,  
Revised Recommandation Concerning the International Standatdization of Statistics on 
the Production and Distribution of Books, Newspapers and Periodicals (General 
Conference of UNESCO, 1985) 

 
1.4.3. Статистичко истражување за списанија ПЕЧАТ- 3 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за списанија ПЕЧАТ- 3 
2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишна 
3 Извор на податоците  Деловни субјекти кои издаваат списанија во РМ (според евиденцијата на 

Агенцијата за информации и НУБ) 
4 Содржина на податоците  Списанија според времето на издавање, јазикот на издавање, намената, излезени 

броеви, тираж, вид на издавачот, сопственост на издавачот 
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5 Опфат  Целосен - издадени списанија во РМ  

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици доставуваат до ДЗС пополнети статистички обрасци - 
ПЕЧАТ - 3 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 30.4 

    б) Објавување до 30.6 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на културниот аспект на на издавачката дејност за потребите на 

корисниците во земјата и публикациите и студиите на УНЕСКО 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97); 

    Закон за култура ("Службен весник на РМ" бр. 31/98) 

11 Меѓународни стандарди  Универзална децимална класификација, 
Revised Recommandation Concerning the International Standatdization of Statistics on 
the Production and Distribution of Books, Newspapers and Periodicals (General 
Conference of UNESCO, 1985) 

1.4.4. Статистичко истражување за Рото-печат - ПЕЧАТ-4 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за Рото-печат - ПЕЧАТ-4 
2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишна 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти кои издаваат рото-печат во РМ (според евиденцијата на 
Агенцијата за информации) и НБУ 

4 Содржина на податоците  Рото-печат според времето на издавање, јазикот на издавање, излезени броеви, 
тираж, вид на издавачот, сопственост на издавачот 

5 Опфат  Целосен - рото-печат изданија во РМ  
6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици доставуваат до ДЗС пополнети статистички обрасци - 

ПЕЧАТ - 4 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 30.4 

    б) Објавување до 30.6 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на културниот аспект на на издавачката дејност за потребите на 
корисниците во земјата и публикациите и студиите на УНЕСКО 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за култура ("Службен весник на РМ" бр. 31/98) 

11 Меѓународни стандарди      
 
1.4.5. Статистичко истражување за аудио и видеоснимки - ПЕЧАТ-5 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за аудио и видеоснимки - ПЕЧАТ-5 

2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишна 
3 Извор на податоците  Издавачи  на аудио и видеоснимки во РМ  

4 Содржина на податоците  Аудио и видеоснимки според потеклото и видот, содржината, јазикот на 
издавање, тиражот, видот на издавачот и сопственоста на издавачот 

5 Опфат  Целосен - издадени аудио и видеоснимки во РМ 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици доставуваат до ДЗС пополнети статистички обрасци - 

ПЕЧАТ - 5 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 30.4 

    б) Објавување до 30.6 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на културниот аспект на издавачката дејност за потребите на 
корисниците во земјата  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за култура ("Службен весник на РМ" бр. 31/98) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   
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1.4.6. Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва во Република 
Македонија  кои емитуваат радиопрограма - РА.1 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и трговски 

радиодифузни друштва во Република Македонија  кои емитуваат 
радиопрограма - РА.1 

2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишна 
3 Извор на податоците  Македонско радио, јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни 

друштва во Република Македонија 

4 Содржина на податоците  Број на деловни субјекти кои емитуваат радиопрограма, емитувана 
радиопрограма во часови, потекло на производството на емитуваната 
радиопрограма, радиопрограма според јазикот на емитување, вработени , 
приходи и  трошоци на радиодифузната организација 

5 Опфат  Целосен - Македонско радио, јавни радиодифузни претпријатија и трговските 
радиодифузни друштва кои добиле концесија од Советот за радиодифузија за  
вршење на радиодифузна дејност 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици преку регионалните одделенија доставуваат до 
Државниот завод за статистика пополнети статистички обрасци - РА.1 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 30.4 

    б) Објавување до 30.6 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на радиодифузната дејност за потребите на корисниците во земјата и 
публикациите и студиите на УНЕСКО 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за радиодифузната дејност ("Сл.весник на РМ" бр 20/97) 

11 Меѓународни стандарди  Препораки на статистичката група на ЕБУ 
(Eurropian Broadcasting Union)  
добиени преку Советот за радиодифузија 

 
1.4.7. Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва во Република 
Македонија кои емитуваат телевизиска програма - ТВ.1 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и трговски 

радиодифузни друштва во Република Македонија кои емитуваат 
телевизиска програма - ТВ.1 

2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишно 

3 Извор на податоците  Македонска телевизија, јавни радиодифузни претпријатија и трговски 
радиодифузни друштва 

4 Содржина на податоците  Број на деловни субјекти кои емитуваат ТВ програма, емитувана ТВ во часови, 
потекло на производството на емитуваната ТВ програма, ТВ програма според 
јазикот на емитување, вработени, приходи и  трошоци на радиодифузната 
организација 

5 Опфат  Целосен - Македонска  телевизија, јавни радиодифузни претпријатија и трговски 
радиодифузни друштва кои добиле концесија од Советот за радиодифузија за  
вршење на радиодифузна дејност 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици преку регионалните одделенија до Државниот завод за 
статистика доставуваат пополнети статистички обрасци - ТВ.1 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 30.4 

    б) Објавување до 30.6 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на радиодифузната дејност за потребите на корисниците во земјата и 

публикациите и студиите на УНЕСКО 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за радиодифузната дејност ("Сл.весник на РМ" бр. 20/97) 
11 Меѓународни стандарди  Препораки на статистичката група на ЕБУ  

(Europian Broadcasting Union) 
 добиени преку Советот за радиодифузија 
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1.4.8. Статистичко истражување за кина - КИНО-1 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за кина - КИНО-1 
2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишно 
3 Извор на податоците  Кина во Република Македонија 
4 Содржина на податоците  Број и вид на кината, прикажани филмови по вид и потекло, број на претстави и 

посетители,  вработени, бруто-приход и приход од продадени влезници 

5 Опфат  Целосен - активни кина во Република Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици преку регионалните одделенија до Државниот завод за 
статистика доставуваат пополнети статистички обрасци - КИНО-1 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 25.04 

    б) Објавување до 05.06 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на кината за потребите на корисниците во земјата и публикациите и 

студиите на УНЕСКО 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за култура ("Сл.весник на РМ" бр. 31/98) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   
 
1.4.9. Статистичко истражување за производство на филмови - КИНО-2 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за производство на филмови -  
КИНО-2 

2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишно 
3 Извор на податоците  Деловни субјекти за производство на филмови во Република Македонија 

4 Содржина на податоците  Произведени филмови (домашни, во копродукција) според називот, видот, 
должината на филмот 

5 Опфат  Целосен - деловни субјекти за производство на филмови во Република 
Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици до Државниот завод за статистика доставуваат пополнети 
статистички обрасци - КИНО-2 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 15.03 

    б) Објавување до 05.06 

9 Цел на прибирање на податоците  Се следи производството на филмови за потребите на корисниците во земјата и 
публикациите и студиите на УНЕСКО 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за култура ("Сл.весник на РМ" бр 31/98) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   
1.4.10. Статистичко истражување за увоз и извоз на филмови - КИНО-4 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за увоз и извоз на филмови -  
КИНО-4 

2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишно 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти за  извоз и увоз на  филмови во Република Македонија 

4 Содржина на податоците  Увезени и извезени долгометражни и краткометражни филмови според видот и 
земјите на увоз, односно извоз 

5 Опфат  Целосен - деловни субјекти за  извоз и увоз на  филмови во Република 
Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици до Државниот завод за статистика доставуваат пополнети 
статистички обрасци - КИНО-4 
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7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 15.03 

    б) Објавување до 05.06 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на увозот - извозот на филмови за потребите на корисниците во земјата 

и публикациите и студиите на УНЕСКО 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за култура ("Сл.весник на РМ" бр. 31/98) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   
 
1.4.11. Статистичко истражување за филмови во промет- КИНО-5 

1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за филмови во промет- КИНО-5 
2 Периодика   Прибирање: годишно  
     Обработка: годишно 
3 Извор на податоците   Деловни субјекти за промет на филмови во Република Македонија 
4 Содржина на податоците   Филмови според земјата на потеклото и видот, број на комерцијални копии 

5 Опфат   Целосен - деловни субјекти за промет на филмови во Република Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците   Извештајните единици до Државниот завод за статистика доставуваат пополнети 
статистички обрасци - КИНО-5 

7 Територијално ниво    Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 15.03 

     б) Објавување до 05.06 

9 Цел на прибирање на податоците   Следење на прометот на филмови за потребите на корисниците во земјата и 
публикациите и студиите на УНЕСКО 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
     Закон за култура ("Сл.весник на РМ" бр. 31/98) 

11 Меѓународни стандарди   Нема   
          

1.4.12. Статистичко истражување за театрите - КУ.1 
1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за театрите - КУ.1 

2 Периодика   Прибирање: годишно 

     Обработка: годишно 

3 Извор на податоците   Театри во Република Македонија 

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

5 Опфат   Целосен - професионални и аматерски театри во Република Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците   Извештајните единици преку регионалните одделенија до Државниот завод за 
статистика доставуваат пополнети статистички обрасци - КУ.1 и КУ.1а 

7 Територијално ниво    Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 20.10. 

     б) Објавување до 17.12 

9 Цел на прибирање на податоците   Следење на театрите за потребите на корисниците во земјата и публикациите и 
студиите на УНЕСКО 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

     Закон за култура ("Сл.весник на РМ" бр. 31/98) 

11 Меѓународни стандарди   Нема   
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1.4.13. Статистичко истражување за филхармониите, симфониските и професионалните оркестри - ФО.1 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за филхармониите, симфониските и 
професионалните оркестри - ФО.1 

2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишна 

3 Извор на податоците  Филхармонијата,  симфониските и професионалните оркестри во 
Република Македонија 

4 Содржина на податоците  Вид на оркестарот, коцерти, посетители, гостувања, број на изведени дела, 
вработени 

5 Опфат  Целосен - Филхармонијата, симфониските и професионалните оркестри во 
Република Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици преку регионалните одделенија до Државниот завод
за статистика доставуваат пополнети статистички обрасци - ФО.1 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 
10.10. 

    б) Објавување до 17.12 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на оркестрите за потребите на корисниците во земјата  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   
         

1.4.14. Статистичко истражување за  професионални ансамбли за народни игри- КУ.3 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за  професионални ансамбли за народни 

игри- КУ.3 

2 Периодика  Прибирање: годишно 

    Обработка: годишно 

3 Извор на податоците  Професионални ансамбли за народни игри 
4 Содржина на податоците  Коцерти, посетители, гостувања, вработени 

5 Опфат  Целосен - Професионални ансамбли за народни игри 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици преку регионалните одделенија до Државниот завод
за статистика доставуваат пополнети статистички  обрасци - КУ.3 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 
10.10. 

    б) Објавување до 17.12 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на професионалните ансамбли за потребите на корисниците во 

земјата  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Нема   

 
1.4.15. Статистичко истражување за организирани ликовни изложби -ЛД.1 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за организирани ликовни изложби -ЛД.1 

2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишно 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти во Република Македонија кои организираат ликовни изложби 

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

5 Опфат  Целосен - деловни субјекти во Република Македонија кои организираат ликовни 
изложби 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици преку регионалните одделенија до Државниот завод за 
статистика доставуваат пополнети статистички обрасци - ЛД.1 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
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8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 15.03. 

    б) Објавување до 15.05. 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на организираните ликовни изложби од страна на организациите од 

областа на културата за потребите на корисниците во земјата  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Нема   
         

1.4.16. Статистичко истражување за организирани ликовни колонии - ЛД.2 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за организирани ликовни колонии - ЛД.2 

2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишно 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти во Република Македонија кои организираат ликовни колонии 

4 Содржина на податоците  Организирани ликовни колонии,број на учесници во работата на ликовните 
колонии, број на дела настанати за време на работата на колонијата,вкупен фонд 
на дела во сопственост на колонијата, потекло на учесниците во ликовните 
колонии 

5 Опфат  Целосен - деловни субјекти во Република Македонија кои организираат ликовни 
колонии  

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици преку регионалните одделенија до Државниот завод за 
статистика доставуваат пополнети статистички обрасци - ЛД.2 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 15.03. 

    б) Објавување до 15.05. 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на активностите на ликовните колонии за потребите на корисниците во 
земјата  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   

 
1.4.17. ПИЛОТ истражување / Детски ликовни изложби и детски ликовни колонии - ЛД-3 

1 Назив на истражувањето  ПИЛОТ истражување / Детски ликовни изложби и детски ликовни колонии 
- ЛД-3 

2 Периодика  Пилот - 2005   
3 Извор на податоците  Ликовни здуженија и деловни субјекти кои организираат детски ликовни 

изложби и детски ликовни колонии 
4 Содржина на податоците  Деловни сујекти - организатори, финансирање, број на детски ликовни изложби и

колонии, број на деца кои учествувале на нив по пол и возраст, создадени 
ликовни дела 

5 Опфат  Целосен - Ликовни здуженија и деловни субјекти кои организираат детски 
ликовни изложби и детски ликовни колонии 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици доставуваат до Државниот завод за статистика пополнети 
статистички обрасци - ЛД.3 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 15.03. 

    б) Објавување до 15.05. 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на детските ликовни изложби и колонии  за потребите на корисниците 

во земјата  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Нема   
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1.4.18. Статистичко истражување за библиотеки - БИБ.1 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за библиотеки - БИБ.1 

2 Периодика  Прибирање: тригодишно 
    Обработка: тригодишно 
    Година на спроведување 2005 

3 Извор на податоците  Библиотеки во Репбублика Македонија (освен библиотеките на основните и 
средните училишта) 

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

5 Опфат  Целосен - народни, високошколски, универзитетски, општонаучни и специјални 
библиотеки  

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици преку регионалните одделенија доставуваат до 
Државниот завод за статистика пополнети статистички обрасци - БИБ.1 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 10.5 

    б) Објавување до 09.08 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на библиотечната дејност за потребите на корисниците во земјата и 
публикациите и студиите на УНЕСКО 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за библиотечна дејност ("Сл.весник на РМ" бр 17/74)  

    Закон за култура ("Сл.весник на РМ" бр 31/98) 

11 Меѓународни стандарди  Recommandation Concerning the International Standatdisation of Libraru Statistcs 
(General Conference of UNESCO, 1970) 

 
1.4.19. Статистичко истражување за музеи, музејски збирки и  галерии (КУ.4, КУ.5) 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за музеи, музејски збирки и  галерии (КУ.4, 
КУ.5) 

2 Периодика  Прибирање: тригодишно 
    Обработка: тригодишно 
    Година на спроведување  2004, 2007 

3 Извор на податоците  Музеи, музејски збирки и  галерии 

4 Содржина на податоците  Музеи, музејски збирки и  галерии по вид, инвентарирани и изложени 
предмети по вид, простории, изложби, посетители, вработени  

5 Опфат  Целосен - музеи, музејски збирки и  галерии 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици преку регионалните одделенија доставуваат до 
Државниот завод за статистика пополнети статистички обрасци - КУ.4, 
КУ.5) 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 15.03.

    б) Објавување до 30.04. 
       
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на музеите, музејските збирки и  галериите за потребите на 

корисниците во земјата и публикациите и студиите на УНЕСКО 

       
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за музејска дејност ("Сл.весник на РМ" бр. 25/79)  

11 Меѓународни стандарди  Нема   
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1.4.20. Статистичко истражување  за народни и работнички универзитети  и домови на култура (НРДК) 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување  за народни и работнички универзитети  и 

домови на култура (НРДК) 

2 Периодика  Прибирање: тригодишно 
    Обработка: тригодишно 
    Година на спроведување 2003, 2006 

3 Извор на податоците  Народни и работнички универзитети, домови на културата, пионерски  
домови  и културни центри 

4 Содржина на податоците  Вид, културно-образовна и уметничка дејност во гореспоменатите деловни 
субјекти, вработени  

5 Опфат   Целосен -Народни и работнички универзитети, домови на културата, 
пионерски  домови и културни центри 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици преку регионалните одделенија доставуваат до 
Државниот завод за статистика пополнети статистички обрасци - (НРДК) 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 30.09.

    б) Објавување до 20.12. 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на активноста на народните и работничките универзитети  и 

домовите на културата за потребите на корисниците во земјата  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Нема   
 
1.4.21. Статистичко истражување  за архиви -АРХ.1 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување  за архиви -АРХ.1 

2 Периодика  Прибирање: тригодишно 
    Обработка: тригодишно 
    Година на спроведување 2003,2006 

3 Извор на податоците  Архиви  во Република Македонија 

4 Содржина на податоците  Вид, архивска граѓа-фондови и збирки, време на настанување на 
архивската граѓа, степен на среденост, корисници на архивска граѓа, 
изложби, примена архивска граѓа, вработени  

5 Опфат  Целосен - Архиви  во Република Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици доставуваат до ДЗС пополнети статистички обрасци
- (АРХ.1) 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават   податоците најдоцна до 
20.04. 

    б) Објавување до 20.06. 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на архивите за потребите на корисниците во земјата  и 
публикациите и студиите на УНЕСКО 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за архивско работење ( "Службен весник на РМ" бр.36/90 ) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   
         

1.4.22. Статистичко истражување за културно-уметничките друштва КУД-1 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за културно-уметничките друштва КУД-1 

2 Периодика  Прибирање: петгодишно 
    Обработка: петгодишно 
    Година на спроведување 2006 
3 Извор на податоците  Културно-уметнички друштва во Република Македонија 

4 Содржина на податоците  Секции во состав на друштвото, членови, приредби, посетители, јазик на 
кој работи друштвото  
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5 Опфат  Целосен - Културно-уметнички друштва во Република Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици преку регионалните одделенија доставуваат до ДЗС 
пополнети статистички обрасци - КУД -1 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 

10.10. 
    б) Објавување до 10.12. 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на активноста на културно-уметничките друштва за потребите на 

корисниците во земјата  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   

 
1.4.23. Пилот-истражување - Спорт - СП 

1 Назив на истражувањето  Пилот-истражување - Спорт - СП 

2 Периодика  Пилот, период на спроведување - април 2005 
3 Извор на податоците  Агенција за спорт и млади (спортски сојузи и здруженија) 

4 Содржина на податоците  Спортски здруженија по видови спортови, активни членови по пол и возраст,  
сручни кадри,  учество на натпревари,  меѓународно учество, приходи, расходи 

5 Опфат  Целосен - Спортски здруженија 
6 Начин на прибирање на податоците  а) Преку преземање на податоците од Агенцијата за спорт и млади 
    б) Со пополнување на статистичките обрасци од страна на спортските 

здруженија 
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Податоците да се достават најдоцна до 30.5. 
    б) Објавување до 30.07. 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на активноста на спортските здруженија за потребите на корисниците 

во земјата  
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за спорт ("Службен весник на РМ" бр.7/96 ) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   

1.4.24. Статистичко истражување за регистрирани културни добра -ЗСК 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за регистрирани културни добра -ЗСК 

2 Периодика  Прибирање: десетгодишно 
    Обработка: десетгодишно 
    Година на спроведување  2007 

3 Извор на податоците  Заводи за заштита на спомениците на култура 

4 Содржина на податоците  Број на споменици на културата,состојба, период на настанување, локалитет  

5 Опфат  Целосен - Заводи за заштита на спомениците на културата (регистрирани 
културни добра) 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици доставуваат до ДЗС пополнети статистички обрасци 
ЗСК.1 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна до 20.4 

    б) Објавување до 30.08. 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на регистрираните културни добра за потребите на корисниците во 
земјата и странство 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за заштита на спомениците на културата ("Сл.весник на РМ" бр. 24/73) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   
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1.4.25. Статистичко истражување за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија - ИПАР 

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за избор на пратеници во Собранието на 
Република Македонија - ИПАР 

2 Периодика  Прибирање: четиригодишно 
    Обработка: четиригодишно 
    Година на спроведување 2006 
3 Извор на податоците  Во зависност од важечките законски прописи во годината на спроведување 

на  изборите 
4 Содржина на податоците  Целосен - Предложени и избрани кандидати за пратеници по пол, возраст, 

предлагач,  школска подготовка, занимање, национална припадност, 
економски статус на кандидатите и др. 

5 Опфат  Целосен - Предложени и избрани кандидати за пратеници  во Собранието на 
Република Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици доставуваат до ДЗС пополнети статистички  обрасци 
за кандидатите и избраните пратеници 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна 10 дена 

по конечното завршување на изборите 
    б) Објавување - 2 месеца по конечното завршување на изборите 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на парламентарните избори од аспект на добивање статистички 
податоци за предложените и избраните кандидати, а во функција на 
задоволување на потребите на корисниците  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за избор на пратеници во Собранието на РМ (кој важи во изборната 

година) 
11 Меѓународни стандарди  Нема   
1.4.26. Статистичко истражување - Локални избори во Република Македонија - ЛИ 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување - Локални избори во Република Македонија 

- ЛИ 
2 Периодика  Прибирање: четиригодишно 
    Обработка: четиригодишно 
    Година на спроведување 2004 
3 Извор на податоците  Во зависност од важечките законски прописи во годината на спроведување 

на  изборите 
4 Содржина на податоците  Предложени и избрани членови на советите на општините и Советот на 

градот Скопје, предложени и избрани градоначалници по предлагач, пол, 
возраст, школска подготовка, национална припадност, занимање  и др. 

5 Опфат  Целосен - Предложени и избрани членови на советите на општините и 
Советот на градот Скопје, предложени и избрани градоначалници на 
локалните избори во РМ 2004 година во Република Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајните единици до Државниот завод за статистика доставуваат 
пополнети статистички обрасци за предложените и избраните кандидати 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Извештајните единици треба да ги достават податоците најдоцна 10 дена 

по конечното завршување на изборите 
    б) Објавување - 2 месеца по конечното завршување на изборите 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на локалните избори од аспект на добивање статистички податоци 

за предложените и избраните кандидати за советници и градоначалници, а во
функција на задоволување на потребите на корисниците  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за локални избори (кој важи во изборната година) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   
 
1.4.27. Статистичко истражување -Претседателски избори во Република Македонија - ИП 

1 Назив на истражувањето 
 
Статистичко истражување -Претседателски избори во Република 
Македонија - ИП 

2 Периодика  Прибирање: петгодишно 
    Обработка: петгодишно 
    Година на спроведување 2004 
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3 Извор на податоците  Државна изборна комисија 
4 Содржина на податоците  Кандидати за избор на Претседател на Република Македонија по  пол, 

возраст, школска подготовка и други белези, како и податоци за резултатите 
од гласањето 

5 Опфат 
 
Целосен - предложените кандидати за Претседател на Република 
Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците   Државната изборна комисија до Државниот завод за статистика доставува 
пополнети статистички извештаи  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а)  Државната изборна комисија треба да ги достави податоците најдоцна 10 

дена по конечното завршување на изборите 
   

 
б) Објавување - во Статистичкиот годишник кој излегува за изборната 
година 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на претседателските  избори од аспект на добивање статистички 
податоци за предложените и избраниот кандидат за Претседател на 
Република Македонија, а во функција на задоволување на потребите на 
корисниците  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
   

 

Устав на Република Македонија,  
Закон за избор на Претседател на Република Македонија  
(кој важи во изборната година) 

11 Меѓународни стандарди  Нема   
         

1.4.28. Статистичко истражување за  пријавено полнолетно лице против кое постапката по кривичната пријава и претходната 
постапка е завршена ( СК.1 ) 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за  пријавено полнолетно лице против кое 

постапката по кривичната пријава и претходната постапка е завршена (
СК.1 ) 

2 Периодика  Прибирање: месечно 
    Обработка: годишна 
3 Извор на податоците  Основни јавни обвинителства 
4 Содржина на податоците  Пријавени полнолетни лица - податоци за сторителот - пол, возраст, место 

на раѓање и место на живеење. Националност, податоци за кривичното дело, 
вид на одлуката и траење на постапката  

5 Опфат  Целосен - Пријавени полнолетни лица 
6 Начин на прибирање на податоците  Основните јавни обвинителства ги доставуваат пополнетите обрасци   до 

Државниот завод за статистика 
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) За доставување на податоците од и.е. -најдоцна до 5-ти во месецот за 

претходниот месец 
    б) Објавување  -мај наредната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на пријавените сторители  на кривични дела заради согледување на 

обемот на распространетост на криминалитетот на подрачјето на цела 
Република Македонија, со што се обезбедуваат корисни и неопходни 
податоци за водење на практична политика на прогон и казнување на 
сторителите на кривични дела. 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Кривичен законик ("Сл. весник на РМ" бр.37/96),  

Закон за кривична постапка ("Службен весник на РМ" бр. 15/97),  
Национална класификација на занимања,  
Регистар на територијални единици  РПЕ - (матични броеви на општини и 
населени места)  

11 Меѓународни стандарди  Нема   
 
1.4.29. Статистичко истражување за обвинето полнолетно лице против кое кривичната постапка правосилно е завршена (СК.2)

1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за обвинето полнолетно лице против кое 
кривичната постапка правосилно е завршена (СК.2) 

2 Периодика  Прибирање: месечно 
    Обработка: годишна 
3 Извор на податоците  Основни судови 
4 Содржина на податоците  Обвинети и осудени полнолетни лица - податоци за сторителот - 

пол,возраст, место на раѓање и место на живеење, занимање,националност, 
школска подготовка, соизвршителство и притвор, податоци за кривичното 
дело, обид, стек, вид на одлуката, изречени санкции и траење на постапката 
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5 Опфат  Целосен - Обвинети и осудени полнолетни лица 
6 Начин на прибирање на податоците  Основните судови ги доставуваат пополнетите обрасци  до Државниот завод 

за статистика 
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) За доставување на податоците од и.е. -најдоцна до 5-ти во месецот за 

претходниот месец 
    б) Објавување  - мај  наредната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на обвинетите и осудените сторители на кривични дела заради 

согледување на обемот на распространетост на криминалитетот  на 
подрачјето на цела Република Македонија, со што се обезбедуваат корисни и
неопходни податоци за водење на практична политика на прогон и 
казнување на сторителите на кривични  дела.             

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Кривичен законик ("Сл. весник на РМ" бр.37/96),  

Закон за кривична постапка ("Службен весник на РМ" бр. 15/97)  
Национална класификација на занимањата, 
 Регистар на територијални единици  РПЕ - (матични броеви на општини и 
населени места)  

11 Меѓународни стандарди  Нема   
1.4.30. Статистичко истражување за малолетно лице против кое  постапката по кривичната пријава и подготвителната 
постапка е завршена (СК.3) 

       
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за малолетно лице против кое  постапката по

кривичната пријава и подготвителната постапка е завршена (СК.3) 

2 Периодика  Прибирање: месечно 
    Обработка: годишна 
3 Извор на податоците  Основни јавни обвинителства 
4 Содржина на податоците  Пријавени малолетни лица - податоци за сторителот -  пол,возраст,место на 

раѓање и место на живеење, занимање, националност , школска подготовка, 
соизвршителство и притвор, податоци за кривичното дело, обид, стек, вид на
одлуката, податоци за семејната  состојба и траење   на постапката. 

5 Опфат  Целосен - Пријавени малолетни лица 
6 Начин на прибирање на податоците  Основните јавни обвинителства ги доставуваат пополнетите обрасци до 

Државниот завод за статистика 
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) За доставување на податоците од и.е. -најдоцна до 5-ти во месецот за 

претходниот месец 
    б) Објавување  - мај  наредната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на пријавените сторители на кривични дела заради согледување на 

обемот на распространетост на криминалитетот на подрачјето на цела 
Република Македонија, со што се обезбедуваат корисни и неопходни 
податоци за водење на практична политика на прогон и казнување на 
сторителите на кривични дела. 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Кривичен законик ("Сл. весник на РМ" бр.37/96),  

Закон за кривична постапка ("Службен весник на РМ" бр. 15/97),  
Национална класификација на занимањата,  
Регистар на територијални единици  РПЕ - (матични броеви на општини и 
населени места)  

11 Меѓународни стандарди  Нема   
 
1.4.31. Статистичко истражување за обвинето малолетно лице против кое кривичната постапка  пред советот правосилно е 
завршена (СК-4) 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за обвинето малолетно лице против кое 

кривичната постапка  пред советот правосилно е завршена (СК-4) 
2 Периодика  Прибирање: месечно 
    Обработка: годишна 

3 Извор на податоците  Основни судови 

4 Содржина на податоците  Обвинети и осудени малолетни лица - податоци за сторителот - пол,возраст, 
место на раѓање и место на живеење, занимање, националност, школска 
подготовка, соизвршителство и притвор, податоци за кривичното дело, обид,
стек, вид на одлука, изречени санкции податоци за семејната состојба и 
траење на постапката 
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5 Опфат  Целосен - Обвинети и осудени малолетни лица 

6 Начин на прибирање на податоците  Пополнетите обрасци ги доставуваат Основните судови до Државниот завод 
за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) за доставување на податоците од и.е -најдоцна до 5-ти во месецот за 
претходниот месец 

    б) објавување  - мај наредната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на обвинетите и осудените сторители на кривични дела заради 

согледување на обемот на распространетост на криминалитетот  
наподрачјето на цела Република Македонија, со што се обезбедуваат 
корисни и неопходни податоциза водење на практична политика на прогон и
за казнување на сторителите на кривични  дела.             

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Кривичен законик ("Сл. весник на РМ" бр.37/96),  
Закон за кривична постапка ("Службен весник на РМ" бр. 15/97),  
Национална класификација на занимањата,  
Регистар на територијални единици  РПЕ - (матични броеви на општини и 
населени места)  

11 Меѓународни стандарди  Нема   
 
1.4. Публикувани податоци 

  Податоци публикувани во статистички 
прегледи (публикации) 

    

1 Назив на публикацијата  Издавачка дејност во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.06.   
  Територијално ниво  Република Македонија 
2 Назив на публикацијата  Парламентарни избори во Република Македонија  
  Број на годишни изданија  1 во четири години 
  Време на излегување од печат  30.02.   
  Територијално ниво  Република Македонија 
3 Назив на публикацијата  Локални избори во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1 во четири години 
  Време на излегување од печат  30.02.   
  Територијално ниво  Република Македонија и општините 
4 Назив на публикацијата  Пријавени, обвинети и осудени малолетни и полнолетни сторители на 

кривични дела во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  15.07.   
  Територијално ниво  Република Македонија и општините 
5 Назив на публикацијата  Култура и јавно информирање во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.12   
  Територијално ниво  Република Македонија и општините 
  Податоци публикувани во соопштенија     
1 Назив на соопштението  Театри, филхармонии и професионални симфониски оркестри и 

професионални ансамбли на народни игри и песни  во Република 
Македонија 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  17.12.   
  Територијално ниво  Република Македонија и општините 
  Содржина на податоците  Број на театри, филхармонии и професионални оркестри и професионални 

ансамбли на народни игри и песни  во Република Македонија, одржани 
претстави и концерти, број на посетители, број на вработени 

2 Назив на соопштението  Ликовна дејност  во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  25.05.   
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Број на организирани ликовни изложби (самостојни, групни, 

ретроспективни), учество на ликовните уметници на изложбите (домашни и 
странски), организирани ликовни колонии, активност на ликовните колонии 
и др. 
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3 Назив на соопштението  Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва 
во Република  Македонија 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.06.   
  Територијално ниво  Република Македонија и општините 
  Содржина на податоците  Број на  јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни 

друштва во Република  Македонија кои емитуваат радио и телевизиска 
програма, емитувана програма (во часови), емитувана програма по жанрови, 
врботени (професионални и други), радио и ТВ претплатници 

4 Назив на соопштението  Кина во Република Македонија 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  5.06.   
  Територијално ниво  Република Македонија и општините 

  Содржина на податоците  Број на активни кина во Република Македонија, прикажани претстави, број 
на прикажани филмови,посетители, вработени во кината 

5 Назив на соопштението  Библиотеки  во Република Македонија 

  Број на годишни изданија  1 соопштение во 3 години 
  Време на излегување од печат  09.08.   
  Територијално ниво  Република Македонија и општините 
  Содржина на податоците  Број на библиотеки  во Република Македонија по видови (национални, 

народни, високошколски, општонаучни и специјални), обработен книжен 
фонд, прираст на книжниот фонд, вработени во библиотеките 

6 Назив на соопштението  Техничка култура во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1 соопштение во 3 години 
  Време на излегување од печат  10.06.   
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Број на здруженија за техничка култура, активни членови, организирани 

семинари, курсеви, изложби, натпревари, стручен и раководен кадар 

7 Назив на соопштението  Музеи и збирки  во Република Македонија 

  Број на годишни изданија  1 соопштение во 3 години 
  Време на излегување од печат  30.04.   
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Број на музеи и збирки во РМ, предмети (инвентарирани и 

неинвентарирани), изложби, посетители,  простории, вработени 

8 Назив на соопштението  Народни и работнички универзитети и домови на културата во РМ 

  Број на годишни изданија  1 соопштение во 3 години 
  Време на излегување од печат  20.12.   
  Територијално ниво  Република Македонија и општините 
  Содржина на податоците  Број, општообразовна и културнообразовна дејност, семинари, слушатели, 

гостувања, вработени 

9 Назив на соопштението  Архиви во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1 соопштение во 3 години 
  Време на излегување од печат  20.06.   
  Територијално ниво  Република Македонија и општините 

  Содржина на податоците  Број, архивски фондови, лични и семејни фондови, збирки,корисници на 
архивска граѓа,  користена архивска граѓа, вработени во архивите 

10 Назив на соопштението  Културно-уметнички друштва во Република Македонија 

  Број на годишни изданија  1 соопштение во 5 години 
  Време на излегување од печат  10.12.   
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Број, активни членови, секции, организирани приредби, учество на 

друштвата на фестивали 



30 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 45 
 

11 Назив на соопштението  Регистрирани културни добра  
  Број на годишни изданија  1 во 10 години   
  Време на излегување од печат  30.08.   
  Територијално ниво  Република Македонија  и општините 
  Содржина на податоците  Регистрирани културни добра, број на спомениците на културата, состојба, 

период на настанување 

12 Назив на соопштението  Пријавени, обвинети и осудени малолетни и полнолетни сторители на 
кривични дела 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  20.05.   
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Податоци за сторителите на кривични дела - пријавени обвинети и осудени 

полнолетни и малолетни лица според групите на кривични дела, видот на 
одлуката и изречените кривични санкции  

  Податоци публикувани во Претходни 
статистички податоци за Република 
Македонија 

    

1 Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Крај на годината или почеток на наредната 
  Содржина на податоците  Кина , театри, претстави и посетители 
  Податоци публикувани во  "Македонија во 

бројки" 
    

1 Содржина на податоците  Избрани пратеници во Собранието на  РМ 

    Весници и списанија (број на наслови и тираж) 

    Радио и ТВ станици (број на РА и ТВ станици, емитувана  програма) 

    Сторители на кривични дела (полнолетни и малолетни), осудени полнолетни
лица според кривичното дело 

  Период на кој се однесуваат  Последни две години 
  Територијално ниво  Република Македонија 

  Податоци публикувани во Статистички      

  годишник на Република Македонија     

1 Содржина на податоците  Библиотеки по видови, книжен фонд, корисници, користен библиотечен 
материјал, вработени 

  Период на кој се однесуваат  2001 и  2004 година 

  Територијално ниво  Република Македонија 
2 Содржина на податоците  Издавачка дејност во Република Македонија - книги и брошури според 

јазикот на издавање, издадени броеви, тираж 

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години, претходна година  
  Територијално ниво  Република Македонија 
3 Содржина на податоците  Број на народни и работнички универзитети и домови на културата, одржани

семинари и курсеви, културно -образовна дејност, посетители 

  Период на кој се однесуваат  2002/2003 и 2005/2006 година 
  Територијално ниво  Република Македонија 
4 Содржина на податоците  Музеи и збирки според видот, инвентарирани и изложени предмети, 

посетители 

  Територијално ниво  Република Македонија 
5 Содржина на податоците  Театри според видот, број на седишта, претстави и посетители во местото на 

седиштето и на гостувања, вработени  
  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
6 Содржина на податоците  Број на активни кина , број на прикажани долгометражни филмови - 

домашни и странски, број на прикажани претстави, посетители, вработени 

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
7 Содржина на податоците  Дистрибуирани долгометражни филмови 

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години 

  Територијално ниво  Република Македонија 
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8 Содржина на податоците  Организирани ликовни изложби - самостојни, групни и ретроспективни, 
посетители, откупени ликовни дела, учество на ликовните уметници од РМ и
други држави на ликовните изложби, број и активности на ликовните 
колонии 

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
9 Содржина на податоците  Број на културно-уметнички друштва, јазик на кој работат, број на секции, 

приредби и посетители 
  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години 
  Територијално ниво  Република Македонија 

10 Содржина на податоците  Број на културно-уметнички друштва, јазик на кој работат, број на секции, 
приредби и посетители 

  Период на кој се однесуваат   2005/2006   
  Територијално ниво  Република Македонија 

11 Содржина на податоците  Здруженија за техничка култура по видови, активни членови, стручен и 
раководен кадар, активност на здруженијата 

  Период на кој се однесуваат   2005/2006   
  Територијално ниво  Република Македонија 

12 Содржина на податоците  Средства за јавно информирање - радио и телевизиски станици, емитувана 
радио и ТВ програма во часови, емитувана радио и ТВ програма според 
јазикот на емитување, според видот на програмата, вработени  

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години 
  Територијално ниво  Република Македонија 

13 Содржина на податоците  Податоци за кандидатите и избраните пратеници во Собранието на  
Република Македонија по пол, возраст, школска подготовка, предлагач и др.

  Период на кој се однесуваат  2002, 2006   
  Територијално ниво  Република Македонија 

14 Содржина на податоците  Податоци за кандидатите и избраните членови на советите на општините и 
Советот на град Скопје и кандидати и избрани градоначалници на 
општините и град Скопје по пол, возраст, школска подготовка, предлагач 

  Период на кој се однесуваат  2000, 2004   
  Територијално ниво  Република Македонија 

15 Содржина на податоците  Податоци за кандидатите и избраниот кандидат за Претседател на Република
Македонија, по школска подготовка, возраст, број на добиени гласови 

  Период на кој се однесуваат  2000, 2004   
  Територијално ниво  Република Македонија 

16 Содржина на податоците  Пријавени обвинети и осудени полнолнолетни и малолетни сторители на 
кривични дела според групите на кривичните дела и видот на одлуката, 
кривичните санкции, годината на извршување на делото, судови по општа 
надлежност, правосилно решени управни спорови, начин на решавање на 
предметите и одлучување во Уставниот суд на Република Македонија, 
адвокати и адвокатски приправници 

  Период на кој се однесуваат  Последни 5 години 
  Територијално ниво  Република Македонија 

1.5. Статистика на пазар на труд  
1.5.1. Месечно статистичко истражување за работници и плати (Труд.1М)  
1 Назив на истражувањето  Месечно статистичко истражување за работници и плати  

(Труд.1М)  
2 Периодика  Прибирање: месечно  
    Обработка: месечно  
3 Извор на податоците  Деловни субјекти (претпријатија/институции)   
4 Содржина на податоците  Вкупен број на вработени и флуктуација на работниците и тоа лица: кои 

во текот на извештајниот период засновале работен однос(ново 
вработени и префрлени од друга ОЕ во истиот деловен субјект) и 
работници на кои им престанал работниот однос (од која причина - 
технолошки вишок или отказ), вкупен број на работници по пол на крајот 
од извештајниот месец, број на работници-жени на крајот од 
извештајниот месец;број на вработени според работниот однос 
(неопределено, определено - сезонски и други и договор за дело -  
сезонски и други) и вработени според работното време (полно, скратено 
и прекувремено); вкупно исплатени бруто и нето-плати, број на 
работници на кои се однесуваат исплатите и број на платени часови.  
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5 Опфат  Примерок на деловни субјекти  -  4800  
6 Начин на прибирање на податоците  Месечниот статистички образец го пополнува секој деловен субјект и го 

доставува до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика 

 
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица:  

15-ти во месецот   
    б) Рок за обработка на податоците: 19-ти во месецот  
    в) Рок за публикување: 25-ти во месецот  
9 Цел на прибирање на податоците  Статистичкото истражување за работниците и платите има за цел да 

обезбеди податоци за бројот на работниците и платите во земјата заради 
задоволување на определени потреби на корисниците, а особено за 
утврдување и следење на макроекономската политика на земјата. 

 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97)  

   
 Закон за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002)  

    Национална класификација на дејностите  
11 Меѓународни стандарди  Меѓународна класификација на дејности (NACE-REV.1)  
    Harmonised Statistics of Earnings  - Methodology of National Surveys; 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 
1992.ISBN 92-826-4110-4. 

 
1.5.2. Годишно статистичко истражување за работници и плати (Труд .1) 
1 Назив на истражувањето   Годишно статистичко истражување за работници и плати  

(Труд .1) 

2 Периодика   Прибирање: годишно 
     Обработка: годишно 
3 Извор на податоците   Деловни субјекти (претпријатија/институции)  
4 Содржина на податоците   Вкупен број на вработени и флуктуација на работниците и тоа лица: кои во 

текот на извештајниот период засновале работен однос (нововработени и 
префрлени од друга ОЕ во истиот деловен субјект) и работници на кои им 
престанал работниот однос (од која причина - технолошки вишок или отказ), 
вкупен број на работници по пол на крајот од извештајниот месец, број на 
работници - жени на крајот од извештајниот месец, број на вработени според 
работниот однос (неопределено, определено - сезонски и други и договор за 
дело - сезонски и други) и вработени според работното време (полно, скратено
и прекувремено); вкупно исплатени бруто и нето-плати за извештајниот месец,
број на работници на кои се однесуваат исплатите, број на платени часови, 
вработени според висината на нето-платата групирани според бројот на 
платените работни часови: со помалку од 160 часови, од 160 до 200 и преку 
200 часови, најниска и највисока нето-плата по работник, вработени според 
полот и возраста; вработени според школската подготовка и работни часови на
вработените 

5 Опфат   Примерок на деловни субјекти -10 000 

6 Начин на прибирање на податоците   Годишниот статистички образец го пополнува секој деловен субјект и го 
доставува до Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за
статистика 

7 Територијално ниво    Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 30.11. 
     б) Рок за обработка на податоците: 31.12.  
     в) Рок за публикување: 15.02. 
9 Цел на прибирање на податоците   Годишен просек на вработени на ниво на Република, број на вработени според 

работниот однос и работното време, според школската подготовка, пол и 
возраст; вкупно исплатени бруто и нето-плати, број на работници на кои се 
однесуваат исплатите и број на платени часови, број на вработени според 
износот на најниската и највисоката нето-плата и распонот меѓу нив, број на 
работници според платените работни часови, структура на работниците 
според нето-платата по дејности, дистрибуција на претпријатијата според 
бројот на работниците по дејности и по видови сопственост; вкупните работни
часови (според видот какви се часовите). 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

   

  Закон за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002) 

     Национална класификација на дејностите 
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11 Меѓународни стандарди   Меѓународна класификација на дејностите 

   

  Harmonised Statistics of Earnings  - Methodology of National Surveys; 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 
1992.ISBN 92-826-4110-4. 

 
1.5.3. Статистичко истражување за повреди на работа - ПР 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за повреди на работа - ПР 
2 Периодика  Прибирање: годишно 

    Обработка: годишно 
    Година на спроведување: 2004, 2005, 2006 
    Извештаен период: претходна година 
3 Извор на податоците  Деловни субјекти  -   (претпријатија/институции)  

4 Содржина на податоците  Податоци за тип на повреди на работа, вид на повреда, возраст на 
повреденото лице, пол на повреденото лице, занимање, националност, дата 
на несреќата, време на повредата, географска локација на повредата, работен 
статус на повреденото лице, загубени денови, тип на работна средина, 
контакт-начин на повредата,  дејност на работодавецот, општина, големина 
на претпријатието   

5 Опфат  Примерок на деловни субјекти (4800)   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува секој деловен субјект и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за статистика

7 Територијално ниво   Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 31.12 

    б) Рок за обработка на податоците: 31.01.  
    в) Рок за публикување: 15.02. 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на податоците за повреди на работа, видот на повредата-несреќата, 
загубени денови и др. 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Национална класификација на дејностите 

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна класификација на дејности 

     Council Directirve 89/391/EEC of 12 June 1989; Office for Official Publications 
of the European Communities, Theme 3 Series E, ISBN 92-826-411-7; Council 
Decision 93/464/EEC of 22 July 1993; Council Decision 99/126/EC on the 
Community Statistical Programme 1998-2002; ILO Resolution of 1998. 

 
1.5.4. Анкета за работната сила - АРС 

1 Назив на истражувањето  Анкета за работната сила - АРС 
2 Периодика  Прибирање: континуирано квартално од 2004  
    Обработка: континуирано квартално од 2004 
3 Извор на податоците  Домаќинства   

4 Содржина на податоците  Социо-економски и демографски податоци за домаќинството, за лицата од 
15 до 80 години. Податоци за: економската активност, економскиот статус, 
стручната подготовка, брачната состојба, скратено и полно работно време, 
работа на определено и неопреде-лено работно време, занимање, школска 
подготовка, националност, дополнителна работа, должина на невработеност и 
др. 

5 Опфат  10000 домаќинства 

6 Начин на прибирање на податоците  Пополнување на образецот се врши по пат на интервју кое го врши 
овластен анкетар од ДЗС 

7 Територијално ниво   Република Македонија, региони - НТЕС3 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците: една недела по извештајната недела 

   
 б) Рок за обработка на податоците: 1-2 месеци по завршување на секоја 
одделна фаза 

    в) Рок за публикување: 3 месеци по завршување на последниот квартал 
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9 Цел на прибирање на податоците  Главна цел е врз основа на добиените резултати да се утврдат основните 
категории кои ја сочинуваат работната сила во земјата на начин кој 
овозможува примена на модерни методи на анализа на кое било научно 
подрачје: економија, социологија, психологија итн.  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Национална класификација на дејностите 

    Национална класификација на занимањата 

11 Меѓународни стандарди  Препораки на ИЛО - Меѓународна организација на трудот, донесени на 13-
тата Меѓународна конференција на статистичарите на трудот   
(Surveys of economically active population, employment, unemployment and 
underemployment - An ILO manual on concepts and methods-1990) i 
preporakite na EUROSTAT (Labour Force Survey - Methods and definitions, 
1992 series) 

    Меѓународна класификација на занимања 
    Меѓународна класификација на дејности 

 
1.5.5. Статистичко истражување за плати по занимања - ПЗ 
1 Назив на истражувањето  Статистичко истражување за плати по занимања - ПЗ 
2 Периодика  Прибирање: годишно 
    Обработка: годишно 
    Година на спроведување: 2005, 2006, 2007 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти (претпријатија/институции)  
4 Содржина на податоците  Основни податоци за платите на вработените во деловните субјекти по: 

пол, возраст, школска подготовка, занимање 
5 Опфат  Примерок на деловни субјекти (2500-3000) 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува секој деловен субјект и го доставува 
до Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за 
статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 15.10 

    б) Рок за обработка на податоците: 15.12.  
    в) Рок за публикување: почеток на годината 
9 Цел на прибирање на податоците  Статистичкото истражување за платите по занимања има за цел да 

обезбеди податоци за платите на вработените по занимања во земјата 
заради задоволување на определени потреби на корисниците, а особено за 
утврдување и следење на макроекономската политика на земјата. 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Национална класификација на занимањата 

    Национална класификација на дејностите 

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна класификација на занимања 

    Меѓународна класификација на дејности 

     Препораки од ИЛО  
(Statistics on occupational wages and hours of work and on food prices - 
International Labour Office, 2001) 

1.5.6. Цена на трудот - ЦТ 
1 Назив на истражувањето  Цена на трудот - ЦТ 
2 Периодика  Прибирање: двегодишно 
    Обработка: годишно 
    Година на спроведување: 2003, 2005, 2007 
3 Извор на податоците  Деловни субјекти (претпријатија/институции)  

4 Содржина на податоците  Вкупен број на вработени по пол според работното време по месеци, 
вкупен број на вистински одработени часови, вкупен број на платени 
работни часови и вкупни годишни издатоци на работодавецот. 

5 Опфат  Примерок на деловни субјекти: 4800 
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец до деловните субјекти го доставуваат, а по 

пополнувањето го прибираат регионалните одделенија за статистика. 
Потоа РО обрасците ги доставуваат до Државниот завод за статистика  
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7 Територијално ниво   Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: од 15.12.  

    б) Рок за обработка на податоците: 15.02 
    в) Рок за публикување: април наредната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Прибирање на податоци за исплатените плати како трошок на 
работодавецот, а не како примања на вработените 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Национална класификација на дејностите 

11 Меѓународни стандарди  Според препораките на EUROSTAT (Council Regulation (EC) No 530/1999 
of 9 March 1999 concerning structural statistics on earning and labour costs; 
Annex II - Definition of the variables - 03.08.1999) 

    Меѓународна класификација на дејности 
 
1.5. Публикувани податоци 
  Податоци публикувани во статистички прегледи 

(публикации) 
    

1 Назив на публикацијата  Работници и нето-плата во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Февруари   
  Територијално ниво  Република Македонија 
2 Назив на публикацијата  Анкета за работната сила - 2003 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  3-4 месеци по завршување на последниот квартал 
  Територијално ниво  Република Македонија, НУТС 3 
3 Назив на публикацијата  Цена на труд   

  Број на годишни изданија  1   

  Време на излегување од печат  Април   

  Територијално ниво  Република Македонија 

  Податоци публикувани во соопштенија     

1 Назив на соопштението  Просечна исплатена нето-плата по работник во Република 
Македонија 

  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  25-ти во месецот 
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Просечна исплатена нето-плата во Република Македонија и 

индекси со споредување со претходен месец, претходна година   

2 Назив на соопштението  Просечна исплатена бруто-плата во Република Македонија 

  Број на годишни изданија  12   

  Време на излегување од печат  25-ти во месецот 

  Територијално ниво  Република Македонија 

  Содржина на податоците  Просечна исплатена бруто-плата во Република Македонија и 
индекси со споредување со претходен месец, претходна година   

3 Назив на соопштението  Активно население во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  2-3 месеци по завршување на последниот квартал 
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Население на 15 до 80 г. според економската активност, пол и 

возраст, стапки на активност според полот и возраста, вработени 
според економскиот статус, пол, нето-плата, занимање, вработени
на неопределено и определено време, со полно и скратено 
работно време, стапки на невработеност по возраст и пол и 
невработени според должината на невработеноста, полот и 
возраста. 
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4 Назив на соопштението  Цена на труд   
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Март   
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Податоци за структура на статистичките единици и просечниот 

број на вработени по сектори; бројот на вработени лица по 
месеци по НКД; дистрибуција на статистичките единици и 
вработените во нив според бројот на вработените и по сектори; 
годишните фактички одработени часови по вработен по НКД и по
број на статистички единици; податоци за годишниот просек на 
издатоци на работодавецот по вработен по сектори; годишниот 
просек на издатоци на работодавецот по вработен по видови и 
НКД; годишниот просек на издатоци на работодавецот по 
вработен по видови и според сопственост 

  Податоци публикувани во Месечен статистички извештај и 
Краткорочни податоци 

    

1 Назив на соопштението  Месечен статистички извештај 
  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  Крај на месец    
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Податоци за нето-плата и работници по НКД, индекси на 

номинална  и реална нето-плата во општите стопански индекси, 
податици за нето-плата по НКД со индекси по квартали и 
годишни податоци за АРС 

2 Назив на соопштението  Краткорочни истражувања на стопанските движења во Република 
Македонија  

  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  Крај на месец    
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Податоци за нето-плата и работници по НКД и индекси на 

номинална и реална нето-плата 

  Податоци публикувани во Претходни статистички податоци 
за Република Македонија 

    

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Крај на годината или почеток на наредната 
  Содржина на податоците  Просечна нето-плата и индекси, просечна бруто-плата и индекси, 

претходни податоци за АРС  
  Податоци публикувани во Македонија во бројки     

  Содржина на податоците  Анкета за работната сила: Население од 15 до 80 г. според 
економската активност, стапки на активност на населението на 15 
до 80 години според возраста, вработени според економскиот 
статус и дејноста, невработени според полот и возраста, 
невработени според школската подготовка и полот и невработени 
според должината на невработеноста. 

  Период на кој се однесуваат  Последни две години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Податоци публикувани во Статистички годишник на 

Република Македонија  
     

1 Содржина на податоците  Статистичко истражување Труд-1: Податоци за работници по 
гранки на дејност вкупно и посебно жени, нето-плати и индекси 
на номинална и реална нето-плата со трошоци на живот  

  Период на кој се однесуваат  Последни три години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
2 Содржина на податоците  Анкета за работната сила: Население на 15 до 80 г. според 

економската активност и возраста, полот и школската подготовка,
пол и националност, стапки на активност на населението на 15 до 
80 години по пол и возраст, вработени според економскиот статус
и полот, според занимањето и полот и невработени според 
должината на невработеноста и полот. 

  Период на кој се однесуваат  Последни три години 
  Територијално ниво  Република Македонија  
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1.6. Статистика на животен стандард 
1.6.1. Анкета на потрошувачка на домаќинствата (АПД) 
1 Назив на истражувањето  Анкета на потрошувачка на домаќинствата (АПД) 
2 Периодика  Прибирање - 15 - дневно 
    Обработка  - квартална, годишна  
    Извештаен период - двонеделен за тековната година 
3 Извор на податоците  Домаќинства - 5040 
4 Содржина на податоците  Основни социо-демографски и економски податоци за домаќинството,

број на потрошувачки единици, број на членови во работен однос, 
број на активни членови, активни земјоделци, членови со лични 
примања, број на издржувани членови, приходи според изворите и 
трошоци по намена (количества и вредности), снабденост на 
домаќинството со трајни потрошувачки добра, податоци за 
натуралната потрошувачка, примени и дадени подароци 

5 Опфат (примерок)  Случаен избор на домаќинства - 5040 
6 Начин на прибирање на податоците  Дел од податоците се прибираат по пат на интервју од страна на 

овластен анкетар од ДЗС .За податоците за потрошувачката на храна, 
пијалак и тутун домаќинството води дневник во текот на 15 дена  

7 Територијално ниво   Република Македонија, региони - НТЕС3 

8 Рокови  а) Доставување на податоците за извештајните единици: најдоцна 15 
дена после спроведувањето на анкетата 

    б) Рок за први резултати : мај за податоците од претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Податоци за висината и структурата на расположливите и 
употребените средства значајни  за економските и социјалните услови 
за живеење на населението,за пресметка и ажурирање на пондерите за 
индексот на трошоците на животот,за оценка на личната 
потрошувачка за билансот на националните сметки и за мерење на 
прагот  на сиромаштијата и за слични намени  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97)  

    Национална класификација на занимањата (НКЗ) 
11 Меѓународни стандарди  Класификација на индивидуалната потрошувачка по намена 

(COICOP) 

    Анкета за потрошувачката на домаќинствата во земјите - членки на 
ЕУ 

    Методологија и препораки за споредливост 
    Меѓународна стандардна класификација на занимањата (ISCO) 

1 Назив на аналитичкото истражување  Мерење на сиромаштијата и нееднаквоста 
2 Периодика  Квартална, годишна 
3 Извор на податоци  Анкета на потрошувачка на домаќинства (АПД) 
4 Содржина на податоците  Мерење,анализа на сиромаштијата и нееднаквоста, индекси на 

сиромаштијата и нееднаквоста 
7 Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 
8 Рокови  Рок за објавување на податоците: јуни за податоци од претходна 

година 
 
1.6.2. Статистички извештај за установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки (ДГ) 

1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за установите за згрижување и воспитание на 
деца - детски градинки (ДГ) 

2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - 30.09. 
3 Извор на податоците  Установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки 
4 Содржина на податоците  Вид на установата, органозациони облици на установата, траење на 

работното време на установата, деца што не се примени заради пополнет 
капацитет, деца под старателство, број на деца и групи на кој јазик 
организационите облици ја вршат згрижувачко- воспитната работа, деца по 
возраст и пол, деца според должината на дневениот престој и исхрана, деца 
корисници на партиципација, деца според социо-професионалната положба 
и според вработеноста на родителот-старателот. Работници според 
занимањето и степенот на стручното образование - квалификација, 
изјаснување за националната припадност 
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5 Опфат (примерок)  Установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки (51) и 
деловни субјекти - детска градинка (1) 

6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи кои ги пополнуваат установите за згрижување и 
воспитание на деца - детски градинки, регионалните одделенија ги 
сообираат и ги враќаат во  Државниот завод за статистика, користејќи 
адресар ажуриран според информациите добиени од Министерството за 
труд и социјална политика и Статистичкиот деловен регистар  (СДР)  на 
ДЗС-а 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Доставување на податоците од извештајните единици: најдоцна до 30.10. 
    б) Рок за први резултати : 05.02 
9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97)  

    Закон за заштита на деца ("Службен весник на РМ" бр.98/00 "Службен 
весник на РМ" бр.17/2003), Регистар на територијални единици - РТЕ 
(матични броеви на општини и населени места)                                                   

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна стандардна класификација на образованието (ISCED)                 
Образовна научна организација на Обединетите нации (UNESCO) 

1.6.3. Статистички извештај за установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки (дополнителен извештај) (ДГ-
1)  
1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за установите за згрижување и воспитание на 

деца - детски градинки  
(дополнителен извештај) (ДГ-1)  

2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - 30.9 
3 Извор на податоците  Установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки 
4 Содржина на податоците  Вид на установата, број на деца и групи на кој јазик организационаите 

облици ја вршат згрижувачко-воспитната работа. Работници според 
занимањето, степенот на стручното образование-квалификација, 
изјаснување за националната припадност. 

5 Опфат (примерок)  Установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки - (20 
организациони единици) 

6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи кои ги пополнуваат установите за згрижување и 
воспитание на деца - детски градинки, регионалните одделенија ги 
сообираат и ги враќаат во   Државниот завод за статистика, користејќи 
адресар ажуриран според информациите добиени од Министерство за труд 
и социјална политика и Статистички деловен регистар (СДР) на ДЗС-а 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) најдоцна доставување на податоците за извештајните единици: 30.10 

    б) рок за први резултати : 05.02 
9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Законот за државна статистика (Службен весник на РМ бр.54/97);  
    Закон за заштита на деца (Службен весник на РМ бр.98/00 Службен весник 

на РМ 17/2003). Регистар за територијални единици - РТЕ (матични броеви 
на општини и населени места)                                                                                

11 Меѓународни стандарди      

1.6.4. Статистички извештај за забавишни групи во основните училишта  (ПШВ-ЗА) 
1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за забавишни групи во основните училишта  

(ПШВ-ЗА) 

2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - 30.09 
3 Извор на податоците  Забавишта при основни училишта 
4 Содржина на податоците  Организационен облик на училиштето, траење на работното време на 

училиштето, деца што не се примени заради пополнет капацитет, деца под 
старателство, број на деца и групи на кој јазик  ја вршат згрижувачко- 
воспитната работа, деца по возраст и пол, деца според должината на 
дневениот престој и исхрана, деца корисници на партиципација, деца 
според социо-професионалната положба и според вработеноста на 
родителот-старателот. Работници според занимањето и степенот на 
стручното образование - квалификација, изјаснување за националната 
припадност. 
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5 Опфат (примерок)  Забавишта при основни училишта (450 - забавишта при основни училишта) 

6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи кои ги пополнуваат забавиштата при основните училишта, 
регионалните одделенија ги сообираат и ги враќаат во  Државниот завод за 
статистика,користејќи адресар ажуриран според информациите добиени од 
Министерство за образование и Статистички деловен регистар (СДР) на  
ДЗС-а 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) најдоцна доставување на  податоците за извештајните единици: 30.10 

    б) рок за први резултати : 05.02 
9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државна статистика (Службен весник на РМ бр.54/97);  

    Закон за заштита на деца (Службен весник на РМ бр.98/00). Регистар за 
територијални единици - РТЕ (матични броеви на општини и населени 
места)                                                                                                                        

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна стандардна класификација на образование (ISCED)                     
Образовно,научна организација на Обединетите нации (UNESCO) 

1.6.5. Статистички извештај за домови - интернати за ученици - студенти кои се школуваат надвор од местото на престојот на 
родителот - издржувателот  (ШД) 
1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за домови - интернати за ученици - студенти кои

се школуваат надвор од местото на престојот на родителот - 
издржувателот  (ШД) 

2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - 30.03 
3 Извор на податоците  Домови - интернати за ученици и студенти (за основните, средните и средно

верски училишта и студенски домови) 
4 Содржина на податоците  Вид на домот - интернатот,број на ученици - студенти  кои не се примени 

заради пополнет капацитет,број на ученици - студенти по одлука на 
судот,полн износ на пропишаната месечна уплата и капацитетот, ученици - 
студент според училиштето што го посетуваат и според изјаснувањето за 
националната припадност и државјанство, ученици - студенти според 
местото на постојано живеење и според плаќањето на престојот во домот - 
интернатот, според социо - професионалната положба и образование - 
квалификација на родителот - издржувателот. Работници според 
занимањето и степенот на стручното образование - квалификација, 
изјаснување за националната припадност. 

5 Опфат (примерок)  Домови -  интернати за ученици и студенти ( 43 - дома - интернати) 
6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи ги пополнуваат ученичките и студенските домови, 

регионалните одделенија ги сообираат и ги враќаат во Државниот завод за 
статистика, користејќи адресар ажуриран според информациите добиени од 
Министерство за образование и Статистички деловен регистар (СДР) на  
ДЗС-а 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) најдоцна доставување на податоците за извештајните единици: 20.04 

    б) рок за први резултати : 15.06 
9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државна статистика (Службен весник на РМ бр.54/97);  
    Закон за ученички и студентски стандард ( Службен весник на РМ бр. 37/98 

).Регистар за територијални единици - РТЕ (матични броеви на општини и 
населени места)                                                                                                         

11 Меѓународни стандарди      
         

1.6.6. Статистички извештај за корисници на додатоци  (ДД) 
1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за корисници на додатоци  (ДД) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Министерство за труд и социјална политика - Сектор за заштита на децата 

4 Содржина на податоците  Корисници на додаток на деца (број на деца и број на семејства), корисници 
на посебен додаток (број на деца и број на семејства), корисници на учество 
во опремувањето на новороденото дете и расходи за додатоците 
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5 Опфат (примерок)  Министерство за труд и социјална политика - сектор за заштита на децата 

6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештај кој го поплнува Министерство за труд и социјална политика
и го доставува до ДЗС-а 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) најдоцна доставување на податоците до 30.06 
9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Законот за државна статистика (Службен весник на РМ бр.54/97);  
    Закон за заштита на деца (Службен весник на РМ бр.98/00 Службен весник 

на РМ бр.17/2003). Регистар за територијални единици - РТЕ (матични 
броеви на општини и населени места)                                                                  

11 Меѓународни стандарди      
         

1.6.7. Статистички извештај за корисниците и формите на социјална заштита  (СЗ - 1) 
1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за корисниците и формите на социјална 

заштита  (СЗ - 1) 

2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Центрите за социјална работа 
4 Содржина на податоците  Состојба на движењето на корисниците на социјална заштита според 

категориите за малолетни и полнолетни корисници, форми, мерки и услуги 
на социјалната заштита,малолетни и полнолетни корисници според 
категории по пол и години на старост,распределба на деца според видот и 
степенот на попреченоста ,пол и години на старост. 

5 Опфат (примерок)  Центри за социјална работа - 30 
6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи што ги пополнуваат центрите за социјална работа, 

регионалните одделенија ги сообираат и ги враќаат во  Државниот завод за 
статистика, користејќи адресар ажуриран според Статистички деловен 
регистар  (СДР)  на ДЗС-а. 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) најдоцна доставување на податоците за извештајните единици: 10.03 

    б) рок за први резултати : 31.05 
9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државна статистика (Службен весник на РМ бр.54/97);  
    Закон за социјална заштита ( Службен весник на РМ бр. 50/97 и 16/00) 

.Регистар за територијални единици - РТЕ (матични броеви на општини )       

11 Меѓународни стандарди      

1.6.8. Статистички извештај за социјална парична помош (дополнителен извештај)  (СЗ - 1) 
1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за социјална парична помош (дополнителен 

извештај)  (СЗ - 1) 

2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Центрите за социјална работа 
4 Содржина на податоците  Состојба и движење,пол и години на старост, работен статус на 

корисниците на социјална парична помош на носителот на 
домаќинството и вкупно исплатени средства за социјална парична помош  

 
5 Опфат (примерок)  Центри за социјална работа - 30 
6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи што ги пополнуваат центрите за социјална работа, 

регионалните одделенија ги сообираат и ги враќаат во  Државниот завод за 
статистика, користејќи адресар ажуриран според Статистички деловен 
регистар  (СДР)  на ДЗС-а. 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
        
8 Рокови  а) најдоцна доставување на податоците за извештајните единици: 10.03 

    б) рок за први резултати : 31.05 
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9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државна статистика (Службен весник на РМ бр.54/97);  
    Закон за социјална заштита ( Службен весник на РМ бр. 50/97 и 16/00) 

.Регистар за територијални единици - РТЕ (матични броеви на општини )       

11 Меѓународни стандарди      
1.6.9. Статистички извештај за центрите за социјална работа (СЗ - 61) 

1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за центрите за социјална работа (СЗ - 61) 
2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Центрите за социјална работа 
4 Содржина на податоците  Развиеност на центарот по служби кои ги има и функции кои ги врши и 

организации над кои центарот врши стручен надзор. Работници според 
занимањето, степенот на образованието, квалификацијата, според 
изјаснувањето за националната припадност. 

5 Опфат (примерок)  Центри за социјална работа - 30 
6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи што ги пополнуваат центрите за социјална работа, 

регионалните одделенија ги сообираат и ги враќаат во  Државниот завод за 
статистика, користејќи адресар ажуриран според Статистички деловен 
регистар  (СДР)  на ДЗС-а 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) најдоцна доставување на податоците за извештајните единици: 31.01 

    б) рок за први резултати : 31.05 
9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Законот за државна статистика (Службен весник на РМ бр.54/97);  
    Закон за социјална заштита ( Службен весник на РМ бр. 50/97 и 16/00) 

.Регистар за територијални единици - РТЕ (матични броеви на општини )       

11 Меѓународни стандарди      
1.6.10. Статистички извештај за организации за сместување на деца без родители и родителска грижа  ( СЗ - 20) 

1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за организации за сместување на деца без 
родители и родителска грижа  ( СЗ - 20) 

2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Домови за сместување на деца без родители и родителска грижа 
4 Содржина на податоците  Вид на домот, број на деца кои не се примени заради пополнет капацитет, 

број на деца кои се под старателство, број на деца кои се сместени врз 
основа на одлука на судот, деца според полот и годините на старост, според 
родителите (потполно- непотполно семејство), плаќање за престојот, деца 
според училиштето што го посетуваат, деца според местото на постојано 
живеење, деца според изјаснувањето на родителот, старателот или лично за 
националната припадност. Работници според занимањето, степенот на 
образованието-квалификацијата, според изјаснувањето за националната 
припадност . 

5 Опфат (примерок)  Домови за сместување на деца без родители и родителска грижа 
    ( организации - 2) 
6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи што ги пополнуваат извештајните единици, регионалните 

одделенија ги сообираат и ги враќаат во  Државниот завод за статистика, 
користејќи адресар ажуриран според Статистички деловен регистар  (СДР)  
на ДЗС-а 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) најдоцна доставување на податоците за извештајните единици: 31.01 

    б) рок за први резултати : 31.05 
9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Законот за државна статистика (Службен весник на РМ бр.54/97);  
    Закон за социјална заштита ( Службен весник на РМ бр. 50/97 и 16/00) 

.Регистар за територијални единици - РТЕ (матични броеви на општини )       

11 Меѓународни стандарди      
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1.6.11. Статистички извештај за организации за згрижување на деца и млади попречени во психичкиот и физичкиот развиток 
(СЗ - 30) 
1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за организации за згрижување на деца и млади 

попречени во психичкиот и физичкиот развиток (СЗ - 30) 
2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Домови за сместување на деца и млади попречени во психичкиот и 

физичкиот развиток 
4 Содржина на податоците  Вид на домови, број на деца-млади кои не се примени заради пополнет 

капацитет, број на деца-млади кои се под старателство, број на деца-млади 
на осигуреници, број на деца -млади сместени по одлука на судот, деца-
млади според видот на попреченост и училиштето што го посетуваат, деца-
млади според видот на попреченоста и плаќањето за престојот, деца-млади 
според полот и според родителите (потполно-непоптполно семејство), деца-
млади според социо-професионалната положба на родителот-
издржувателот, деца според местото на постојано живеење, деца-млади 
според изјаснувањето за националната припадност . Работници според 
занимањето,степенот на образованието-квалификацијата и изјаснување за 
националната припадност. 

5 Опфат (примерок)  Домови за сместување на деца и млади попречени во психичкиот и 
физичкиот развиток (организации - 3 ) 

6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи што ги пополнуваат извештајните единици, регионалните 
одделенија ги сообираат и ги враќаат во  Државниот завод за статистика, 
користејќи адресар ажуриран според Статистички деловен регистар  (СДР)  
на ДЗС-а 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) најдоцна доставување на податоците за извештајните единици: 31.01 

    б) рок за први резултати : 31.05 
9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Законот за државна статистика (Службен весник на РМ бр.54/97);  
    Закон за социјална заштита ( Службен весник на РМ бр. 50/97 и 16/00) 

.Регистар за територијални единици - РТЕ (матични броеви на општини )       
11 Меѓународни стандарди      

1.6.12. Статистички извештај за организации за работа со воспитно запуштени деца и млади    (ВЗ) 
1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за организации за работа со воспитно запуштени

деца и млади    (ВЗ) 
2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Прифатилишта, заводи и домовите за воспитно запуштени деца и млади 

4 Содржина на податоците  Вид на организацијата, полн износ на пропишаната месечна уплата, број на 
лица кои не се примени заради пополнет капацитет, број на корисници кои 
се под старателство, број на корисници стручно оспособени, корисници по 
години на старост и пол, според училиштето што го посетуваат, корисници 
според родителите (потполно-непотполно семејство), корисници според 
социо-професионалната положба  образование-квалификација на родителот-
издржувателот , корисници според одлуката за прием во организацијата, 
корисници упатени од организацијата во извештајниот период, корисници 
што поминале преку дисциплински центар, корисници според должината на
престојот во заводот-домот и редот на приемот (повратници), корисници 
според местото на постојано живеење, корисници според изјаснувањето за 
националната припадност. Работници според занимањето, степенот на 
образованието - квалификацијата и според изјаснувањето за национална 
припадност 

5 Опфат (примерок)  Прифатилишта, заводи и домовите за воспитно запуштени деца и млади 
(организации - 2) 

6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи што ги пополнуваат извештајните единици, регионалните 
одделенија ги сообираат и ги враќаат во  Државниот завод за статистика, 
користејќи адресар ажуриран според Статистички деловен регистар  (СДР)  
на ДЗС-а 
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7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) најдоцна доставување на податоците за извештајните единици: 31.01 

    б) рок за први резултати : 31.05 

9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Законот за државна статистика (Службен весник на РМ бр.54/97);  

    Закон за социјална заштита ( Службен весник на РМ бр. 50/97 и 16/00) 
.Регистар за територијални единици - РТЕ ( матични броеви на општини )      

11 Меѓународни стандарди      

1.6.13. Статистички извештај за организации за професионална рехабилитација (СЗ-40) 
1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за организации за професионална 

рехабилитација (СЗ-40) 

2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Заводи-центри за стручно оспособување и вработување, заштитни 

работилници и претпријатија за вработување на инвалиди   
4 Содржина на податоците  Форма на сопственост на организацијата, број на одбиени барања, број на 

инвалиди со потполно сместување, вработени инвалиди и рехабилитанти 
според правен основ и инвалиди според-типот и видот на инвалидитетот, 
вработени инвалиди и рехабилитанти според полот, дејноста и причината за
користење на организацијата, рехабилитанти според плаќањето на 
рехабилитацијата и сместувањето, оспособени рехабилитанти, инвалиди-
рехабилитанти според местото на постојано живеење, инвалиди-
рехабилитанти според изјаснувањето за националната припадност и 
државјанство. Работници (без рехабилитанти) според занимањето, степенот 
на образованието-квалификацијата, според изјаснувањето  за националната 
припадност.  

5 Опфат (примерок)  Заводи-центри за стручно оспособување и вработување, заштитни 
работилници и претпријатија за вработување на инвалиди (претпријатија - 
590) 

6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи што ги пополнуваат извештајните единици, регионалните 
одделенија ги сообираат и ги враќаат во  Државниот завод за статистика, 
користејќи адресар ажуриран според Статистички деловен регистар  (СДР)  
на ДЗС-а 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) најдоцна доставување на податоците за извештајните единици: 31.01 

    б) рок за први резултати : 31.05 

9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 

10 Национални стандарди (законска основа)  Законот за државна статистика (Службен весник на РМ бр.54/97);  

    Закон за вработување на инвалидни лица ( Службен вњсник на РМ бр. 
44/00).Регистар за територјални единици - РТЕ (матични броеви на општини
)                                                                                                                             

11 Меѓународни стандарди      
         

1.6.14. Статистички извештај за организации за сместување и згрижување на возрасни лица   (СЗ-52) 

1 Назив на истражувањето  Статистички извештај за организации за сместување и згрижување на 
возрасни лица   (СЗ-52) 

2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка  - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Домови за сместување и згрижување на возрасни лица 
4 Содржина на податоците  Вид на организацијата, број на лица кои не се примени заради пополнет 

капацитет, корисници според годините на старост и пол, корисници според 
причината за прием во домот и според плаќањето за престој во установата, 
корисници според местото на постојано живеење, изјаснување за 
националната припадност. Работници според занимањето, степенот на 
образованието-квалификацијата според  изјаснувањето за националната 
припадност . 
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5 Опфат (примерок)  Домови за сместување и згрижување на возрасни лица 
 (организации 4) 

6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи што ги пополнуваат извештајните единици, регионалните 
одделенија ги сообираат и ги враќаат во  Државниот завод за статистика, 
користејќи адресар ажуриран според Статистички деловен регистар  (СДР)  
на ДЗС-а. 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) најдоцна доставување на податоците за извештајните единици: 31.01 

    б) рок за први резултати : 31.05 

9 Цел на прибирање на податоците  За потребите на корисниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Законот за државна статистика (Службен весник на РМ бр.54/97);  

    Закон за социјална заштита ( Службен весник на РМ бр. 50/97 и 16/00) 
.Регистар за територијални единици - РТЕ (матични броеви на општини )       

11 Меѓународни стандарди      
 
1.6.15. Анкета за користење на времето (АКВ)  

1 Назив на истражувањето  Анкета за користење на времето (АКВ)  
       
2 Периодика  Прибирање - двонеделно 
    Обработка  -годишна  
    Извештаен период - петогодишен 
3 Извор на податоците  Домаќинства -2000 
4 Содржина на податоците  Социо-демографски и економски податоци за домаќинството, станбената 

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

5 Опфат (примерок)  Примерок на домаќинства -2000 
6 Начин на прибирање на податоците  Податоците се прибираат по пат на интервју кое го спроведува анкетар 

овластен од ДЗС 

7 Територијално ниво    Република Македонија  
8 Рокови  а)  Доставување на податоците од извештајните единици: најдоцна 1 месец 

после спроведувањето на Анкетата 

    б) Рок за први резултати : наредната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на користењето на времето на домаќинствата и нивните членови 

за потребите на разни корисници, институции и меѓународни организации 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државна статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97)  

    Национална класификација на занимања (НКЗ) 

    Национална класификација на дејностите (НКД) 

11 Меѓународни стандарди  Анкета за користење на слободното време во земјите-членки на ЕУ 

    Методологија и препораки за споредливост 

    Меѓународна стандардна класификација на занимања (ISCO) 
 
1.6.16. Цени на мало и трошоци на животот  

1 Назив на истражувањето   Цени на мало и трошоци на животот  
2 Периодика  Прибирање -месечно 
    Обработка  - месечна 
    Извештаен период - месечно 
3 Извор на податоците  Избрани продажни места 
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4 Содржина на податоците  Цени на мало :   
    за земјоделски производи :околу 60 

    за индустриско-прехранбени  производи : околу 96 

    за индустриско-непрехранбени производи : околу 254  

    за услуги : околу 108 

5 Опфат (примерок)  8 градови во Република Македонија 
6 Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи, снимателите на цени се вработени во 

регионалните одделенија за статистика кои ги снимаат 
цените и ги доставуваат во вид на извештаи 

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а)  Доставување на податоците од регионалните 

одделенија: најдоцна до 23 во месецот 

    б) Рок за први резултати : последен ден во месецот за 
тековниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците  Добивање на елементи за изработка на месечни индекси на 
цените на мало и трошоците на животот, динамика и ниво 
на цените. 

10 Ннационални стандарди (законска основа)  Законот за државната статистика ("Службен весник на РМ"
бр.54/97)  

11 Меѓународни стандарди  Класификација на индивидуалната потрошувачка по 
намена (COICOP) 

 
1.6.Публикувани податоци 
Публикување во соопштенија и други публикации      
СООПШТЕНИЈА     

1 Назив на соопштението  Индекси на цените на мало и трошоците на животот 
  Годишни броеви  12   
  Дата на објавување  1 во месецот   
  Ниво на објавување на податоците  Република Македонија 

2 Назив на соопштението  Установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки во 
Република Македонија 

  Годишни броеви  1   
  Дата на објавување  05.02.   
  Ниво на објавување на податоците  Република Македонија, општини 

3 Назив на соопштението  Домови - интернати за ученици - студенти во Република Македонија 

  Годишни броеви  1   
  Дата на објавување  15.06.   
  Ниво на објавување на податоците  Република Македонија, општини 

4 Назив на соопштението  Организации, форми, мерки и услуги на социјална заштита 
  Годишни броеви  1   
  Дата на објавување  31.05.   
  Ниво на објавување на податоците  Република Македонија, општини 
5 Назив на соопштението  Сиромаштијата во Република Македонија 
  Годишни броеви  1   
  Дата на објавување  Јуни,наредната година 

  Ниво на објавување на податоците  Република Македонија 

6 Назив на соопштението  Користење на слободното време во Република Македонија 

  Годишни броеви  1   

  Дата на објавување  Наредна година   

  Ниво на објавување на податоците  Република Македонија 

Публикувано во Месечни статистички извештаи     
1 Назив   Месечен статистичкиизвештај 

  Краток опис на резултатите  Серија на месечни индекси (цени на мало и трошоци на животот) 

    за тековната и претходната година на база на претходната година 
  Број на изданија за годината која содржи нови 

резултати 
 12   

  Дата на објавување  Крајот на месецот 



30 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 61 
 

2 Назив   Краткорочнистатистички показатели на Република Македонија 

  Краток опис на резултатите  Податоци за претходен месец (индекси на цените на мало и трошоците на 
животот и потрошувачка кошница ) 

  Број на изданија за годината која содржи нови 
резултати 

 12   

  Дата на објавување  Крајот на месецот 
Публикувано во Статистички годишник     

1 Краток опис на резултатите  Многубројни статистички податоци за цените на мало и трошоците на 
животот во Република Македонија, прикажани  во серија податоци со 
комплетна методологија 

  Период на кој  се однесуваат податоците  3 претходни години 

  Ниво на објавување на податоците  Република Македонија 

2 Краток опис на резултатите  Расположливи и употребени средства во домаќинствата, расположливи и 
употребени средства според висината на паричните средства и вредноста 
на натуралната потрошувачка, годишни парични издатоци за лична 
потрошувачка, годишни потрошени количества на артикли во 
домаќинствата, снабденост на домаќинствата со трајни потрошни добра и 
податоци во врска со станот 

  Период на кој  се однесуваат податоците  Претходна година 
  Ниво на објавување на податоците  Република Македонија 
3 Краток опис на резултатите  Многубројни статистички податоци за установите за згрижување и 

воспитание на деца - детски градинки и забавиштата при основните 
училишта, домов - интернати за ученици и студенти, организации за 
социјална заштита, социјална заштита - форми, мерки и услуги и 
корисници на социјална заштита и корисници на додатоци, временски 
серии и комплетна методологија 

  Период на кој  се однесуваат податоците  4 претходни години 

  Ниво на објавување на податоците 
 

 Република Македонија 

Публикувано во Статистички прегледи 
 

    

1 Назив на статистичкиот преглед  Установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки и 
забавишта при основни училишта во Република Македонија 

  Период на кој  се однесуваат податоците  Претходна година 

  Планирана дата на објавување  Мај   

  Ниво на објавување на податоците  Република Македонија,општини 
2 Назив на статистичкиот преглед  Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република 

Македонија 

  Период на кој  се однесуваат податоците  Претходна година 

  Планирана дата на објавување  Ноември   

  Ниво на објавување на податоците  Република Македонија,општини 

3 Назив на статистичкиот преглед  Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија 

  Период на кој  се однесуваат податоците  Претходна година 
  Планирана дата на објавување  Мај, наредната година 

  Ниво на објавување на податоците  Република Македонија 
4 Назив на статистичкиот преглед   Користење на слободното време во Република Македонија 

  Период на кој  се однесуваат податоците  Претходна година 
  Планирана дата на објавување  Наредна година   

  Ниво на објавување на податоците 
 

 Република Македонија 

Податоци Публикувани во Претходни Статистички 
податоци за Р.Македонија 
 

    

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Крај на година или почеток на наредната 

  Содржина на податоците  Индекси на цени на мало и трошоците на животот по главни групи за 3 
години 

    Корисници во организации за деца и млади 
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Податоци публикувани во Македонија во бројки     
  Содржина  Индекси на цени на мало и трошоци на живот 
    Снабденост на домаќинство со трајни добра 
    Потрошени количества на артикли на домаќинства  

    Расположиви средства во домаќинствата 
    Организации за социјална заштита 
  Период на кој се однесуваат  Последни две години 
  Територијално ниво  Република Македонија 

 
2. СИСТЕМ НА ДЕЛОВНИ СТАТИСТИКИ 

2.1. Статистика на земјоделство, шумарство, водостопанство, лов и риболов 
2.1.1. Месечен извештај за реализација на земјоделски производи ЗЕ.ТРГ. 33 

1 Назив на истражувањето   Месечен извештај за реализација на земјоделски  
производи ЗЕ.ТРГ. 33 

2 Периодика   Прибирање - месечно 

     Обработка - месечна 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на земјоделството кои вршат  

     реализација на сопственото производство 
4 Содржина на податоците    Количини на продадените земјоделски производи 

      Вредност на реализацијата 

      Просечна цена    

5 Опфат   Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците   Извештаен метод  

     Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот субјект и го 
доставува до ДЗС преку регионалните одделенија за статистика   

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица:  

     15-ти во месецот за претходниот месец 

     б) Рок за обработка на  податоците: 20-ти во месецот за претходниот месец 

     в) Рок за публикување: 22 во месецот за претходниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците   Динамика на продажбата по месеци 

     Изработка на елементи за физичкиот обем на земјоделското производство 

     Изработка на елементи за пресметка на цените на производителите 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

     НКД,Национална класификација на дејности (Сл.весник на РМ бр 7/98) 

     Закон за територијална поделба на Република Македонија ("Сл.весник на 
РМ" 49/96)  

11 Меѓународни стандарди   Classification of products by activity, EUROSTAT 

     Класификација на земјоделските производи по дејност, ЕУРОСТАТ 

     Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

     Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

     Handbook of concept and definitions used in international collections of food 
agriculture statistics, FAO 

      Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 
интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, ФАО 
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2.1.2. Тримесечен извештај за заклан добиток во кланици ЗЕ.52 

1 Назив на истражувањето  Тримесечен извештај за заклан добиток во кланици ЗЕ.52 

2 Периодика  Прибирање - тримесечно 

    Обработка - тримесечна  

    Извештаен период-тековна година 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти од областа на земјоделството ( кланици) 

4 Содржина на податоците  Податоци за бројот на закланиот добиток 

    Податоци за  тежината - нето и бруто 

    Радман    

    Потекло на добитокот  

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика    

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците  од извештајните единици: 15.04; 
15.07; 15.10; 15.01  

    б) Рок за обработка на податоците: 20.04; 20.07; 20.10; 20.01. 

    в) Рок за објавување на податоците: 25.04; 25.07. 25.10; 25.01.   

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за закланиот добиток, прирастот, радманот, 
физичкиот обем на добиточното производство и  за потребите на 
националните сметки    

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    НКД, Национална класификација на дејностите ("Сл.весник на РМ" бр 
7/98) 

    Закон за територијална поделба на Република Македонија  
 ("Сл.весник на РМ" 49/96)  

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

    Класификација на земјоделските производи по дејност, ЕУРОСТАТ 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

    Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

    Handbook of concept and definitions used in international collections of food 
agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 
интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, ФАО 

 
2.1.3. Годишен извештај за заклан добиток во приватни  месарници ЗЕ.52-1  

1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за заклан добиток во приватни  месарници ЗЕ.52-1  
2 Периодика   Прибирање - годишно 

     Обработка -  годишна 

     Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците   Евиденција од ветеринарната управа на РМ  

4 Содржина на податоците   Податоци за бројот на закланиот добиток 

     Податоци за  тежината  

5 Опфат   Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците   Статистичкиот образец го пополнуваат извештајните единици   

     и го доставуваат до Државниот завод за статистика преку  
     регионалните одделенија за статистика 
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7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за  доставување на податоците од извештајните единици: 15.02 за претходната 

година 

     б) Рок за  обработка на податоците: до 10.03 за претходната година 

     г) Рок за  публикување на податоците: 31.05 за претходната година 
9 Цел на прибирање на податоците   Обезбедување на податоци за закланиот добиток, прирастот, радманот, физичкиот 

обем на добиточното производство и  за потребите на националните сметки   

10 Национални стандарди    Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

  (законска основа)   НКД, Национална класификација на дејностите ("Сл.весник на РМ" бр 7/98) 
     Закон за територијална поделба на Република Македонија ("Сл.весник на РМ" 49/96) 

11 Меѓународни стандарди   CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

     Класификација на земјоделските производи по дејност, ЕУРОСТАТ 

     Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

     Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

     Handbook of concept and definitions used in international collections of food agriculture 
statistics, FAO 

      Прирачник за концептите и дефинициите за користење на интернационалното 
собирање на статистичките податоци за храна и земјоделство, ФАО 

 
2.1.4. Годишен извештај за  засеани површини во есенската сеидба ЗЕ.21   

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за  засеани површини во есенската сеидба ЗЕ.21   

    ЗЕ.21 а за деловни субјекти 

    ЗЕ.21 б за приватниот сектор 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - тековна година 
3 Извор на податоците  Деловни субјекти од областа на земјоделството и проценбени подрачја за 

приватниот сектор 

4 Содржина на податоците  Засеани површини по култури 

    Проширување на земјишниот фонд 

    Податоци за потрошувачка на ѓубрива 

    Обем на извршена и договорена соработка со индивидуални производители 

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнуваат извештајните единици и го доставуваат 

до Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 17.12.за 
тековната година  

    б) Рок за обработка на податоците : до 15.01 за претходната година   
    в) Рок за публикување на податоците: 28.01 за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за засеаните површини по култури, во есенската 
сеидба 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    НКД, Национална класификација на дејности ("Сл.весник на РМ" бр 7/98) 

    Закон за територијална поделба на Република Македонија("Сл.весник на РМ" 
49/96)  
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11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

    Класификација на земјоделските производи по дејност, ЕУРОСТАТ 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry,Eurostat 

    Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

    Handbook of concept and definitions used in international collections of food 
agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на интернационалното 
собирање на статистичките податоци за храна и земјоделство, ФАО 

 
2.1.5. Годишен извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сеидба ЗЕ.22 

1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сеидба    
ЗЕ.22 

     ЗЕ.22а за деловни субјекти 
     ЗЕ.22б  за приватниот сектор 

2 Периодика   Прибирање - годишно 

     Обработка - годишна 

     Извештаен период - тековна година 
3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на земјоделството и проценбени подрачја за 

приватниот сектор 

4 Содржина на податоците   Засеани површини по култури и  категории 

     Проширување на земјишниот фонд 

     Број на овошни стебла 

     Пенушки винова лоза  
5 Опфат   Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците   Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го доставуваат до 

Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за статистика  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 22.06. за тековната 

година 

     б) Рок за обработка  на  податоците:15.07.за тековната година 

     в) Рок за публикување на податоците: 28.07.за тековната година 

9 Цел на прибирање на податоците   Согледување на структурата на земјоделското производство  и оценка на 
производството за потребите на националните сметки  

10 Национални стандарди    Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

  (законска основа)   НКД, Национална класификација на дејности ("Сл.весник на РМ" бр 7/98) 

     Закон за територијална поделба на Република Македонија ("Сл.весник на РМ" 49/96) 

11 Меѓународни стандарди   CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

     Класификација на земјоделските производи по дејност, ЕУРОСТАТ 

     Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

     Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

     Handbook of concept and definitions used in international collections of food agriculture 
statistics, FAO 

      Прирачник за концептите и дефинициите за користење на интернационалното 
собирање на статистичките податоци за храна и земјоделство, ФАО 
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2.1.6. Годишен извештај за  очекувано производство од рани посеви и рано овошје ЗЕ.31 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за  очекувано производство од рани посеви и рано 
овошје ЗЕ.31 

    ЗЕ-31а за деловни субјекти 

    ЗЕ-31б за приватниот сектор  

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - тековна година 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти од областа на земјоделството и проценбени подрачја за 
приватниот сектор 

4 Содржина на податоците  1.Очекувано производство на рани посеви 

    2.Очекувано производство на рано овошје 

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
за статистика   

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 
    22.06. за тековната година 

    б) Рок за обработка на податоците:15.07. за тековната година  
    в) Рок за публикување на податоците 28.07. за тековната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедовање на податоци за очекуваното производство на раните посеви и 
раното овошје за потребите на националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    НКД, Национална класификација на дејности  
("Сл.весник на РМ" бр 7/98) 

    Закон за територијална поделба на Република Македонија  
("Сл. Весник на РМ" 49/96)  

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 
    Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

    Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

    Handbook of concept and definitions used in international collections of food 
agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на интернационалното 
собирање на статистичките податоци за храна и земјоделство, FAO 

 
2.1.7. Годишен извештај за  остварено производство од рани посеви и овошје ЗЕ.32 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за  остварено производство од рани посеви и овошје 
ЗЕ.32 

    ЗЕ.32 а за деловни субјекти 

    ЗЕ.32б за приватниот сектор   

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 
    Извештајен период - тековна година 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти од областа на земјоделството и проценбени подрачја за 
приватниот сектор 

4 Содржина на податоците  Ожнеана и површини по култури и производство 

    Број на овошни стебла и производство на овошје 
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5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го доставуваат
до Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за статистика

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 17.08.за 

тековната година 

    б) Рок за обработка на податоците: 10.09. за тековната година  

    
    

в) Рок за публикување на податоците: 28.09. за тековната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за оствареното производство на  
    рани посеви и овошје 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    НКД, Национална класификација на дејности ("Сл.весник на  
РМ" бр 7/98) 

    Закон за територијална поделба на Република Македонија  
("Сл. Весник на РМ" 49/96)  

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

    Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry,Eurostat 

    Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

    Handbook of concept and definitions used in international collections of food 
agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на интернационалното 
собирање на статистичките податоци за храна и земјоделство, ФАО 

 
2.1.8. Годишен извештај за  очекувано производство од доцни посеви и овошје  ЗЕ.33-1 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за  очекувано производство од доцни посеви и овошје  
ЗЕ.33-1 

    ЗЕ-33-1а за деловни субјекти 

    ЗЕ.33-1б  за приватниот сектор 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - тековна година 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти од областа на земјоделството и проценбени подрачја за 
приватниот сектор 

4 Содржина на податоците  Очекувано производство на доцни посеви 
    Очекувано производство на доцно овошје  
    Очекувано производство на грозје  

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 

доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика   

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:  
    07.09. за тековната година 

    б) Рок за обработка  на  податоците:  20.09. за тековната година 

    в) Рок за публикување на податоците: 28.09. за тековната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за очекуваното производство на доцни посерви 



Стр. 68 - Бр. 69 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2003 
 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    НКД, Национална класификација на дејности  
("Сл.весник на РМ" бр 7/98) 

    Закон за територијална поделба на Република Македонија  
("Сл. Весник на РМ" 49/96год)  

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

    Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

    Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

    Handbook of concept and definitions used in international collections of food 
agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 
интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, ФАО 

 
2.1.9. Годишен извештај за  остварено производство од доцни посеви и овошје ЗЕ.33 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за  остварено производство од доцни посеви и 
овошје ЗЕ.33 

    ЗЕ.33а за деловни субјекти 
    ЗЕ.33б  за приватниот сектор 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - тековна година 
3 Извор на податоците  Деловни субјекти од областа на земјоделството и проценбени подрачја за 

приватниот сектор 
4 Содржина на податоците  Ожнеана  површини по култури и производство  

    Број на овошни стебла и производство на овошје  

    Број на пенушки винова лоза и производство на грозје 

    Преработено грозје и добиено вино и ракија 
5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваа тдо Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика    

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 15.11. за 

тековната година 

    б) Рок за обработка  на  податоците: 15.12. за тековната година 

    в) Рок за публикување на податоците: 25.12. за тековната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за оствареното производство на доцни посеви 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    НКД, Национална класификација на дејности ("Сл.весник на РМ" бр. 7/98)

    Закон за територијална поделба на Република Македонија   

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 
    Класификација на земјоделските производи по дејност, ЕУРОСТАТ 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

    Прирачник за земјоделски еконоимски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

    Handbook of concept and definitions used in international collections of food 
agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 
интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, FAO 
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2.1.10. Годишен извештај за земјоделските претпријатија, земјоделските задруги  ЗЕ.71 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за земјоделските претпријатија, земјоделските 
задруги  ЗЕ.71 

2 Периодика  Прибирање - годишно  

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти од областа на земјоделството 

4 Содржина на податоците  Работници на неопределено време 

    Работници според завршеното образование 

    Работници според квалификациите 

    Земјоделски машини 

    Потрошувачка на енергенти по видови 

    Податоци за потрошени  средства за заштита на растенијата 

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика   

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајнате единици: 28.02. за 

претходната година 

    б) Рок за обработка  на  податоците: 01.04 за претходната година 

    в) Рок за публикување на податоците 28.04.за претходната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за бројот на вработените, механизацијата, 

потрошувачка на средства за заштита на растенијата и потрошувачка на 
енергија  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    НКД, Национална класификација на дејности ("Сл.весник на РМ" бр. 7/98) 

    Закон за територијална поделба на Република Македонија ("Сл. Весник на 
РМ" бр. 49/96)   

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 
    Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 
    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 
    Прирачник за земјоделски еконоимски сметки (ЕАА), EUROSTAT 
    Handbook of concept and definitions used in international collections of food 

agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на интернационалното
собирање на статистичките податоци за храна и земјоделство, FAO 

 
2.1.11. Годишен извештај за производство на зеленчук и цвеќе во заштитен простор ЗЕ.23 

1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за производство на зеленчук и цвеќе во заштитен простор 
ЗЕ.23 

2 Периодика   Прибирање - годишно 

     Обработка - годишна 

     Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на земјоделството 

4 Содржина на податоците   Површини под заштитен простор 

     Површини и производство по култури 
     Потрошени заштитни средства 
     Потрошени енергенти  
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5 Опфат   Извештајни единици од Регистарот 

6 Начин на прибирање на податоците   Статистичкиот образец го пополнуваат извештајните единици и го доставуваат до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците од извештајнате единици: 01.03.за претходната

година 

     б) Рок за обработка  на  податоците: 01.04.за претходната година  

     в) Рок за публикување на податоците: 28.04.за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците   Обезбедување на податоци за производството на зеленчук и цвеќе во  стакленици и 
простор под пластика, заштитен простор 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

     НКД, Национална класификација на дејности ("Сл.весник на РМ" бр. 7/98) 
     Закон за територијална поделба на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 

49/96)  

11 Меѓународни стандарди   CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

     Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 

     Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

     Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

     Handbook of concept and definitions used in international collections of food agriculture 
statistics, FAO 

      Прирачник за концептите и дефинициите за користење на интернационалното 
собирање на статистичките податоци за храна и земјоделство, FAO 

 
2.1.12. Анкета за бројната состојба на добитокот во индивидуалните домаќинства  ЗЕ.51-2 

1 Назив на истражувањето  Анкета за бројната состојба на добитокот во индивидуалните 
домаќинства  ЗЕ.51-2 

2 Периодика  Прибирање -годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - тековна година 
3 Извор на податоците  Избрани  домаќинства 

4 Содржина на податоците  Број и тежина на добитокот (по видови и категории говеда, свињи,овци, 
и коњи) живината и пчелните семејства 

    Биланс на добитокот 
    Добиточно производств 

5 Опфат  Примерок (4000-6000 домаќинства) 
6 Начин на прибирање на податоците  Анкета - интервју на  избраните домаќинства од примерокот. 

Статистичкиот образец го пополнува анкетарот и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за 
статистика    

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:  
    15.02. за тековната година 

    б) Рок за обработка  на  податоците: 25.03. за тековната година 

    в) Рок за публикување на податоците: 18.05.  за тековната година 

9 Цел на прибирање на податоците 
(законска основа) 

 Обезбедување на податоци за бројот и тежината на добитокот по видови 
и категории и добиточно производство  

10 Национални стандарди   Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    НКД, Национална класификација на дејности  
("Сл.весник на РМ" бр. 7/98) 

    Закон за територијална поделба на Република Македонија  
("Сл. весник на РМ" бр. 49/96)  
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11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

    Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

    Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

    Handbook of concept and definitions used in international collections of food 
agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 
интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, FAO 

 
2.1.13. Годишен извештај за сточарство ЗЕ.51-2А 

1 Назив на истражувањето 
 
 Годишен извештај за сточарство ЗЕ.51-2А 

2 Периодика  Прибирање -годишно 

    Обработка - годишна 

   
 
Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти од областа на земјоделството  

4 Содржина на податоците 

 

Број и тежина на добитокот (по видови и категории говеда, свињи, овци 
и коњи) живината и пчелните семејства 

    Биланс    
   

 
Добиточно производство 

5 Опфат 
 
Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците 

 

Статистичкиот образец го пополнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика   

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови 

 

а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 15.02. за 
претходната година 

   
 
б) Рок за обработка  на  податоците: 25.03.за претходната година 

   

 

в) Рок за публикување на податоците: 18.05 за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците 

 

Обезбедување на податоци за бројот и тежината на добитокот по 
видови категории и добиточно производство 

10 Национални стандарди 
(законска основа)   

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

   
 
НКД, Национална класификација на дејности 
 ("Сл.весник на РМ" бр. 7/98) 

   
 
Закон за територијална поделба на Република Македонија 
 ("Сл. Весник на РМ" бр. 49/96)  

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

   
 
Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 
    Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

   

 

Handbook of concept and definitions used in international collections of food 
agriculture statistics, FAO 

    

 

Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 
интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, FAO 

 
2.1.14. Пробен попис на земјоделството 

         
1 Назив на истражувањето  Пробен попис на земјоделството 
2 Периодика  2004 година   

3 Извор на податоците  Домаќинствата   
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4 Содржина на податоците     

    Податоци за земјишниот фонд 

    Податоци за површини по култури  

    Податоци за добиточниот фонд 

    Употреба на заштитни средства и ѓубрива 

    Механоопременост 

    Згради и објекти 

    Површини под шуми 

    Вработени   

    Друго   

5 Опфат  Избрани пописни кругови и домаќинства 

6 Начин на прибирање на податоците  Интервју. Статистичкиот образец го пополнува попишувачот  
7 Територијално ниво  Пописен круг   
8 Рокови  2004   
9 Цел на прибирање на податоците  Тестирање на инструментите за Попис на земјоделството 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за попис на земјоделството (во фаза на подготовка)  
    Закон за територијална поделба на Република Македонија  

("Сл.весник на РМ" 49/96)  
11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

    Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

    Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

    Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 
интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, FAO 

 
2.1.15. Попис на земјоделството 

1 Назив на истражувањето   Попис на земјоделството 
2 Периодика  2004 година   
    Обработка - во соодветниот период 
3 Извор на податоците  Домаќинствата    

4 Содржина на податоците  Земјиште   

    Податоци за површини под култури и категории 

    Податоци за добиточниот фонд 

    Употреба на заштитни средства и ѓубрива 

     Механоопременост 

    Згради и објекти 

    Површини под шуми 

    Опрема во шумарството 

    Друго   

    Домаќинствата што поседуваат земјоделски имоти 

5 Опфат      

6 Начин на прибирање на податоците  Интервју. Статистичкиот образец го пополнува попишувачот  
7 Територијално ниво  Пописен круг   
8 Рокови   2004 година   
9 Цел на прибирање на податоците  Создавања на база за воведување на статистички  регистар на  

земјоделски стопанства 

     База за примерок 

     Основа за воведување на нови статистички истражувања во 
земјоделската област 



30 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 73 
 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за попис на земјоделството ( во фаза на подготовка)  

    Закон за територијална поделба на Република Македонија  
("Сл.весник на РМ" бр. 49/96)  

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

    Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

    Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 
    Handbook of concept and definitions used in international collections of 

food agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 
интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, FAO 

 
2.1.16. Годишен извештај за слатководно рибарство ЗЕ.62 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за слатководно рибарство ЗЕ.62 

2 Периодика  Прибирање -годишно 

    Обработка - годишна 
    Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти од областа на земјоделството  

4 Содржина на податоците  Податоци за вработени и спортски риболовци 
    Податоци за рибници за одгледување на риба 
    Податоци за производство и улов на риби 
    Пловни средства и опрема 

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го потполнуваат извештајните единици и го 
доставуваат до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 15.02. 

за претходната година 

    б) Рок за обработка  на  податоците: 25.03.за претходната година  

    в) Рок за публикување на податоците: 28.03. за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Динамиката на производство и улов на риби  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за попис на земјоделството (во фаза на подготовка)  
    Закон за територијална поделба на Република Македонија ("Службен 

весник на РМ" бр. 49/96)  

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

    Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

    Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

    Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 
интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, FAO 
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2.1.17. Годишен извештај за бројот на земјоделските машини во приватниот сектор ЗЕ-ЗМ 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за бројот на земјоделските машини во 
приватниот сектор ЗЕ-ЗМ 

2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка - годишна 
    Извештаен период - тековна година 
3 Извор на податоците  Проценбени  подрачја за приватниот сектор 
4 Содржина на податоците  Број и сила на механизацијата 

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува анкетарот  и го доставува до 

Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за 
статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица:  22.06.за 
тековната година 

    б) Рок за обработка  на  податоците:15.07.за тековната година 

    в) Рок за публикување на податоците: 28.07 за тековната година. 

9 Цел на прибирање на податоците  Согледување на состојбите за снабденоста на приватниот сектор со 
механизација 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    НКД, Национална класификација на дејности  
("Сл.весник на РМ" бр. 7/98) 

    Закон за територијална поделба на Република Македонија 
 ("Сл. Весник на РМ" бр. 49/96)  

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 
    Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

    Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

  
  Handbook of concept and definitions used in international collections of food 

agriculture statistics, FAO 

  
   Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 

интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, FAO 

 
2.1.18. Индекс на физичкиот обем на  земјоделското производство 

1 Назив на истражувањето   Индекс на физичкиот обем на  земјоделското производство 

2 Периодика  Обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Од базата на податоци  од сите  статистичките истражувања 

4 Содржина на податоците  Индекси   

    Количина на производство на земјоделски производи 
    Вредност на земјоделското производство по групи  

5 Опфат  Сводна статистичка анализа од статистичките истражувања: 

      - раститиелно производство 
      - добиточно производство 
6 Начин на прибирање на податоците     
7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за претходни податоци : 25.12 за тековната година 
    б) Рок за конечни податоци: 30.05 за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на динамиката на  движењето  земјоделското прпозводство  
во РМ и  по сектори 
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10 Национални стандарди 
(законска основа)  

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

     НКД, Национална класификација на дејности ("Сл.весник на РМ" бр. 
7/98) 

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

    Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 

    Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 
    Прирачник за земјоделски економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 
    Handbook of concept and definitions used in international collections of 

food agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 
интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, FAO 

    
 2.1.19. Пресметка на добиточното производство 
1 Назив на истражувањето   Пресметка на добиточното производство 

2 Периодика  Обработка - годишна 

3 Извор на податоците  Статистичките истражувања за сточарство 

4 Содржина на податоците  Прираст на домашните животни 

     Производство на млеко ,месо,волна, јајца и мед 

5 Опфат  Од базата на податоци од статистичките истражувања 
     од областа на сточарството 
6 Начин на прибирање на податоците     
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за објавување на податоците : 30.05. за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на динамиката на  движењето на добиточното производство  
во РМ и по сектори 

10 Национални стандарди   Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

  (законска основа)  НКД, Национална класификација на дејности ("Сл.весник на РМ" бр. 
7/98) 

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

     Класификација на земјоделските производи по дејност, EUROSTAT 

     Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

     Прирачник за земјоделските економски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

     Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 
интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, FAO 

 
2.1.20. Статистички регистар за земјоделски стопанства 

1 Назив на истражувањето   Статистички регистар за земјоделски стопанства 

2 Периодика  Воопоставување на Регистарот 

3 Извор на податоците  Структурни статистички 

4 Содржина на податоците     
     Евиденција на пазарно ориентираните земјоделски стопанства 
      - земјишен фонд 

      - добиточен фонд 

      - работна сила   

5 Опфат  Земјоделски стопанства 

6 Начин на прибирање на податоците  Од базата на податоци на структуралните статистики 
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7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 

8 Рокови  Рок за воспоставување 2005/06 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување  на податоци за  земјоделските статистички истражувања

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

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

     Н К Д, Национална класификација на дејностите ("Сл.весник на РМ" 
бр. 7/98) 

11 Меѓународни стандарди  CPA, Classification of products by activity, EUROSTAT 

     Класификација на земјоделските производи по дејности, ЕУРОСТАТ 

     Manual on economic accaunt for agriculture and forestry, Eurostat 

     Прирачник за земјоделски еконоимски сметки (ЕАА), EUROSTAT 

     Handbook of concept and definitions used in international collections of 
food agriculture statistics, FAO 

     Прирачник за концептите и дефинициите за користење на 
интернационалното собирање на статистичките податоци за храна и 
земјоделство, ФАО 

 
2.1. Публикувани податоци 
  Податоци публикувани во статистички прегледи (публикации)      

1 Назив на публикацијата  Статистички преглед: Полјоделство,овоштарство и лозарство  во 
Република Македонија 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  01 09 за претходната  година 
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 
  Податоци публикувани во Претходни статистички податоци      

1 Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Крај  на годината или почеток на наредната година 

  Содржина на податоците  Реализација и откуп на поважни земјоделски производи 

  Број на годишни изданија  Индекс на физичкиот обем на земјоделското производство 

    Остварено производство на доцни посеви,овошје и грозје 
  Време на излегување од печат  Крај  на годината или почеток на наредната година 

  Податоци публикувани во Краткорочни статистички 
податоци за  стопанските движења во Република Македонија 

     

1 Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  Крај  на месецот 
  Содржина на податоците  Реализација на земјоделските производи од сопствено 

производство на деловните субјекти 

2 Број на годишни изданија  4   
  Време на излегување од печат  02,05,08,11 месеци 

  Содржина на податоците  Заклан добиток во кланиците во РМ 
3 Број на годишни изданија  2   

  Време на излегување од печат  07,09 месеци 

  Содржина на податоците  Очекувано и остварено производство на рани посеви и рано 
овошје 

4 Број на годишни изданија  2   
  Време на излегување од печат  10,12 месеци 
  Содржина на податоците  Очекувано и остварено производство на доцни посеви, доцно 

овошје и грозје 
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5 Број на годишни изданија  2   
  Време на излегување од печат  Мај и јуни   
  Содржина на податоците  Бројна состојба на добитокот и добиточно производство 
  Податоци публикувани во Статистичкиот  годишник на 

Република Македонија 
     

1 Содржина на податоците  Основни показатели за развојот на земјоделството 

    Број на добиток по видови, добиточно производство 

    Растителното производство: површини, производство и просечен 
принос по хектар, по култури 

    Наводнувани површини 
  Период на кој се однесуваат  Последни пет  години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
 
2.1. Статистика на земјоделство, шумарство, водостопанство, лов и риболов 
2.1.21. Извештај за цените на земјоделските производи на зелените пазари 

1 Назив на истражувањето  Извештај за цените на земјоделските производи на зелените пазари 

2 Периодика  Прибирање: неделно 
    Обработка: неделно 

3 Извор на податоците  Зелените пазари 
4 Содржина на податоците  Најниска, најчеста и највисока цена на земјоделските производи кои се 

следат во зависност од сезоната (секој месец се менува листата на 
производи за кои се прибираат податоци)   

5 Опфат  Продажните места на 13 зелени пазари  

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува снимател на цени и го доставува до 
ДЗС по факс преку Регионалните одделенија за статистика, или по факс 
преку друг деловен субјект, во зависност од условите  

7 Територијално ниво  Република Македонија, општина 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: дневно 

    б) Рок за обработка на податоците: до крајот на неделата за претходната 
недела 

    в) Рок за публикување на податоците: втората недела од месецот за 
претходниот месец  

9 Цел на прибирање на податоците  а) Следење на цените на земјоделските производи на зелените пазари 

    б) Следење на сезонската флуктуација и обезбедување на транспарентност 
на цените на земјоделските производи  

    в) Размена на податоци со странски пазарни информативни системи 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди      
 
2.1.22. Извештај за цените на жив добиток на добиточните пазари 

1 Назив на истражувањето  Извештај за цените на жив добиток на добиточните пазари 

2 Периодика  Прибирање: неделно 
    Обработка: неделно 
3 Извор на податоците  Добиточните пазари 

4 Содржина на податоците  Најниска, најчеста, највисока цена и понуден број на грла добиток  на 
добиточните пазари 

5 Опфат  Продажните места на 6 добиточни пазари  

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува снимател на цени и го доставува до ДЗС
по факс преку регионалните одделенија за статистика, или по факс преку 
друг деловен субјект, во зависност од условите  
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7 Територијално ниво  Република Македонија, општина 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: дневно 

    б) Рок за обработка на податоците: до крајот на неделата за претходната 
недела 

    в) Рок за публикување на податоците: втората недела од месецот за 
претходниот месец  

9 Цел на прибирање на податоците  а) Следење на цените на живиот добиток на добиточните пазари 

    б) Следење на сезонската флуктуација и обезбедување на транспарентност на 
цените на живиот добиток  

    в) Размена на податоци со странски пазарни информативни системи 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97); 

11 Меѓународни стандарди      

 
2.1.23. Извештај за цените на земјоделските производи на пазарите на големо 

1 Назив на истражувањето  Извештај за цените на земјоделските производи на пазарите на големо 

2 Периодика  Прибирање: неделно 
    Обработка: неделно 

3 Извор на податоците  Пазарите на големо 

4 Содржина на податоците  Најниска, најчеста, највисока цена и понуда на земјоделските производи кои се 
следат во зависност од сезоната (секој месец се менува листата на производи кои 
се следат)   

5 Опфат  Продажните места на 2 пазари на големо 
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува снимател на цени и го доставува до ДЗС по 

факс преку регионалните одделенија за статистика, или по факс преку друг 
деловен субјект, во зависност од условите  

7 Територијално ниво  Република Македонија, општина 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: дневно 

    б) Рок за обработка на податоците: до крајот на неделата за претходната недела 

    в) Рок за публикување на податоците: втората недела од месецот за претходниот 
месец  

9 Цел на прибирање на податоците  а) Следење на цените и количините на земјоделски производи на пазарите на 
големо  

    б) Следење на сезонската флуктуација и обезбедување на транспарентност на 
цените на земјоделските производи  

    в) Размена на податоци со странски пазарни информативни системи 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97); 
11 Меѓународни стандарди     
 
 
2.1. Публикувани податоци 

   Податоци публикувани во соопштенија      

1 Назив на соопштението  Цени и количества на земјоделските производи и живиот 
добиток на пазарите во Република Македонија  

  Број на годишни изданија  12   

  Време на излегување од печат  Втората недела од месецот за претходниот месец 

  Територијално ниво  Општина   

  Содржина на податоците  Цени и количини на продадените земјоделски производи 
и живиот добиток по месеци 
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2.1. Статистика на земјоделство, шумарство, водостопанство, лов и риболов 
2.1.24. Месечен извештај за производство на шумските сортименти Шум.22 

1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за производство на шумските сортименти 
    Шум.22   
2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - месечно 
3 Извор на податоците  Подружниците на ЈП "Македонски шуми" и  националните паркови на кои 

шумите им се дадени на управување и стопанисување 

4 Содржина на податоците  Податоци за производството и продажбата во извештајниот месец  и 
кумулативно, податоци за залихите, како и податоци за вредноста на 
продадените шумски сортименти   

    Податоци за исечена бруто-дрвна маса употребена за производство на 
сортименти во  извештајниот месец 

    Податоци за вкупна бруто-исечена дрвна маса од почетокот до  
    крајот на годината - листопадни и иглолисни видови 

    Работници во областа на шумарството на крајот на годината. 
5 Опфат  Целосни државни шуми 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод, статистичкиот извештај  го пополнува овластено лице од 

деловниот субјект и дирекно го доставува до ДЗС 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а)Рок за доставување на податоците од извештајните единици:  
    10-ти во месецот  за претходниот месец 

    б)Рок за обработка на податоците: 20-ти во месецот за претходниот месец 

    в) Рок за публикување: 22-ри во месецот за претходниот месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на производството, продажбата и залихите на шумски  
    сортименти како и за потребите на националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за шумите ("Службен весник на РМ" бр.47/97; бр7/20) 

11 Меѓународни стандарди  " Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2 

     "Производи на статистики по шумарство 1996 - 2000" 
ECE/TIM/BULL/54/2 

 
2.1.25. Годишен извештај за искористување на шумите во државна сопственост и производство на шумските сортименти 
Шум.21 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за искористување на шумите во државна сопственост и 
производство на шумските сортименти Шум.21 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период -  претходна година 

3 Извор на податоците  Подружниците на ЈП "Македонски шуми" и  националните паркови на кои 
шумите им се дадени на управување и стопанисување 

4 Содржина на податоците  Податоци за исечено дрво по извршители( во шума и вон шума)  

    Податоци за исечена бруто-дрвна маса во шума по видови сечи  
    и облици на одгледување 

    Податоци за исечено дрво вон шума  

    Податоци за шуми оптоварени со пасење 

    Податоци за искористени споредни шумски производи 
5 Опфат  Целосен опфат   
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6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод.  Статистичкиот извештај  го пополнува овластено лице  од 
деловниот субјект  и директно го доставува до ДЗС 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување  на податоците од извештајната единица -  
    15.03 за  претходната година 

    б) Рок за обработка на податоците - 15.04 за претходната година  

    в) Рок за публикување на податоците - 25.04 за претходната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Согледување на целокупната исечена дрвна маса во државните шуми 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ( "Службен весник на РМ" бр.54/97) 

    Закон на шуми ("Службен весник на РМ" бр.47/97; бр7/20) 

11 Меѓународни стандарди  Дефинициите  се  прилагодени со дефинициите и објаснувањата  од 

    " Forestry Products Statistics 1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2  

     " Производи на статистики по шумарство 1996 - 2000" ECE/TIM/BULL/54/2 

 
2.1.26. Годишен извештај за производство на шумски сортименти во приватна сопственост, Шум.23 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за производство на шумски сортименти 
    во приватна сопственост, Шум.23 
2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период -  претходна година 

3 Извор на податоците   Подружниците на ЈП "Македонски шуми"  
    на кои шумите им се дадени на управување и стопанисување 
4 Содржина на податоците  Податоци за исеченото дрво по извршители на сеча  
    (во шума и вон шума) 
    Податоци за исечено дрво вон шума 
    Податоци за исечена бруто-дрвна маса во шумите по видови сечи  

5 Опфат   Целосен опфат  
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод.  Статистичкиот извештај  го пополнува овластено  лице од 

деловниот субјект  и директно ги доставува до ДЗС 
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица:  
    15.03  за претходната година 

    б) Рок за обработка на податоците: 15.04  за претходната година  

    в) Рок за публикување на податоците: 1.05 за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Согледување на целокупната исечена дрвна маса во приватна  
    сопственост како и за потребите на националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97); 

    Закон за шуми ("Службен весник на РМ" бр.47/97; бр7/20) 

11 Меѓународни стандарди  Дефинициите се прилагодени  со дефинициите и објаснувањата  

    " Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2  

     "Производи на статистики по шумарство 1996 - 2000" ECE/TIM/BULL/54/2 

 
2.1.27. Годишен извештај за подигање и одгледување на шумите Шум.41 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за подигање и одгледување на шумите Шум.41 

2 Периодика  Прибирање - годишно  
    Обработка - годишна 
    Извештаен период -  претходна година 
3 Извор на податоците  Подружниците на ЈП"Македонски шуми" и  националните паркови 
    на кои шумите им се дадени на управување и стопанисување 
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4 Содржина на податоците  Податоци за вештачкото пошумување по видови дрвја 
    во шума и вон шума 

    Податоци за начинот на пошумување со садење и со сеење 

    Податоци за пополнување на култури  во и вон шума  

    Податоци за употребен материјал за пошумување и пополнување -  
    садници ( класично и контејнерско) и  семе 

    Податоци за нега и мелиоризација на високи и фидански шуми, нега на 
подмладокот, чистење, проретчување, збогатување на шумите подготовка и нега 
на земјиштето, конверзија, супституција, реконструкција 

5 Опфат   Целосен опфат  

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод. Статистичкиот извештај го пополнува овластено лице од 
деловниот субјект и директно го доставува до ДЗС 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
    а)Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
    15.03 за претходната година 

8 Рокови  б) Рок за обработка на податоците: 15.04  за претходната година 

    в) Рок за публикување на податоците: 1.05  за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Согледување на пошумувањето во текот на годината во шума и  
    вон шума како и за потребите за Националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97) 

    Програма за статистички истражувања бр. 23-3036/1  

    Закон за шуми ( "Службен весник на РМ" бр.47/97; бр7/20) 

11 Меѓународни стандарди  Дефинициите се прилагодени  со дефинициите и објаснувањата  

    " Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2  

     "Производи на статистики по шумарство 1996 - 2000" ECE/TIM/BULL/54/2 

 
2.1.28. Годишен извештај за измените во површините на шумите Шум.13 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за измените во површините на шумите Шум.13 

2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 
    Извештаен период -  претходна година 
3 Извор на податоците  Подружниците на ЈП "Македонски шуми" и  националните паркови на кои 

шумите им се дадени на управување и стопанисување 
4 Содржина на податоците  Податоци за површината на шумата во почетокот на годината и зголемена 

површина на шумите во текот на годината, податоци за дрвна маса, прираст на 
шумите, податоци за исправка врз основа на нов премер, средување на имотно-
правните односи со преземање или откуп.  

     Податоци за намалување на површината на шумата во текот на годината, 
стварно намалена површина од прореди чиста сеча, од пожар, од инсекти, од 
ветер и други непогоди, од извршени исправки врз база на нов премер, средување
на имотно-правните односи со отстапување или продажба.  

    Податоци за површината на шумите  на крајот на годината.  

5 Опфат  Целосен   

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод: статистичкиот извештај  го пополнува овластено лице од 
деловниот субјект  и директно го доставува до ДЗС 

     а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 15.03 за 
претходната година 

8 Рокови  б) Рок за обработка на податоците: 15.04 за претходната година  

    в) Рок за публикување на податоците: 1.05 за претходната година 
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7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на промените на шумите во текот на годината и следење  на шумскиот 
фонд 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за статистички истражувања  
("Службе весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за шуми ("Службен весник на РМ" бр.47/97; бр7/20) 

11 Меѓународни стандарди  Дефинициите се прилагодени  со дефинициите и објаснувањата  

    "Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2  

     "Производи на статистики по шумарство 1996 - 2000" ECE/TIM/BULL/54/2 

 
2.1.29. Годишен извештај за штети во  државните шуми Шум.51 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за штети во  државните шуми Шум.51 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период -  претходна година 

3 Извор на податоците  Подружниците на ЈП "Македонски шуми" и  националните паркови на кои 
шумите им се дадени на управување и стопанисување 

4 Содржина на податоците  Податоци за штетите во шумите по типови на шуми и причината за 
настатнатите штети  

    Податоци за површината на  исечената дрвна маса по причини на штети: 
штети од елементарни  непогоди,штети од растителни болести 

    Податоци за вредноста на штетите во денари 
    Податоци за потрошени средства за заштита на шумите 

    по количина и вредност во денари 
    Податоци за причините на настанатиот пожар : намерно палење, природни 

причини,од невнимание ,и други непознати причини 

5 Опфат  Целосен  
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод: статистичкиот извештај  го пополнува овластено лице  од 

деловниот субјект  и директно го доставува до ДЗС 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 15.03 за 
претходната година  

    б) Рок за обработка на податоците: 15.04   за претходната година 
    в) Рок за   публикување на податоците: 01.05 за претходната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Согледување на штетите  направени во државните шуми 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97) 

    Закон за шуми ("Службен весник на РМ" бр.47/97; бр7/20) 
11 Меѓународни стандарди  Дефинициите се прилагодени  со дефинициите и објаснувањата  
    "Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2  

     "Производи на статистики по шумарство 1996 - 2000" ECE/TIM/BULL/54/2 

 
2.1.30. Годишен извештај за штетите во приватните шуми Шум.52 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за штетите во приватните шуми Шум.52 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период -  претходна година 

3 Извор на податоците  Подружниците на ЈП"Македонски шуми"  
    на кои шумите им се дадени на управување и стопанисување 
4 Содржина на податоците  Податоци за штети од пожари по типови на шуми и видови пожари 

    Податоци за штетите на исечената дрвна маса во м3 

    Податоци за вредноста на направените   штети во денари 
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5 Опфат  Опфатени се само штетите во приватните шуми 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот извештај  го пополнува овластено лице од 

деловниот субјект  и директно го доставува до ДЗС 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 15.03 за  

претходната година 
    б) Рок за обработка на податоците: 15.04 за претходната година  

    в) Рок за публикување на податоците: 1.05 за претходната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Согледување на штетите направени од пожари во приватните шуми 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за шуми ("Службен весник на РМ" бр.47/97; бр7/20) 

11 Меѓународни стандарди  Дефинициите се прилагодени  со дефинициите и објаснувањата  

    "Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2  

    "Производи на статистики по шумарство 1996 - 2000" ECE/TIM/BULL/54/2

 
2.1.31. Годишен извештај за градежни објекти, сообраќајници и механизација Шум.61 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за градежни објекти, сообраќајници и механизација 
Шум.61 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период -  претходна година 
3 Извор на податоците  Подружниците на ЈП "Македонски шуми" и  националните паркови на кои 

шумите им се дадени на управување и стопанисување 
4 Содржина на податоците  Податоци за шумски згради: работнички згради и други згради  

    Податоци за шумските сообраќајници: современи, тврди и меки 

    Податоци за потрошувачка на енергенти и видови енергии 

    Податоци за превозните средства: камиони, трактори и приколки, број, 
снага во књ и носивост во извештајната година  

    Податоци за машините кои се употребуваат при искористувањето на 
шумите: дигалки, комбинирани машини, машини за  иверење, моторни 
пили 

    Податоци за други машини што се користат во градежништвото, во 
одгледувањето на шумите, во расадничкото производство, за заштита на 
шумите 

    Податоци за приклучни уреди што се користат во искористувањето и 
одгледувањето на шумите  

5 Опфат  Целосен  
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот извештај  го пополнува овластено лице од 

деловниот субјект  и директно го доставува до ДЗС 
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

    а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 15.03  за 
претходната година 

8 Рокови  б) Рок за обработка на податоците: 15.04  за претходната година 
    в) Рок за публикување на податоците: 1.05 за претходната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Согледување на состојбите на шумските патишта, механизацијата  и 

градежните објекти изградени во текот на годината    
    Следење на енергентските биланси  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за шумите ("Службен весник на РМ" бр.47/97; бр.7/20) 
11 Меѓународни стандарди  Дефинициите се прилагодени  со дефинициите и објаснувањата  

    "Forestry Products Statistics1996-2000" ECE/TIM/BULL/54/2  

     "Производи на статистики по шумарство 1996 - 2000" ECE/TIM/BULL/54/2 
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2.1.32. Годишен извештај за ловот,  Лов.11 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за ловот,  Лов.11 
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка -годишна 
    Извештаен период -  претходна година 

3 Извор на податоците  Ловечки друштва, здруженија на ловци,национални паркови и 
шумските подружници на ЈП"Македонски шуми" кои имаат ловни 
површини 

4 Содржина на податоците  Податоци за бројната состојба на дивечот за застреланиот дивеч, 
загубите  на дивечот во текот на годината, фатениот  жив дивеч и 
внесен жив дивеч во ловиштето 

    Податоци за пролетното и есенското пребројување во извештајната 
година според видови на дивеч 

    Податоци за работниците и нивната квалификациона структура 

    Податоци за ловно-стопански и ловно-технички објекти 

    Податоци за ловишта и ловци на крајот на извештајната година 

5 Опфат  Целосен   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот  извештај  го пополнуваат деловните

субјекти и го доставуваат до РОС кои потоа го доставуваат  до ДЗС  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставање на податоците од извештајните единици: 21.02. за 

претходната година 
    б) Рок за обработка на податоците од 10.03. за претходната година 

    в) Рок за публикување на податоците: 1.04 за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на пролетното и есенското пребројување на 
дивечот 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за ловство ("Службен весник на РМ" бр.20/96,26/96) 
11 Меѓународни стандарди     
 
2.1.33. Годишен извештај за системот на наводнување, ВОД.4 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за системот на наводнување, ВОД.4 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период -  претходна година 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти од областа на  земјоделството, водостопанството и 
други субјекти кои вршат наводнување 

4 Содржина на податоците  Статистичкото истражување Вод.4 ги содржи следниве податоци: 
    Податоци за системите за наводнување  

    Податоци за користење на сливовите во Р Македонија 

    Податоци за изворот на водата за наводнување како и количеството на 
зафатена вода 

    Податоци за објектите и уредите за наводнување, мрежата за 
наводнување, црпните станици, агрегатите за оросување  

    Податоци за површината опфатена со системот за наводнување 

    Податоци за наводнуваната површина и начинот на наводнување  

    Податоци за ожнеаната површина и остварените приноси од 
наводнуваните површини  по видови култури  



30 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 85 
 

5 Опфат   Целосен   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештајот го пополнуваат извештајните единици и до ДЗС го го 

доставуваат преку регионалните одделенија.  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 10.03 за 

претходната година  
    б) рок за обработка на податоците од  25.04  за претходната година 

    в) рок за публикување  на податоците: 5.05 за претходната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на изворите и системите за наводнување, објектите и уредите за 

наводнување, наводнуваните површини по сектори и оствареното 
производство по култури   

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за водите ("Службен весник на РМ" на  бр.4/98; бр.19/20) 
11 Меѓународни стандарди     
 
2.1.34. Тригодишен извештај за заштита на земјиштето од ерозија, ВОД-ЕР  

1 Назив на истражувањето  Тригодишен извештај за заштита на земјиштето од ерозија,  
ВОД-ЕР  

2 Периодика  Прибирање -тригодишно (2004, 2007) 

    Обработка -тригодишно 

    Извештаен период -  претходните  три години 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти  од водостопанството кои се занимаваат со заштита на 
земјиштето од ерозија  

4 Содржина на податоците  Податоци за сливовите на реките и езерата  што се користат во 
Република Македонија 

    Податоци за поплавените објекти од поројни води, вкупна површина 
што е поплавена, по видови на сопственост 

     Податоци за еродираното земјиште 

     Податоци за техничко-биолошки работи на сливот 

     Податоци за вкупниот број на објекти во количина и должина 

5 Опфат  Целосен   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештајот го пополнуваат извештајните единици и до ДЗС 
    го доставуваат преку регионалните одделенија. 
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 10.03 за 

претходната година 

    б) Рок за обработка на податоците од  10.04 за претходната година 

    в) Рок за публикување  на податоците: 20.04  за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на површините зафатени со ерозија, како и податоци за 
пороите и следење на техничко-биолошки објекти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за води ("Службен весник на РМ" на  бр.4/98; бр.19/20) 

11 Меѓународни стандарди     
 
2.1.35. Годишен извештај за одводнување на земјиштето, ВОД.3б 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за одводнување на земјиштето, ВОД.3б 

2 Периодика  Прибирање -годишно 
    Обработка -годишно 
    Извештаен период -  претходна година 

3 Извор на податоците  Деловните субјекти од водостопанството и деловните субјекти кои вршат  
одржување, изградба и реконструкција на водостопанските објекти и кои 
вршат други мерки за уредување на водотеците и сливните подрачја 
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4 Содржина на податоците  Податоци за сливовите на реките и езерата  што се користат во Република 
Македонија 

    Податоци за поплавените површини и објекти од внатрешни води 

    Податоци за опфатеноста со системот за одводнување 

    Податоци за одводнувани површини 

    Податоци за црпните станици 

    Податоци за каналска мрежа 

5 Опфат  Целосен   

6 Начин на прибирање на податоците  Извештајот го пополнуваат извештајните единици и до ДЗС го го 
доставуваат преку регионалните одделенија. 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 10.03 за 

претходната година 

    б) Рок за обработка на податоците од  10.04 за претходната година 

    в) Рок за публикување  на податоците: 15.04  за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Согледување  и следење на сите поплавени површини и објекти, како и 
одводнување на земјиштето 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за водите ("Службен весник на РМ"  бр.4/98; бр.19/20) 

11 Меѓународни стандарди     
 
2.1.36. Годишен извештај за заштита од поплави и уредување на реките, ВОД.3а 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за заштита од поплави и уредување на 
реките, ВОД.3а 

2 Периодика  Прибирање -годишно 

    Обработка -годишно 

    Извештаен период -  претходна година 
3 Извор на податоците  Деловните субјекти од водостопанството и деловните субјекти кои 

вршат одржување, изградба и реконструкција на водостопанските 
објекти и кои вршат други мерки за уредување на водотеците и 
сливните подрачја  

4 Содржина на податоците  Податоци за сливовите што се користат на реките и езерата 
    Податоци за поплавени води од надворешни води 

    Податоци за одбрана од полавени надворешни води 

    Податоци за реките  
5 Опфат  Целосен   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештајот го пополнуваат извештајните единици и до ДЗС го го 

доставуваат преку РОС. 
    Податоците се врз основа на книговодствена евиденција, а доколку 

нема, се дава стручна процена врз основа на расположливите 
податоци  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица:- 
10.03 за претходната година 

    б) Рок за обработка на податоците од 10.04 за претходната година 

    в) Рок за публикување  на податоците: 15.04  за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на поплавените површини во текот на годината, одбраната 
на површините од поплави, како и регулацијата на реките 

10 Национални стандарди 
(законска основа)  

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

    Закон за водите ("Службен весник на РМ"  бр.4/98; бр.19/20) 
11 Меѓународни стандарди     
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2.1.37. Тригодишен  извештај за водостопанските претпријатија ВОД - ПР 2004- 2007 

1 Назив на истражувањето  Тригодишен  извештај за водостопанските претпријатија 
    ВОД - ПР 2004- 2007 

2 Периодика  Прибирање  - тригодишно 

    Обработка  - тригодишно 

    Извештаен период -  претходните  три години 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти од ЈП "Водостопанство"  

4 Содржина на податоците  Податоци за работниците  и бројот на остварени работни часови во 
областа на водостопанството 

    Податоци за обезбедените и потрошените средства во 
претпријатијата 

    Машини и транспортни средства што ги користат  водостопанските 
претпријатија 

    Податоци за потрошената  енергија, горива и мазива 
5 Опфат  Целосен    
6 Начин на прибирање на податоците  Извештајот го пополнуваат извештајните единици и до ДЗС го го 

доставуваат преку РОС 
    Податоците се врз основа на книговодствена евиденција, а доколку 

нема, се дава стручна процена врз основа на расположливите 
податоци 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајната единица: 10.03
за претходната година 

    б) Рок за обработка на податоците од  10.04 за претходната година 

    в) Рок за публикување  на податоците: 15.04 за претходната  година

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на вкупниот број на вработени според завршената школска
подготовка, следење на  изворите на финансирање, следење на на 
друмските и моторните возила  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за водите ("Службен весник на РМ"  бр.4/98; бр.19/20) 

11 Меѓународни стандарди     
 
2.1.38. Годишен извештај за користење и заштита на водите од загадување во индустријата и рударството ВОД.1 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за користење и заштита на водите од 
    загадување во индустријата и рударството ВОД.1 
2 Периодика  Прибирање  - годишно 

    Обработка  - годишна 

    Извештаен период  -  претходна година 

3 Извор на податоците  Деловните субјекти од областа на водостопанството, шумарството, 
рибарство, индустријата, земјоделството и други гранки распределени 
според Националната класификација на дејностите (НКД) 

4 Содржина на податоците  Податоци за снабдување со вода  

    Податоци за користење на вода 

    Податоци за пречистување и испуштање на отпадните води 

    Податоци за уредите за  користење и за заштита  на водите од 
загадување 

5 Опфат  Целосен   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештајот го пополнуваат извештајните единици и до ДЗС го 

доставуваат преку РОС 

    Податоците се врз основа на книговодствена евиденција, а доколку 
нема се дава стручна процена врз основа на расположливите податоци 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
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8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица до 01.05 
за претходната година 

    б) Рок за обработка на податоците: 01.06 за претходната година 
    в) Рок за публикување на податоците: 10.06 за претходната година 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на состојбите со снабденоста на водите, користењето 
    на водите како и следењето на отпадните води во индустријата 
     и рударството   

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за водите ("Службен весник на РМ"  бр.4/98; бр.19/20) 
11 Меѓународни стандарди  NACE REV.1,Classification of economic activities in the EU 

    НАЦЕ РЕВ.1,Класификација на економски активности во ЕУ 

 
2.1. Публикувани податоци    

 Податоци публикувани во статистички прегледи (публикации)  

1 Назив на публикацијата 

 Шумарство во Република Македонија 

 Број на годишни изданија 1 

 Време на излегување од печат 1.06 за претходната година  

 Територијално ниво Република Македонија ,општини 

 Податоци за Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија 

 Број на годишни изданија 12 

 Време на излегување од печат Крај на месецот 

 Содржина на податоците Податоци за продажбата на шумските сортименти во извештајниот месец и
кумулативно, месечните индекси и просеците и кумулативните индекси и 
просеци 

 Податоци публикувани во Месечен статистички извештај  
1 Број на годишни изданија 12 

 Време на излегување од печат Крај на месец 

 Содржина на податоците Податок за производството на шумските сортименти во месецот, месечни 
и кумулативни индекси за производството, продажбата и залихите на 
шумските сортименти,податоци за продажбата на шумските сортименти, 
трупци за бичење, рудничко дрво, друго обло дрво, огревно дрво,трупци за 
фурнир, друго дрво 

 Податоци публикувани во Претходни статистички податоци за Република Македонија 
1 Број на годишни изданија 1 

 Време на излегување од печат Крај на годината или почеток на наредната 

 Содржина на податоците Продажба на шумските сортименти во државните шуми 

 Податоци публикувани во Статистички годишник на Република Македонија  
 Територијално ниво Република Македонија 

 Шумарство 

2 Содржина на податоците Основни показатели за развојот на шумарството 
 Општ преглед за развојот на шумарството 
 Подигање и обнова на шумите, одгледување на државните шуми, 

вештачко пошумување по видови на дрвја, сеча во шумите, исечена дрвна 
маса по извршители, механизација, продажба на шумски сортименти, 
штети во шумите, шумски фонд по видови дрвја и отстрелан дивеч 

 Водостопанство 
 Отпадни води од индустријата и рударство 
 Испуштање на непречистени отпадни води од индустријата и рударството 

 Испуштање на пречистени отпадни води од индустријата и рударството 

 Снабдување со вода во индустријата и рударството по гранки на дејности 

 Користени води за технолошки процеси 
 Период на кој се однесуваат Последни 5 години, претходна година  
 Територијално ниво Република Македонија 
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2.2. Статистика на индустрија и енергетика 
2.2.1. Месечен извештај за индустрија (ИНД. 1) 

1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за индустрија (ИНД. 1) 

2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - месечна 
3 Извор на податоците  Деловни субјекти од областа на рударството, 

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

4 Содржина на податоците  Готово производство во извештајниот месец, 
вкупни залихи  на готови производи на крајот на 
извештајниот месец, продажба   (реализација ) на 
готови производи од почетокот на годината до 
крајот на извештајниот месец и број на работници

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

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

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини   
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од 

извештајната единица: 10-ти во месецот за 
претходниот месец 

    б) Рок за обработка на месечни претходни 
податоци: 18-ти во месецот за претходниот месец 

    в) Рок за публикување на месечни претходни 
податоци: 22-ри во месецот за претходниот месец 

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

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник 
на РМ" бр. 54/97) 

    Одлука за утврдување на Националната 
класификација на дејности  ("Службен весник на 
РМ" бр. 7/98) 

    Одлука за утврдување на Националната 
номенклатура на индустриски производи  
("Службен весник на РМ" бр. 47/2000) 

11 Меѓународни стандарди  NACE REV.1, Classification of economic activities 
in the EU 

    NACE REV.1, Класификација на економски 
дејности во Европската заедница 

    CPA, Classification of products by activities in the 
EU. 

    CPA, Класификација на производи по дејности во 
Европската заедница 

    EU Council Regulation - STS (7831/98) 

    Регулатива на Европската заедница за 
краткорочните статистики (7831/ 98)  

    PRODCOM  List  , Eurostat (Community production)

    PRODCOM  List, Nomenklatura na industriski 
proizvodi na Evropskata zaednica 

    Manual - Methodology of STS, Eurostat 

     Прирачник - методологија за  краткорочните 
статистики на ЕУРОСТАТ  
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2.2.2. Годишен извештај за индустрија (ИНД. 21) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за индустрија (ИНД. 21) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 
    Извештаен период - претходната година 

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

4 Содржина на податоците   -  Просечен  годишен број на работници и работник - саати 
     -  Работа на работниците по смени 
     -   Вкупно исплатени средства на работниците во индустријата и  

рударството 
     -  Остварено годишно производство, залихи на готови  
        производи и годишна реализација и вредност 
     -  Потрошени суровини и репроматеријали за производство  
         на готовите производи 
     -  Потрошена електрична енергија, гориво и мазиво за  
        погонски и технолошки цели 
     -  Залихи на готови производи и недовршено производство 
     -  Вкупно набавени стоки и услуги 
     -  Бруто-инвестиции во материјални основни средства 
     -  Состојба на работниците на крајот на годината 

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

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

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини   

8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 30-ти април 
за претходната година 

    б) Рок за обработка на претходни податоци: 31.10 за претходната година 

    в) Рок за обработка на конечни податоци: два месеца по претходните 
податоци 

    г) Објавување податоци: 10 дена  по претходните податоци 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување стратешки показатели за индустриското производство по дејности

и одделни производи за макроекономската политика на индустријата на 
Република Македонија и обезбедување вредносни показатели по производи за 
пресметка на пондерационите коефициенти во индустријата во согласност со 
Националната номенклатура на индустриски производи 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Одлука за утврдување на Националната класификација на дејности  
("Службен весник на РМ" бр. 7/98) 

    Одлука за утврдување на Националната номенклатура на индустриски 
производи  ("Службен весник на РМ" бр. 47/2000) 

11 Меѓународни стандарди  NACE REV.1, Classification of economic activities in the EU 
    NACE REV.1, Класификација на економски дејности во Европската 

заедница 
    CPA, Classification of products by activities in the EU. 
    CPA, Класификација на производи по дејности во Европската заедница 
    EU Council Regulation - STS (7831/98) 
    Регулатива на Европската заедница за краткорочните статистики (7831/ 98)  

    PRODCOM  List  , Eurostat ( Community production) 
    PRODCOM  List, Nomenklatura na industriski proizvodi na Evropskata zaednica

    Manual - Methodology of STS, Eurostat 
     Прирачник - методологија за  краткорочните статистики на ЕУРОСТАТ 
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2.2. Публикувани податоци 
  Податоци публикувани во статистички       
  прегледи ( публикации)      

  СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ      

1 Назив на публикацијата  Индустријата во Република Македонија  
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  31.10 за претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Податоци публикувани во соопштенија      

  СООПШТЕНИЈА      
1 Назив на соопштението  Индекси на физичкиот обем на индустриското производство 

(претходни податоци) 
  Број на  изданија годишно  12   
  Време на излегување од печат  22-ри во месецот за претходниот месец 
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Индекси на физичкиот обем на индустриското производство по  
    оддели на НКД и по главни индустриски групи 

2 Назив на соопштението  Индекс на работници во индустријата  
  Број на  изданија годишно  12   
  Време на излегување од печат  23-ти во месецот за претходниот месец 

  Територијално ниво  Република Македонија 

  Содржина на податоците  Индекси на работниците  во индустријата по  

    оддели на НКД   

3 Назив на соопштението  Индекси на залихи на готови производи 

  Број на  изданија годишно  12   
  Време на излегување од печат  22-ри во месецот за претходниот месец 

  Територијално ниво  Република Македонија 

  Содржина на податоците  Индекси на залихи на готови производи по  
    оддели на НКД и по главни индустриски групи 

  Податоци публикувани во Месечен      
  статистички извештај      

1 Број на  изданија годишно  12   

  Време на излегување од печат  28-ми во  месецот за претходниот месец 

  Содржина на податоците  Во првиот дел се објавуваат годишните индекси за производството, 
залихите на готови производи и работниците за серија од три години на 
една постојана база  

    Во вториот дел се објавуваат индекси на производството, залихи на готови 
производи и број на работници по месеци за претходната година во однос 
на постојаната база  

     Во третиот дел се објавуваат тековните индекси на производството, 
залихите на готови производи и бројот на работниците  

  Податоци публикувани во Краткорочни       

  статистички податоци за стопанските       

  движења во Р. Македонија      

1 Број на  изданија годишно  12   
  Време на излегување од печат  28-ми во  месецот за претходниот месец 
  Содржина на податоците  Индекси на  производството по индустриски оддели во тековниот месец во 

однос на просечното производство од минатата година, тековниот месец во
однос на претходниот месец истата година, тековниот месец во однос на 
истиот месец претходната година и нивото (периодот од тековната во 
однос на истиот период од минатата година) 

    Индекси на залихите на готови производи по оддели  во тековниот месец 
во однос на просечните залихи од минатата година, тековниот месец во 
однос на претходниот месец истата година и тековниот месец во однос на 
истиот месец претходната година 
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  Податоци публикувани во Статистички       
  годишник на Република Македонија      
1 Содржина на податоците  Број на работници во индустријата според степенот на стручното  

    образование   

  Период на кој се однесуваат  Претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија 
2 Содржина на податоците  Работа на индустриските претпријатија во смени 
  Период на кој се однесуваат  Претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија 
3 Содржина на податоците  Индекси на индустриското производство 
  Период на кој се однесуваат  Последните пет години 

  Територијално ниво  Република Македонија 
4 Содржина на податоците  Индустриски производи по сектори, потсектори и оддели 

  Период на кој се однесуваат  Претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија 

5 Содржина на податоците  Продуктивноста на трудот 
  Период на кој се однесуваат  За последните три години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
 
2.2. Статистика на индустрија и енергетика 

2.2.3. Месечен извештај за хидроцентралите (Ене.1) 

1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за хидроцентралите (Ене.1) 

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - месечна 

3 Извор на податоците  Извештајни единици - хидроцентрали 

4 Содржина на податоците   - Производство на електрична енергија: 

        (количество на активна во KWh) 

           бруто-производство 

           набавки   

           загуба и сопствена потрошувачка 

           предадено на други 

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 

    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  

    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија  

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

        10-ти за претходниот месец 

    б) Рок за обработка:  

        22-ри за претходниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците  Количински билансни податоци за енергија 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 

     -Eurostat / Commission of the European Communities;  

     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division; 

     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 

     and Development 
 
2.2.4. Месечен извештај за термоцентралите (Ене.2) 

1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за термоцентралите (Ене.2) 
2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - месечна 
3 Извор на податоците  Извештајни единици - термоцентрали 
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4 Содржина на податоците   - Потрошувачка на гориво во термоцентралата: 
     почетни и крајни залихи 
     набавка   
     загуба и сопствена потрошувачка 
     вкупна потрошувачка на гориво за производство 
     просечна калорична вредност 
     вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ 
      по енергенти   
      вкупно   
     - Коефициент на корисно дејство на котелот/котлите 
     - Производство на топлина во GJ: 
     бруто-производство 
     сопствена потрошувачка: 
       за производство на топлина  
       за производство на ел.енергија  
       за затоплување и др. 
     продажба   
     загуби   
     - Коефициент на корисно дејство на агрегатот/агрегатите 
     - Производство на електрична енергија 
        (количество на активна во KWh): 
          бруто-производство 
          примено од други 
          загуба и сопствена потрошувачка 
          предадено на други 
5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
7 Територијално ниво  Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
        10-ти за претходниот месец 
    б) Рок за обработка:  
        22-ри за претходниот месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Количински билансни податоци за енергија 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities;  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division; 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
     and Development 

 
2.2.5. Месечен извештај за индустриските топлани (енергани) (Ене.3) 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за индустриските топлани (енергани)  
    (Ене.3)   
2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - месечна 
3 Извор на податоците  Извештајни единици - индустриските топлани (енергани) 
4 Содржина на податоците   - Потрошувачка на гориво во топланата(енерганата): 
     почетни и крајни залихи 
     набавка   
     загуба и сопствена потрошувачка 
     вкупна потрошувачка на гориво за производство 
     просечна калорична вредност 
     вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ 
      по енергенти   
      вкупно   
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     - Коефициент на корисно дејство на котелот/котлите 
     - Производство на топлина во GJ: 
     бруто-производство 
     сопствена потрошувачка: 
       за производство на топлина  
       за производство на ел.енергија  
       за технолошки цели  
       за затоплување и др. 
     продажба   
     загуби   
     - Коефициент на корисно дејство на агрегатот/агрегатите 
     - Производство на електрична енергија 
        (количество на активна во KWh): 
          бруто-производство 
          примено од други 
          загуба и сопствена потрошувачка 
          предадено на други 
5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија. 
7 Територијално ниво  Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
        10-ти за претходниот месец 
    б) рок за обработка:  
        22-ри за претходниот месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Количински билансни податоци за енергија 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities;  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division; 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
     and Development 

 
2.2.6. Месечен извештај за деловните субјекти производители и дистрибутери на топлина (Ене.6) 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за деловните субјекти 
    производители и дистрибутери на топлина (Ене.6) 
2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - месечна 
3 Извор на податоците  Извештајни единици - деловни субјекти кои се производители  
                                           и дистрибутери на топлина 
4 Содржина на податоците   - Потрошувачка на гориво во котелот: 
     почетни и крајни залихи 
     набавка   
     загуба   
     вкупна потрошувачка на гориво за производство 
     просечна калорична вредност 
     вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ 
      по енергенти   
      вкупно   
     - Коефициент на корисно дејство на котелот/котлите 
     - Производство на топлина во GJ: 
     бруто-производство 
     сопствена потрошувачка: 
       за производство на топлина  
       за затоплување и др. 
     продажба   
     загуби   
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5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
        10-ти за претходниот месец 
    б) рок за обработка:  
        22-ри за претходниот месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Количински билансни податоци за енергија 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities;  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division; 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
     and Development  

2.2.7. Месечен извештај за котларници (Ене.7) 

1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за котларници (Ене.7) 
2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - месечна 
3 Извор на податоците  Извештајни единици - котларници  
4 Содржина на податоците   - Потрошувачка на гориво во котелот: 
     почетни и крајни залихи 
     набавка   
     загуба   
     вкупна потрошувачка на гориво за производство 
     просечна калорична вредност 
     вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ 
      по енергенти   
      вкупно   
     - Коефициент на корисно дејство на котелот/котлите 
     - Производство на топлина во GJ: 
     бруто-производство 
     сопствена потрошувачка:  
       за производство на топлина  
       за технолошки цели  
       за затоплување и др. 
     продажба   
     загуби   
5 Опфат 

 
 Целосен опфат во енергетскиот сектор и во преработувачката индустрија  

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици 
        10-ти за претходниот месец 
    б) рок за обработка:  
        22-ри за претходниот месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Количински билансни податоци за енергија 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities;  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division; 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
     and Development 
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2.2.8. Месечен извештај за деловните субјекти кои стопанисуваат со геотермална енергија (Ене.8) 

1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за деловните субјекти кои  

    стопанисуваат со геотермална енергија (Ене.8) 

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - месечна 

3 Извор на податоците  Извештајни единици - деловните субјекти кои 

                                           стопанисуваат со геотермална енергија 

4 Содржина на податоците   - Производство на геотермална топлина: 

     количество во 1000 м3 

     количество во GJ 

       вкупна искористеност на изворот 

       сопствена потрошувачка 

       загуби   

       продажба   

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 

    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  

    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

        10-ти за претходниот месец 

    б) рок за обработка:  

        22-ри за претходниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците  Количински билансни податоци за енергија 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ( "Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 

     -Eurostat / Commission of the European Communities;  

     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division; 

     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 

                                                     and Development 
 
2.2.9. Месечен извештај за деловните субјекти производители на јаглен  - рудници на лигнит (Ене.9)  

1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за деловните субјекти производители на  

     јаглен - рудници на лигнит (Ене.9) 

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - месечна 

3 Извор на податоците  Извештајни единици - деловните субјекти кои произведуваат јаглен 

                                           (рудници на лигнит) 

4 Содржина на податоците   - Производство на лигнит: 

       количество во тони 

         вкупни залихи на почетокот на месецот 

         бруто-производство  

         набавки, увоз, извоз 

         потрошувачка за преработка 

         сопствена потрошувачка 

         вкупни залихи на крајот на месецот 

         загуби   

         продажба   

       просечна калорична вредност на произведената количина 

5 Опфат  Целосен опфат   
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6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 

    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  

    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

        10-ти за претходниот месец 

    б) рок за обработка:  

        22-ри за претходниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците  Количински билансни податоци за енергија 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 

     -Eurostat / Commission of the European Communities  

     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 

     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 

                                                     and Development 
 
 
2.2.10. Месечен извештај за рафинериите (Ене.10)   
 
1 
 

Назив на истражувањето 
  

Месечен извештај за рафинериите (Ене.10)   
 

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - месечна 

3 Извор на податоците  Извештајни единици - рафинериите  

4 Содржина на податоците   - Производство на нафтени продукти: 

       по енергенти   

         почетни залихи 

         бруто-производство 

         примено од други 

         увоз   

         извоз   

         крајни залихи 

         продажба   

         загуби   

         сопствена потрошувачка 

         просечна калорична вредност на произведените количини 

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 

    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  

    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

        10-ти за претходниот месец 

    б) рок за обработка:  

        22-ри за претходниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците  Количински билансни податоци за енергија 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 

     -Eurostat / Commission of the European Communities  

     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 

     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 

                                                     and Development 
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2.2.11. Месечен извештај за дистрибутерите на природен гас (Ене.11)  

1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за дистрибутерите на природен гас 

    (Ене.11)     

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - месечна 

3 Извор на податоците  Извештајни единици - дистрибутерите на природен гас  

4 Содржина на податоците   - Снабдување со природен гас: 

     количество во 1000m3, GJ 

         почетни залихи 

         увоз   

         извоз   

         крајни залихи 

         загуби   

         продажба   

    
 просечна калорична вредност во kJ/m3 (горна, долна) на увезените 
количини 

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 

    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  

    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

        10-ти за претходниот месец 

    б) рок за обработка:  

        22-ри за претходниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците  Количински билансни податоци за енергија 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 

     -Eurostat / Commission of the European Communities  

     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 

     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 

                                                     and Development 
 
2.2.12. Месечен извештај за деловните субјекти кои тргуваат со енергенти (Ене.12) 

1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за деловните субјекти кои 

    тргуваат со енергенти (Ене.12) 

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - месечна 

3 Извор на податоците  Извештајни единици - деловни субјекти кои 

                                           тргуваат со енергенти 

4 Содржина на податоците   - Распределба на енергентите: 

       по енергенти   

        вкупно залихи на почетокот на месецот 

        набавки   

        продажба   

        извоз   

        вкупно залихи на крајот на месецот 

        загуби   

        сопствена потрошувачка 

5 Опфат  Примерок   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  

    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
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7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

        10-ти за претходниот месец 

    б) рок за обработка:  

        22-ри за претходниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците  Количински билансни податоци за енергија 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 

     -Eurostat / Commission of the European Communities  

     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 

     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 

                                                     and Development 
 
2.2.13. Месечен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјект (Ене.13) 

1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за потрошувачката на енергенти и 

    видови енергии на деловниот субјект (Ене.13) 

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - месечна 

3 Извор на податоците  Извештајни единици - деловни субјекти од енергетскиот сектор и 

                                           преработувачката индустрија  

4 Содржина на податоците   - Потрошувачка на енергентите и видовите енергии: 

        по енергенти   

         вкупно залихи на почетокот на месецот 

         набавки   

         производство 

         продажба   

         вкупно залихи на крајот на месецот 

         загуби   

         потрошувачка за: 

            енергетски трансформации 

            енергетски цели 

            неенергетски цели 

5 Опфат   - Целосен опфат во енергетскиот сектор  

     - Примерок на деловни субјекти во преработувачката индустрија 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 

    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  

    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

        10-ти за претходниот месец 

    б) рок за обработка:  

        22-ри за претходниот месец 
       

9 Цел на прибирање на податоците  Количински билансни податоци за енергија 
       

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
       

11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 

     -Eurostat / Commission of the European Communities  

     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 

     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 

                                                     and Development 
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2.2.14. Месечен извештај за електрична енергија  (Ене.15) 

1 Назив на истражувањето   Месечен извештај за електрична енергија  (Ене.15) 

2 Периодика   Прибирање - месечно 

     Обработка - месечна 

3 Извор на податоците   Извештајни единици - Електростопанство 

4 Содржина на податоците    - За мали хидроцентрали, хидроцентрали, термоцентрали: 

         (количество на активна во kWh) 

            бруто-производство 

            сопствена потрошувачка во хидроцентрали 

            нето-производство 

            сопствена потрошувачка во дистрибутивната мрежа 

            сопствена потрошувачка при пренос 

            увоз   

            извоз   

            набавки од индустриски енергани (топлани) 

            загуби во:   

             - дистрибутивната мрежа 

             - пренос   

             потрошувачка во: 

             - во рудниците за лигнит 

             - во домаќинствата 

            - останата     

5 Опфат   Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците   Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 

     овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  

     Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 

7 Територијално ниво   Република Македонија 

8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

         10-ти за претходниот месец 

     б) Рок за обработка:  

         22-ри за претходниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците   Количински билансни податоци за енергија 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди   Стандарди од Joint Questionnaires на: 

      -Eurostat / Commission of the European Communities  

      -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 

      -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 

                                                      and Development 
 
2.2.15. Годишен извештај за хидроцентралите (Ене.51) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за хидроцентралите (Ене.51) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Извештајни единици - хидроцентрали 
4 Содржина на податоците   - Воден потенцијал: 
     вкупен воден потенцијал во 1000 м3 и MWh 
     воден потенцијал искористен за производство во 1000 м3 и MWh 
     - Производство на електрична енергија: 
     (количество на активна во MWh и  
     вкупна годишна вредност во илјади денари) 
     (количество на реактивна во Mvarh) 
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       бруто-производство 
       набавки   
       сопствена потрошувачка 
       предадено на други 
     - Уреди во електраните: 
     состојба на инсталираните уреди на почетокот на годината 
     пуштени во погон во текот на годината 
     исфрлени од употреба во текот на годината 
     состојба на инсталираните уреди на крајот на годината 
       примарни двигатели во: парчиња и KW 
       генератори во: парчиња и KW 
       трансформатори во: парчиња и MVA 
     - Состојба на производните капацитети: 
     по агрегати:    
      по турбини   
      по генератори   
        производител,модел  
        година на производство, година на последен ремонт 
        коефициент на корисно дејство на агрегатот 
        работни часови 
        инсталирана, максимална, минимална активна моќност 
        инсталирана, реактивна и привидна моќност 
5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
        30.04 за претходната година 
    б) Рок за обработка:  
        30.10 за претходната година 
    в) Рок за публикување: 
        два месеца после рокот за конечни податоци  
9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 
    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
                                                     and Development 

 
2.2.16. Годишен извештај за термоцентралите (Ене.52) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за термоцентралите (Ене.52) 
       
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
       
3 Извор на податоците  Извештајни единици - термоцентрали 
       
4 Содржина на податоците   - Потрошувачка на гориво за производство: 
     вкупна потрошувачка на гориво за производство 
     просечна калорична вредност 
     вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ 
      по енергенти   
      вкупно   
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     - Производство на топлина во GJ: 
     бруто-производство 
     сопствена потрошувачка: за производство на топлина 
     за производство на ел.енергија, за затоплување и др. 
     продажба   
     загуби   
     - Продажба на топлина: во GJ и илјади денари 
     вкупно   
     по области   
     - Производство на електрична енергија: 
     (количество на активна во MWh и 
     вкупна годишна вредност во илјади денари) 
     (количество на реактивна во Mvarh) 
       бруто-производство 
       набавки   
       сопствена потрошувачка 
       предадено на други 
     - Предадена електрична енергија на крајните потрошувачи: 
     (количество на активна во MWh и 
     вкупна годишна вредност во илјади денари) 
       вкупно   
       по сектори   
     - Уреди во електраните: 
     состојба на инсталираните уреди на почетокот на годината 
     пуштени во погон во текот на годината 
     исфрлени од употреба во текот на годината 
     состојба на инсталираните уреди на крајот на годината 
       примарни двигатели во: парчиња и KW 
       генератори во: парчиња и KW 
       трансформатори во: парчиња и MVA 
     - Состојба на производните капацитети: 
     по котли   
       производител, модел  
       година на производство, година на последен ремонт 
       коефициент на корисно дејство на котелот 
       производство на пареа на 1000 C во тони/час  
       работни параметри: притисок, температура 
       инсталирана моќност 
       работни часови 
       површина на просториите 
     по агрегати:    
      по турбини:   
      по генератори: 
        производител, модел  
        година на производство, година на последен ремонт 
        коефициент на корисно дејство на агрегатот 
        работни часови 
        инсталирана, максимална, минимална активна моќност 
        инсталирана, реактивна и привидна моќност 
5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
       
7 Територијално ниво  Република Македонија 
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8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
        30.04 за претходната година 
    б) Рок за обработка:  
        30.10 за претходната година 
    в) рок за публикување: 
        два месеца после рокот за конечни податоци  
9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 
    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
                                                     and Development 

 
2.2.17. Годишен извештај за индустриските топлани(енергани) (Ене.53) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за индустриските топлани(енергани) (Ене.53) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците  Извештајни единици - индустриски топлани(енергани) 

4 Содржина на податоците   - Потрошувачка на гориво за производство: 

     вкупна потрошувачка на гориво за производство 

     просечна калорична вредност 

     вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ 

      по енергенти   

      вкупно   

     - Производство на топлина во GJ: 

     бруто-производство 

     сопствена потрошувачка: за производство на топлина  

     за производство на ел.енергија во рамките на претпријатието 

     продажба   

     загуби   

     - Продажба на топлина: во GJ и илјади денари 

     вкупно   

     по области   
       

     - Производство на електрична енергија: 

     (количество на активна во MWh и 

     вкупна годишна вредност во илјади денари) 

     (количество на реактивна во Mvarh) 

       бруто-производство 

       набавки   

       сопствена потрошувачка 

       предадено на други 
       

     - Предадена електрична енергија на крајните потрошувачи: 

     (количество на активна во MWh) 

     вкупна годишна вредност во илјади денари 

       вкупно   

       по сектори   
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     - Уреди во топланата(енерганата): 
     состојба на инсталираните уреди на почетокот на годината 
     пуштени во погон во текот на годината 
     исфрлени од употреба во текот на годината 
     состојба на инсталираните уреди на крајот на годината 
       примарни двигатели во: парчиња и KW 
       генератори во: парчиња и KW 
       трансформатори во: парчиња и MVA 

     - Состојба на производните капацитети: 

     по котли   

       производител, модел  

       година на производство, година на последен ремонт 

       коефициент на корисно дејство на котелот 

       производство на пареа на 1000 C во тони/час  

       работни параметри: притисок, температура 

       инсталирана моќност 

       работни часови 

       површина на просториите 

     по агрегати    

      по турбини   

      по генератори   

        производител, модел  

        година на производство, година на последен ремонт 

        коефициент на корисно дејство на агрегатот 

        работни часови 

        инсталирана, максимална, минимална активна моќност 

        инсталирана, реактивна и привидна моќност 

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 

    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  

    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија. 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

        30.04 за претходната година 

    б) рок за обработка:  

        30.10 за претходната година 

    в) рок за публикување: 

        два месеци после рокот за конечни податоци  

9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 

    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 

     -Eurostat / Commission of the European Communities  

     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 

     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 

                                                     and Development 
  
2.2.18. Годишен извештај за деловните субјекти за пренос на електрична енергија (Ене.54) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за деловните субјекти за пренос  

    на електрична енергија (Ене.54) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - претходна година 
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3 Извор на податоците  Извештајни единици - деловни субјекти за пренос 

                                           на електрична енергија 

4 Содржина на податоците   - Пренос на електрична енергија: 

     (количество на активна во MWh) 

     (количество на реактивна во Mvarh) 

       вкупно примена 

       увоз   

       извоз   

       сопствена потрошувачка 

       загуби при пренос 

       предадено на други 

     - Предадена електрична енергија на крајните потрошувачи: 

     (количество на активна во MWh и 

     вкупна годишна вредност во илјади денари) 

       вкупно   

       по сектори   

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 

    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  

    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија. 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

        30.04 за претходната година 

    б) рок за обработка:  

        30.10 за претходната година; 

    в) Рок за публикување: 

        два месеци после рокот за конечни податоци  
9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 
    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 

     -Eurostat / Commission of the European Communities  

     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 

     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 

                                           and Development 
 
 
2.2.19. Годишен извештај за деловните субјекти за дистрибуција на електрична енергија (Ене.55) 
 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за деловните субјекти за дистрибуција  

    на електрична енергија (Ене.55) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците  Извештајни единици - деловни субјекти за дистрибуција 

                                           на електрична енергија 

4 Содржина на податоците   - Дистрибуција на електрична енергија: 

     (количество на активна во MWh) 

     (количество на реактивна во Mvarh) 

       вкупно примена 

       сопствена потрошувачка 

       загуби при дистрибуција 

       предадено на потрошувачите 
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     - Предадена електрична енергија на потрошувачите: 

     (количество на активна во MWh и 

     вкупна годишна вредност во илјади денари) 

       вкупно   

       по сектори   

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 

    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  

    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

        30.04 за претходната година; 

    б) рок за обработка:  

        30.10 за претходната година; 

    в) рок за публикување: 

        два месеци после рокот за конечни податоци.  

9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 

    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 

     -Eurostat / Commission of the European Communities  

     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 

     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 

                                                     and Development 
 
2.2.20. Годишен извештај за деловните субјекти производители и дистрибутери на топлина (Ене.56) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за деловните субјекти 
    производители и дистрибутери на топлина (Ене.56) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Извештајни единици - деловни субјекти кои се производители  
                                           и дистрибутери на топлина 
4 Содржина на податоците   - Потрошувачка на гориво во котелот: 
     вкупна потрошувачка на гориво во котелот 
     просечна калорична вредност 
     вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ 
      по енергенти   
      вкупно   
     - Производство на топлина во GJ: 
     бруто-производство 
     сопствена потрошувачка: за производство на топлина 
     за затоплување и др. 
     продажба   
     загуби   
     - Продажба на топлина во GJ и илјади денари: 
     вкупно   
     по области   
     - Состојба на производните капацитети: 
     по котли   
       производител, модел  
       година на производство, година на последен ремонт 
       коефициент на корисно дејство на котелот 
       производство на пареа на 1000 C во тони/час  
       работни параметри: притисок, температура 
       инсталирана моќност 
       работни часови 
       површина на просториите  
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5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
        30.04 за претходната година 
    б) рок за обработка:  
        30.10 за претходната година 
    в) рок за публикување: 
        два месеца после рокот за конечни податоци  
9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 
    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
                                                     and Development 

 
2.2.21. Годишен извештај за котларници (Ене.57) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за котларници (Ене.57) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Извештајни единици - котларници  
4 Содржина на податоците   - Потрошувачка на гориво во котелот: 
     вкупна потрошувачка на гориво во котелот 
     просечна калорична вредност 
     вкупна енергетска вредност на потрошеното гориво во GJ 
      по енергенти   
      вкупно   
     - Производство на топлина во GJ: 
     бруто-производство 
     сопствена потрошувачка: за производство на топлина  
     во рамките на претпријатието; 
     продажба   
     загуби   
     - Продажба на топлина во GJ и илјади денари: 
     вкупно   
     по области   
     - Состојба на производните капацитети: 
     по котли   
       производител, модел  
       година на производство, година на последен ремонт 
       коефициент на корисно дејство на котелот 
       производство на пареа на 1000 C во тони/час  
       работни параметри: притисок, температура 
       инсталирана моќност 
       работни часови 
       површина на просториите  
5 Опфат  Целосен опфат во енергетскиот сектор и 
    во преработувачката индустрија 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
        30.04 за претходната година 
    б) рок за обработка:  
        30.10 за претходната година; 
    в) Рок за публикување: 
        два месеца после рокот за конечни податоци  
9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 
    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 
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10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
                                                     and Development 

 
2.2.22. Годишен извештај за деловните субјекти кои стопанисуваат со геотермална енергија (Ене.58) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за деловните субјекти кои  

    стопанисуваат со геотермална енергија (Ене.58) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците  Извештајни единици - деловните субјекти кои 
                                           стопанисуваат со геотермална енергија 

4 Содржина на податоците   - Производство на геотермална топлина: 

     количество во 1000 м3 

     количество во GJ 

       вкупен топлински потенцијал на изворот 

       вкупна искористеност на изворот  

       сопствена потрошувачка 

       загуби   

       продажба   

     - Продажба на геотермална енергија: 

       во 1000 м3   

       во илјади денари 

     вкупно   

     по области   

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 

    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  

    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

        30.04 за претходната година 

    б) Рок за обработка:  

        30.10 за претходната година 

    в) Рок за публикување: 

        два месеца после рокот за конечни податоци  

9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 

    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 

     -Eurostat / Commission of the European Communities  

     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 

     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 

                                                     and Development 
 
2.2.23. Годишен извештај за деловните субјекти производители и преработувачи на јаглен и продукти од јаглен (Ене.59) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за деловните субјекти производители и  
    преработувачи на јаглен и продукти од јаглен (Ене.59) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
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3 Извор на податоците  Извештајни единици - деловните субјекти кои произведуваат и 
                                           преработуваат јаглен и продукти од јаглен 
4 Содржина на податоците   - Производство на лигнит и брикети од лигнит: 
     количество во тони 
     просечна калорична вредност 
     вкупна годишна вредност во илјади денари 
       вкупни залихи на почетокот на годината 
       бруто-производство  
       набавки, увоз, извоз 
       потрошувачка за преработка 
       сопствена потрошувачка 
       вкупни залихи на крајот на годината 
       загуби   
       продажба   
     - Продажба на лигнит и брикети од лигнит: 
     количество во тони 
     вкупна годишна вредност во илјади денари 
       вкупно   
       по области   
5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
        30.04 за претходната година 
    б) Рок за обработка:  
        30.10 за претходната година 
    в) рок за публикување: 
        два месеца после рокот за конечни податоци  
9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 
    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
                                                     and Development 

 
2.2.24. Годишен извештај за рафинериите и преработувачите на нафта и нафтени продукти (Ене.60) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за рафинериите и   
    преработувачите на нафта и нафтени продукти (Ене.60) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Извештајни единици - рафинериите и преработувачите на 
                                           нафта и нафтени продукти 
4 Содржина на податоците   - Производство на нафтени продукти: 
     почетни залихи: количество 
     бруто-производство: количество, просечна калорична вредност 
     примено од други: количество просечна калорична вредност 
                                     вкупна годишна вредност во илјади денари 
     увоз: количество, просечна калорична вредност 
               вкупна годишна вредност во илјади денари 
     извоз: количество 
     крајни залихи: количество 
     продажба: количество 
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     загуби: количество 
     сопствена потрошувачка: количество 
       по енергенти.   
     - Продажба на нафтени продукти: 
     вкупно продадено количество во тони 
     вкупна годишна вредност во илјади денари 
     продадено количество по сектори 
       по енергенти   
5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
        30.04 за претходната година 
    б) Рок за обработка:  
        30.10 за претходната година 
    в) рок за публикување: 
        два месеца после рокот за конечни податоци 
9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 
    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
                                                     and Development 

 
2.2.25. Годишен извештај за дистрибутерите на природен гас (Ене.61) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за дистрибутерите на 
    природен гас (Ене.61) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Извештајни единици - дистрибутери на природен гас 
4 Содржина на податоците   - Снабдување со природен гас: 
     количество во 1000 м3 
     количество во GJ 
     просечна бруто-калорична вредност кЈ/м3 
     просечна нето-калорична вредност кЈ/м3 
     вкупна годишна вредност во илјади денари 
       залихи на почетокот на годината 
       увоз   
       извоз   
       залихи на крајот на годината 
       загуби   
       продажба   
     - Продажба на природен гас: 
       во GJ   
       во илјади денари 
     вкупно   
     по сектори   
     - Должина на цевките за транспорт и дистрибуција во km: 
     гасоводен транспортен систем  
     дистрибутивни системи 
5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија. 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
        30.04 за претходната година 
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    б) рок за обработка:  
        30.10 за претходната година 
    в) рок за публикување: 
        два месеца после рокот за конечни податоци  
9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 
    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
                                                     and Development 

 
2.2.26. Годишен извештај за деловните субјекти кои тргуваат со енергенти (Ене.62) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за деловните субјекти 
    кои тргуваат со енергенти (Ене.62) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 
    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Извештајни единици - деловни субјекти кои 
                                           тргуваат со енергенти 
4 Содржина на податоците   - Распределба на енергентите: 
     вкупно залихи на почетокот на годината 
     набавки   
     продажба   
     извоз   
     вкупно залихи на крајот на годината 
     загуби   
     сопствена потрошувачка 
       по енергенти   
     - Набавка на енергентите: 
     вкупно набавено: количество, годишна вредност во илјади денари 
     набавено од увоз: количество, годишна вредност во илјади денари 
       по енергенти   
     - Продажба на енергенти: 
     вкупно продадено количество 
     вкупна годишна вредност во илјади денари 
     продадено количество по сектори 
       по енергенти   
5 Опфат  Примерок   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија. 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
        30.04 за претходната година 
    б) Рок за обработка:  
        30.10 за претходната година 
    в) Рок за публикување: 
        два месеца после рокот за конечни податоци  
9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 
    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државна статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
                                                     and Development  
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2.2.27. Годишен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјект (Ене.63) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за потрошувачката на енергенти и 

    видови енергии на деловниот субјект (Ене.63) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците  Извештајни единици - деловни субјекти од енергетскиот сектор и 

                                           преработувачката индустрија  
4 Содржина на податоците   - Распределба на енергентите и видовите енергии: 

     вкупно залихи на почетокот на годината 

     набавки (количество, просечна калорична вредност 

     вкупна годишна вредност во илјади денари) 

     производство   

     потрошувачка   

     продажба (количество, вкупна годишна вредност во илјади денари) 

     вкупно залихи на крајот на годината 

     загуби   

      по енергенти   

     - Потрошувачка на енергентите и видовите енергии: 

     вкупно   

     за производство на ел.енергија во термоцентралите 

     за производство на топлина во котларниците 

     за производство на топлина и ел.енергија во топланите (енерганите) 

     за производство на други енергенти 

     за енергетски цели 

     за неенергетски цели 

     за транспорт   

     останато   

      по енергенти   

     - Погонски машини, мотори, уреди: 

     примарни двигатели 

     електропечки и термички уреди 

     уреди за електролиза и галванизација 

     разладни уреди 

      парчиња   

       моќност KW   

     - Потрошувачка на електрична енергија за енергетски цели  
     (количество во MWh) 
       вкупно   
       електромотори 
       електропечки и термички уреди 
       уреди за електролиза и галванизација 
       разладни уреди 
       за други енергетски цели 

     - Вкупна потрошувачка на електрична енергија:  

       напонско ниво на напојување 

       вкупно потрошена активна 

       вкупна вредност на потрошената активна 

       вкупно потрошена реактивна 

       вкупна вредност на потрошената реактивна 

       вредност на ангажираната моќност по максиграф 
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5 Опфат   - Целосен опфат во енергетскиот сектор  

     - Примерок на деловни субјекти во преработувачката индустрија 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
    овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
    Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 

        30.04 за претходната година 
    б) рок за обработка:  

        30.10 за претходната година 
    в) рок за публикување: 
        два месеца после рокот за конечни податоци 
9 Цел на прибирање на податоците  Вкупен енергетски биланс 
    Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Стандарди од Joint Questionnaires на: 
     -Eurostat / Commission of the European Communities  
     -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 
     -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
                                                     and Development 

 
2.2.28. Годишен извештај за електрична енергија  (Ене.65) 
1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за електрична енергија  (Ене.65) 
2 Периодика   Прибирање - годишно 
     Обработка - годишна 
     Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците   Извештајни единици - електростопанство 
4 Содржина на податоците    - За хидроцентрали, мали хидроцентрали, термоцентрали: 

         (количество на активна во kWh) 

              бруто-производство 

             сопствена потрошувачка во хидроцентралите 

            нето-производство 

             сопствена потрошувачка во дистрибутивната мрежа 

             сопствена потрошувачка при пренос 

            увоз   

            извоз   

            набавки од индустриски енергани (топлани) 

            загуби во:   

             - дистрибутивната мрежа 

             - пренос   

             потрошувачка во: 

             - во рудниците за лигнит 

             - во домаќинствата 

            - останата     
5 Опфат   Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците   Извештаен метод - статистичкиот образец го пополнува 
     овластено лице во деловниот субјект и го доставува до  
     Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 
7 Територијално ниво   Република Македонија 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
         30.04 за претходната година 
     б) рок за обработка:  
         30.10 за претходната година 
     в) рок за публикување: 
         два месеца после рокот за конечни податоци  
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9 Цел на прибирање на податоците   Вкупен енергетски биланс 
     Натурални енергетски биланси по видови енергенти 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди   Стандарди од Joint Questionnaires на: 
      -Eurostat / Commission of the European Communities  
      -Economic Commission for Europe / United Nations statistical division 
      -International Energy Agency/Organisation for Economic Co-operation 
                                                      and Development 

 
2.2. Публикувани податоци 

  Податоци публикувани во статистички      
  прегледи (публикации)     
1 Назив на публикацијата  Енергетски биланси на Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.02.наредна година  

  Територијално ниво  Република Македонија 
  Податоци публикувани во Статистички      
  годишник на Република Македонија     
1 Содржина на податоците  Вкупен енергетски биланс на Република Македонија 
  Период на кој се однесуваат  Претходна година 
  Територијално ниво  Република Македонија 
 
2.3. Градежна и комунална статистика  

2.3.1. Годишен извештај за градежен објект на кој се изведувани работи - ГРАД. 11 
1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за градежен објект на кој се изведувани работи - ГРАД. 11 

2 Периодика   Прибирање - годишно  
Обработка - годишна  
Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на градежната дејност 
4 Кратка содржина на податоците   - Податоци за објектот:   Локација, видови на градежни активности, шифра за 

класифицираност, градежна големина и вредност на градежните работи  
     - Податоци за зградата:   Намена на зградата, систем на градење, материјал на 

надворешните ѕидови, катност, (не)постоење на лифт, централно греење и 
засолниште. 

     - Податоци за становите:   Предвидени станови за градба, завршени станови според 
видот и површината, станови кои се преостанати за изградба, сопственост на 
становите во зградата и површина на работните простории во зградите 

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

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

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 31.03;  

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

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на видот на градежните објекти и работи, следење на станбениот фонд и за 
потребите на Националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" бр.54/97 
11 Меѓународни стандарди   "Classification of Types of Constructions" - EUROSTAT  

("Класификација на видовите објекти" - ЕУРОСТАТ)  
"Statistical Classifications of Products by Activity" - EUROSTAT  
("Статистичка класификација на производи по активност" - ЕУРОСТАТ)  
"Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE 
Region - UN                                                                                                        ("Програма 
за тековните статистички податоци за домување и градежна статистика во земјите од 
регионот на ОН/ЕКЕ" - ОН) 

 
2.3.2. Годишен извештај за згради градени во режија на индивидуални сопственици - ГРАД. 11А 

1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за згради градени во режија на индивидуални 
сопственици - ГРАД. 11А 

2 Периодика   Прибирање - годишно                                                                                            
Обработка - годишна                                                                                              
Извештаен период - претходна година 



30 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 115 
 

3 Извор на податоците   Министерство за транспорт и врски - подрачни единици 
4 Кратка содржина на податоците   Име и презиме на сопственикот на зградата, локацијана зградата, карактер 

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

5 Опфат   Целосен опфат - сите згради изградени во режија на индивидуални 
сопственици 

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

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 31.03;                                                        

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

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на станбената изградба и за потребите на Националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди   "Classification of Types of Constructions" - EUROSTAT  
("Класификација на видовите објекти" - ЕУРОСТАТ)  
"Statistical Classifications of Products by Activity" - EUROSTAT  
("Статистичка класификација на производи по активност" - ЕУРОСТАТ)     
"Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the 
UN/ECE Region - UN                                                                                              
("Програма за тековните статистички податоци за домување и градежна 
статистика во земјите од регионот на ОН/ЕКЕ" - ОН) 

 
2.3.3. Годишен извештај за потрошувачка на градежен и погонски материјал - ГРАД. 13 

1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за потрошувачка на градежен и погонски 
материјал - ГРАД. 13 

2 Периодика   Прибирање - годишно  
Обработка - годишна   
Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците   Од евиденцијата на деловниот субјект 
4 Кратка содржина на податоците   Potro{ena koli~ina i nejzina vrednost na site elementi i materijali za: yidawe, 

vrzuvawe, armirawe, pricvrstuvawe, izolacija, instalacija, pokrivawe, 
oblo`uvawe na podni i yidni povr{ini, prefabrikuvani grade`ni elementi, 
grade`ni elementi od drvo, pogonski materijal i drugi elementi za vgraduvawe. 

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

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

7 Територијално ниво   Република Македонија  
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 1.04;  

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

9 Цел на прибирање на податоците    Анализа и планирање на развојот на технологијата на градба  
При изработка на инпут/аутпут табели  
При изработка на енергетски биланси 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди       
 

ДЕЛОВНИ СТАТИСТИКИ 

2.3.4. Тригодишен извештај за механизацијата и возниот парк во градежништвото - ГРАД. 14  
1 Назив на истражувањето   Тригодишен извештај за механизацијата и возниот парк во 

градежништвото - ГРАД. 14  
2 Периодика   Прибирање - 2005 година 

Обработка - годишна  
Извештаен период - 2004 година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на градежната дејност 
4 Кратка содржина на податоците   Број, капацитет и јачина на градежните машини за: ископ, стабилизација 

на тлото, подготовка на градежни материјали, пловна механизација и 
останати градежни машини од возниот парк на деловниот субјект 

     Искористување на машинските капацитети односно бројна состојба на 
машините, старост, извршени ефективни часови и можен годишен фонд на 
машински часови 
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5 Опфат   Примерок од деловни субјекти со најголемо учество во вредноста на 
реализацијата во градежништвото 

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

7 Територијално ниво   Република Македонија  
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 30.04;  

б) Рок за обработка на податоците: 20.04;  
в) Рок за публикување на податоците: 20.08                                                       

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на состојбата со градежната механизација и возниот парк во 
сопственост на деловните субјекти од Република Македонија 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди       
 
2.3.5. Извештај за управување со општествениот станбен фонд и деловните простории - ГРАД. 15 

1 Назив на истражувањето   Извештај за управување со општествениот станбен фонд и деловните 
простории - ГРАД. 15 

2 Периодика   Прибирање - годишно  
Обработка - годишна  
Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти кои управуваат со општествениот станбен и деловен 
фонд 

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

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

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

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 15.04;  

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

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

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди     
 
2.3.6. Месечен извештај за градежништвото - ГРАД. 21 

1 Назив на истражувањето   Месечен извештај за градежништвото - ГРАД. 21 
2 Периодика   Прибирање - месечно                                                                                              

Обработка - месечна 
3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на градежната дејност 
4 Краткок опис на содржината   - Вредност на договорените и извршените градежни работи од почетокот 

до крајот на извештајниот месец 
      - Број на работници на градежни работи (без инженерско-технички кадар) 

во извештајниот месец 
      - Извршени ефективни часови на градежните работници во извештајниот 

месец (без часовите на инженерско-техничките работници) 
5 Опфат   Избран примерок од деловни субјекти со најголемо учество во вредноста 

на реализацијата во градежништвото 
6 Начин на прибирање на податоците   Извештаен метод - Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот 

субјект и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
Регионалното одделение за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија  
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 20ти во тековниот месец  

    (за претходниот месец);                                                                                      
б) Рок за обработка на податоците: 30ти (31ви) во тековниот месец  
    (за претходниот месец)                                                                                       
в) Рок за публикување на податоците: 1ви во наредниот месец                          

9 Цел на прибирање на податоците    Обезбедување на краткоточни показатели  за динамиката во 
градежништвото, а се користат за пресметка на Националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди   "Manual - Methodology of STS" - EUROSTAT  
("Прирачник - Методологија за краткорочни статистики") 
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2.3.7. Тримесечен извештај за градежништвото - ГРАД. 31 
1 Назив на истражувањето   Тримесечен извештај за градежништвото - ГРАД. 31 
2 Периодика   Прибирање - тримесечно                                                                                      

Обработка - тримесечна 
3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на градежната дејност 
4 Кратка содржина на податоците   - Вредност на договорените и извршените градежни работи по видови на 

градба од почетокот до крајот на извештајниот месец 
     - Број на работници на градежни работи (без инженерско-технички кадар) 

во извештајниот месец 

     - Извршени ефективни часови на градежните работници во извештајниот 
месец (без часовите на инженерско-техничките работници) 

     - Број и површина на завршени станови и број на незавршени станови 

5 Опфат   Избран примерок од деловни субјекти со најголемо учество во вредноста 
на реализацијата во градежништвото 

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

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 20.04; 20.07; 20.10; 20.01  

    (за претходното тримесечје); 
б) Рок за обработка на податоците: 8.05; 8.08; 8.11; 8.02  
    (за претходното тримесечје); 
в) Рок за публикување на податоците: 10.05; 10.08; 10.11; 10.02  
    (за претходното тримесечје)                                                                     

9 Цел на прибирање на податоците    Обезбедување на краткоточни показатели  за динамиката во 
градежништвото (според видови на градежни објекти), а се користат за 
пресметка на Националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди   "Manual - Methodology of STS" - EUROSTAT  
("Прирачник - Методологија за краткорочни статистики") 

 
2.3.8. Тримесечен извештај за работите во странство - ГРАД. 33 

         
1 Назив на истражувањето   Тримесечен извештај за работите во странство - ГРАД. 33 
2 Периодика   Прибирање - тримесечно                                                                                       

Обработка - тримесечна 
3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на градежната дејност 
4 Кратка содржина на податоците   - Вредност на договорените и извршените проектантски услуги  
     - Број на работници кои работат на проектирање  
     - Вредност на договорените и извршените градежни работи 

     - Вредност на вградениот материјал и опрема  
     - Просечен број на работници 

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

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

7 Територијално ниво   Државата во која се изведуваат градежните работи 

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

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на податоци за вредноста на извршените и договорените 
градежни работи по видови на градба, вредност на потрошениот домашен 
материјал и опрема, број на работници и вредност на договорените 
извршени проектантски услуги 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди     
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2.3.9. Полугодишен извештај за цените на становите - ГРАД. 41 
1 Назив на истражувањето   Полугодишен извештај за цените на становите - ГРАД. 41 
2 Периодика   Прибирање - полугодишно  

Обработка - полугодишна 
3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на градежната дејност 
4 Кратка содржина на податоците   Цени на становите за кои изградбата е договорена во извештајното 

полугодие 
     - Локација на станот, систем на градба, опременост на станот со 

инсталации, број и корисна површина на становите 
     - Вкупна цена по m2 
     - Трошоци за набавка на градежно земјиште, за градење, проектирање и 

останати трошоци  
     Конечна цени на завршените станови за кои е извршена конечна пресметка

на трошоците во извештајното полугодие 

     - Локација на станот, година на договарање и почеток на изградба, траење 
на изградбата, систем на градба, опременост на станот со инсталации, број 
и корисна површина на становите 

     - Вкупна цена по m2 
     - Трошоци за набавка на градежно земјиште, за градење, проектирање и 

останати трошоци  
5 Опфат   Примерок од деловни субјекти со најголемо учество во вредноста на 

реализацијата во градежништвото 

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

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 15.07 и 15.01  

    (за претходното полугодие);                                                                              
б) Рок за обработка на податоците: 20.08 и 18.02  
    (за претходното полугодие);                                                                              
в) Рок за публикување на податоците: 23.08 и 23.02  
    (за претходното полугодие)                                                                  

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на податоци за вредноста на договорената и конечната цена на 
становите за 1m2 и структура на цените 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди     
 
2.3.10. Годишен извештај за урнати згради и станови - ГРАД. 71 

1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за урнати згради и станови - ГРАД. 71 
2 Периодика   Прибирање - годишно                                                                                            

Обработка - годишна                                                                                             
Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците   Министерство за транспорт и врски - подрачни единици 
4 Кратка содржина на податоците   - Податоци за зградата:   Локација, година на изградба, катност, материјал 

на надворешните ѕидови, намена и причина за урнување 
     - Податоци за становите:   Број површина, сопственост, помошни 

простории и инсталации 
5 Опфат   Целосен опфат - сите деловни субјекти од областа на градежната дејност 

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

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 31.03;                                                       

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

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на состојбата со намалувањето на станбениот фонд во Република 
Македонија, односно уривањето на згради и станови и причината за 
нивното уривање 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди   "Classification of Types of Constructions" - EUROSTAT  
("Класификација на видовите објекти" - ЕУРОСТАТ)    
"Statistical Classifications of Products by Activity" - EUROSTAT 
("Статистичка класификација на производи по активност" - ЕУРОСТАТ)     
"Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the 
UN/ECE Region - UN                                                                                              
("Програма за тековните статистички податоци за домување и градежна 
статистика во земјите од регионот на ОН/ЕКЕ" - ОН) 



30 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 119 
 
 
2.3.11. Годишен извештај за бесправно изградени објекти - ГРАД. 71А 

1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за бесправно изградени објекти - ГРАД. 71А 

2 Периодика   Прибирање - годишно                                                                                            
Обработка - годишна                                                                                             
Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците   Министерство за транспорт и врски - подрачни единици 
4 Кратка содржина на податоците   Локација на објектот, сопственост, вид на објектот, намена на зградата, 

колку пати е истиот изградуван и систем на градба 
5 Опфат   Целосен опфат 
6 Начин на прибирање на податоците   Извештаен метод - Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот 

субјект и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
Регионалното одделение за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

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

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на состојбата со бесправно изградените објекти во Република 
Македонија 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди     

2.3.12. Годишен извештај за јавен водовод - ВОД. 2В 
1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за јавен водовод - ВОД. 2В 
2 Периодика   Прибирање - годишно 

Обработка - годишна 
Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти коишто управуваат со јавниот водовод 
4 Кратка содржина на податоците   - Вкупно зафатено количество вода според видови на изворишта 

     - Испорачано количество вода според видови на корисници (домаќинства, 
стопанство, нестопанство и други корисници)    

     - Должина на водоводната мрежа и видови на објекти за подготовка 
односно пречистување на водата, број на водоводни приклучоци, улични 
хидранти, јавни чешми и година на почеток на експлоатација на 
водоводот. 

     - Список на населени места во состав на јавниот водовод 

5 Опфат   Целосен опфат 

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

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 31.04;                                                       

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

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

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди     

 
2.3.13. Годишен извештај за јавната канализација -ВОД. 2К 

1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за јавната канализација -ВОД. 2К 
2 Периодика   Прибирање - годишно                                                                                            

Обработка - годишна                                                                                              
Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти коишто управуваат со јавната канализација 
4 Кратка содржина на податоците   - Вкупно отпадни води од домаќинства, стопанство и водостопанство 

     - Вкупно пречистено количество на вода и начини на пречистувањето 

     - Вкупно испуштено количество на вода (пречистена или непречистена) 
според видовите на изворишта 

     - Канализациона мрежа, нејзина должина, црпни постројки, сепарациони 
системи, број на приклучоци, улични сливници и година на пуштање на 
системот во експлоатација 
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5 Опфат   Целосен опфат 
6 Начин на прибирање на податоците   Извештаен метод - Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот 

субјект и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
Регионалното одделение за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 31.04;                                                       

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

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на состојбата со количината и начинот на одвод на отпадните 
води во Република Македонија 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди     

2.3.14. Тригодишен извештај за снабдувањето на градот со електрична енергија - КОМ. 1  
1 Назив на истражувањето   Тригодишен извештај за снабдувањето на градот со електрична 

енергија - КОМ. 1 

2 Периодика   Прибирање - 2005 година                                                                                      
Обработка - годишна                                                                                              
Извештаен период - 2004 година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на комуналната дејност 
4 Кратка содржина на податоците   - Вкупна должина на разводната мрежа и број на инсталирани светлосни 

места за јавното осветлување 
     - Вкупно испорачано количество на електрична енергија според видовите 

потрошувачи и јачината на напонот на електричната енергија којашто ја 
користат 

5 Опфат   Целосен опфат 
6 Начин на прибирање на податоците   Извештаен метод - Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот 

субјект и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
Регионалното одделение за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, градови 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 31.04;                                                       

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

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

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди     
 
2.3.15. Тригодишен извештај за улици и плоштади - КОМ. 2 

1 Назив на истражувањето   Тригодишен извештај за улици и плоштади - КОМ. 2 
2 Периодика   Прибирање - 2005 година 

Обработка - годишна   
Извештаен период - 2004 година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на комуналната дејност 
4 Кратка содржина на податоците   Број, површина и должина на улици, број и површина на коловози, 

тротоари и плоштади и вид на финална покривка на улиците 
5 Опфат   Целосен опфат 
6 Начин на прибирање на податоците   Извештаен метод - Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот 

субјект и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
Регионалното одделение за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, градови 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 31.04; 

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

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на состојбата со улиците и плоштадите и нивното одржување во 
Република Македонија 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди     
2.3.16. Тригодишен извештај за јавни зелени површини - КОМ. 3 

1 Назив на истражувањето   Тригодишен извештај за јавни зелени површини - КОМ. 3                        

2 Периодика   Прибирање - 2005 година                                                                                       
Обработка - годишна                                                                                              
Извештаен период - 2004 година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на комуналната дејност 
4 Кратка содржина на податоците   Број и површина на паркови, скверови, зеленило во станбените населби, 

ботанички и зоолошки градини, парк - шуми и други неспомнати зелени 
површини и должина на дрвореди 
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5 Опфат   Целосен опфат 
6 Начин на прибирање на податоците   Извештаен метод - Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот 

субјект и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
Регионалното одделение за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, градови 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 31.04;                                                       

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

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на состојбата со јавните зелени површини во Република 
Македонија 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди     
 
2.3.17. Тригодишен извештај за број и површина на пазарите - КОМ. 4  

1 Назив на истражувањето   Тригодишен извештај за број и површина на пазарите - КОМ. 4 
2 Периодика   Прибирање - 2005 година   

Обработка - годишна  
Извештаен период - 2004 година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на комуналната дејност 
4 Кратка содржина на податоците   Број на пазари според видот на прехранбените продукти, опременост со 

инсталации, магацини, ладилници и друго. површина на покриен и 
непокриен пазаришен простор, број на продавници во пазарот и број на 
други или специјализирани пазари 

5 Опфат   Целосен опфат 

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

7 Територијално ниво   Република Македонија, градови 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 31.04;  

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

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на состојбата со пазарните простори и нивното уредување во 
Република Македонија 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди     

2.3.18. Тригодишен извештај за јавни бањи - КОМ.5  
1 Назив на истражувањето   Тригодишен извештај за јавни бањи - КОМ.5 
2 Периодика   Прибирање - 2005 година  

Обработка - годишна  
Извештаен период - 2004 година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на комуналната дејност 
4 Кратка содржина на податоците   Број, површина и опременост на јавните бањи (бањите во одмаралиштата, 

хотелите и сл. се исклучуваат)  
5 Опфат   Целосен опфат 
6 Начин на прибирање на податоците   Извештаен метод - Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот 

субјект и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
Регионалното одделение за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, градови 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 31.04;  

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

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на состојбата со вкупниот број на јавните бањи и опременост и 
нивното функционирање во Република Македонија 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државна статистика "Службен весник на Република Македонија" 
бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди     
  
2.3. Публикувани податоци 
Податоци публикувани во Статистички прегледи 
(Публикации) 

    

1 Назив на Публикацијата   Градежништвото во Република Македонија 
  Број на годишни изданија   1   
  Време на излегување од печат   Декември (за претходната година и за последните пет години) 
  Територијално ниво   Република Македонија и општини 
  Содржина на Статистичкиот преглед    Вкупно изградени и незавршени станови, градежни објекти по видови, 

цени на станови, број на урнати станови, извршени градежни работи, 
количество и вредност на потрошен градежен и погонски материјал и 
извршени градежни работи во странство 
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Податоци публикувани во Соопштенија      

1 Назив на Соопштението   Вредност на извршени и договорени градежни работи и проектантски 
услуги во странство 

  Број на годишни изданија   4   
  Време на излегување од печат   15.II;   15.V;   15.VIII;   15.XI 

  Територијално ниво   Државата во којашто се изведуваат градежните работи 

  Содржина на Соопштението   Вредности и индекси на договорените и извршените градежни работи и 
проектантски услуги 

2 Назив на Соопштението   Цени на станови 

  Број на годишни изданија   2   

  Време на излегување од печат  23.II и 23.VIII    

  Територијално ниво   Република Македонија и општини 

  Содржина на Соопштението   Вкупна цена на 1м2 станбена површина и вкупен број на згради и станови 

3 Назив на Соопштението   Извршени градежни работи и завршени станови во згради градени од 
деловни субјекти (претходни податоци) 

  Број на годишни изданија  1   

  Време на излегување од печат  Juni (za prethodnata godina) 

  Територијално ниво   Република Македонија и општини 

  Содржина на Соопштението  Број на завршени и незавршени објекти, нивна вредност и број на 
завршени станови според сопственоста 

4 Назив на Соопштението   Извршени градежни работи и завршени станови во згради градени во 
индивидуална режија (претходини податоци) 

  Број на годишни изданија   1   

  Време на излегување од печат   Juni (za prethodnata godina) 

  Територијално ниво   Република Македонија и општини 

  Содржина на Соопштението   Број на објекти, нивна вредност, вкупно завршени станови и завршени 
станови во викенд куќи  

5 Назив на Соопштението   Бесправно изградени објекти на територијата на Република Македонија 

  Број на годишни изданија   1   

  Време на излегување од печат   Септември (за претходната година) 

  Територијално ниво   Република Македонија и општини 

  Содржина на Соопштението   Бесправно изградени објекти според видот на објектот и бесправно 
изградени згради според нивната намена 

6 Назив на Соопштението   Комунални фондови во Република Македонија 

  Број на годишни изданија   1   
  Време на излегување од печат   Септември (за претходната година) 

  Територијално ниво   Република Македонија 

  Содржина на Соопштението   Податоци за експлоатацијата на основните комунални фондови и 
водоснабдување на потрошувачите 

7 Назив на Соопштението   Количество и вредност на потрошен градежен и погонски материјал на 
деловните субјекти од областа на градежништвото 

  Број на годишни изданија   1   
  Време на излегување од печат   Октомври (за претходната година) 

  Територијално ниво   Република Македонија 
  Содржина на Соопштението   Вредност и количество на потрошениот градежен и погонски материјал 

според видови 
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Податоци публикувани во Месечен статистички 
извештај  

     

1 Број на годишни изданија   12   

  Време на излегување од печат   Крај на месецот   

  Содржина на податоците   Вредности и индекси за извршени градежни работи од страна на деловните
субјекти од областа на градежништвото 

2 Содржина на податоците   Вредност на извршените градежни работи по видови на градба и податоци 
за становите во изминатото тримесечје  

Податоци публикувани во месечното издание на 
Краткорочни статистички податоци за стопанските 
движења во Република Македонија 

     

1 Број на годишни изданија   12   

  Време на излегување од печат   Крај на месецот 

  Содржина на податоците   Вредност на договорени и извршени градежни работи и ефективни часови 

Податоци публикувани во Претходни статистички 
податоци за Република Македонија 

     

1 Број на годишни изданија   1   

  Време на излегување од печат   Крај на годината или почеток на наредната година 

  Содржина на податоците   Извршени градежни работи и ефективни часови 

Податоци публикувани во Статистички годишник на 
Република Македонија 

     

1 Содржина на податоците   Вкупно изградени и незавршени станови, градежни објекти по видови, 
цени на станови, број на урнати станови, извршени градежни работи и 
извршени градежни работи во странство 

  Период на кој се однесуваат   Претходната година или последните пет години 

  Територијално ниво   Република Македонија 

 
2.4. Статистика за заштита на животната средина 

2.4.1. Годишен извештај за емисии на гасови од индустријата - ЕКО. 1  
1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за емисии на гасови од индустријата - ЕКО. 1  
2 Периодика   Прибирање - годишно од 2005 година 

Обработка - годишна 
Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на индустријата   
4 Кратка содржина на податоците   - Податоци за емисии на штетни гасови во воздухот коишто ги испуштаат индустриските 

капацитети 
     - Количество на суровини   

5 Опфат   Избран примерок од деловни субјекти од индустријата   
6 Начин на прибирање на 

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

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 30.04. 

б) Рок за обработка на податоците: 30.06. 
в) Рок за публикување на податоците: 25.07.                                                                 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на видот и количината на гасови коишто се емитуваат од индустриските капацитети 

10 Национални стандарди (законска 
основа) 

  Закон за државната статистика "Службен весник на Република Македонија" бр.54/97 

11 Меѓународни стандарди     
  

2.4.2. Годишен извештај за квалитет на воздухот - ЕКО. 2 
1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за квалитет на воздухот - ЕКО. 2 
2 Периодика   Прибирање - годишно 

Обработка - годишна 
Извештаен период - претходна година 
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3 Извор на податоците   Министерство за животна средина и просторно планирање и Управа за хидрометеоролошки 
работи 

4 Кратка содржина на податоците   Концентрации на: сулфурдиоксид, чад, азотни оксиди, штетни и опасни материи од точкести 
извори                                  

5 Опфат   Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на 

податоците 
  Евиденција на надлежните институции 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 

8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 30.04. 
б) Рок за обработка на податоците: 30.06. 
в) Рок за публикување на податоците: 25.07.                                                                 

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на квалитетот на воздухот 

10 Национални стандарди (законска 
основа) 

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

11 Меѓународни стандарди   GAW/SMO: Конвенција за прекугранично загадување на воздухот на големи далечини и ЕМЕП

 
2.4.3. Годишен извештај за јавната служба на чистота - ЕКО. 3 

1 Назив на истражувањето   Годишен извештај за јавната служба на чистота - ЕКО. 3 
2 Периодика   Прибирање - годишно 

Обработка - годишна 
Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците   Деловни субјекти од областа на комуналната дејност 
4 Кратка содржина на податоците   - Возен парк: број на возила, состојба и капацитет на возилата 
     - Површина и динамика на чистење на улиците 
     - Број на работници според видови на активности на одржување на 

хигиена на улиците 

     - Количество на изнесен смет и број и површина на депонии 
5 Опфат   Целосен опфат 
6 Начин на прибирање на податоците   Извештаен метод - Извештајот го пополнува овластено лице од деловниот 

субјект и го доставува до Државниот завод за статистика преку 
регионалното одделение за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на податоците: 30.04.                                                       

б) Рок за обработка на податоците: 30.06.                                                            
в) Рок за публикување на податоците: 25.07.                                                      

9 Цел на прибирање на податоците    Следење на состојбата со начинот на одржување на комуналната хигиена 
на градските населени места во Република Македонија 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.54/97) 

11 Меѓународни стандарди     
 
2.5. Статистика на краткорочни економски  предвидувања 

2.5.1. Деловни тенденции во трговијата на мало 
1 Назив на истражувањето  Деловни тенденции во трговијата на мало 
2 Периодика  Прибирање - квартално 

    Обработка - квартална 
3 Извор на податоците  Деловните субјекти од областа на трговијата на мало 
4 Содржина на податоците  Податоци за тековната состојба и прогнози во областа на трговската дејност: 

Количината на залихи ; ограничувачките фактори за работа; тековната 
финансиска состојба; конкуренцијата на пазарот; движењето на продажните 
цени; очекувањата за порачките и бројот на вработени.    

5 Опфат  Примерок од 300 деловни субјекти 
6 Начин на прибирање на податоците  Извешатен метод:Прашалникот го пополнува одговорното лице во деловниот 

субјект и  преку регионалните одделенија за статистика го доставува до ДЗС   

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: до 15-ти во 

тековниот  месец за  изминатиот квартал 

    б) Рок за обработка на податоците: 4 недела по изминатиот квартал 
    в) Рок за публикување на податоците: 5 недела по изминатиот квартал 
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9 Цел на прибирање на податоците  Добивање квалитативни оцени за трендот во трговијата на мало.Донесување 
краткорочни деловни одлуки од страна на деловните субјекти као и водење на 
краткорочна економска политика на земјата 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Metodological Review and Recommendations for Harmonization the Business 

tendency surveys in transition economies - OECD/EUROSTAT 

    Методолошко упатство и препораки за хармонизација на истражувањата за 
деловните тенденции во економиите во транзиција-OECD/EUROSTAT 

 
2.5.2. Деловни тенденции во градежништвото 
1 Назив на истражувањето  Деловни тенденции во градежништвото 
2 Периодика  Прибирање - квартално 
    Обработка - квартална 

3 Извор на податоците  Деловните субјекти од областа на градежништвото 

4 Содржина на податоците  Податоци за тековната состојба и прогнози за работењето: ограничувачки 
фактори за работа; обезбеденост со порачки; финансиската состојба; бројна 
состојба и квалитет на механизацијата и опремата; состојба со наплатите; 
очекувањата за движењето на продажните цени, побарувачката и бројот на 
вработени 

5 Опфат  Примерок од 100 деловни субјекти 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод: Прашалникот го пополнува одговорното лице во 

деловниот субјект и  преку регионалите одделенија за статистика го  
доставува  до ДЗС 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: до 15-ти во 
тековниот месец за изминатиот квартал 

    б) Рок за обработка на податоците: 4 недела по изминатиот кваратал 

    в) Рок за публикување на податоците: 5 недела по изминатиот квартал 

9 Цел на прибирање на податоците  Добивање квалитативни оцени за состојбата во 
градежништвото.Донесување краткорочни деловни одлуки од страна на 
деловните субјекти како и водење на красткорочна економска политика на 
земјата  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97); 

11 Меѓународни стандарди  Metodological Review and Recommendations for Harmonization the Business 
tendency surveys in transition economies-OECD/EUROSTAT 

    Методолошко упатство и препораки за хармонизација на истражувањата за 
деловните тенденции во економиите во транзиција - ОЕЦД/ЕУРОСТАТ  

 
2.5.3. Деловни тенденции во преработувачката индустрија 
1 Назив на истражувањето  Деловни тенденции во преработувачката индустрија 

2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - месечна 

3 Извор на податоците  Деловните субјекти од областа на преработувачката индустрија 

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

5 Опфат  Примерок од 200 деловни субјекти 
6 Начин на прибирање на податоците  Извешатен метод:Прашалникот го пополнува одговорното лице во 

деловниот субјект и преку регионалите одделенија за статистика го 
доставува до ДЗС   
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7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 10-ти во 

месецот за претходниот месец 

    б) Рок за обработка на податоците: 25-ти во месецот за претходниот месец 

    в) Рок за публикување на податоците: 30-ти во  месецот за претходниот  
месец 

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

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  Metodological Review and Recommendations for Harmonization the Business 
tendency surveys in transition economies - OECD/EUROSTAT 

    Методолошко упатство и препораки за хармонизација на истражувањата за 
деловните тенденции во економиите во транзиција - ОЕЦД/ЕУРОСТАТ 

 
2.5. Публикувани податоци 
  Податоци публикувани во статистички соопштенија (публикации)     

1 Назив на соопштението  Деловни тенденции во преработувачката индустрија 

  Број на годишни изданија  12   

  Време на излегување од печат  до 30-ти во тековниот месец за претходниот месец 

  Територијално ниво  Република Македонија  

2 Назив на соопштението  Деловни тенденции во трговијата на мало 

  Број на годишни изданија  4   
  Време на излегување од печат  5-та недела по завршување на кварталот 

  Територијално ниво  Република Македонија  

3 Назив на соопштението  Деловни тенденции во градежништвото 

  Број на годишни изданија  4   
  Време на излегување од печат  5-та недела по завршување на кварталот 

  Територијално ниво  Република Македонија  
 
2.6.1. Стоковна размена со странство - Истражување на прометот на стоки со странство 
1 Назив на истражувањето  Истражување на прометот на стоки со странство 
2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - месечна 
3 Извор на податоците  Царинска управа на Република Македонија - Единствениот царински 

документ 

4 Содржина на податоците  Податоци за извоз и увоз на стоки, вредност франко граница на 
извезените и увезените стоки во денари и соодветна валута 

    Количина во килограми  
    Земја на последна дестинација и земја на потекло 
    Вид на увоз, односно извоз 
    Производи според царинската тарифа 
    Производи според Стандардната меѓународна трговска класификација 

    (СМТК рев. 3)   
    Извоз и увоз според економски активности (НКД) 
    Извоз и увоз според степен на обработка на производите 
    Извоз и увоз според економската намена на производите 
    Извоз и увоз земја - производ и производ - земја 



30 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 127 
 

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Магнетна лента  
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Добивање на магнетна лента 20-ти во месецот, за претходниот месец

    б) Обработка на податоците до 27-ми во месецот за претходниот месец

    в) Објавување на податоците 30-ти или 31-ви во месецот за 
претходниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците  Краткорочни показатели за развој на економијата; показатели за 
пресметка на билансите на плаќањата; показатели за системот на 
националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/97) 

    Закон за царините ("Службен весник на Република Македонија", бр. 
20/93 и 63/95) 

    Закон за царинската тарифа ("Службен весник на Република 
Македонија", бр. 11/94, 70/94 и 38/96) 

    Правилник за Единствениот царински документ и другите исправи во 
царинската постапка ("Службен весник на Република Македонија", бр. 
2/98)  

11 Меѓународни стандарди  International Merchandise Trade Statistics: Concepts and 
    Definitions - United Nation, 
    Статистика на меѓународната трговија со стоки: Концепти и 

дефиниции 

     - Обединети нации 
    Statistics on the The Trading of Goods, User Guide, Eurostat, 2000 
    Статистика на трговијата со стоки, Прирачник, Еуростат, 2000 
    Harmonised System of Commodity Codes and Names 
    Хармонизиран систем на тарифни називи и шифри 
    Standard International Trade Classification, SITC, Rev.3 
    Стандардна меѓународна трговска класификација, СМТК рев. 3 
    Broad Economic Categories, BEC, M 53. Rev.2, UN, 1986 
    Класификација на пошироки економски категории, М 53. Рев.2, ООН, 

1986 

    International Standard Organization, ISO 3166 
    Меѓународна организација на стандарди, ИСО 3166 
    International Standard Organization, ISO 4217 
    Меѓународна организација на стандарди, ИСО 4217 

 
 
2.6.2. Стоковна размена со странство-Индекси на единечна вредност и волумен на извезената и увезената стока 
1 Назив на истражувањето  Индекси на единечна вредност и волумен на извезената и  
    увезената стока 

2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - годишна 
3 Извор на податоците  База на надворешно-трговски податоци во Државниот завод за 
    статистика   
4 Содржина на податоците  Индекси на единечна вредност и волумен на извезената и увезената 

стока прикажани според стоковните групи и сектори од СМТК 
(Стандардна меѓународна трговска класификација, СМТК рев. 3) 

5 Опфат  Примерок   
6 Начин на прибирање на податоците  База на надворешно-трговски податоци во Државниот завод за 
    статистика   
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  По добивање на дефинитивните податоци за тековната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Согледување на динамиката на извозно-увозните цени (единици 

вредност) за потребите на макроекономски истражувања во земјата.   
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10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за царините ("Службен весник на Република Македонија",  
    бр. 20/93 и 63/95) 
    Закон за царинската тарифа ("Службен весник на  
    Република Македонија", бр. 11/94, 70/94 и 38/96) 
    Правилник за Единствениот царински документ и другите исправи во 

царинската постапка ("Службен весник на Република Македонија", бр. 
2/98)  

11 Меѓународни стандарди  International Merchandise Trade Statistics: Concepts and 

    Definitions - United Nation, 

    Статистика на меѓународната трговија со стоки: Концепти и дефиниции

     - Обединети нации 
    Statistics on the The Trading of Goods, User Guide, Eurostat, 2000 

    Статистика на трговијата со стоки, Прирачник, Еуростат, 2000 
    Harmonised System of Commodity Codes and Names 
    Хармонизиран систем на тарифни називи и шифри 
    Standard International Trade Classification, SITC, Rev.3 
    Стандардна меѓународна трговска класификација, СМТК рев. 3 
    Broad Economic Categories, BEC, M 53. Rev.2, UN, 1986 
    Класификација на пошироки економски категории, М 53. Рев.2, ООН, 

1986 

    International Standard Organization, ISO 3166 

    Меѓународна организација на стандарди, ИСО 3166 

    International Standard Organization, ISO 4217 

    Меѓународна организација на стандарди, ИСО 4217 

 
2.6. Публикувани податоци 
  Податоци публикувани во статистички      
  прегледи (публикации)     
1 Назив на публикацијата  Стоковна размена на Република Македонија со странство 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Декември за претходната година по објавувањето на дефинитивните 

податоци 

  Територијално ниво  Република Македонија 
  Податоци публикувани во соопштенија     
1 Назив на соопштението  Надворешна трговија 
  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  30-ти или 31-ви во месецот за претходниот месец 
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  1. Обем на стоковната размена на Република Македонија со странство 

    2.Стоковна размена на Република Македонија со странство по сектори 
на СМТК  

    3. Графикони со вредносни податоци по месеци и вредносни индекси по 
месеци 

    4.Стоковна размена на Република Македонија со странство според 
економските групации на земјите  

    5. Земји со најголем обем на размена со Република Македонија   

    6. Извоз на поважни производи од Република Македонија 

    7. Увоз на поважни производи во Република Македонија 

    8. Структура на извозот и увозот на Република Македонија според 
економската намена 
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2 Назив на соопштението  Надворешна трговија - индекси на единица вредност и волумен на 
извозот и увозот на стоки 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  По добивање на дефинитивните податоци за тековната година 
  Територијално ниво  Република Македонија, Општини 
  Содржина на податоците  Индекси на единечна вредност и волумен на извезената и увезената 

стока прикажани според стоковните групи и сектори од СМТК 

    (Стандардна меѓународна трговска класификација, СМТК рев. 3) 

  Податоци публикувани во Месечен      

  статистички извештај      

1 Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  Месечно   
  Содржина на податоците   - годишни и месечни вредносни индекси за извозот и увозот 
     - обем на стоковната размена со странство; вредност на извозот 

   и увозот, салдо на размената и покриеност на увозот со  
   извозот  

     - по години   
     - податоци по групации на земји 

     - индекс на единица вредност на извезената и увезената стока 

  Податоци публикувани во Претходни статистички 
податоци за Република Македонија 

    

1 Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Крај на годината или почеток на наредната 
  Содржина на податоците  1. Обем на стоковната размена со странство 
    2. Извоз и увоз според економската намена на производите 
    3. Стоковна размена на РМ со странство според секторите на СМТК 

  Податоци публикувани во Статистички      
  годишник на Република Македонија     
1 Содржина на податоците  1. Извоз и увоз според економската намена на производите 
    2. Извоз и увоз според степенот на обработка на производите 
    3. Извоз и увоз по дејности 
    4. Извоз и увоз по земји 
    5. Извоз и увоз по стоковни сектори на СМТК 
    6. Извоз на поважни производи 
    7. Увоз на поважни производи 
  Период на кој се однесуваат  Годишни   
  Територијално ниво  Република Македонија 

 
2.6.3. Внатрешна трговија - Месечен извештај за прометот и залихите во трговијата на мало и големо Трг.14  
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за прометот и залихите во трговијата на мало и 

големо Трг.14  

2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - месечна 
3 Извор на податоците  Трговски деловни субјекти, трговци поединци и единиците на други 

деловни субјекти што вршат промет на стоки на мало, промет на стоки на 
големо и промет на стоки и на мало и на големо  

4 Содржина на податоците  Вредност на остварениот промет и залихи во претходниот месец, 
тековниот месец и оцена за наредниот месец.Број на продавници и број на 
вработени во тековниот месец 

5 Опфат  Примерок од  270 деловни субјекти  
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 

деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за статистика 
преку регионалните одделенија за статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 
     15-ти во месецот за претходниот месец 
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    б) Рок за обработка на податоците: 30-ти во месецот за  
    претходниот месец 
    в) Рок за објавување на податоците: 30-ти во месецот за  
    претходниот месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на краткорочни показатали за развојот на трговијата на 

големо и мало и за потребите на националните сметки 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за ДДВ ("Службен весник на РМ" бр.44/99) 

11 Меѓународни стандарди  NACE rev 1   
    Definitions of SBS Regulation variables (17 33 1) 
    Дефиниции за варијаблите во структурните деловни статистики  

(17 33 1) 
    Manual - methodology of STS Eurostat 
    Прирачник за краткорочни економски индикатори - Еуростат 
    EU Council Regulation STS (7831/98) 

 
2.6.4. Внатрешна трговија - Тримесечен извештај за прометот во трговијата на мало и големо Трг.15 
1 Назив на истражувањето  Тримесечен извештај за прометот во трговијата на мало и големо 

Трг.15 
2 Периодика  Прибирање -тримесечно 
    Обработка - тримесечна 
3 Извор на податоците  Трговски деловни субјекти, трговци поединци и единици на други деловни 

субјекти што вршат продажба на стоки на мало и на големо и надлежните 
општински органи на управите за трговците поединци  

4 Содржина на податоците  Промет на стоки, залихи, продавници и работници во трговијата на мало и 
трговијата на големо.Промет на мало според начинот на плаќање,промет на
големо по видови на купувачи и вкупен промет по месеци  

5 Опфат  Примерок од 7000 деловни субјекти  
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 

деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за статистика 
преку регионалните одделенија за статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната 

единица:30.01;30.04;30.07;30.10; 
    б)рок за обработка на податоците:24.03;24.06;24.09;24.12; 

    в) Рок за објавување на податоците:30.03;30.06;30.09;30.12 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на  показатали за развојот на трговијата на големо и на мало 
и за потребите на националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за ДДВ ("Службен весник на РМ" бр.44/99) 
    Закон за трговијата ("Службен весник на РМ" бр. 23/95) 

11 Меѓународни стандарди  NACE rev 1   
    Definitions of SBS Regulation variables (17 33 1) 
    Дефиниции за варијаблите во структурните деловни  

статистики (17 33 1) 
    Manual - methodology of STS Eurostat 
    Прирачник за краткорочни економски индикатори - Еуростат 

    EU Council Regulation STS (7831/98) 
 
2.6.5. Внатрешна трговија - Двогодишен извештај за прометот во трговијата на мало, по производи, Трг.12 
1 Назив на истражувањето  Двогодишен извештај за прометот во трговијата на мало, по 

производи, Трг.12 

2 Периодика  Прибирање  - двогодишно 

    Обработка  - двогодишно 

    Извештаен период - 2003 и 2005 

3 Извор на податоците  Трговски деловни субјекти, трговци поединци и единици на други деловни 
субјекти што вршат продажба на стоки на мало и на големо, и надлежните 
општински органи на управите за трговците поединци  
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4 Содржина на податоците  Промет и залихи на стоки во трговијата на мало во количини и вредности, 
по производи и групи на производи  

5 Опфат  Примерок од  4000 деловни субјекти  
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 

деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за статистика 
преку регионалните одделенија за статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 

    10.04.2004   

    10.04.2006   

    б) Рок за обработка на податоците 

    15.07.2004   

    15.07.2006   

    в) Рок за објавување на податоците 

    30.08.2004   

    30.08.2006   

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на годишни показатали за прометот по производи и развојот 
на трговијата на  мало и за потребите на националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за ДДВ ("Службен весник на РМ" бр.44/99) 

    Закон за трговијата ("Службен весник на РМ" бр. 23/95) 

11 Меѓународни стандарди   NACE rev 1   

    Definitions of SBS Regulation variables (17 33 1) 

    Дефиниции за варијаблите во структурните деловни  
статистики (17 33 1) 

    EU Council Regulation STS (7831/98) 
 
2.6.6. Внатрешна трговија - Двогодишен извештај за прометот во трговијата на големо, по производи, Трг.22 
1 Назив на истражувањето  Двогодишен извештај за прометот во трговијата на големо, по 

производи, Трг.22 
2 Периодика  Прибирање - двогодишно 
    Обработка - двогодишна 
    Извештаен период - 2003 и 2005 
3 Извор на податоците  Трговски деловни субјекти, трговци поединци и други стоваришта што 

вршат продажба на стоки на големо  

4 Содржина на податоците  Промет и залихи на стоки во трговијата на големо во количини и 
вредности, по производи и групи на производи и тоа вкупен промет и 
посебна продажба на организациите надвор од стопанството  

5 Опфат  Примерок од  1800 деловни субјекти  
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 

деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за статистика 
преку регионалните одделенија за статистика 

7 Територијално ниво  На ниво на Република и за Скопје 

8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 
    10.04.2004   
    10.04.2006   
    б) Рок за обработка на податоците 
    15.07.2004   
    15.07.2006   
    в) Рок за објавување на податоците 
    30.08.2004   
    30.08.2006   
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на годишни показатали за прометот по производи и развојот 

на трговијата на  големо и за потребите на националните сметки 



Стр. 132 - Бр. 69 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2003 
 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за ДДВ ("Службен весник на РМ" бр.44/99) 
    Закон за трговијата ("Службен весник на РМ" бр. 23/95) 

11 Меѓународни стандарди   NACE rev 1   

    Definitions of SBS Regulation variables (17 33 1) 

    Дефиниции за варијаблите во структурните деловни статистики  
(17 33 1) 

    EU Council Regulation STS (7831/98) 

 
2.6.7. Внатрешна трговија - Двогодишен извештај за прометот во трговијата на големо по производи (отпадоци) Трг. 22а 
1 Назив на истражувањето  Двогодишен извештај за прометот во трговијата на големо по 

производи (отпадоци) Трг. 22а 

2 Периодика  Прибирање - двогодишно 

    Обработка - двогодишна 

    Извештаен период - 2003 и 2005 

3 Извор на податоците  Трговски деловни субјекти, трговци поединци и други стоваришта што 
вршат продажба на стоки на големо  

4 Содржина на податоците  Промет и залихи на стоки во трговијата на големо во количини и 
вредности, по производи и групи на производи(отпадоци) и тоа вкупен 
промет и посебна продажба на организациите надвор од стопанството  

5 Опфат  Целосен опфат  

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 
деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за статистика 
преку регионалните одделенија за статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија, Скопје 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 
    10.04.2004  
    10.04.2006  
    б) Рок за обработка на податоците 
    15.07.2004  
    15.07.2006  
    в) Рок за објавување на податоците 
    30.08.2004  
    30.08.2006  
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување годишни податоци за количините и вредноста на прометот и

залихите во трговијата на големо на отпадоците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за ДДВ ("Службен весник на РМ" бр.44/99) 

    Закон за трговијата ("Службен весник на РМ" бр. 23/95) 

11 Меѓународни стандарди   NACE rev 1  

    Definitions of SBS Regulation variables (17 33 1) 

    Дефиниции за варијаблите во структурните деловни  
статистики (17 33 1) 

    EU Council Regulation STS (7831/98) 
 

2.6.8. Внатрешна трговија - Попис за капацитетите на продажбата во трговијата на мало (Трг.41) петгодишно истражување 

1 Назив на истражувањето  Попис за капацитетите на продажбата во трговијата на мало (Трг.41) 
петгодишно истражување 

2 Периодика  Прибирање - на пет години 

    Обработка - на пет години 

    Состојба - 30.09 2003 

3 Извор на податоците  Трговски деловни субјекти, трговци поединци и единици на други деловни 
субјекти што вршат продажба на стоки на мало и на големо и надлежните 
општински органи на управите за трговците поединци  

4 Содржина на податоците  Капацитети на продажниот простор и прирачни магацини, промет и работници во 
продавниците - се по типови на продавници и активности (НКД) 
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5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Попис   

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за прибирање на материјалот од извештајната единица:  
    01.-15. 11. 2003 

    б) Рок за обработка на податоците: 15.03. 2004 

    в) Рок за објавување на податоците: 30.03. 2004 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување податоци за состојбата на бројот на продавниците и продажните 
капацитети во Републиката на пет години.Податоците ќе послужат да се 
отстрани дефицитарноста на продажниот простор, да се подобри пласманот на 
стоката, подобрување на снабдувањето на потрошувачите 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за ДДВ ("Службен весник на РМ" бр.44/99) 

    Закон за трговијата ("Службен весник на РМ" бр. 23/95) 

11 Меѓународни стандарди   NACE rev 1   

    Definitions of SBS Regulation variables (17 33 1) 

    Дефиниции за варијаблите во структурните деловни статистики  
(17 33 1) 

    EU Council Regulation STS (7831/98) 
 
2.6.9. Внатрешна трговија - Извештај за одржани саеми во Република Македонија Трг.23 
1 Назив на истражувањето  Извештај за одржани саеми во Република Македонија Трг.23 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - тековна година 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти што стопанисуваат со саемите  
4 Содржина на податоците  Датум и место на одржувањето на саемот, назив и значење на саемот, 

површина на изложбениот простор, број на излагачи на саемот, број на 
посетители 

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод 
7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: пет дена по 

истекот на саемот 
    б) Рок за објавување на податоците: март за претходна година 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на промотивни активности на производни и трговски организации 

и обезбедување на маркетинг информации и информации за производите за 
широка потрошувачка 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за ДДВ ("Службен весник на РМ" бр.44/99) 

    Закон за трговијата ("Службен весник на РМ" бр. 23/95) 

11 Меѓународни стандарди  NACE rev 1   
    Definitions of SBS Regulation variables (17 33 1) 
    Дефиниции за варијаблите во структурните деловни статистики  

(17 33 1) 
    EU Council Regulation STS (7831/98) 

 
2.6.10. Месечен извештај за прометот и залихите на моторни возила во трговијата Трг. 14/А 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за прометот и залихите на моторни возила во 

трговијата Трг. 14/А 
2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - месечна 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти што вршат промет и одржување и поправка на моторни 
возила  

4 Содржина на податоците  Прометот што го остварува претпријатието од продажбата на моторни 
возила и одржување и поправка на моторни возила, вклучувајќи го и 
данокот на додадена вредност  
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5 Опфат  Примерок   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод - извештаите ги пополнуваат овластени лица во 

деловните субјекти и ги доставуваат до Државниот завод за статистика 
преку регионалните одделенија за статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица:  
    15-ти во месецот за претходниот месец 

    б) Рок за обработка на податоците: 30-ти во месецот за  
    претходниот месец 

    в) Рок за објавување на податоците: 30-ти во месецот за  
    претходниот месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на краткорочни показатали за развојот на трговијата на 

големо и на мало со моторни возила и за потребите на националните 
сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за ДДВ ("Службен весник на РМ" бр.44/99) 

    Закон за трговијата ("Службен весник на РМ" бр. 23/95) 

11 Меѓународни стандарди  NACE rev 1   
    Definitions of SBS Regulation variables (17 33 1) 
    Дефиниции за варијаблите во структурните деловни  

статистики (17 33 1) 
    Manual - methodology of STS Eurostat 
    Прирачник за краткорочни економски индикатори - Еуростат 
    EU Council Regulation STS (7831/98) 

 
2.6. Публикувани податоци 
  Податоци публикувани во статистички      
  прегледи (публикации)     
1 Назив на публикацијата  Продажни капацитети во трговијата на мало во Република 

Македонија, 2003 година 

  Број на годишни изданија  На пет години - за корисници 
  Време на излегување од печат  Крајот на декември 2004 
  Територијално ниво  Република Македонија  
  Податоци публикувани во соопштенија     
1 Назив на соопштението  Промет во трговијата на мало и на големо 
  Број на годишни изданија  Тримесечно соопштение (4) 
  Време на излегување од печат  10 дена по завршувањето обработка на тримесечјето 
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Вредност на прометот, продавници и вработени по тримесечја и 

индекси 
2 Назив на соопштението  Промет во трговијата на мало и на големо по производи 
  Број на годишни изданија  На крајот на годината-еднаш годишно 
  Време на излегување од печат  10 дена по завршувањето на извештаите 
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Промет по производи во трговијата на мало и големо, количини и 

вредност 

  Податоци публикувани во Месечен      
  статистички извештај     
1 Број на годишни изданија  Месечно (12)   
  Време на излегување од печат  Месечно   
  Содржина на податоците  Вредност на прометот на големо, на мало, по видови на промет, 

индекси 

  Податоци публикувани во Претходни статистички податоци
за Република Македонија 

    

1 Број на годишни изданија  Годишно   
       
  Време на излегување од печат  Крај на годината или почеток на наредната 
       
  Содржина на податоците  Вредност на прометот на мало и на големо, индекси 
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  Податоци публикувани во Статистички      
  годишник на Република Македонија     
1 Содржина на податоците  Вредност на прометот на големо, вкупно;по видови на купувачи; 

по активности (НКД); по производи; број на вработени. Вредност 
на прометот вкупно; по видови на наплата; по активности (НКД); 
по производи; број на вработени; број на продавници 

  Период на кој се однесуваат  Последни две години 
  Територијално ниво  Република Македонија  
 
2.7. Статистика на транспорт и други комуникации 
2.7.1. Месечен извештај за железнички превоз (СЖМ.11) 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за железнички превоз (СЖМ.11) 
2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка -месечна 

3 Извор на податоците  Јавно претпријатие "Македонски железници"  

4 Содржина на податоците  Податоци за патничкиот превоз: број на превезени 
патници,патнички километри,во национален и меѓународен 
превоз 

    Податоци за товарниот превоз:превезени тони стоки,нето-
тонски километри во националниот и меѓународниот превоз 

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го 

доставува до Државниот завод за статистика 

7 Територијално ниво   Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната 

единица: 15-ти во месецот за претходниот месец 

    б) Рок за конечна обработка: 28-ми во месецот за 
предходниот месец 

    в) Рок за публикување: 17- ти во наредниот месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на  показатели за пресметка на физичкиот 

обем и анализа за секторот транспорт 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 
54/97) 

    Закон за македонски железници ("Службен весник на РМ" 
бр. 9/98) 

    Закон за превоз на опасни материи ("Службен весник на РМ" 
бр. 12/93) 

11 Меѓународни стандарди  Glossary for transport statistics, Second edition, 1998, 
EUROSTAT, ECMT,  UN/ECE 

    Класификации, стандарди, препораки и упатства, 
ЕУРОСТАТ, ЕЦМТ,  УН/ЕЦЕ  

 
2.7.2. Месечен извештај за аеродромски услуги (СВМ.21) 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за аеродромски услуги (СВМ.21) 
2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка -месечна 
3 Извор на податоците  ЈПАУ" Македонија"  
4 Содржина на податоците  Податоци за воздухопловите: број на полетани и слетани 

воздухоплови со домашни и странски  компании  

    Податоци за патничкиот превоз: број на качени , симнати и 
транзит патници во националниот и меѓународниот превоз 

    Податоци за товарниот превоз:натоварени,истоварени и 
транзит стоки, натоварена,истоварена и транзит пошта,во 
националниот и меѓународниот превоз 

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го 

доставува до Државниот завод за статистика  
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7 Територијално ниво   Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за достава на материјалот од извештајната единица: 15-

ти во месецот за претходниот месец 

    б) Рок за конечна обработка: 28-ми во месецот за 
предходниот месец 

    в) Рок за публикување,квартално,10 дена по завршувањето на 
кварталот  

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на  показатели за движењата на патниците и 
стоките за национални сметки и секторот транспорт 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 
54/97) 

    Закон за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба 
("Службен весник на РМ" бр.20/95) 

11 Меѓународни стандарди  Manual on the ICAO Statistics Programme, 1994 6/94, E/P1/2000

    Упатство за воздухопловен превоз, ICAO 
 
 
 
2.7.3. Месечен извештај за патничкиот превоз (СОМ.11а) 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за патничкиот превоз (СОМ.11а) 

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка -месечна 

3 Извор на податоците  Сите деловни субјекти што вршат патнички превоз во копнен линиски 
и слободен превоз 

4 Содржина на податоците  Податоци за автобусите и комбињата: број на автобуси и комбиња 
дадени или земени под наем,технички неисправни и број на седишта 

    Податоци за поминати километри: број на вкупно поминати 
километри во националниот и меѓународниот превоз 

    Податоци за превезени патници: број на превезени патници и 
патнички километри во националниот и меѓународниот превоз 

5 Опфат  Примерок   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува 
до Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за 
статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 15-ти 
во месецот за претходниот месец 

    б) Рок за конечна обработка: 28-ми во месецот за предходниот месец 

    в) Рок за публикување: 17-ти во наредниот месец  

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување  показатели за анализа на транспорниот сектор 
    и за потребите на Националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на РМ" 
 бр. 63/95 29/98) 

    Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на 
РМ" бр.14/98,18/99) 

    Закон за јавни патиштата ("Службен весник на РМ" 
бр.26/96,40/99,96/2000) 

11 Меѓународни стандарди  Glossary for transport statistics, Second edition, 1998, EUROSTAT, 
ECMT, UN/ECE 

    Класификации, стандарди, препораки и упатства, EUROSTAT, ECMT,  
УН/ЕЦЕ 
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2.7.4. Месечен извештај за градскиот превоз (СГМ.11) 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за градскиот превоз (СГМ.11) 
2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка -месечна 

3 Извор на податоците  Сите деловни субјекти што вршат патнички превоз во копнен 
линиски и слободен превоз 

4 Содржина на податоците  Податоци за автобусите: број на автобуси,седишта и стоења 
    Податоци за поминати километри: број на вкупно поминати 

километри и поминати километри со патници  
    Податоци за превезени патници:број на превезени патници 

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го 
доставува до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставувањена материјалот од извештајната единица: 15-ти
во месецот за претходниот месец 

    б) Рок за конечна обработка: 28-ми во месецот за предходниот месец

    в) Рок за публикување: 17-ти во наредниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на показатели за движењата на патниците за анализа 
на секторот транспорт 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на РМ" бр. 
63/95; 29/98) 

    Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник 
на РМ" бр.14/98,18/99) 

11 Меѓународни стандарди  Glossary for transport statistics, Second edition, 1998, EUROSTAT, 
ECMT, UN/ECE 

    Класификации, стандарди, препораки и упатства, ЕУРОСТАТ, 
ЕЦМТ, УН/ЕЦЕ 

 
2.7.5. Месечен извештај за поштенски промет (ППМ.11) 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за поштенски промет (ППМ.11) 

2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка -месечна 

3 Извор на податоците  ЈП "Македонски пошти" 

4 Содржина на податоците  Број на испратени и пристигнати писмоносни и пакетни 
пратки, број на телеграми и телефонски разговори во 
кабина во националниот и меѓународниот сообраќај 

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го

доставува до Државниот завод за статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната 
единица: 15-ти во месецот за претходниот месец 

    б) Рок за конечна обработка: 28-ми во месецот за 
предходниот месец 

    в) Рок за публикување: 17-ти во наредниот месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за поштенските услуги за 

анализа за секторот транспорт и за потребите за 
националните сметки  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" 
бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди      
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2.7.6. Месечен извештај за телекомуникации (ТКМ.11) 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за телекомуникации (ТКМ.11) 
2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка -месечна 
3 Извор на податоците  АД "Македонски телекомуникации" 
4 Содржина на податоците  Податоци за  телефонски разговори: полуавтоматски, автоматски, и од 

јавни телефонски говорници  

    Податоци за  импулси:телефонски,телекс и од јавни телефонски говорници 
во националниот и меѓународниот сообраќај 

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 

Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 15-ти во 

месецот за претходниот месец 

    б) Рок за конечна обработка: 28-ми во месецот за предходниот месец 

    в) Рок за публикување: 17-ти во наредниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за телекомуникациските услуги за анализа на 
секторот транспорт и за потребите на националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за телекомуникациите ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98, 

28/2000) 
11 Меѓународни стандарди  Bisiness statistics manual:Communications services Councils Regulations EC, 

EURATOM N:58/97, Councils Regulations N:1165/98 

    Класификации и стандарди EC, EURATOM 
 
2.7.7. Месечен извештај за мобилна телефонија (МТМ.11) ново во 2003 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за мобилна телефонија (МТМ.11) ново во 2003 
2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка -месечна 
3 Извор на податоците  "МОБИМАК" АД Скопје 
    "КОСМОФОН" АД Скопје 
4 Содржина на податоците  Податоци за  мобилни разговори,мобилни импулси, СМС пораки 
5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 

Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 15-ти во 

месецот за претходниот месец 

    б) Рок за конечна обработка: 28-ми во месецот за претходниот месец 

    в) Рок за публикување: 17-ти во наредниот месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за телекомуникациските услуги за анализа на 

секторот транспорт 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за телекомуникациите ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98,  

28/2000) 
11 Меѓународни стандарди  Bisiness statistics manual: Communications services Councils Regulations EC, 

EURATOM N:58/97, Councils Regulations N:1165/98 
    Класификации и стандарди EC,EURATOM 

 
2.7.8. Тримесечен извештај за товарниот патен превоз (СОМ.11б) 
1 Назив на истражувањето  Тримесечен извештај за товарниот патен превоз (СОМ.11б) 

2 Периодика  Прибирање - неделно 
    Обработка -тримесечна 

3 Извор на податоците  Министерството за внатрешни работи 
    Министерството за транспорт и врски 
4 Содржина на податоците  Поминати километри,превезени стоки по видови и дестинации во 

националниот и меѓународниот превоз и превозот за сопствени потреби 
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5 Опфат  Примерок по случаен избор од адресарот на регистрирани возила од 
Министерството за внатрешни работи,4000 возила 

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на лентата за возилата од МВР: 30.10 за односната 

година 

    б) Рок за обработка во одделението за примерок: 30.11 за односната година 

    в) Рок за обработка седум дена после анкетираната недела 

    г) Рок за конечна обработка: 30-ти во месецот за тримесечјето 

    д) Рок за публикување: 10 дена по завршувањето на кварталот 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на  податоци за движењата на патниците и стоките по 
дестинации,превоз на стоки со опасни материи во 
националниот,меѓународниот и превозот за сопствени потреби 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на РМ" бр. 63/95; 
29/98) 

    Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на РМ" 
бр.14/98,18/99) 

    Закон за јавни патишта ("Службен весник на РМ" бр.26/96, 40/99, 96/2000) 

11 Меѓународни стандарди  Council  Regulation (EU) N: 1172/98 (Glossary for transport statistics-
EUROSTAT ECMT, UN/ECE) 1998  

    Класификации, стандарди, препораки и упатства, EUROSTAT, ECMT,  
UN/ECE 

 
2.7.9. Годишен извештај за железничкиот превоз (СЖГ.11) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за железничкиот превоз (СЖГ.11) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 

    Извештаен период-претходна година 

3 Извор на податоците  Јавно претпријатие" Македонски железници"  

4 Содржина на податоците  Податоци за: железничка инфраструктура и транспортна опрема  

    Податоци за: број на превезени патници,патнички километри во 
националниот и меѓународниот превоз 

    Податоци за:превоз по видови на стоки,увоз,извоз и транзит по земји и 
превоз со контејнери 

    Податоци за: осовински, локомотивски и бруто-тонски километри, 
искористеност на превозните средства, потрошувачка на гориво, мазиво, 
електрична енергија, железнички сообраќајни незгоди 

    Податоци за:приходи, трошоци, инвестиции во основни средства и број на 
работници 

5 Опфат  Целосен  опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 
Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување:  25.04  

    б) Рок за конечна обработка: 30.04  

    в) Рок за публикување: 30.08 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување  показатели за движењата на патниците и стоките за 
физичкиот обем за анализа на секторот транспорт  
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10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за македонските железници ("Службен весник на РМ" бр. 9/98) 
    Закон за превоз на опасни материи ("Службен весник на РМ" бр. 12/93) 

11 Меѓународни стандарди  Glossary for transport statistics, Second edition, 1998, EUROSTAT, ECMT, 
UN/ECE 

    Класификации, стандарди, препораки и упатства, EUROSTAT, ECMT, 
UN/ECE  

 
2.7.10. Годишен извештај за прометот на железничките станици (СЖГ.12) 

1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за прометот на железничките станици 
(СЖГ.12) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период-претходна година 

3 Извор на податоците  Јавно претпријатие" Македонски железници"  

4 Содржина на податоците  Податоци за:број на отпатувани патници по железнички 
станици и по градови 

    Податоци за: натоварена и истоварена стока по железнички 
станици и по градови 

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го 

доставува до Државниот завод за статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување:  01.05  

    б) Рок за конечна обработка: 10.05  

    в) Рок за публикување: 30.08  
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за патници и стоки по железнички 

станици  
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 

54/97) 

    Закон за македонските железници ("Службен весник на РМ" 
бр. 9/98) 

    Закон за превоз на опасни материи ("Службен весник на РМ" 
бр. 12/93) 

11 Меѓународни стандарди  Glossary for transport statistics, Second edition, 1998, 
EUROSTAT, ECMT, UN/ECE  

    Класификации,стандарди,препораки и упатства, EUROSTAT, 
ECMT, UN/ECE  

 
2.7.11. Годишен извештај за езерскиот превоз (СЕГ.11) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за езерскиот превоз (СЕГ.11) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период-претходна година 

3 Извор на податоците  Сите деловни субјекти за превоз на патници и стоки по воден пат линиски 
или слободен 

4 Содржина на податоците  Податоци за:транспортна опрема  

    Податоци за:број на превезени патници,патнички километри во   
    националниот превоз 

    Податоци за:приходи ,трошоци,инвестиции во основни средства  

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување: 15.04  
    б) Рок за конечна обработка: 20.04  
    в) Рок за публикување: 30.08  
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9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на  показатели за движењата на патниците 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за езерска пловидба ("Службен весник на РМ" бр. 27/2000) 

11 Меѓународни стандарди     
 
2.7.12. Годишен извештај  за воздухопловниот превоз (СВГ.11) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај  за воздухопловниот превоз (СВГ.11) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период-претходна година 
3 Извор на податоците  Воздухопловните компании 
4 Содржина на податоците  Податоци за:транспортна опрема  
    Податоци за:број на комерцијални и некомерцијални летови и 

часови, број на денови за летање, патнички и тонски километри во 
редовен и чартер превоз 

    Податоци за:превоз на патници и стоки по дестинации 

    Податоци за приходи: од редовни и нередовни летови и други 
приходи 

    Податоци за трошоци: за операции  на летање,поправки и 
одржување амортизација,трошоци за одржување,за услуги на 
патници,билети и промоција,оперативни ,вонредни и други трошоци

    Податоци за работниците:вкупен број на работници и број на 
работници на неопределено и определено време  

5 Опфат  Целосен  опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го 

доставува до Државниот завод за статистика 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување:  25.03  
    б) Рок за конечна обработка: 30.03 
    в) Рок за публикување: 30.09  
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на  натурални и финансиски податоци 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба ("Службен 
весник на РМ" бр.20/95) 

11 Меѓународни стандарди  Manual on the ICAO Statistics Programme, 1994 6/94, E/P1/2000 
    Упатство за воздухопловен превоз, ICAO 

 
2.7.13. Годишен извештај  за аеродромски услуги (СВГ.21) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај  за аеродромски услуги (СВГ.21) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - предходна година 
3 Извор на податоците  ЈПАУ "Македонија" 

4 Содржина на податоците  Податоци за приходи: од продажба на учиноци,од финансирање и вонредни 
приходи 

    Податоци за трошоци: за суровини, услуги, репрезентација, премии за 
нематеријални, трошоци, амортизација и останати трошоци  

    Податоци за работници: на определено и неопределено време 

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 

Државниот завод за статистика  
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување:  20.03  

    б) Рок за конечна обработка: 25.03  

    в) Рок за публикување: 30.09  
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на  натурални и финансиски податоци 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97); 
    Закон за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба  

("Службен весник на РМ" бр.20/95) 
11 Меѓународни стандарди  Manual on the ICAO Statistics Programme, 1994 6/94, E/P1/2000  

    Упатство за воздухопловен превоз, ICAO 
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2.7.14. Годишен извештај за регистарот на воздухопловите (СРГ.11) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за регистарот на воздухопловите (СРГ.11) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период-претходна година 

3 Извор на податоците  Дирекција за цивилна и воздушна пловидба 

4 Содржина на податоците  Податоци за:типот и категоријата на воздухопловот  
    Податоци за:број на воздухоплови во комерцијални и други операции  

5 Опфат  Целосен  опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 

Државниот завод за статистика 
7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување:  25.03  

    б) Рок за конечна обработка: 28.03  

    в) Рок за публикување: 30.03  
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување  податоци за капацитетот на воздухопловите и за 

меѓународна размена на податоци  
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба  
("Службен весник на РМ" бр.20/95) 

11 Меѓународни стандарди  Manual on the ICAO Statistics Programme, 1994 6/94, E/P1/2000 
    Упатство за воздухопловен превоз, ICAO 

 
2.7.15. Годишен извештај за несреќите на воздухопловите (СНГ.11) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за несреќите на воздухопловите (СНГ.11) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период-претходна година 

3 Извор на податоците  Дирекција за цивилна и воздушна пловидба 

4 Содржина на податоците  Податоци за: марката на воздухопловот, име на компанијата, вид на летот 
(комерцијален или друг лет) 

    Податоци за:број на екипажот во воздухопловот (број на загинати и 
повредени)   

    Податоци за:број на патници во воздухопловот (број на загинати и 
повредени) и други жртви  

    Податоци за: датумот, местото и земјата  на несреќата,вид на летот 
(домашен ,меѓународен) 

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 
Државниот завод за статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување:  25.03  

    б) Рок за конечна обработка: 28.03  

    в) Рок за публикување: 30.03  

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на натурални податоци за секторот транспорт 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба  
("Службен весник на РМ" бр.20/95) 

11 Меѓународни стандарди  Manual on the ICAO Statistics Programme, 1994 6/94, E/P1/2000 

    Упатство за воздухопловен превоз, ICAO 
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2.7.16. Годишен извештај за патниот превоз (СОГ.11) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за патниот превоз (СОГ.11) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - претходна година 
3 Извор на податоците  Сите деловни субјекти што вршат копнен патнички и 

товарен превоз 

4 Содржина на податоците  Податоци за приходи: од превоз на патници, стоки, 
наемнина, по основ на камати, субвенции, 
компензации, регреси и вонредни и други приходи 

    Податоци за трошоци: за гориво и мазиво, резервни 
материјали, трошоци по основ на камати, наемнина и 
други трошоци и надоместоци на трошоци на 
работниците  

    Податоци за инвестиции: во згради,набавка и 
одржување на возила 

    Податоци за потрошувачка на гориво и мазиво:во 
патнички и товарен превоз 

    Податоци за работници: на определено и неопределено 
време и според полот  

5 Опфат  Примерок   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице 

и го доставува до Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување: 15.04  

    б) Рок за конечна обработка: 30.05 

    в) Рок за публикување: 30.08  
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на натурални и финансиски податоци за 

анализа во секторот транспорт и за потребите на 
националните сметки    

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на 
РМ" бр. 54/97); 

    Закон за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник
на РМ" бр. 63/95, 29/98) 

    Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата 
("Службен весник на РМ" бр.14/98, 18/99)  

    Закон за јавни патиштата ("Службен весник на РМ" 
бр.26/96,40/99,96/2000) 

11 Меѓународни стандарди  Glossary for transport statistics, Second edition, 1998, 
EUROSTAT, ECMT,  UN/ECE 

    Класификации, стандарди, препораки и упатства, 
EUROSTAT, ECMT, UN/ECE  

 
2.7.17. Годишен извештај за градскиот превоз (СГГ.11)  

1 Назив на истражувањето Годишен извештај за градскиот превоз (СГГ.11) 
2 Периодика Прибирање - годишно 

 Обработка -годишна 
 Извештаен период-претходна година 
3 Извор на податоците Сите деловни субјекти што вршат патнички превоз во копнен линиски и 

слободен превоз  
4 Содржина на податоците Податоци за: транспортна опрема и инфраструктура 

 Податоци за приходи :од превоз на патници,наемнина,по основ на камати, 
субвенции,регрес и други приходи  

 Податоци за трошоци: за гориво и мазиво, резервни материјали, 
пресметани плати, наемнина и други трошоци и надоместоци на трошоци 
на работниците и трошоци по основ на камати 

 Податоци за инвестиции во основни средства:во згради, набавка на возила 
и за одржување на возилата 

 Податоци за потрошувачка на гориво и мазиво 
 Податоци за работници: на определено и на неопределено време и според 

полот  
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5 Опфат Целосен опфат 

6 Начин на прибирање на податоците Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија  

7 Територијално ниво Република Македонија 

8 Рокови а) Рок за доставување: 15.04  

 б) Рок за конечна обработка: 30.04  

 в) Рок за публикување: 30.08  

9 Цел на прибирање на податоците Обезбедување на натурални и финансиски податоци и за пресметување на 
статистички индикатори   

10 Национални стандарди (законска основа) Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

 Закон за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на РМ" бр. 63/95; 
29/98) 

 Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на 
РМ" бр.14/98,18/99)  

11 Меѓународни стандарди Glossary for transport statistics, Second edition, 1998, EUROSTAT, ECMT, 
UN/ECE  

 Класификации, стандарди, препораки и упатства, EUROSTAT, ECMT,  
UN/ECE  

 
2.7.18. Годишен извештај за такси  превоз (СТГ.11) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за такси  превоз (СТГ.11) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период-претходна година 

3 Извор на податоците   Сите деловни субјекти што вршат такси превоз, 
здруженија и такси компании  

4 Содржина на податоците  Податоци за: транспортна опрема 

    Податоци за: поминати километри во градски, приградски 
и меѓуградски превоз  

    Податоци за:приходи и трошоци 

    Податоци за потрошувачка на гас, гориво и мазиво 

    Податоци за работници  

5 Опфат  Примерок   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и 
го доставува до Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија  

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување: 20.04  
    б) Рок за конечна обработка: 15.05  
    в) Рок за публикување: 30.06 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на натурални и финансиски податоци за 
анализа во секторот транспорт 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" 
бр. 54/97) 

    Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата 
("Службен весник на РМ" бр.14/98, 18/99)  

    Закон за јавни патиштата ("Службен весник на РМ" 
бр.26/96,40/99,96/2000) 

11 Меѓународни стандарди  Glossary for transport statistics, Second edition, 1998, 
EUROSTAT, ECMT, UN/ECE  

    Класификации, стандарди, препораки и упатства, 
EUROSTAT, ECMT, UN/ECE  
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2.7.19. Годишен извештај за патишта и мостови (СОГ.41) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за патишта и мостови (СОГ.41) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период-претходна година 

3 Извор на податоците  "Фонд за магистрални и регионални патишта"  

4 Содржина на податоците  Податоци за: магистрални и регионални патишта: асфалт, коцка, макадам, 
земјани и непросечени 

    Податоци за: број на мостови на магистрални и регионалн патишта 

    Податоци за: автопатишта 

    Податоци за: меѓународни "Е" патишта  

5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 
Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување:10.04  

    б) Рок за конечна обработка: 15.04  

    в) Рок за публикување: 30.05  

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на  податоци за патната мрежа  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на РМ" 
бр.14/98,18/99)  

    Закон за јавни патиштата ("Службен весник на РМ" бр.26/96, 40/99, 
96/2000) 

11 Меѓународни стандарди  European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) of 1975 
(ECE/TRANS/16 

    Упатство за броење на сообраќајот ECE/TRANS 

 
2.7.20. Годишен извештај за патишта и мостови (СОГ.41доп) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за патишта и мостови (СОГ.41доп) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период-претходна година 

3 Извор на податоците  Општини    

4 Содржина на податоците  Податоци за локални патишта: асфалт,коцка, 
    макадам,земјани и непросечени 
    Податоци за:број на мостови на локални патишта 
5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 

Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување:10.04  
    б) Рок за конечна обработка: 25.04  
    в) Рок за публикување: 30.08  
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за локалната патна мрежа 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на РМ" 

бр.14/98,18/99)  
11 Меѓународни стандарди      
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2.7.21. Годишен извештај за поштенски средства, мрежа и услуги (ППГ.11) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за поштенски средства, мрежа и 

услуги (ППГ.11) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период-претходна година 
3 Извор на податоците  ЈП "Македонски пошти" 
4 Содржина на податоците  Податоци за пошти,поштенски линии и поштенски 

превозни средства: број на единици на поштенска мрежа, 
број на превозни средства  

    Податоци за приходи: од поштенски, телеграфски, 
телефонски, интернет и останати услуги 

    Податоци за трошоци: материјални, за работниците, 
амортизација и усогласување на долгорочни и краткорочни
средства, останати и вонредни трошоци и трошоци по 
основ на камати, курсни разлики и сл.   

    Податоци за инвестиции: во градежни објекти, машини и 
други материјални и нематеријални основни средства 

    Податоци за работници: број на работници на 
неопределено и определено време  

5 Опфат  Целосен  опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и 

го доставува до Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување:10.04  

    б) Рок за конечна обработка: 15.04  

    в) Рок за публикување: 30.05  
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на натурални и финансиски податоци за 

анализа во секторот транспорт 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" 

бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди     

 
2.7.22. Годишен извештај  за телекомуникациски средства, мрежа  и услуги (ТКГ.11) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај  за телекомуникациски средства, мрежа 
     и услуги (ТКГ.11) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците  АД " Македонски телекомуникации" 

4 Содржина на податоците  Податоци за капацитети: телефонски линии, единечни, двојници, 
    исдн бра, исдн пра, 2мб/с, мобилни 

    Податоци за телефонски претплатници: единечни, двојници, 
    исдн бра, исдн пра, 2мб/с 

    Податоци за телефонски апарати,телеграфски линии 

    Податоци за телеграфски претплатници:телекс и службени 

    Податоци за приходи: од телеграфски ,телефонски, јавни телефонски 
говорници, интернет, макпак и останати 

    Податоци за трошоци: оперативни, за камати и затезни камати, 
    негативни курсни разлики и други 

    Податоци за инвестиции: во градежни објекти, машини и други 
    материјални и нематеријални основни средства 

    Податоци за работници:број на работници на неопределено и  
    определено време 
5 Опфат  Целосен опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува 
до Државниот завод за статистика 
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7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување: 10.04  

    б) Рок за конечна обработка: 15.04  

    в) Рок за публикување: 30.08  

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на натурални и финансиски податоци за анализа  
    за секторот транспорт 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за телекомуникациите ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98, 
28/2000) 

11 Меѓународни стандарди  Bisiness statistics manual:Communications services Councils Regulations EC, 
EURATOM N:58/97, Councils Regulations N:1165/98 

    Класификации и стандарди EC, EURATOM 

 
2.7.23. Годишен извештај за мобилната мрежа  и услуги (МТГ.11)  
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за мобилната мрежа  и услуги (МТГ.11) 

(ново во 2003) 
2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период-претходна година 
3 Извор на податоците  "МОБИМАК" АД Скопје 
    "КОСМОФОН" АД Скопје 
4 Содржина на податоците  Податоци за капацитети:мобилни  линии(инсталиран капацитет) 

    Податоци за мобилни претплатници:единечни, тандем, припеид 

    Податоци за приходи: од приклучоци, претплата, разговори, роаминг  и 
останати   

    Податоци за трошоци:оперативни,за камати и затезни камати, 
    негативни курсни разлики и други 

    Податоци за инвестиции:во градежни објекти,машини и други 
    материјални и нематеријални основни средства 
    Податоци за работници:број на работници на неопределено и  
    определено време 
5 Опфат  Целосен  опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 

Државниот завод за статистика  
7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување: 10.04  

    б) Рок за конечна обработка: 15.04  

    в) Рок за публикување: 30.08  

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на натурални и финансиски податоци за анализа во секторот 
транспорт 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за телекомуникациите ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98, 

28/2000) 
11 Меѓународни стандарди  Bisiness statistics manual: Communications services Councils Regulations EC, 

EURATOM N:58/97, Councils Regulations N:1165/98 
    Класификации и стандарди EC, EURATOM 

 
2.7.24. Годишен извештај за телекомуникациска опрема и услуги  (ТКГ.18) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за телекомуникациска опрема и услуги 
     (ТКГ.18)   
2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период-претходна година 
3 Извор на податоците  АД " Македонски телекомуникации" 
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4 Содржина на податоците  Податоци за капацитети:телефонски линии,единечни,двојници, 
    исдн бра,исдн пра, 2мб/с 

    Податоци за :телефонски претплатници,единечни,двојници, 
    исдн бра,исдн пра, 2мб/с 

    Податоци за телефонски апарати 
5 Опфат  Целосен  опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува 

до Државниот завод за статистика  
7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување:10.04  

    б) Рок за конечна обработка: 15.04  

    в) Рок за публикување: 30.08  

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на натурални  податоци за формирање  

    на база на податоци по општини 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за телекомуникациите ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98, 
28/2000) 

11 Меѓународни стандарди  Bisiness statistics manual:Communications services Councils Regulations 
EC, EURATOM N:58/97, Councils Regulations N:1165/98 

    Класификации и стандарди EC, EURATOM 
 
 
 
2.7.25. Годишен извештај за поштенски услуги (ППГ.18) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за поштенски услуги (ППГ.18) 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 

    Извештаен период-претходна година 

3 Извор на податоците  ЈП " Македонски пошти" 

4 Содржина на податоците  Податоци за писмоносни пратки:испратени и пристигнати во  
    национален и меѓународен промет 

    Податоци за пакетни пратки:испратени и пристигнати во 
    национален и меѓународен промет 

    Податоци за весници и списанија, телеграфски услуги и услуги 
    од кабински посредници 

    Податоци за работници: број на работници  

5 Опфат  Целосен  опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува 
до Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 

8 Рокови  а) Рок за доставување:10.04 

    б) Рок за конечна обработка: 15.04  

    в) Рок за публикување: 30.08  

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на натурални  податоци за формирање  
    на база на податоци по општини и населени места 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди     
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2.7.26. Попис на сообраќајот (БС 2005) 
1 Назив на истражувањето   Попис на сообраќајот (БС 2005) 
2 Периодика  Обработка -петгодишна 
    Извештаен период: 2005 
3 Извор на податоците  Фонд за магистрални и регионални патишта 
4 Содржина на податоците  Податоци за густина на патниот сообраќај, должина и искористеност на 

патиштата и должина на делови од "Е" патот     

5 Опфат  Целосен  опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 

Државниот завод за статистика  

     Државниот завод за статистика учествува во контролата на броењето, 
односно претставници од Државниот завод и регионалните одделенија одат 
на самото бројачко место и вршат контрола на податоците 

     Државниот завод за статистика подготвува методолошко упатство, врши 
измени секоја петта година,одржува состаноци и консултации со Фондот за 
магистрални и регионални патишта и Македонијапат   

    Подготвува одлука до Владата на Република Македонија за давање 
согласност за спроведување  за Европскиот договор за главните 
меѓународни сообраќајни артерии 

    Врши контрола на подтоците пред доставувањето во Женева 
7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  а) Рок за доставување: 03 2006  
    б) Рок за конечна обработка: 03.2006 
    в) Рок за публикување: 30.10.2006 
9 Цел на прибирање на податоците  Планирање на изградба и одржување на патната мрежа 
    Изградба на другата патна инфраструктура(бензински пумпи, 

паркиралишта,инсталации) 
    Обезбедување на заштита на човековата средина 
    Следење на потрошувачката на гориво во земјата 

    Обезбедување на податоци за меѓународна споредба со другите земји 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на РМ" бр. 63/95) 

11 Меѓународни стандарди  Recommendations to Governments on the Combined Census of Motor Traffic 
and Inventory UN ECE   

    European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) of 1975 
(ECE/TRANS/16 

    Упатство за броење на сообраќајот UN ECE  

 
2.7.27. Годишен извештај за гасоводите (ГВГ.11)  
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за гасоводите (ГВГ.11) ново во 2004 

2 Периодика  Прибирање - 2005 година 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период - претходна година 

3 Извор на податоците  Сите деловни субјекти што вршат дистрибуција на гас 

4 Содржина на податоците  Податоци за:капацитет и должина на цевките, вид на гасот ,  
    проток во м3, релација на извршениот транспорт 

    Податоци за:потрошена електрична енергија во kwчас за транспорт на гасот

    Податоци за: приходи и трошоци од транспортираните операции, 
инвестиции за одржување, број на работници 

5 Опфат  Целосен  опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го доставува до 
Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување: 25.03 

    б) Рок за конечна обработка: 10.04 

    в) Рок за публикување: 15.04 
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9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување податоци за транспортираниот гас по места на  
    наточување и источување, потрошувачка по пумпни станици 
    за потребите за анализа на секторот транспорт и други анализи 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    НУТС-номенклатура, "Службен весник на РМ" бр.31/01 

11 Меѓународни стандарди  Glossary for transport statistics, Second edition, 1998, EUROSTAT, ECMT  

    Класификации, стандарди, препораки и упатства, EUROSTAT, ECMT, 
UN/ECE  

 
2.7.28. Годишен извештај за нафтоводите (НФГ.11) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за нафтоводите (НФГ.11) (ново во 2005) 

2 Периодика  Прибирање - 2006 година 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период-претходна година 

3 Извор на податоците  Сите деловни субјекти што вршат дистрибуција на нафта 

4 Содржина на податоците  Податоци за:капацитет и должина на цевките, вид на нафта ,  
    релација на извршениот транспорт 
    Податоци за:потрошена електрична енергија во kwчас за транспорт на 

нафта  
    Податоци за:приходи и трошоци од транспортираните  операции, 

материјални инвестиции, инвестиции во инфраструктура, за одржување, 
број на работници  

5 Опфат  Целосен  опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го  
    доставува до Државниот завод за статистика   
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување: 20.03 
    б) Рок за конечна обработка: 30.03  
    в) Рок за публикување: 05.04 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување податоци за транспорираните стоки по места на  
    наточување и источување, потрошувачка по пумпни станици 
    за потребите за анализа на секторот транспорт и други анализи 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    НУТС-номенклатура, "Службен весник на РМ" бр.31/01 

11 Меѓународни стандарди  Glossary for transport statistics,Second edition,1998,EUROSTAT,ECMT 
    Класификации, стандарди, препораки и упатства, EUROSTAT, ECMT, 

UN/ECE  
 
2.7.29. Годишен извештај за жичарите (ЖЛГ.11)  
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за жичарите (ЖЛГ.11)  

2 Периодика  Прибирање - годишно, 2006 година 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период-претходна година 

3 Извор на податоците  Сите  деловни субјекти за превоз на патници во друг копнен  
    сообраќај, линиски 
4 Содржина на податоците  Податоци за:капацитет и должина на сајлите ,  
    број на ски-лифтови 

    Податоци за: потрошена електрична енергија во kwчас за транспорт 
     на патници   

    Податоци за: приходи и трошоци од транспортираните  операции, 
    материјални инвестиции, инвестиции во инфраструктура, за   
    одржување, број на работници 

5 Опфат  Целосен  опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го  
    доставува до Државниот завод за статистика  
7 Територијално ниво  Република Македонија 
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8 Рокови  а) Рок за доставување: 10.03 
    б) Рок за конечна обработка: 20.03 
    в) Рок за публикување: 25.03 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување податоци за обемот на превезените патници коишто ќе 

послужат за анализа во секторот транспорт 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Предлог на закон за жичари и ски-лифтови,мај 2000 
    НКД-класификација 

11 Меѓународни стандарди     

 
2.7.30. Годишен извештај за паркиралишта и гаражи (ПГГ.11) 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за паркиралишта и гаражи (ПГГ.11) 

2 Периодика  Прибирање - годишно, 2007 година 

    Обработка - годишна 

    Извештаен период-претходна година 
3 Извор на податоците  Патничките  агенции(придружни и помошни активности во сообраќајот) 
4 Содржина на податоците  Податоци за: број на гаражи и  места за паркирање (покриени,  
     откриени  и на  катови) 

    Податоци за: приходи и трошоци од услугите материјални 
     инвестиции, инвестиции во инфраструктура, за одржување,  
    број на работници 

5 Опфат  Целосен  опфат   

6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува одговорното лице и го  
    доставува до Државниот завод за статистика  
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување: 10.04 

    б) Рок за конечна обработка: 20.04 

    в) Рок за публикување: 25.04 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување податоци за пресметка на вредноста на  услугите  

    како дел на финансиската потрошувачка на домаќинствата 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    НКД-класификација 

11 Меѓународни стандарди     
 
2.7. Публикувани податоци 
  Податоци публикувани во статистички     
  прегледи (публикации)    
1 Назив на публикацијата  Транспорт и други комуникации  во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1  
  Време на излегување од печат  30.10 за претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија, општини,градови 
  Податоци публикувани во соопштенија    
1 Назив на соопштението  Транспорт и други комуникации во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  4  
  Време на излегување од печат   10 дена по завршување на кварталот 
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Превезени патници и патнички километри во патнички,градски, 
    железнички и воздухопловен превоз 
    Превезени стоки и тонски километри во товарен железнички и  
    воздухопловен превоз 
    Писмоносни и пакетни пратки во поштенски сообраќај 
    Телефонски разговори и телефонски импулси во    
    телекомуникациски сообраќај 
  Податоци публикувани во Месечен     
  статистички извештај    
1 Број на годишни изданија  12  
  Време на излегување од печат  Крај на месецот за претходниот месец 
  Содржина на податоците   Месечни податоци: патнички и железнички превоз,поштенски и  
    телекомуникациски сообраќај 
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  Податоци публикувани во Краткорочни 
статистички показатели 

   

1 Број на годишни изданија  12  
  Време на излегување од печат  Крај на месецот за претходниот месец 
  Содржина на податоците  Број на патници и патнички  километри во патнички,  градски и  
    железнички превоз, превезена стока и нето-тонски километри во 
     железнички превоз 
  Податоци публикувани во Претходни 

статистички податоци за Република Македонија
   

1 Број на годишни изданија  1  
  Време на излегување од печат  Крај на годината 
  Содржина на податоците  Годишни податоци: превезени патници и стоки во патен, градски,  
    воздухопловен и железнички превоз 

    Годишни податоци:писмоносни и пакетни пратки, во   
    поштенски сообраќај 
     Годишни податоци:телеграми,телефонски и мобилни разговори,   
    телекс и телефонски импулси и импулси од јавни телефонски  
     говорници  
  Податоци публикувани во Статистички     
  годишник на Република Македонија    
1 Содржина на податоците  Превезени патници во железнички, езерски, воздухопловен,  
    патен и градски превоз 
    Превезени стоки во железнички,воздухопловен и патен превоз 
  Период на кој се однесуваат  Серија од 25 години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
2 Содржина на податоците  Број на железнички станици, должина на колосеци, отпатувани  
    патници, товарена и истоварена стока 
  Период на кој се однесуваат  Последните пет години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
3 Содржина на податоците  Регистрирани патни моторни и приклучни превозни средства:  
    мотоцикли, автобуси, патнички и товарни автомобили, специјални  
    и влечни возила трактори, работни и приклучни возила 
  Период на кој се однесуваат  Последните пет години 
  Територијално ниво  Република Македонија   
4 Содржина на податоците   Железничка мрежа и опрема, локомотивски, осовински и бруто тонски 

километри, отпатувани патници и патнички километри во национален и 
меѓународен превоз  

  Период на кој се однесуваат  Последните пет години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
5 Содржина на податоците  Категоризирани патишта и мостови по вид на коловоз, по категорија на 

патишта и број на мостови на магистрални, регионални и локални патишта 

  Период на кој се однесуваат  Последните пет години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
6 Содржина на податоците  Број на патници и патнички километри во езерски патнички превоз 

  Период на кој се однесуваат  Последните пет години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
7 Содржина на податоците  Број на автобуси, товарни и приклучни возила, број на превезени патници, 

патнички километри, превезени стоки и тонски километри во национален и 
меѓународен превоз  

  Период на кој се однесуваат  Последните пет години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
8 Содржина на податоците  Превезена стока по видови во патниот превоз 
  Период на кој се однесуваат  Последните пет години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
9 Содржина на податоците  Набавено и потрошено гориво и мазиво во патниот и градскиот превоз 

  Период на кој се однесуваат  Последните пет години 
  Територијално ниво  Република Македонија 

10 Содржина на податоците  Основни показатели за безбедноста на сообраќајот на патиштата: број на 
сообраќајни незгоди и број на настрадани лица 

  Период на кој се однесуваат  Последните пет години 
  Територијално ниво  Република Македонија 
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11 Содржина на податоците  Број и должина на линии,број на возила,превезени патници во   
    градски превоз  
  Период на кој се однесуваат  Последните пет години 
  Територијално ниво  Република Македонија 

12 Содржина на податоците  Број на писмоносни и пакетни пратки,испорачани и пристигнати во 
национален и меѓународен промет 

  Период на кој се однесуваат  Република Македонија 
  Територијално ниво  Последните пет години 

13 Содржина на податоците  Телефонски претплатници (единечни, двојници, исдн бра, исдн пра,  2мб/с, 
мобил претплатници,телефонски импулси, мобил импулси и импулси од 
јавни телефонски говорници 

  Период на кој се однесуваат  Последните пет години 
  Територијално ниво  Република Македонија 

 
2.8. Статистика на туризам и угостителство  
2.8.1. Месечен извештај за туристи и ноќевања ТУ.11 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за туристи и ноќевања ТУ.11 
2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - месечна 
3 Извор на податоците  Угостителски деловни субјекти, деловни субјекти од стопанството и 

вонстопанството кои во својот состав имаат објекти за сместување  на 
гости, туристички друштва, туристички  агенции и бироа и надлежни 
општински органи на управата 

4 Содржина на податоците  Доаѓања и ноќевања на домашни и странски туристи по видови категории 
на објектите и по земја на припадност, број на соби и легла по видови и 
категории на објектите за сместување  и планиран број на ноќевања 

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод. Статистичкиот образец го пополнува овластено лице во 

извештајната единица и го доставува до Државниот завод за статистика 
преку регионалните одделенија за статистика   

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици:  
    до 15-ти во месецот за претходниот извештаен месец 

    б) Рок за обработка на податоците: до 25-ти во месецот за претходниот 
извештаен месец 

    в) Рок за публикување на податоците: 5 дена по обработката на  
    податоците   
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување податоци за обемот и структурата на туристичкиот промет и 

за капацитетите на угостителските и други објекти за сместување на гости 
за следење на состојбите на туризмот во РМ  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за угостителска и туристичка дејност ("Службен весник 
     на РМ" бр. 23/95, 33/00,25/02) 

11 Меѓународни стандарди  Препораки за статистика на туризмот (UN-WTO New York, 1994) 
    Директиви на Советот за статистика на туризамот (95/57/EC) 

 
2.8.2. Тримесечен извештај за угостителството УГ.11 
1 Назив на истражувањето  Тримесечен извештај за угостителството УГ.11 
2 Периодика  Прибирање - тримесечно 

    Обработка - тримесечно 

3 Извор на податоците  Угостителски деловни субјекти и неугостителски деловни субјекти  кои во 
својот состав имаат угостителски деловни единици  

4 Содржина на податоците  Број и територијален распоред на угостителските единици, вкупен промет и
по видови на услуги, број на работници и број на седишта по видови и 
категории деловни единици, промет и количини по оделни производи и 
услуги и промет по месеци  

5 Опфат  Целосен опфат    
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод. Статистичкиот образец го пополнува овластено лице во 

извештајната единица и го доставува до Државниот завод  за статистика 
преку регионалните одделенија за статистика     

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
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8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
    до 15-ти во месецот за претходното извештајно тримесечје 

    б) Рок за обработка на податоците: 4 недели по доставувањето  
    на извештаите   

    в) Рок за публикување на податоците: 5 дена по обработката на  
    податоците   
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за мрежата, капацитетите и прометот на 

угостителските деловни единици за следење на состојбите во 
угостителството во РМ 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за угостителска и туристичка дејност ("Службен весник 
     на РМ" бр. 23/95, 33/00,25/02) 

11 Меѓународни стандарди  Препораки за статистика на туризмот (UN-WTO New York, 1994) 
 
2.8.3. Годишен извештај за работата на самостојните угостителски дуќани  
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за работата на самостојните угостителски дуќани  

    УГ.11а   

2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишно 

    Извештаен период-претходната година 

3 Извор на податоците  Министерство за финансии, подрачните одделенија на Управата  
    за јавни приходи 

4 Содржина на податоците  Број и територијален распоред на самостојните угостителскоте  
    дуќани, вкупен промет и по видови на услуги, број на работници и    
    број на седишта по видови деловни единици, промет и количини  
    по одделни производи и услуги 
5 Опфат  Целосен опфат    
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод. Статистичкиот образец го пополнува овластено 
    лице во Подрачното  одделение на Управата за приходи  и го   
    доставува до Државниот завод за статистика преку регионалните  
    одделенија за статистика 
7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
    до 30.04 во тековната година за претходната година 

    б) Рок за обработка на податоците: 2 месеца по доставувањето  
     на извештаите   

    в) Рок за публикување на податоците: 5 дена по обработката на  
    податоците   
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за мрежата, капацитетите и прометот   
    на самостојните угостителските дуќани за следење на состојбите 
     во угостителството во РМ 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за угостителска и туристичка дејност ("Службен весник 
     на РМ" бр. 23/95, 33/00,25/02) 

11 Меѓународни стандарди  Препораки за статистика на туризмот (UN-WTO New York, 1994) 

 
2.8.4. Годишен извештај за потрошувачката на суровини за приготвување  храна во угостителството УГ.15а  
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за потрошувачката на суровини за  
    приготвување храна во угостителството УГ.15а 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишно 

    Извештаен период-претходната година 

3 Извор на податоците  Угостителски деловни субјекти и неугостителски деловни субјекти    
    кои во својот состав имаат угостителски деловни единици 
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4 Содржина на податоците  Количини, вредности и просечни цени за одделни производи  
5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод. Статистичкиот образец го пополнува овластено    
    лице во извештајната единица и го доставува до Државниот завод 
     за статистика преку регионалните одделенија за статистика   
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
    до 15.02 во тековната година за претходната година 
    б) Рок за обработка на податоците: 2 месеца по доставувањето  
     на извештаите   
    в) Рок за публикување на податоците: 5 дена по обработката на  
    податоците   
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за потрошувачката на суровини преку  
    кои се пресметува големината и структурата на репродукционата  
    потрошувачка во угостителството 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за угостителска и туристичка дејност ("Службен весник 
     на РМ" бр. 23/95, 33/00,25/02) 

11 Меѓународни стандарди  Препораки за статистика на туризмот (UN-WTO New York, 1994) 
 
2.8.5. Техничка опременост и кадри во угостителството УГ.15б  
1 Назив на истражувањето  Техничка опременост и кадри во угостителството УГ.15б  
2 Периодика  Прибирање - тригодишно 2004, 2007 
    Обработка - тригодишно 
    Состојба - 31.08 во тековната година 
3 Извор на податоците  Угостителски деловни субјекти и неугостителски деловни     
    субјекти кои во својот состав имаат угостителски деловни единици 
4 Содржина на податоците  Број и технички капацитет на одделни уреди, апарати и опрема. 
    Вкупен број на вработени-редовни и сезонски според степенот на  
    образование и занимањето 
5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод. Статистичкиот образец го пополнува овластено    
    лице во извештајната единица и го доставува до Државниот завод 
    за статистика преку регионалните одделенија за статистика   
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
    до 30.09 за тековната година  
    б) Рок за обработка на податоците: 2 месеца по доставувањето  
     на извештаите   

    в) Рок за публикување на податоците: 5 дена по обработката на  
    податоците   
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за техничката опременост на угостите- 
    лските деловни единици како и податоци за бројот на вработените 
     за следење на состојбите во угостителството во РМ 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за угостителска и туристичка дејност ("Службен весник 
     на РМ" бр. 23/95, 33/00,25/02) 

11 Меѓународни стандарди  Препораки за статистика на туризмот (UN-WTO New York, 1994) 
 
2.8.6. Капацитети за сместување во угостителството УГ.20 
1 Назив на истражувањето  Капацитети за сместување во угостителството УГ.20 
2 Периодика  Прибирање - петогодишно 2005 
    Обработка - петогодишно 
    Состојба - 01.08 во тековната година 
3 Извор на податоците  Угостителски деловни субјекти, деловни субјекти од стопанството и  
    вонстопанството кои во својот состав имаат објекти за сместување  
    на гости, туристички друштва, туристички  агенции и бироа и  
    надлежни општински органи на управата 
4 Содржина на податоците  Број на соби и легла; техничка опременост на собите; број, вид и  
    капацитетот за давање услуги за исхрана и точење пијалаци;  
    број и капацитет на посебни простории и објекти за давање допо-   
    лнителни услуги; година на изградба; сезона на работа; површина и   
    ревалоризирана вредност 
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5 Опфат  Целосен опфат    
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод. Статистичкиот образец го пополнува овластено    
    лице во извештајната единица и го доставува до Државниот завод 
    за статистика преку регионалните одделенија за статистика   
7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
    до 30.08 за тековната година  

    б) Рок за обработка на податоците: 3 месеци по доставувањето  
    на извештаите   
    в) Рок за публикување на податоците: до 31.12 за тековната година  
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за вкупните сместувачки капацитети, за 
    нивните технички и други карактеристики со кои се изразува видот   
    и нивото на комфорот и содржината на туристичката понуда  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
    Закон за угостителска и туристичка дејност ("Службен весник 
    на РМ" бр. 23/95, 33/00,25/02) 

11 Меѓународни стандарди  Препораки за статистика на туризмот (UN-WTO New York, 1994) 

    Директиви на Советот за статистика на туризмот (95/57/EC) 
 
2.8.7. Капацитети за сместување во угостителството-кампови УГ.21 
1 Назив на истражувањето  Капацитети за сместување во угостителството-кампови УГ.21 
2 Периодика  Прибирање - петогодишно 2005 
    Обработка - петогодишно 
    Состојба - 01.08 во тековната година 
3 Извор на податоците  Угостителски деловни субјекти и деловни субјекти од стопанството 
    и вонстопанството кои во својот состав имаат објекти за 
    сместување на гости-кампови  
4 Содржина на податоците  Капацитет за сместување-површина, број на сопствени камп- 
    куќички и број на камп-куќички и шатори што може да се постават;   
    опременост со санитарни уреди; број и капацитет на посебни  
    простории и објекти за давање дополнителни  услуги,  
    ревалоризирана вредност 
5 Опфат  Целосен опфат    
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод. Статистичкиот образец го пополнува овластено    
    лице во извештајната единица и го доставува до Државниот завод 
     за статистика преку регионалните одделенија за статистика   
7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
    до 30.08 за тековната година  
    б) Рок за обработка на податоците: 3 месеци по доставувањето  
    на извештаите   
    в) Рок за публикување на податоците: до 31.12 за тековната година  
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за камповите, нивните технички и други 
    карактеристики со кои се изразува нивото на комфорот 
     и содржината на туристичката понуда 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Закон за угостителска и туристичка дејност ("Службен весник 
     на РМ" бр. 23/95, 33/00,25/02) 

11 Меѓународни стандарди  Препораки за статистика на туризмот (UN-WTO New York, 1994) 
    Директиви на Советот за статистика на туризмот (95/57/EC) 

 
2.8.8. Анкета за странски туристи ТУ.13 
1 Назив на истражувањето  Анкета за странски туристи ТУ.13 
2 Периодика  Прибирање - петогодишно 2004 

    Обработка - петогодишно 
    Состојба - јуни, јули, август и септември во тековната година 
3 Извор на податоците  Анкетирани странски туристи избрани од множеството туристи во  
    однапред избрани објекти и места 
4 Содржина на податоците  Социо-економската структура на странските туристи; структура    
    на трошоците за време на престојот, начинот и целта на престојот,   
    мислење и оценка за престојот 
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5 Опфат  Примерок   
6 Начин на прибирање на податоците  Метод на анкетирање. Анкетарот-лице вработено на рецепција ги  
    анкетираат по случаен избор странските туристи во сместувачките  
    објекти   
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
    до 30.10 за тековната година  

    б) Рок за обработка на податоците: 4 месеци по доставувањето  
    на извештаите   

    в) Рок за публикување на податоците: до 30.04 за претходната година  

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за просечните дневни трошоци на стран- 
    ските туристи и основните структури на потрошувачката кои 
    кои ќе послужат како база за пресметките во билансите на РМ, 
    просечен број на денови на престој, оценка за услугите и сл. 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Препораки за статистика на туризмот (UN-WTO New York, 1994) 
    Директиви на Советот за статистика на туризмот (95/57/EC) 

 
2.8.9. Анкета за странски посетители ТУ.16 
1 Назив на истражувањето  Анкета за странски посетители ТУ.16 
2 Периодика  Прибирање - петогодишно 2004 
    Обработка - петогодишно 
    Состојба - јуни, јули, август и септември тековната година 
3 Извор на податоците  Анкетирани странски посетители на однапред избрани гранични    
    премини според определен критериум 
4 Содржина на податоците  Податоци за анкетираното лице, карактерот на престојот  
    (еднодневен излет, транзит или повеќедневен престој), структурата  
    на трошоците, мислење и оценка за услугите  
5 Опфат  Примерок   
6 Начин на прибирање на податоците  Метод на анкетирање. Анкетарот ги анкетира по определен крите-   
    риум странските посетители на граничните премини и аеродромите  
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
    до 30.10 за тековната година  
    б) Рок за обработка на податоците: 4 месеци по доставувањето  
    на извештаите   

    в) Рок за публикување на податоците: до 30.04 за претходната година  

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за просечната дневна потрошувачка и 
структурата на потрошувачката, како и утврдување на пропорциите за 
бројот на излетници и транзитни патници во вкупниот број на странци кои 
влегуваат на граничните премини кои ќе послужат како база за пресметките 
на  билансите на РМ    

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Препораки за статистика на туризмот (UN-WTO New York, 1994) 
    Директиви на Советот за статистика на туризмот (95/57/EC) 

 
2.8.10. Анкета за патувањата на домашното население АПД.ТУ 12 
1 Назив на истражувањето  Анкета за патувањата на домашното население АПД.ТУ 12 
2 Периодика  Прибирање - петогодишно 2007 
    Обработка - петогодишно 
    Извештаен период-претходната година 
3 Извор на податоците  Членовите  на домаќинствата во однапред избрани домаќинства 
4 Содржина на податоците  Бројот на патувања и направените трошоци во земјата и странство  
    на службените патувања, еднодневните излети, повќедневните  
    престои и годишните одмори. Начинот на патување, местото на  
    престој и времето на престој 
5 Опфат  Случајно избран примерок на домаќинства 
6 Начин на прибирање на податоците  Метод на анкетирање. Анкетарот ги анкетира членовите на дома- 
    ќинствата и преку регионалните одделенија за  статистика ги  
    доставува до Државниот завод за статистика 
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7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
    до 31.01 за претходната година  

    б) Рок за обработка на податоците: 3 месеци по доставувањето  
    на извештаите   

    в) Рок за публикување на податоците: до 30.06 за претходната година  
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за структурата на  патувањата на домашното 

население на годишни одмори, службени патувања, еднодневни излети и 
повеќедневни престои, големината и структурата на трошоците на тие 
патувања, должината на престојот по видови места и објекти  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Препораки за статистика на туризмот (UN-WTO New York, 1994) 
    Директиви на Советот за статистика на туризмот (95/57/EC) 

 
2.8.11. Попис на капацитетите во угостителството (ново) 
1 Назив на истражувањето  Попис на капацитетите во угостителството (ново) 
2 Периодика  Прибирање - петогодишно 2003  

    Обработка - петогодишно 

    Состојба - 30.09 во тековната година 
3 Извор на податоците  Угостителски деловни субјекти, деловни субјекти кои во својот  
    состав имаат угостителски објекти, самостојни угостителски дуќани 
4 Содржина на податоците  Локација, вид, големина на деловниот простор, број на работници,   
    број на седишта и промет  
5 Опфат  Сите угостителски објекти на територијата на РМ 
6 Начин на прибирање на податоците  Со попис. Попишувачите ги прибираат податоците од теренот и   
    преку регионалните одделенија ги доставуваат до Државниот   
    завод за статистика 
7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: 
    01-15. 11. 2003     

    б) Рок за обработка на податоците: 15.03.2004 

    в) Рок за публикување на податоците:  30.03.2004  

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на целосна слика  за бројот , видот и големината на  
    угостителските објекти на територијата на РМ  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  Препораки за статистика на туризмот (UN-WTO New York, 1994) 
    Директиви на Советот за статистика на туризмот (95/57/EC) 

 
2.8. Публикувани податоци 
  Податоци публикувани во статистички      
  прегледи(публикации)     
1 Назив на публикацијата  Туризам во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.05 за претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија, општини 
2 Назив на публикацијата  Капацитети за сместување во угостителството 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  31.12 за тековната година 
  Територијално ниво  Република Македонија, вид на места 
3 Назив на публикацијата  Анкета за странски туристи во сместувачки објекти 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.04 за претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија 
4 Назив на публикацијата  Структура на странски посетители во РМ 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.04 за претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија 
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5 Назив на публикацијата  Патување на домашното население 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.06 за претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија 
6 Назив на публикацијата  Попис на капацитетите во угостителството 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  30.03 за претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија и општини 
  Податоци публикувани во соопштенија     
1 Назив на соопштението  Туризам во РМ   
  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  До 30-ти во месецот за претходниот месец 
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Број на туристи и ноќевања по видови места, по видови и  
    категории на објекти и по земја на припадност 
  Податоци публикувани во Месечен      
  статистички извештај      
1 Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  Крај на месец   
  Содржина на податоците  Број на туристи и ноќевања вкупно, домашни и странски по  
    месеци и годишно, промет во угостителството месечно и  
    годишни    
  Податоци публикувани во      
  Краткорочни статистички показатели     
1 Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  Крај на месец   
  Содржина на податоците  Број на туристи и ноќевања вкупно, домашни и странски по  
    месеци и годишно; промет во угостителството месечно и  
    годишно    
  Податоци публикувани во Претходни стати-     
  стички податоци за Република македонија     
1 Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  Крај на годината или почеток на наредната 
  Содржина на податоците  Број на туристи и ноќевања вкупно и по видови места, големина  
    и структура на прометот во угостителството  
  Податоци публикувани во Статистички      
  годишник на Република Македонија     
1 Содржина на податоците  Промет во угостителството вкупно и по видови објекти, број на  
    објекти, вработени, број на седишта, промет по видови потро- 
    шувачка и производи (вредносно и количини). 
    Број на туристи и ноќевања, вкупно, домашни и странски, по  
    видови места, по видови и категории на објекти и по земја на  
    припадност. Капацитети во угостителството, број на соби и  
    легла по видови и категории на објекти 
  Период на кој се однесуваат  Последните пет години  
  Територијално ниво  Република Македонија 
 
2.9. Статистика на цени на производители и услуги 
2.9.1. Месечен извештај за цени на производители на индустриски производи (Ц.41 ) 

1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за цени на производители на индустриски  
    производи (Ц.41 ) 
2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - месечна 
3 Извор на податоците  Деловни субјекти-производители на индустриски производи 
4 Содржина на податоците  Цени на производители на индустриски производи 
5 Опфат  Примерок:од 250 деловни субјекти 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод: статистичкиот образец го пополнува овластено лице 
во деловниот субјект и го доставува во Државниот завод за статистика 
преку регионалните одделенија 
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7 Територијално ниво  Република Македонија, општина 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 5-ти  во 

месецот за претходниот месец 
    б) Рок за обработка на податоците: 10-ти во месецот за претходниот 

месец 
    в)Рок за објавување на податоците: 12-ти во месецот за претходниот 

месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на краткорочни показатели за динамиката на цените и 

пресметување на индексите на цените на  производителите на 
индустриски производи  

    Утврдување на коефициентот на пораст на трошоците за живот и како 
дефлатор во националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

    Одлука за утврдување на Националната класификација на дејности 
("Службен весник на РМ" бр.20/98) 

    Одлука за утврдување на Национална номенклатура на индустриски 
производи ("Службен весник на Р.Македонија" бр.47/2000) 

    Закон за сметководство  (член 74 од "Службен весник на РМ"  
бр. 70/2001) 

11 Меѓународни стандарди  NACE REV 1,Classification of economic activities in the EU  
Класификација на економски активности на Европската унија 

    EU-Council Regulation-STS (7831/98) 

    Регулативи на Европската унија на краткорочните статистики 

    Manual-Metodology of STS, Eurostat 

    Прирачник за меѓународни статистики на Еуростат 

 
2.9.2. Месечен извештај за цени на угостителски услуги (Ц.31) 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за цени на угостителски услуги (Ц.31) 
2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - месечна 
3 Извор на податоците  Деловни субјекти од областа на угостителството 

4 Содржина на податоците  Цени на ноќевања, храна и пијалаци 
5 Опфат  Примерок од 30 деловните субјекти  
6 Начин на прибирање на податоците  Снимање на цени преку овластени лица од ДЗС 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општина 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 

21-ви во месецот за тековниот  месец 
    б) Рок за обработка на податоците: 1-ви во месецот за 

претходниот месец 
    в) Рок за објавување на податоците: 1-ви во месецот за 

претходниот месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Пресметување  на индексот на цените на угостителските услуги 

за потребите на националните сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 
54/97)   

11 Меѓународни стандарди     
 
2.9.3. Месечен извештај за откуп на земјоделски производи од индивидуалните земјоделски производители (ТРГ.31) 
1 Назив на истражувањето  Месечен извештај за откуп на земјоделски производи од индивидуалните

земјоделски производители (ТРГ.31) 

2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - месечна 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти што вршат откуп од индивидуалните земјоделски 
производители 

4 Содржина на податоците  Количини, вредности и просечна вредност на   откупените земјоделски 
производи  

5 Опфат  Целосен опфат    
6 Начин на прибирање на податоци  Извештаен метод: статистичкиот образец го пополнува овластено лице во 

деловниот субјект и го доставува во Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија 
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7 Територијално ниво  Република Македонија, општина 

8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 15-ти во 
месецот за претходниот месец 

    б) Рок за обработка на податоците: 20-ти во месецот за претходниот месец 

    в) Рок за објавување на податоците: 22 во месецот за претходниот месец 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на краткорочни показатели за динамиката на цените на 
производителите на земјоделски производи 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97)  

11 Меѓународни стандарди  Clasification of products by activites- CPA. 

    Класификација на производите по дејности 

 
2.9.4. Месечно истражување за цените на производителите на земјоделски производи 
1 Назив на истражувањето  Месечно истражување за цените на производителите на земјоделски 

производи 

2 Периодика  Прибирање - месечно 

    Обработка - месечна 

3 Извор на податоците  Документација на податоци за откуп и реализација во Државниот завод за 
статистика  

4 Содржина на податоците  Цени на производители на земјоделски производи  

5 Опфат  Примерок од 70 избрани производи 

6 Начин на прибирање на податоците  Документација во Државниот завод за статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на табелите: 05 во месецот за претходните два месеца 

    б) Рок за обработка на податоците: 10-ти во месецот за претходните два 
месеца 

    в) Рок за објавување на податоците: 15-ти во месецот за претходните два  
месеца 

9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на краткорочни показатели за динамиката на цените на 
производителите на земјоделски производи 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97)  
11 Меѓународни стандарди  Clasification of products by activites- CPA. 
    Класификација на производите по дејности 

 
2.9.5. Месечен извештај за прометот на земјоделски производи на пазарите (ТРГ.13) 

1 Назив на истражувањето   Месечен извештај за прометот на земјоделски производи на пазарите 
(ТРГ.13) 

2 Периодика  Прибирање - месечно 
    Обработка - месечна 
3 Извор на податоците  Деловните субјекти кои стопанисуваат со пазарите  во Република Македонија 

4 Содржина на податоците  Количини и просечни цени на земјоделски производи од индивидуални 
земјоделски производители продадени на зелените пазари 

5 Опфат  Целосен опфат    
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод: статистичкиот образец го пополнува овластено лице во 

деловниот субјект и го доставува во Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општина 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 15-ти  во 

месецот за претходниот месец 
    б) Рок за обработка на податоците:                                                              30-ти во 

месецот за претходниот месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на движењето на цените и прометот на пазарите и обезбедување на 

податоци за пресметка на пондерациони коефициенти 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97)   
11 Меѓународни стандарди       
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2.9.6. Тримесечен извештај за набавните цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите во 
земјоделството (Ц.52) 

1 Назив на истражувањето  Тримесечен извештај за набавните цени на репродукциониот материјал, 
средствата за работа и услугите во земјоделството (Ц.52) 

2 Периодика  Прибирање - тримесечно 
    Обработка - тримесечна 
3 Извор на податоците  Деловни субјекти  кои се занимаваат со земјоделска дејност 
4 Содржина на податоците  Количини, вредности и набавни цени на средствата за работа и 

репродукционите материјали набавени во земјоделството 

5 Опфат  Целосен опфат   
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод: статистичкиот образец го пополнува овластено лице во 

деловниот субјект и го доставува во Државниот завод за статистика преку 
регионалните одделенија 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општина 
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 15-ти  во 

месецот за претходното тромесечје 
    б) Рок за обработка на податоците: 30-ти во месецот за претходното 

тромесечје 
9 Цел на прибирање на податоците  Податоци за количините, вредностите и цените на набавените репродукциони

материјали, средствата за работа и услугите (инпутот) во земјоделството  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97)    

11 Меѓународни стандарди  Ревизија на пондерите и воведување на инпут индексот 

 
2.9. Публикувани податоци 
Податоци публикувани во статистички прегледи 
(публикации) 

    

1 Назив на публикацијата  Движење на цените на производителите на индустриски и 
земјоделски производи, 1999-2003 година 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  2004   
  Територијално ниво  Република Македонија 

  Податоци публикувани во соопштенија     
1 Назив на соопштението  1.Цени на производители на индустриски производи                        

  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  10-ти во месецот за претходниот месец 
  Територијално ниво  Република Македонија 

  Содржина на податоците  Индекси на цени на производители на индустриски производи по 
намена на потрошувачката и по оддели, според НКД 

2 Назив на соопштението  2. Индекси на цени на  избрани групи на индустриски производи

  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  10-ти во месецот за претходниот месец 
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  Индекси на цени на  избрани групи на индустриски производи 
  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  05-ти во месецот за претходниот месец 
  Содржина на податоците  Индекси на цени на угостителски услуги (храна, пијалаци и 

ноќевања) 
4 Назив на соопштението  4.Откуп и реализација на земјоделски производи 
  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  05-ти во месецот за претходните два месеца 
  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  1.Вредности на откупени и продадени земјоделски производи во 

Република Македонија 
    2. Графички приказ на вредноста на откупените и реализираните 

земјоделски производи 
    3.Количини на откупени и реализирани поважни земјоделски 

производи 
    4. Вредносни индекси на вкупниот откуп и индекси по дејности на 

земјоделското производство 
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1 Податоци публикувани во Месечен статистички извештај      

  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  Крај на месецот   

  Содржина на податоците  Годишни и месечни серии на индекси на цени на индустриски, 
земјоделски и угостителски производи. Податоци за откупени и 
реализирани земјоделски производи (индекси, вредности и 
количини на групи и поважни земјоделски производи) 

2 Податоци публикувани во Краткорочни статистички 
показатели 

    

  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  Крај на месецот   
  Содржина на податоците  Месечни серии на индекси на цени на индустриски, земјоделски и 

угостителски производи. Податоци за откупени  земјоделски 
производи (индекси и вредности на групи  на поважни земјоделски 
производи) 

3 Претходни статистички податоци     

  Период на кој се однесуваат  Годишно   

  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  1. Серии на базни и верижни индекси на цени на производители на 

индустриски производи на годишно ниво 
    2. Серии на базни и верижни индекси на цени на производители на 

земјоделски производи на годишно ниво 
    3. Серии на базни и верижни индекси на цени на угостителски 

услуги на годишно ниво 
    4. Вредносни и количински податоци за откуп и реализација на 

земјоделски производи  на годишно ниво (серии) 
4 Податоци публикувани во Статистички годишник на 

Република Македонија 
 Годишен   

  Содржина на податоците     

  Територијално ниво  Република Македонија 
  Содржина на податоците  1. Серии на базни и верижни индекси на цени на производители на 

индустриски производи на годишно ниво 
    2. Серии на базни и верижни индекси на цени на производители на 

земјоделски производи на годишно ниво 
    3. Серии на базни и верижни индекси на цени на угостителски 

услуги на годишно ниво 
     4. Вредносни и количински податоци за откуп и реализација на 

земјоделски производи на годишно ниво (серии) 
 
3. СИСТЕМ НА НАЦИОНАЛНИ СМЕТКИ 

3.1. БДП по производен метод и секторски национални сметки, 

 Годишен извештај за пресметка на додадената вредност за нефинансиските претпријатија ДВ.01 
1 Назив на истражувањето 

 

Годишен извештај за пресметка на додадената вредност за 
нефинансиските претпријатија ДВ.01    

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

3 Извор на податоците  Деловни субјекти (нефинансиски деловни субјекти) кои  во согласност со 
Законот за сметководство, Законот за трговски друштва и меѓународните 
сметководствени стандарди го водат сметководството според Уредбата на 
контниот план објавена во "Службен весник на Република Македонија", 
бр.29/2000 и според други законски регулативи од областа на 
сметководството и економијата. 

4 Содржина на податоците  Идентификациони податоци 

    Податоци за бруто-вредност на производството: фактурирана реализација, 
промена на состојбата на залихите и набавната вредност на продадените 
стоки 

   

 

 Податоци за меѓуфазната потрошувачка: трошоци за суровини, материјали 
и услуги, дневници за службени патувања и патни трошоци, трошоци за 
бесплатно организиран превоз, исплати за надомест за одвоен живот, 
трошоци за бесплатна исхрана, надомест на име авторски хонорари, 
репрезентација, премии за осигурување, непроизводни услуги, банкарски и 
членарини на здруженија и други нематеријални трошоци. 
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 Податоци за средствата на вработените: нето-плати и надоместоци, 
придонеси од плати, даноци од плати, надомест на трошоците за превоз до и 
од работа исплатени во готово, надомест на име теренски додаток, трошоци 
за исхрана на работниците исплатени во готово, други лични примања и 
надоместоци за поврамени и привремени работи. 

   

 

 Основни податоци за претпријатието и по дејност на единиците во состав и 
по општини: фактурирана реализација, бруто-вредност на производството, 
меѓуфазна потрошувачка, додадена вредност, средства на вработените, 
деловен вишок, просечен број на вработени, нематеријални средства, 
материјални средства, залихи на суровини, материјали, трговски стоки, 
готови производи и  недовршено производство. 

5 Опфат  Примерок, 500 деловни субјекти 
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот извештај го пополнува   овластено лице во претпријатието и 

го доставува до Државнит завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика. 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини   
8 Рокови  а) Рок за доставување на материјалот од извештајната единица: 1.05. 

    б) Рок за  претходни податоци: 15.09 

    в) Рок за конечни податоци: 15.10 

9 Цел на прибирање на податоците  Добивање на вредноста на макроекономските категории на ниво на дејност 
на единиците во состав и по општини 

10 Национални стандарди (законска основа) 

 

Закон за сметководство ("Службен весник на РМ", бр.42/1993) и друга 
законска регулатива од областа на сметководството и економијата 

11 Меѓународни стандарди  NACE REV.1, Classification of economic activities in the EU 

   

 

NACE REV.1, Класификација на економски дејности во 
Европската заедница 

    SNA 93, System of National Accounts 
    СНС 93, Систем на национални сметки 
    ESA 95, European System of Accounts 
    ЕСС 95, Европски Систем на Сметки 
    Regulation Council № 2223/96 
    module 401 
    module 406,407,431,432 

3.2. БДП по расходен метод и инпут-аутпут табели, 

 Годишен извештај за инвестиции во основни средства ИНВ.01 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за инвестиции во основни средства ИНВ.01 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

3 Извор на податоците  Евиденција на правните лица 
4 Содржина на податоците 

 

Податоци за деловниот субјект, извршени исплати за набавка на основни 
средства, временски разграничувања меѓу исплатите за набавки на основни 
средства  и остварените набавки со состојба на 31.12. од извештајната 
година, вредност на инвестициите во основни средства, инвестиции во 
основни средства по намена на вложувањето и по територија и инвестиции и 
тековни трошоци за заштита на животната средина 

5 Опфат 

 

Сите активни деловни субјекти со над 10 вработени од нефинансискиот 
сектор, деловни субјекти што имаат увоз на инвестициони добра, буџетски 
корисници и буџет, осигурителни организации и банки.  

6 Начин на прибирање на податоците 

 

Статистичкиот образец го пополнува деловниот субјект и го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за статистика

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови 

 
а) Краен  рок за доставување на  извештајниот материјал до извештајните 
единици - 20 март  

   
 

б) Краен рок за доставување на извештајниот материјал од извештајните 
единици - 20 мај 

   
 

в) Краен рок за пресметка на потребните категории (индикатори) и нивна 
анализа - 5 септември 

    г) Објавување на дефинитивни податоци (соопштение) - 10 октомври 
   

 
д) Публикување на резултатите од истражувањето ИНВ.01 - 20 декември 
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9 Цел на прибирање на податоците 

 

Економските тенденции во земјата, вградување на добиените резултати во 
бруто-инвестициите како компонента на БДП според расходниот метод, 
податоци за структура на инвестициите 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 
    СНС 93, Систем на национални сметки 
    ESA 95, European System of Accounts 
     ЕСС 95, Европски систем на сметки 

3.3. БДП по расходен метод и инпут-аутпут табели 

Годишен извештај за странските директни вложувања и другите облици на меѓународна економска  соработка - МЕС  
1 Назив на истражувањето 

 
Годишен извештај за странските директни вложувања и другите облици
на меѓународна економска  соработка -МЕС  

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 

3 Извор на податоците 

 

Сите деловни субјекти кои се регистрирани како деловни субјекти со 
странски и мешовит капитал 

4 Содржина на податоците 
 

Податоци за деловниот субјект, податоци за склучениот договор, облик и 
предмет на соработка што се регулираат со договорот: 

   
 

странски вложувања, долгорочна производна кооперација и иввестициони 
работи во странство; 

   

 

податоци за број на вработени во претходната и тековната година, за 
просечна бруто-плата по вработен во претходната и извештајната година и 
податоци  за финансиските резултати од работењето на деловниот субјект во
претходната и извештајната година. 

5 Опфат 

 

Деловни субјекти (2001) регистрирани со странски или мешовит капитал кои
доставиле завршна сметка (активни деловни субјекти) и новорегистрирани 
деловни субјекти во извештајната година 

6 Начин на прибирање на податоците 

 

Статистичкиот образец го пополнува овластено лице во деловниот субјект и 
го доставува до Државниот завод за статистика преку регионалните 
одделенија за статистика 

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови 

 

а) Краен  рок за доставување на  извештајниот материјалот до извештајните 
единици - 30 април  

   
 

б) Краен рок за доставување на извештајниот материјал од извештајните 
единици - 31 мај 

   
 

в) Краен рок за пресметка на потребните категории (индикатори) и нивна 
анализа - 30 септември 

   
 

г) Објавување на дефинитивни податоци (соопштение) - 31 октомври 

9 Цел на прибирање на податоците 
 

Влијанието на странските директни вложувања врз економско-
технолошкиот развој во Република Македонија 

10 Национални стандарди (законска основа) 
 

Правилник за пријавување и упис на странските инвестиции ("Службен 
весник на РМ" бр.82/2002) 

11 Меѓународни стандарди 

 

Balance of Payments Manual,  
Прирачник за билансот на плаќања на ММФ 

    

 

OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 
Методологија за странските директни вложувања на Организацијата за 
економска соработка и развој 

 
3.4. БДП по расходен метод и инпут-аутпут табели 
Процена на штетите од елементарни и други непогоди ШГ 

1 Назив на истражувањето   Процена на штетите од елементарни и други непогоди ШГ 

2 Периодика   Прибирање - годишно 

     Обработка - годишна 

3 Извор на податоците   Единиците на локалната самоуправа и именуваните комисии со седиште на 
подрачјето на кое се случила штетата 

4 Содржина на податоците   Збирен преглед на штетите по видови средства и по групи  на средствата  во 
сопственост, според дејност и штети на градежните објекти градени по 1964 
година 

5 Опфат   Целосен   
6 Начин на прибирање на податоците   Надлежната комисија за процена на штетите до ДЗС доставува  еден 

примерок од пополнетите табели   
7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   Во договор со надлежната комисија 
9 Цел на прибирање на податоците   Утврдување на видот и големината на штетите во физички и вредносни 

показатели, по територии, средства и други блага, време и причини на 
настанување на штетите, и тоа по корисници и сопственици, а со цел да се 
оцени влијанието на загубите во БДП 
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10 Национални стандарди (законска основа)   Методологија за процена на штетите од елементарни и други непогоди 
("Сл.весник на РМ" 75/2001)  

11 Меѓународни стандарди   Нема   
3.5. БДП по расходен метод и инпут-аутпут табели 
Европска програма за споредба (ECP)  

1 Назив на истражувањето   Европска програма за споредба (ECP)  

2 Периодика   Годишна за период од 3 години 

3 Содржина на податоците   Волуменски индекси на БДП по жител,паритет на куповната моќ, споредбено
ниво на цените, номинални вредности на БДП и номинални вредности на 
БДП по жител, структура на БДП според номиналните вредности, реални 
вредности на БДП, волуменски индекси на БДП, реални вредности на БДП по
жител, релативни индекси на цените и релативни волуменски индекси. 

4 Опис на фазите на пресметка   Европската програма за споредба се темели на пресметка на посебен 
инструмент, паритет на куповната моќ (ПКМ) преку кој се врши конверзија 
на БДП и неговите трошковни компоненти во заедничка меѓународна валута. 
Во согласност со методологијата на ОЕЦД, УН, Еуростат, споредбата се 
спроведува во следните фази : 

     Истражување на пазарот за застапеноста на одредени производи и услуги од 
личната потрошувачка,машините,  инвестиционата опрема и 
градежништвото, снимање на цените на производите и услугите, пресметка 
на просечни годишни цени, утврдување на паритетите на куповната моќ на 
производите и услугите и нивните основни групи и пресметка на БДП и 
неговите трошковни агрегати според паритетот на куповната моќ 

5 Рокови   Активностите се реализираат во согласност со динамиката за работа одредена
од страна на OECD и EUROSTAT  

6 Цел на прибирање на податоците   Пресметка на меѓународно споредливи реални вредности на БДП и неговите  
трошковни компоненти 

7 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97)  

8 Меѓународни стандарди   Hendbook of international comparison program, Unated Nation, 1992 

     Прирачник за меѓународната програма за споредба, Обединети нации, 1992 

     Regulation Council n 1260/99 

     module 552   

     Regulation Council n 1267/99 

     Guidelincs for price collection for capital goods, June 2000 

3.6. БДП по постојани цени, квартални сметки и регионални сметки 
Тримесечен извештај за пресметка на додадената вредност и инвестициите во основни средства  за нефинансиските деловни 
субјекти (ДВ.КВ.ИН) 

1 Назив на истражувањето   Тримесечен извештај за пресметка на додадената вредност и 
инвестициите во основни средства  за нефинансиските деловни субјекти 
(ДВ.КВ.ИН) 

2 Периодика   Прибирање - тримесечно   
     Обработка - тримесечна   
3 Извор на податоците   Нефинансиски деловни сујекти 
4 Содржина на податоците    Податоци за деловниот субјект, податоци за пресметка на додадената 

вредност (за тековното тромесечје и кумулативна состојба), податоци за 
пресметка на фактурираната реализација, бруто-вредност на производството 
и  меѓуфазна потрошувачка, податоци за пресметка на средствата за работа, 
просечен број на вработени и состојбата на залихите. Податоци за пресметка 
на  вредноста на инвестициите во основни средства . 

5 Опфат   Примерок од намерно  и случајно избрани 2000 деловни 
субјекти(нефинансиски сектор) 

6 Начин на прибирање на податоците   Статистичкиот образец го пополнува деловниот субјект, го доставува до 
Државниот завод за статистика преку регионалните одделенија за статистика

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови   а) Рок за доставување на материјалот  од извештајните единици: еден месец 

по завршување на тримесечјето,   за претходното  тримесечје 

     б) Рок за објавување на претходен податок -три месеци по завршување на 
тримесечјето,  за претходното тримесечје 

9 Цел на прибирање на податоците   Пресметка на додадената вредност од нефинансискиот сектор за деловните 
субјекти со статус на правни лица, како составен дел од пресметката на БДП 
на тримесечно ниво 
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10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97);  
законски прописи од областа на сметководсвото ("Службен весник на РМ" 
бр. 42/1993) 

11 Меѓународни стандарди   Методологија и дефиниции во согласност со СНС 93 (методологија 
пропишана од OECD,  
Commission of the Europian Communities, IMF, UN, WB) i  
ЕСС 95 методологија за земјите на ЕУ Прирачник за квартални национални  
сметки  (од EUROSTAT)  

     Прирачник за квартални национални сметки ЕУРОСТАТ 1999 

     SNA 93, System of National Accounts 

     СНС 93, Систем на национални сметки 

     ESA 95, European System of Accounts 

     ЕСС 95, Европски систем на сметки 

     Hendbook on quarterly National account, EUROSTAT 1999 

     module 403   

     module 411   

3.7. БДП по постојани цени, квартални сметки и регионални сметки 

Пресметка на додадената вредност и инвестициите во основни средства за финансискте институции и осигурителните друштва 
(ДВ.КВФ.ИН) - експериментално во 2003-ново 

1 Назив на истражувањето   Пресметка на додадената вредност и инвестициите во основни средства 
за финансискте институции и осигурителните друштва (ДВ.КВФ.ИН) - 
експериментално во 2003-ново 

2 Периодика   Прибирање - тримесечно   

     Обработка - тримесечна   

3 Извор на податоците   Народна банка, банките и штедилниците  и осигурителни друштва, 
Министерство за Финансии 

4 Содржина на податоците   Податоци за пресметка на  додадената вредност, меѓуфазната потрошувачка, 
бројот на вработените,инпутираните банкарски услуги и други белези. 
Обработката започнува со  впарување на податоците со другите 
расположливи извори и уредување на базните податоци за агрегирање, 
анализа и обработка. Податоци за пресметка на инвестициите во основни 
средства како компонента за пресметка на тримесечен  БДП по расходен 
метод. 

5 Опфат   Деловни субјекти од Финансискиот сектор 

6 Начин на прибирање на податоците    Во електронска форма од Народна банка и преку извештаи од  субјектите  од 
овој сектор 

7 Територијално ниво   Република Македонија 
8 Рокови   Започнување на работата и експериментални пресметки  по завршување на 

првото тримесечје од 2003 година 
9 Цел на прибирање на податоците   Пресметка на БДП на тромесечно ниво  

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97);  
законски прописи од областа на сметководсвото ("Службен весник на РМ" 
бр. 42/1993) 

11 Меѓународни стандарди   Методологија и дефиниции во согласност со СНС 93 (методологија 
пропишана од OECD,  
Commission of the Europian Communities, IMF, UN, WB) i  
ЕСС 95 методологија за земјите на ЕУ Прирачник за квартални национални 
сметки (од EUROSTAT)  

     SNA 93, System of National Accounts 
     СНС 93, Систем на национални сметки 
     ESA 95, European System of Accounts 

      ЕСС 95, Европски систем на сметки 
3.8. БДП по постојани цени, квартални сметки и регионални сметки  
Квартална пресметка на додадената вредност кај корисниците  на буџетот и фондовите , Буџетот на  Републиката и буџетите на 
единиците на локално ниво на државата (локална самоуправа) ДВ.КВБ.-експериментално во 2003 - ново 

1 Назив на истражувањето   Квартална пресметка на додадената вредност кај корисниците  на 
буџетот и фондовите , Буџетот на  Републиката и буџетите на единиците 
на локално ниво на државата (локална самоуправа) ДВ.КВБ.-
експериментално во 2003 - ново 

2 Периодика   Прибирање -тримесечно 

     Обработка -тримесечна 
3 Извор на податоците   Министерството за финансии,останатите министерства  

    и релевантни институции  за давање на потребните податоци 
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4 Опфат   Целосен   
5 Содржина на податоците   Податоци за пресметка на меѓуфазната потрошувачка, додадена вредност,  

средства на вработените и број на вработени 
6 Начин на прибирање на податоците   Во електронски формат од Министерството за финансии и преку извештаи од

министерствата и другите институции 
7 Територијално ниво   Република Македонија 
8 Рокови   Започнување на работата и експерименталните пресметки еден месец по 

завршување на првото тримесечје од 2003 година 
9 Цел на прибирање на податоците   Обезбедување на податоци за структурата на додадената вредност по тековни

цени за пресметка на БДП на тримесечно ниво  
10 Национални стандарди (законска основа)   Законот за буџет ("Службен весник на РМ" бр.79/1993),  

Уредба за сметковниот план ("Службен весник на РМ" 29/2000),  
Закон за акцизи ("Службен весник на РМ" 32/2001, 50/2001) 

11 Меѓународни стандарди   SNA 93, System of National Accounts 
     СНС 93, Систем на национални сметки 
     ESA 95, European System of Accounts 
     ЕСС 95, Европски систем на сметки 

     Соодветни прирачници за областа на Eurostat i MMF 
      Handbook on quarterly National Account,EUROSTAT 1999 

3.9. БДП по постојани цени, квартални сметки и регионални сметки  
Процена  на  додадената вредност на самостојните вршители на дејност и трговци поединци ДВ.КВ.СВ- експериментално  во 
2004 - ново 

1 Назив на истражувањето   Процена  на  додадената вредност на самостојните вршители на дејност и
трговци поединци ДВ.КВ.СВ- експериментално  во 2004 - ново 

2 Периодика   Прибирање  - тримесечно 
     Обработка - тримесечна 

3 Извор на податоците   Министерство за финансии , Управа за јавни приходи и   
    Фондот за здравство, дополнителни извори на податоци 

4 Опфат   Опфат по  пат на примерок од околу 500 единици 
5 Содржина на податоците    Податоци за пресметка на бруто-вредноста на производството,меѓуфазната 

потрошувачка, додадената  вредност, средствата на вработените и деловен 
вишок 

6 Начин на прибирање на податоците   Преку податоците добиени од  Министерството за финансии и Управата за 
јавни приходи и други релевантни институции 

7 Територијално ниво   Република Македонија 
8 Рокови   Започнување на работата и експерименталните пресметки еден месец по 

завршувањето на првото тримесечје од 2004 година 
9 Цел на прибирање на податоците   Обезбедување на податоци за тековните тримесечни пресметки на БДП 

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната  статистика ("Сл. весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди   SNA 93, System of National Accounts 
     СНС 93, Систем на национални сметки 

     ESA 95, European System of Accounts 
     ЕСС 95, Европски систем на сметки 
     Соодветни прирачници за областа на Eurostat i MMF 
      Handbook on quarterly National Account, EUROSTAT 1999 

3.10. БДП по постојани цени, квартални сметки и регионални сметки  
Процена на додадената вредност во индивидуалното  земјоделство - експериментално во 2004 - ново 

1 Назив на истражувањето   Процена на додадената вредност во индивидуалното  земјоделство - 
експериментално во 2004 - ново 

2 Периодика   Прибирање - тримесечно 

     Обработка  - тримесечна 

3 Извор на податоците   Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, податоци од 
Државниот завод за статистика-база на податоци и Фондот за пензиско и  
инвалидско осигурување 

4 Опфат   Примерок   
5 Содржина на податоците   Пресметка на бруто-вредноста на производството, меѓуфазната 

потрошувачка, средствата на вработените, амортизацијата и деловниот вишок

6 Начин на прибирање на податоците   Електронска форма  и со извештаи 
7 Територијално ниво   Република Македонија 
8 Рокови   Започнување на работа и експериментални пресметки еден месец по 

завршувањето на првото тримесечје од 2004 година 
9 Цел на прибирање на податоците   Обезбедување податоци за тековните вредности на БДП на тримесечно ниво 
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10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за државната  статистика ("Сл. Весник на РМ"  бр 54/97) 
11 Меѓународни стандарди   SNA 93, System of National Accounts 
     СНС 93, Систем на национални сметки 
     ESA 95, European System of Accounts 
     ЕСС 95, Европски систем на сметки 

     Manual on the economic accounts for agriculture and Forestry EAA/EAF 97 
      Handbook on quarterly National Account, EUROSTAT 1999 

3.11. БДП по производен метод и секторски сметки 
Пресметка на додадената вредност кај корисниците на средства на буџетот и фондовите, Буџетот на Републиката и буџетите на 
единиците на локално ниво на државата и буџетите на фондовите 

1 Назив на истражувањето   Пресметка на додадената вредност кај корисниците на средства на 
буџетот и фондовите, Буџетот на Републиката и буџетите на единиците 
на локално ниво на државата и буџетите на фондовите 

2 Периодика   Прибирање - годишно 
     Обработка - годишна 
3 Извор на податоците   Централен регистар, Министерство за финансии, Управа за јавни приходи 

4 Содржина на податоците   Идентификациони податоци за деловните субјекти и податоци од годишните 
сметки, Биланс на состојба, Биланс на приходите и трошоците, Даночен 
биланс и друго  и посебни податоци за системот на државната евиденција и 
податоци за буџетот и фондовите 

5 Опфат   Корисници на средствата на Буџетот и фондовите, Буџетот на РМ и буџетите 
на единиците на локално ниво на државата и Буџетите на фондовите 

6 Начин на прибирање на податоците   Електронска форма 
7 Територијално ниво   Република Македонија 
8 Рокови   Рок за добивање на податоците: 30.04 
     Рок за добивање на претходни резултати: 30.09 за податоци кои се однесуваат

на претходната година 
     Рок за дефинитивни резултати: 30.10  
9 Цел на прибирање на податоците   Пресметка на бруто-вредноста на производството, меѓуфазна потрошувачка, 

бруто-додадена вредност, средства на вработените, амортизација, број на 
вработени на повеќе нивоа на агрегација според НКД, на ниво на секторот 
Држава и според големината на деловните субјекти. Податоците се користат 
за пресметка на БДП. Се пресметуваат и податоци за составу-                             
вање на сетот на сметки за секторот Држава, за интегрирани-                              
те сметки и сметките за вкупната економија. Се пресметува и јавната 
потрошувачка.  

10 Национални стандарди (законска основа)   Закон за Буџет ("Службен весник на РМ" бр.79/1993),Уредба за сметковниот 
план ("Службен весник на РМ" 29/2000), Закон за акцизи ("Службен весник 
на РМ" 32/2001, 50/2001) и друга законска регулатива од областа на 
сметководството и економијата 

11 Меѓународни стандарди   SNA 93, System of National Accounts 
     СНС 93, Систем на национални сметки 
     ESA 95, European System of Accounts 
     ЕСС 95, Европски систем на сметки 
      Прирачници на Eurostart, MMF и други меѓународни институции 

 
3.12. БДП по производен метод и секторски сметки 
Пресметка на додадената вредност на финансиските институции и  друштвата за осигурување 

1 Назив на истражувањето 

 

Пресметка на додадената вредност на финансиските
институции и  друштвата за осигурување 

2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Централниот регистар, Управата за јавни приходи 
4 Содржина на податоците  Идентификациони податоци за деловните субјекти и 

податоци од годишните сметки (Биланс на состојба, 
Биланс на успех, Даночен биланс и посебни податоци 
за системот на државната евиденција)  

5 Опфат 

 

Се опфаќаат банките и Народната банка, 
штедилниците, брокерските куќи, други финансиски 
институции и осигурителните друштва 
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6 Начин на прибирање на податоците  Електронска форма 

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  Рок за добивање на податоците: 30.04. 

    

Рок за добивање на претходни резултати: 30.09. за 
податоци кои се однесуваат на претходната година 

    
Рок за дефинитивни резултати: 30.10.  

9 Цел на прибирање на податоците  Пресметка на бруто-вредноста на производството, 
меѓуфазна потрошувачка, бруто-додадена вредност, 
средства на вработените, амортизација, број на 
вработени на повеќе нивоа на агрегација според НКД, 
на ниво на секторот Држава и според големината на 
деловните субјекти. Податоците се користат за 
пресметка на БДП. Се пресметуваат и податоци за 
составувањето на сетот на сметки за Финансискиот 
сектор, за интегрираните сметки и сметките за 
вкупната економија.  

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за сметководството ("Сл.весник на РМ" 42/1993) 
и друга законска регулатива од областа на 
сметководството и економијата,  
Закон за банките и штедилниците,  
Закон за банките и  
Закон за осигурување. 
Правилник за формата и содржината на билансните 
шеми на банките, штедилниците и други финансиски 
организации ("Слижбен весник на РМ бр. 27/99") 

11 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 

    СНС 93, Систем на национални сметки 

    ESA 95, European System of Accounts 

    ЕСС 95, Европски систем на сметки 

    Прирачници на Eurostart и OECD 
 
3.13. БДП по производен метод и секторски сметки 
Пресметка на додадената вредност на нефинансиските претпријатија 

1 Назив на истражувањето  Пресметка на додадената вредност на нефинансиските претпријатија 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 
3 Извор на податоците   Централен регистар (Регистар на годишни сметки) 
     Управа за јавни приходи  

4 Содржина на податоците  Идентификациони податоци за деловните субјекти и податоци од 
годишните сметки (Биланс на состојба, Биланс на успех, Даночен биланс и
посебни податоци за системот на државната евиденција) 

5 Опфат  Нефинансиски претпријатија  

6 Начин на прибирање на податоците  Електронска форма 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  Рок за добивање на податоците: 30.04. 

    Рок за добивање на претходни резултати: 30.09. за податоци кои се 
однесуваат на претходната година 

    Рок за дефинитивни резултати: 30.10.  

9 Цел на прибирање на податоците  Пресметка на бруто-вредноста на производството, меѓуфазна 
потрошувачка, бруто-додадена вредност, средства на вработените, 
амортизација, број на вработени и други економски категори  на повеќе 
нивоа на агрегација според НКД, на ниво на Секторот на нефинансиските 
претпријатија  и според големината на деловните субјекти. Податоците се 
користат за пресметка на БДП. Се пресметуваат и податоци за 
составување на сетот на сметки за Секторот на нефинансиските 
претпријатија, за интегрираните сметки и сметките за вкупната економија. 
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10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за сметководство ("Сл. весник на РМ" 42/1993) 

    Уредба за сметководствениот план ("Сл.весник на РМ" бр 29/2000) 

    Закон за трговски друштва и друга законска регулатива од областа на 
сметководството и економијата 

11 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 

    СНС 93, Систем на национални сметки 

    ESA 95, European System of Accounts 

    ЕСС 95, Европски систем на сметки 

    Прирачници на Eurostart, OECD и други меѓународни институции 

3.14. БДП по производен метод и секторски сметки 
Пресметка на  додадената вредност на самостојните вршители на дејност и трговци поединци 

1 Назив на истражувањето 

 

Пресметка на  додадената вредност на самостојните вршители на 
дејност и трговци поединци 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 
3 Извор на податоците   Централен регистар (Регистар на годишни сметки) 
    Министерство за финансии , Управа за јавни приходи и   
    Фонд за здравство 
4 Содржина на податоците  Идентификациони податоци, податоци од годишните сметки (Биланс на 

приходи и расходи и Даночен биланс), податоци од даночните решенија и 
податоци за пресметаниот придонес за здравствено осигурување 

5 Опфат 
 
Самостојни вршители на дејност/трговци поединци  

6 Начин на прибирање на податоците  Електронска форма 

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  Рок за добивање на податоците: 30.04. 

   
 Рок за добивање на претходни резултати: 30.09. за податоци кои се 
однесуваат на претходната година 

    Рок за дефинитивни резултати: 30.10.  
9 Цел на прибирање на податоците  Пресметка на бруто-вредноста на производството, меѓуфазна 

потрошувачка, бруто-додадена вредност, средства на вработените, 
амортизација, број на вработени и други економски категории  на повеќе 
нивоа на агрегација според НКД, на ниво на секторот Домаќинства и 
според големината на деловните субјекти. Податоците се користат за 
пресметка на БДП. Се пресметуваат и податоци за составување на сетот на
сметки за секторот Домаќинства, за интегрираните сметки и сметките за 
вкупната економија.  

10 Национални стандарди (законска основа)  НКД, Закон за сметководство ("Сл. весник на РМ" 42/1993); Закон за 
трговски друштва ("Службен весник на РМ бр.28/96) 

    и друга законска регулатива од областа на сметководството и економијата 
11 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 

    СНС 93, Систем на национални сметки 

    ESA 95, European System of Accounts 

    ЕСС 95, Европски систем на сметки 

    Прирачници на Eurostart, OECD и други меѓународни институции 
3.15. БДП по производен метод и секторски сметки 
Пресметка на додадената вредност на другите субјекти 

1 Назив на истражувањето 
 
Пресметка на додадената вредност на другите субјекти 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 
3 Извор на податоците   Централен регистар (Регистар на годишни сметки) 
     Управа за јавни приходи 
4 Содржина на податоците  Идентификациони податоци за деловните субјекти и податоците од 

годишните сметки (Биланс на состојба, Биланс на приходи и трошоци, 
Даночен биланс и посебни податоци за системот на државната евиденција)

5 Опфат 
 
Деловни  субјекти што пополнуваат  годишни сметки за други субјекти 
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6 Начин на прибирање на податоците  Електронска форма 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  Рок за добивање на податоците: 30.04. 

    
Рок за добивање на претходни резултати: 30.09. за податоци кои се 
однесуваат на претходната година 

    Рок за дефинитивни резултати: 30.10.  
9 Цел на прибирање на податоците  Пресметка на бруто-вредноста на производството, меѓуфазна 

потрошувачка,бруто-додадена вредност, средства на вработените, 
амортизација, број на вработени и други економски категории на повеќе 
нивоа на агрегација според НКД, на ниво на секторот на Непрофитни 
институции што им служат на домаќинствата и според големината на 
деловните субјекти. Податоците се користат за пресметка на БДП. Се 
пресметуваат и податоци за составување на сетот на сметки за секторот на 
Непрофитни институции што им служат на домаќинствата, за 
интегрираните сметки и сметките за вкупна економија. 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за сметководство ("Сл. весник на РМ" 42/1993) 
11 Меѓународни стандарди 

 SNA 93, System of National Accounts 

    СНС 93, Систем на национални сметки 
    ESA 95, European System of Accounts 

    ЕСС 95, Европски систем на сметки 

    Прирачници на Eurostart, OECD и други меѓународни институции 
 
3.16. Аналитичко истражување I 
Пресметка на БДП според расходниот метод по тековни цени 

Аналитичко истражување I     
1 Назив на истражувањето  Пресметка на БДП според расходниот метод по тековни цени 

2 Периодика  Прибирање - годишно и тримесечно 

    Обработка - годишна и тримесечна 

3 Извор на податоците  Статистички истражувања кои ги спроведува Државниот завод за 
статистика 

    Административни извори на податоци 
4 Содржина на податоците  БДП и неговите трошковни агрегати: финална  потрошувачка на 

домаќинствата, финална јавна потрошувачка,бруто-инвестиции и увоз и 
извоз на стоки и услуги 

5 Опфат  Целосен   
6 Начин на прибирање на податоците  Податоците се прибираат директно од секторите на Државниот завод за 

статистика и соодветните институции  во електронска форма 

7 Територијално ниво  Република Македонија 

8 Рокови  Тримесечно: три месеци по завршување на тримесечјето 

    Годишно: претходни податоци 30.09. 

    Дефинитивни податоци: 30.10. 

9 Цел на прибирање на податоците  Пресметка на БДП според компонентите за анализа на структурата на 
потрошувачката , за составување на секторските сметки и за меѓународна 
споредливост на податоците 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 

    СНС 93, Систем на национални сметки 

    ESA 95, European System of Accounts 

     ЕСС 95, Европски систем на сметки 

3.17. Аналитичко истражување II 
Пресметка на финалната  потрошувачка на домаќинствата по тековни цени 

Аналитичко истражување II     
1 Назив на истражувањето  Пресметка на финалната  потрошувачка на домаќинствата по тековни

цени 
2 Периодика  Прибирање - годишно и тримесечно 
    Обработка - годишна и тримесечна 
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3 Извор на податоците  Анкета за потошувачка на домаќинствата, трговијата на мало , 
аналитичката евиденција на претпријатијата и други административни 
извори 

4 Содржина на податоците  Вредностите за  финалната  потрошувачка на домаќинствата се 
пресметуваат за повеќе од 200 основни групи, во согласност со 
Класификацијата на индивидуалната потрошувачка по намена (COICOP) и  
Европската програма за споредба (ECP) 

5 Опис на фазите на пресметка  Пресметка на основните групи на финалната потрошувачка на 
домаќинствата користејќи ја како база Анкетата за потрошувачка на 
домаќинствата, анализа на добиените податоци, корекција на одредени 
трошковни групи за кои се смета дека се потценети или преценети, 
корекција  со вкрстување на податоците од Анкетата за потошувачката на 
домаќинствата, трговијата на мало и аналитиката на одредени 
претпријатија, за одредени трошковни категории се користи и методот на 
стокови текови(commodity flow method) 

6 Начин на прибирање на податоците  Податоците се прибираат директно од секторите на Државниот завод за 
статистика и соодветните институци во електронска форма и сл. 

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  Тримесечно: три месеци по завршувањето на тримесечјето 
    Годишно: претходни податоци 30.09. 
    Дефинитивни податоци: 30.10. 
9 Цел на прибирање на податоците  Детална пресметка на финалната потрошувачка на домаќинствата како 

најголема компонента од расходната страна на БДП, оценување на 
реалноста на расположливите податоци и за анализа  во секторските 
сметки 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 
    СНС 93, Систем на национални сметки 
    ESA 95, European System of Accounts 
     ЕСС 95, Европски систем на сметки 

3.18. Аналитичко истражување III 

Пресметка на инпутираните станарини 
Аналитичко истражување III     

1 Назив на истражувањето  Пресметка на инпутираните станарини 

2 Периодика  Прибирање - годишно и тримесечно 

    Обработка - годишна и тримесечна 

3 Извор на податоците  Државен завод за статистика ,Управа за јавни приходи 

4 Опис на фазите за прсметка    Утврдување на вкупниот станбен фонд во РМ (број на станови и 
површина) 

    Пресметка на набавната и сегашната вредност на  становите  според 
методот на постојано инвентарисување 

    Пресметка на меѓуфазната потрошувачка, додадената вредност и бруто-
вредноста на инпутираните станарини 

5 Начин на прибирање на податоците  Податоците се прибираат директно од секторите на Државниот завод за 
статистика и соодветните институции  во електронска форма  

6 Територијално ниво  Република Македонија 
7 Рокови  Тримесечно: три месеци по завршување на тримесечјето 
    Годишно: претходни податоци 30.09. 
    Дефинитивни податоци: 30.10. 
8 Цел на прибирање на податоците  Пресметка на компонентата инпутирани станарини во расходната и 

производната страна на БДП и за подготвување на секторските сметки 

9 Национални стандарди (законска основа)  Методологија за пресметка на БДП,3.8.2.02, ДЗС 
10 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 
    СНС 93, Систем на национални сметки 
    ESA 95, European System of Accounts 
     ЕСС 95, Европски систем на сметки 

3.19. Аналитичко истражување IV 
Пресметка на бруто-домашниот производ според производниот метод   
Аналитичко истражување IV     
1 Назив на истражувањето  Пресметка на бруто-домашниот производ според производниот метод  

2 Периодика  Прибирање - годишно  

    Обработка - годишна  
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3 Извор на податоците  Истражувањата во Одделението за пресметка на БДП по производен метод,
Министерство за финансии, Управа за јавни приходи за  податоци од 
образецот "Извештај за наплата на приходите на Републиката и општините,
на општествените фондови и на други заедници и фондови" (Б.2), 
истражување од Одделението за пресметка на БДП по расходен метод за 
податоци за инпутирани станарини   

4 Опис на фазите за прсметка    Анализа на податоците за додадената вредност и другите економски 
категории, анализа на податоците за корективните ставки на додадената 
вредност и БДП и пресметка на БДП  

5 Начин на прибирање на податоците  Електронска форма 

6 Територијално ниво  Република Македонија 

7 Рокови  За претходни податоци: 30.09. 

    За дефинитивни податоци: 30.10. 

8 Цел на прибирање на податоците  Добивање на податок за БДП по пазарни цени 

9 Национални стандарди (законска основа)  Методологија за пресметка на БДП, 3.8.2.02, ДЗС 

10 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 

    СНС 93, Систем на национални сметки 

    ESA 95, European System of Accounts 

    ЕСС 95, Европски систем на сметки 

    Прирачници  од Еуростат, ОЕЦД, ММФ и други меѓународни инстистуции

3.20. Аналитичко истражување V 
Економски сметки во земјоделството 

Аналитичко истражување V     

1 Назив на истражувањето  Економски сметки во земјоделството 

2 Периодика  Прибирање - годишно  

    Обработка - годишна  

3 Извор на податоците  Статистички истражувања во ДЗС, база на податоци од Пописот на 
земјоделството,Агенција за унапредување на инди-                                           
видуалното земјоделство,Министерството за земјоделство, водостопанство 
и шумарство (подрачните единици на Мини-                                          
стерството) и други институции поврзани со земјоделството                           
( Земјоделски институт, Здружение на земјоделците, Ветеринарен 
институт) 

4 Опис на фазите за пресметка    Врз основа на расположливите податоци за:  земјоделското производство и 
употреба на земјоделското производство,  податоци за мегуфазната 
потрошувачка, додадената вред-                                           ност, 
амортизацијата и други податоци од различни извори, се вршат пресметки 
на податоци за составување на економските сметки за земјоделството. 

5 Начин на прибирање на податоците  Од базите на податоци, извештај или електронски записи 

6 Територијално ниво  Република Македонија 

7 Рокови  Рок за прибирање на податоците: крај на декември 

    Рок за добивање на претходни податоци: 28 февруари 

    Рок за составување на сетот на ЕСЗ: 25 април за податоци од претходната 
година 

8 Цел на прибирање на податоците  Пресметка  на сетот на економски сметки за земјоделството:Производна 
сметка;Сметка за создавање на доходот;Сметка на претприемачки 
доход;Сметка на распределба на доходот и  Капитална сметка 

9 Национални стандарди (законска основа)  Законска регулатива од областа на земјоделството, сметководството и 
економијата 

10 Меѓународни стандарди  ESA 95, European System of Accounts 

    ЕСС 95, Европски систем на сметки 

    Manual on the economic accounts for agriculture and forestry EAA/EAF 
97(Rev.1.1) 
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3.21. Аналитичко истражување VI 
Процена на додадената вредност од  угостителски услуги за сместување на туристи во објекти во индивидуална сопственост 

Аналитичко истражување VI     

1 Назив на истражувањето  Процена на додадената вредност од  угостителски услуги за 
сместување на туристи во објекти во индивидуална сопственост 

2 Периодика  Прибирање - годишно  

    Обработка - годишна  

3 Извор на податоците  Анкетата  на домаќинствата 

    Податоци од статистиката на туризмот 

    Министерство за финансии 

    Податоци од други истражувања (анализа во текот на годината  и 
активности за  соработка со Одделението за туризам и сообраќај  за можни 
методи за оценување на меѓуфазната  потрошувачка со цел пресметка на   
додадената  вредност) 

4 Опис на фазите за прсметка    Истражување на изворите на податоци за поцелосен опфат на услугите за 
сместување на туристи  во објекти во индивидуална сопственост 

    Оценување на бројот на ноќевања на туристити  

    Пресметка на додадената вредност од давањето туристички услуги  

5 Начин на прибирање на податоците  Бази на податоци и прашалници 

6 Територијално ниво  Република Македонија 

7 Рокови  За прибирање на податоците: 30.05. 

    За претходни податоци: 30.09. 

    За дефинитивни податоци: 30.10. 

8 Цел на прибирање на податоците  Подобрување на податоците за пресметка на додадената вредност во 
секторот Домаќинства 

9 Национални стандарди (законска основа)  Методологија за пресметка на БДП, 3.8.2.02, ДЗС 

10 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 

    СНС 93, Систем на национални сметки 

    ESA 95, European System of Accounts 

     ЕСС 95, Европски систем на сметки 
 

3.22. Аналитичко истражување VII 
Метабаза на податоците по стандардот на ММФ-експериментално од 2003 - ново 

Аналитичко истражување VII     

1 Назив на истражувањето  Метабаза на податоците по стандардот на ММФ-експериментално од 
2003 - ново 

2 Периодика  Годишно, за ажурирање на метадатата 

    Доставување на податоците до ММФ - соодветно на роковите во 
метадатата 

3 Извор на податоците  Базите на податоци во ДЗС, НБРМ и Министерството за финансии 

4 Опис на фазите за работа  Опис на расположливите податоци 

    Опис на квалитетот на податоците 

    Формирање на  COR индикатори  за реалниот сектор,фискалниот 
сектор,финансискиот сектор  и за Билансот на плаќање 

5 Активности по редослед  Формирање на национално тело за  воведување на ГДДС - 2002 

    Превод на стандардите и  методолошка подготовка - 2002 

    Оформување и доставување на основните податоци од 2003 

6 Територијално ниво  Република Македонија 

7 Рокови  Ажурирање на податоците за метадата годишно, доставување на 
податоците според наведениот период во метадатата 
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8 Цел на прибирање на податоците  Стандардизирање на податоците и индикаторите во согласност со 
стандардите на ММФ  и објавување соодветно на Генералните стандарди 
за дисеминација на податоците 

9 Национални стандарди (законска основа)  Нема   

10 Меѓународни стандарди  Guide to the General  Data Dessimination System MMF, November 2001 

     Упатство за Општиот систем за дисеминација на  податоци на ММФ 
3.23. Аналитичко истражување VIII 
Пресметка на јавната потрошувачка 

Аналитичко истражување VIII     

1 Назив на истражувањето  Пресметка на јавната потрошувачка 

2 Периодика  Прибирање - тримесечно 

    Обработка - тримесечна 

3 Извор на податоците  Министерство за финансии 

4 Опис на фазите за прсметка    Анализа на Прегледот на остварените приходи на Буџетот на Републиката, 
по месеци 

    Анализа на вкупните приходи на Централната влада  
(остварено по тримесечја) 

    Анализа на вкупните приходи на Централната влада  
(остварено по месеци) 

    Анализа на прегледот на остварените трошоци на Буџетот на Републиката 
по месеци 

    Анализа на трошоците на Централната влада  
(остварено по тримесечја) 

    Анализа на трошоците на Централната влада  
(остварено по месеци) 

    Анализа на трансферите (остварени по тримесечја) 

    Анализа на трансферите (остварени по месеци) 

    Анализа на приходите и трошоците на екстрабуџетските фондови (Фонд за 
пензиско и инвалидско осигурување)  

    Анализа на податоците од Фондот за здравство, Фондот за вработување, 
Фондот за регионални и магистрални патишта 

5 Опфат  Целосен   
6 Територијално ниво  Република Македонија 
7 Рокови  Рок за доставување, тримесечно, два мецеца по истекот на претходното 

тримесечје 
8 Начин на прибирање на податоците  Електронска форма 
9 Цел на прибирање на податоците  Пресметка на елементите на  јавната потрошувачка 
10 Национални стандарди (законска основа)  Законот за Буџет ("Службен весник на РМ" бр.79/1993), 

Уредба за сметковниот план ("Службен весник на РМ" бр. 29/2000),  
Закон за акцизи ("Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001) и друга 
законска регулатива од областа на сметководството и економијата 

11 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 

    СНС 93, Систем на национални сметки 

3.24. Аналитичко истражување IX 

Постигнување на сеопфатност на БДП 
Аналитичко истражување IX     
1 Назив на истражувањето  Постигнување на сеопфатност на БДП 
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 

3 Извор на податоците  Министерство за финансии 
    Статистички истражувања во рамките на Државниот завод за статистика 

    Министерство за внатрешни работи 
    Здравствени установи 
    Претпријатија   
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4 Опис на фазите за прсметка    Додадена вредност од нерегистрирано и регистрирано производство, 
приходи од нелегални активности, вредност на залихите со отстранување 
на влијанието на инфлацијата и вредност  на сопствената финална 
потрошувачка 

5 Опфат  Регистрирани претпријатија кои не поднесуваат годишни сметки 
    Нерегистрирани претпријатија 
    Нелегални активности 
6 Територијално ниво  Република Македонија 
7 Рокови  Рок за прибирање на податоците: 30  јуни за претходната година 
    Рок за добивање на претходен податок: 30.09. 

8 Начин на прибирање на податоците  Електронска форма и извештаи 
9 Национални стандарди (законска основа)  Методологија за пресметка на исцрпноста во националните сметки, 

3.8.2.01, 2002 

10 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 
    СНС 93, Систем на национални сметки 
    ESA 95, European System of Accounts 
    ЕСС 95, Европски систем на сметки 
    Прирачници на Eurostart, MMF и други меѓународни институции 
     NACE, Handbook on measuring the non observed economy 

OECD,2002 

    
3.25. Аналитичко истражување X 
Пресметка на  додадената вредност од индивидуалното  земјоделско производство 
         

Аналитичко истражување X     
1 Назив на истражувањето  Пресметка на  додадената вредност од индивидуалното  земјоделско 

производство 
2 Периодика  Прибирање - годишно 
    Обработка - годишна 
3 Извор на податоците   Државниот завод за статистика-база на податоци , вклучувајќи ги и 

податоците од Пописот на земјоделството 2003, Министерството за 
земјоделство,  шумарство и водостопанство, Фондот за пензиско и  
инвалидско осигурување, Агенцијата за унапредување на индивидуалното 
земјоделство и други релевантни институции 

4 Начин на прибирање на податоците  Електронска форма , публикации и прашалници 
5 Опис на фазите за прсметка    Анализа на изворните податоци  за количината на земјоделското 

производство и неговата употреба; анализа на откупот и продажбата на 
земјоделските производи на пазар и пресметка на цените и вредноста на 
земјоделското производство; анализа на податоците и пресметка на 
меѓуфазната потрошувачка,  пресметка на додадената вредност, 
амортизацијата, инвестициите во основни средства и други економски 
категории за земјоделството. 

6 Цел на пресметката  Пресметка на бруто-вредноста на производството, меѓуфазната 
потрошувачка, бруто-додадената вредност, амортизацијата и други 
економски категории. Податоците се употребуваат за пресметка на БДП, за 
составување на сетот  сметки за секторот Домаќинства и за составување на 
ЕСЗ 

7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  Рок за прибирање на податоците: 30 август за претходната година 
    Рок за добивање на претходен податок: 30.09. 
    Рок за добивање на дефинитивен податок: 30.10. 
9 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник  на РМ" бр. 54/97) 

    Законска регулатива од областа на земјоделството  и економијата 
10 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 
    СНС 93, Систем на национални сметки 
    ESA 95, European System of Accounts 
    ЕСС 95, Европски систем на сметки 
    Прирачници на Eurostart, MMF и други меѓународни институции 
     NACE, Handbook on measuring the non observed economy 

OECD,2002  
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3.26. Аналитичко истражување XI 
Секторски  сметки и интегрирани национални сметки  

Аналитичко истражување XI     

1 Назив на истражувањето  Секторски  сметки и интегрирани национални сметки  

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Бази на податоци во Државниот завод за статистика 

Податоци од Министерството за финансии и Народната банка на 
Република Македонија 

4 Опис на фазите на пресметка  Анализа и пресметка на  податоците за економските категории поединечно
по институционални сектори и за вкупната економија,анализа на 
потребните податоци од дополнителни извори и анализа на податоците за 
сметката-странство 

5 Цел на пресметките  Составување на сетот на  сметки (Производна сметка, Сметка за создавање
на доходот, Сметка за распределба на примарниот доход, Сметка за 
секундарна распределба на доходот, Сметка за прераспределба на доходот 
во натура, Сметка за употреба на расположливиот доход, Сметка за 
употреба на прилагодениот расположлив доход, Капитална сметка и 
Финансиска сметка) за: секторот  Нефинансиски претпријатија, 
Финансискиот сектор, секторот Држава, секторот  Домаќинства и секторот
Непрофитни институции што им служат на домаќинствата 

    Составување на интегрирани национални сметки и сметката - странство 

6 Територијално ниво  Република Македонија 

7 Рокови  30 април за т-2   

8 Начин на прибирање на податоците  Електронска форма од базите на ДЗС 

9 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97) 

    Законски прописи од областа на сметководството 
10 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 

    СНС 93, Систем на национални сметки 

    ESA 95,European System of Accounts 

     ЕСС 95, Европски систем на сметки 

3.27. Аналитичко истражување XII 
Сет на сметки за вкупната економија 

Аналитичко истражување XII     

1 Назив на истражувањето  Сет на сметки за вкупната економија 

2 Периодика  Прибирање - годишно 

    Обработка -годишна 
3 Извор на податоците  Бази на податоци во Државниот завод за статистика 

Податоци од Министерството за финансии и Народната банка на 
Република Македонија 

4 Опис на фазите на пресметка  Анализа и пресметка на податоците за составување на сметките за 
вкупната економија 

5 Цел на пресметката  Составување на сетот на сметки за вкупната економија: Сметка на стоки и 
услуги, Производна сметка, Сметка за создавање на доходот, Сметка за 
распределување на примарниот доход, Сметка за секундарна распределба 
на доходот, Сметка за прераспределба на доходот во натура, Сметка за 
употреба на прилагодениот расположлив доход, Капитална сметка и 
Финансиска сметка 

6 Територијално ниво  Република Македонија 
7 Рокови  30 април за т-2   
8 Начин на прибирање на податоците  Електронска форма од базите на ДЗС 

9 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ") бр.54/97 
    Законски прописи од областа на сметководството 

10 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 

    СНС 93, Систем на национални сметки 

    ESA 95,European System of Accounts 

     ЕСС 95, Европски систем на сметки 
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3.28. Аналитичко истражување XIII 

Пресметка на додадената вредност во  здравството- експериментално од 2004 - ново 

Аналитичко истражување XIII     

1 Назив на истражувањето  Пресметка на додадената вредност во  здравството- експериментално 
од 2004 - ново 

2 Периодика  Прибирање - годишно и тримесечно 
    Обработка - годишна и тримесечна 
3 Извор на податоците  Фондот за здравство, Заводот за здравство, податоци од Министерството за

финансии и ДЗС 
4 Содржина на податоците  Подготвување на основни методолошки принципи за пресметка на 

податоците  за трошоците по видови, бројот на вработени по главни 
занимања, инвестиции, плати по одредени занимања,цената на болнички 
ден, трошоците по видови во примарната,секундарната и терцијарната 
здравствена заштита 

5 Опфат  Целосен   
6 Начин на прибирање на податоците  Електронска форма 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  Тримесечно: два месеца по завршување на тримесечјето 
    Годишно: 30 септември за претходната година 
9 Цел на прибирање на податоците  Подобрување на пресметките на додадената вредност во здравството и 

обезбедување на индикатори за секторот Здравство 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Сл. весник на РМ" бр 64/97) 
11 Меѓународни стандарди  ESA 95,European System of Accounts 
    ЕСС 95, Европски систем на сметки 
    OECD System of health accounts 2001 
     Прирачник на OECD 

3.29. Аналитичко истражување XIV 
Изработка на табелите на понуда и употреба и инпут- аутпут табели 

Аналитичко истражување XIV     

1 Назив на истражувањето  Изработка на табелите на понуда и употреба и инпут- аутпут табели 

2 Периодика  Прибирање -тригодишно  
    Обработка - тригодишна  
3 Извор на податоците  ДЗС, деловните субјекти, Министерството за здравство, Министерството за

образование и Министерството за финансии 
4 Содржина на податоците  Табелите за понуда и употреба  и инпут-аутпут табелите содржат податоци 

за понудата на стоки и услуги од домашно производство и од увоз, и 
употребата на стоките и услугите за меѓуфазна потрошувачка и финална 
употреба (потрошувачката, бруто- инвестициите и извозот). 

    Табелите за понуда и употреба на стоките и услугите  ги содржат 
податоците за Производната сметка, Сметката за стоки и услуги и 
Сметката на создавање на доходот 

5 Опис на фазите на пресметка  Истражување на базите на податоци по сектори на  активност, формирање 
на база на податоци за истражувањето 

    Обука  во  соработка со други заводи  и со  помош на експерти за можноста
за прилагодени пресметки, создавање на софтверска поддршка , а врз 
основа на расположливите податоци од Складиштето на податоци 

    Балансирање на податоците со цел елиминирање на инконзистентноста 
помеѓу вкупната понуда и употреба на стоките и услугите 

6 Начин на прибирање на податоците  Електронски, извештаи 
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  Крајот на 2004 година експериментално, табелите за наредните години со 

тригодишна периодика 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на податоци за анализа на економијата, за подобрување на 

пресметките по сектори и за потребите на другите истражувања во ДЗС 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Сл.весник на РМ" бр 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 
    СНС 93, Систем на национални сметки 
    ESA 95,European System of Accounts 
    ЕСС 95, Европски систем на сметки 
    EUROSTAT input-autput manual 

    Прирачник за инпут-аутпут табели од Статистичкиот оддел на Европска 
унија, јули 2001 

     module 405   
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3.30. Аналитичко истражување XV 
Годишна пресметка на бруто-домашниот производ во долари  
Аналитичко истражување XV     
1 Назив на истражувањето  Годишна пресметка на бруто-домашниот производ во долари  

2 Периодика  Прибирање -годишно  
    Обработка - годишна  
3 Извор на податоците  Државниот завод за статистика по  подготвувањето на  податоците за БДП 

за  претходната година и тоа  избалансираните податоци, според методот 
PARE 

4 Содржина на податоците  Анализа на податоците на бруто-домашниот производ по тековни и 
постојани цени, анализа на податоците и пресметки на курсот на доларот 
од НБ и пресметка по најсоодветен метод, БДП во САД долари 

5 Начин на прибирање на податоците  Базите од ДЗС   
6 Територијално ниво  Република Македонија 
7 Рокови  Претходен податок: 15 октомври 
    Дефинитивен податок: 30 октомври 
8 Цел на прибирање на податоците  Потребата од меѓународна споредливост на податоците и оценување на 

реалноста на податоците  во денари 
9 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97) 
10 Меѓународни стандарди  Price adjusted rate of exchange (PARE) 
    Метод на ценовно прилагоден курс , Методологија на ООН 

    OECD и Светската  банка , прирачници 
    Regulation Commision № 1500/2000 
     module 402,  404 

3.31. Аналитичко истражување XVI 
Додадена вредност и бруто -домашен производ според производниот метод по постојани цени на тримесечно ниво 
Аналитичко истражување XVI     

1 Назив на истражувањето  Додадена вредност и бруто -домашен производ според производниот 
метод по постојани цени на тримесечно ниво 

2 Периодика  Прибирање -тримесечно 

    Обработка -тримесечна 
3 Извор на податоците  Податоци од соодветните одделенија на  ДЗС, НБ на РМ, Министерството 

за финансии и други  релевантни институции  
4 Содржина на податоците   Стапки на раст /опаѓање на додадената вредност  во однос на претходниот 

период и додадената вредност и бруто-домашниот производ изразени во 
денари од соодветна референтна година 

5 Територијално ниво  Република Македонија 
6 Рокови  а) Рок за доставување на потребните индикатори од одделенијата на ДЗС и 

соодветните институции: два месеца по завршување на тримесечјето 

    б) Рок за објавување на очекуван квартален БДП : т+3 
    в) Рок за објавување на претходен квартален БДП: т+6  
    г) Рок за објавување на претходен ревидиран  квартален БДП: т+9  
    д) Рок за објавување на дефинитивен квартален БДП - десет месеци по 

завршување на годината по балансирањето со годишните пресметки на 
БДП по постојани цени 

7 Цел на прибирање на податоците  За согледување на движењето на вкупната економија на РМ се 
пресметуваат  реални стапки на раст/опаѓање на додадената вредност и 
бруто-домашниот производ на тримесечно  ниво 

8 Начин на прибирање на податоците  Податоците се прибираат директно  од секторите на ДЗС и соодветните 
институции преку соопштенија, билтени или со електронски начин на 
прибирање 

9 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
10 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 
    СНС 93, Систем на национални сметки (методологија пропишана од 

OECD, Commission of the Europian Communities, IMF, UN, WB)    

    ESA 95,European System of Accounts 
    ЕСС 95, Европски систем на сметки 
    Прирачник за ценовни и волуменски мерења во националните сметки (од 

ЕУРОСТАТ), Прирачник за национални сметки  по постојани цени од ООН

    Прирачник за квартални национални  сметки  (од ЕУРОСТАТ) 
    Handbook on quarterly national 

    Account, EUROSTAT 1999 

    module 403   

     module 411   
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3.32. Аналитичко истражување XVII 
Додадена вредност и бруто-домашен производ според производниот метод по постојани цени на годишно  ниво 

Аналитичко истражување XVII     
1 Назив на истражувањето  Додадена вредност и бруто-домашен производ според производниот 

метод по постојани цени на годишно  ниво 
2 Периодика  Прибирање -годишно 

    Обработка -годишна 
3 Извор на податоците  Податоци од соодветните одделенија на  ДЗС, НБ на РМ, Министерството 

за финансии и други  релевантни институции  
4 Содржина на податоците  Тековни вредности на додадената вредност и бруто-домашниот 

производ,волуменски индекси за индустриското  и земјоделското 
производтсво, како и сооодветни количински индикатори за останатите 
дејности кои се користат за пресметка на волуменски индекси, ценовни 
индекси, извозни и увозни индекси на единечна вредност, број на 
вработени и други потребни податоци за пресметките од ДЗС ,  курсна 
листа  и податоци од платниот биланс од Народна Банка на РМ, приходи и 
расходи на централниот буџет од  Министерството за финансии и други 
релевантни институции (на годишна ниво) 

5 Опфат  Целосен   
6 Територијално ниво  Република Македонија 
7 Рокови  а) Рок за доставување на потребните податоци и индикатори од 

одделенијата на ДЗС и соодветните институции: шест месеци  по 
завршување на годината  

    б) Рок за објавување на претходен годишен БДП по постојани цени: еден 
месец по добивањето на претходните податоци  потребни за пресметките 

    в) Рок за објавување на дефинитивен годишен БДП по постојани цени: 
еден месец по добивањето на дефинитивните  податоци  потребни за 
пресметките 

8 Цел на прибирање на податоците  Пресметка на волуменски индекси и имплицитни дефлатори на додадената 
вредност и бруто-домашниот производ изразен во соодветна референтна 
година 

    За согледување на движењето на вкупната економија на РМ и економската 
развиеност, како и меѓународна споредливот на развиеноста на РМ се 
пресметуваат  реални стапки на раст/опаѓање на  бруто-домашниот 
производ на годишно  ниво 

9 Начин на прибирање на податоците  Податоците се прибираат директно  од секторите на ДЗС и соодветните 
институции преку соопштенија, билтени или со електронски начин на 
прибирање 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 
11 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 

    СНС 93, Систем на национални сметки  (методологија пропишана од 
OECD, Commission of the Europian Communities, IMF, UN, WB)    

    ESA 95,European System of Accounts 

    ЕСС 95, Европски систем на сметки 
     Прирачник за ценовни и волуменски мерења во националните сметки (од 

ЕУРОСТАТ), Прирачник за национални сметки  по постојани цени од 
ООН, Прирачник за квартални национални  сметки  (од ЕУРОСТАТ)  

3.33. Аналитичко истражување XVIII 
Бруто-домашен производ според расходниот метод по постојани цени на годишно  ниво 
Аналитичко истражување XVIII     

1 Назив на истражувањето  Бруто-домашен производ според расходниот метод по постојани цени 
на годишно  ниво 

2 Периодика  Прибирање -годишно 

    Обработка -годишна 

3 Извор на податоците  Податоци од соодветните одделенија на  ДЗС, НБ на РМ  и други  
релевантни институции  

4 Содржина на податоците  Тековни вредности на бруто-домашниот производ пресметан според 
расходниот метод и неговите агрегати, ценовни индекси, извозни и увозни 
индекси на единечна вредност  и други потребни податоци за пресметките 
од ДЗС ,  податоци од платниот биланс од Народна Банка на РМ и други 
релевантни институции(на годишно ниво) 

5 Опфат  Целосен   
6 Територијално ниво  Република Македонија 
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7 Рокови  а) Рок за доставување на потребните податоци и индикатори од 
одделенијата на ДЗС и соодветните институции: шест месеци  по 
завршување на годината  

    б) Рок за објавување на претходен годишен БДП по постојани цени: еден 
месец по добивање на претходните податоци  потребни за пресметките 

    в) Рок за објавување на дефинитивен годишен БДП по постојани цени: 
еден месец по добивањето на дефинитивните  податоци  потребни за 
пресметките 

8 Цел на прибирање на податоците  Пресметка на волуменски индекси и имплицитни дефлатори на 
трошочните агрегати на бруто-домашниот производ и бруто- домашниот 
производ во однос на претходната година, како и  трошочните агрегати на 
бруто-домашниот производ и бруто- домашниот производ изразени во 
соодветна референтна година.  

    За согледување на движењето на вкупната економија на РМ и економската 
развиеност, за меѓународна споредливот на развиеноста на РМ како и за 
други аналитички цели се пресметуваат  реални стапки на раст/опаѓање на 
бруто-домашниот производ и трошочните агрегати (лична потрошувачка, 
јавна потрошувачка,  бруто-инвестиции и извоз-увоз) на годишно  ниво 

9 Начин на прибирање на податоците  Податоците се прибираат директно  од секторите на ДЗС и соодветните 
институции преку соопштенија, билтени или со електронски начин на 
прибирање 

10 Анализа на податоците  По добивање на податоците кои се користат за пресметките како  и по 
пресметките на БДП според расходниот метод пресметан по постојани 
цени, потребна е анализа на податоците  

11 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

12 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 
    СНС 93, Систем на национални сметки (методологија пропишана од 

OECD, Commission of the Europian Communities, IMF, UN, WB)    
    ESA 95,European System of Accounts 
    ЕСС 95, Европски систем на сметки 
     Прирачник за ценовни и волуменски мерења во националните сметки (од 

ЕУРОСТАТ), Прирачник за национални сметки  по постојани цени од ООН

3.34. Аналитичко истражување XIX 
Регионални сметки 

Аналитичко истражување XIX     
1 Назив на истражувањето  Регионални сметки 
2 Периодика  Прибирање -годишно 

    Обработка -годишна 

3 Извори  на податоци  База на податоци од ДЗС како и од релевантни министерства и институции 
кои располагаат со податоци на регионално ниво 

4 Содржина на податоците  Додадена вредност на регионално ниво, број на вработени и додадена 
вредност по институционални сектори 

5 Опфат  Сите субјекти во соодветните региони според ниво на НУТС -3 за кои се 
располага со најрелевантни податоци 

6 Територијално ниво  Региони во Р.Македонија, НУТС 3 

7 Рокови  Започнување на работата и експериментални пресметки на бруто- 
додадената вредност по региони во 2003 година со понатамошен развој и 
пресметки на цел сет на сметки на ниво на региони до крајот на 2007 
година 

8 Цел на истражувањето  Пресметка на бруто-додадената вредност на регионално ниво и подготовка 
на економските сметки 

9 Начин на прибирање на податоците  Во електронска форма и соопштенија 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр. 54/97) 

11 Меѓународни стандарди  SNA 93, System of National Accounts 

    СНС 93, Систем на национални сметки 

    ESA 95,European System of Accounts 

    ЕСС 95, Европски систем на сметки 

     Соодветни прирачници 
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3.35. Аналитичко истражување XX 

Пресметка на податоци во БДП во Евра 

Аналитичко истражување XX     

1 Назив на истражувањето  Пресметка на податоци во БДП во Евра 

2 Цели на истражувањето  Подготовка на методолошки принципи за искажување на податоците за 
БДП во ЕВРА за меѓународна споредливост 

3 Фази на истражувањето  Стекнување и обука за пресметките во ЕВРА според хармонизираните 
податоци во ДЗС 

4 Национални стандарди  Програма за статистички истражувања ("Службен весник на РМ 64/1997") 

5 Меѓународни стандарди  Regulatcion Council №  1103/97 

              module 521  New Agreement Commission of  01.12.1999 

 
3.1. Публикување на податоци  
  Податоци публикувани во соопштенија     
  СООПШТЕНИЈА     
1 Назив на соопштението  Краткорочни макроекономски индикатори 
  Број на годишни изданија  4   
  Време на излегување од печат  Три месеци по завршувањето на претходното тромесечје 
  Територијално ниво  Република Македонија  
  Содржина на податоците  БДП според производниот метод по постојани цени на квартално ниво, 

јавна потрошувачка, инвестиции во машини и опрема, увоз и извоз на 
стоки и услуги  по тековни цени на тримесечно ниво  

2 Назив на соопштението  Инвестиции во Република Македонија 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  20 октомври за претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија  
  Содржина на податоците  Инвестициите во основни средства се прикажуваат според намената на 

вложувањата, техничката структура и обликот на сопственост 

3 Назив на соопштението  Странски директни вложувања 
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  31 октомври за претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија  
  Содржина на податоците  Странски директни вложувања во РМ според дејноста на вложувањето по 

земји, број на вработени и просечна бруто- плата по вработен во 
претпријатијата со СДВ, финансиски резултати од работењето на 
претпријатијата со СДВ 

4 Назив на соопштението  Бруто домашен производ на Република Македонија, годишни податоци 

  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  25.12. за претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија  
  Содржина на податоците  Бруто домашен производ по тековни цени, структура и пораст по сектори 

  Податоци публикувани во месечен статистички 
извештај (билтен) 
(дел за квартални податоци) 

    

  Број на годишни изданија  4   
  Време на излегување од печат  Месечно   
  Територијално ниво  Република Македонија  
        
  Содржина на податоците  Додадена вредност и БДП на квартално ниво (стапки на раст/опаѓање), 

расходни агрегати на БДП, јавна потрошувачка и инвестиции во машини и
опрема - тековни цени 
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  Податоци публикувани во статистички прегледи 
(публикации) 

    

1 Назив на публикацијата  Претходни статистички податоци, годишно 

  Број на годишни изданија  1   

  Време на излегување од печат  Декември за тековната година 

  Територијално ниво  Република Македонија  

  Содржина на податоците  БДП според производниот метод  и структура на БДП по сектори на НКД 
(тековни цени).Додадена вредност и БДП изразени во денари од 1997 
година и волуменски индекси на додадената вредност и БДП.  Инвестиции
во машини и опрема 

  Податоци публикувани во Статистичкиот 
годишник на Република Македонија 

    

1 Содржина на податоците  БДП според производниот метод( по тековни и по постојани цени), БДП 
според расходниот метод( по тековни и по постојани цени), инвестиции во
Република Македонија според намената на вложувањата, техничката 
структура и обликот на сопственост-комбинирани табели, странски 
директни вложувања во РМ по земји, долгорочна производна кооперација  
по земји, инвестициони работи по земји 

  Период на кој се однесуваат  Претходна година 

  Територијално ниво  Република Македонија  

  Податоци публикувани во статистички прегледи     

1 Назив на статистичкиот преглед  Бруто-домашен производ на Република Македонија 

  Број на годишни изданија  1   

  Време на излегување од печат  Февруари во тековната година, со податоци за претходната година 

  Територијално ниво  Република Македонија  

  Содржина на податоците  Податоци за извори на додадената вредност и трошочната структура на 
БДП - вкупно и по институционални сектори и потсектори по тековни 
цени по производен метод, податоци за БДП по постојани цени, податоци 
за макроекономските индикатори, податоци за понудата и употребата на 
стоки и услуги, агрегатите на националните сметки по жител и по 
вработен, податоци за БДП по расходен метод 

2 Назив на статистичкиот преглед  Интегрирани економски сметки на Република Македонија 

  Број на годишни изданија  1   

  Време на излегување од печат  Април за т-2   

  Територијално ниво  Република Македонија  

  Содржина на податоците  Интегрирани сметки за вкупната економија и по институционални сектори
со податоци за тековите на средствата помеѓу институционалните сектори 
кои се регистрирани во примарната и секундарната распределба на 
доходот, потрошувачката, инвестициите и трансакциите со странство 

3 Назив на статистичкиот преглед  Инвестиции во Република Македонија 

  Број на годишни изданија  1   

  Време на излегување од печат  20 декември, за претходната година 

  Територијално ниво  Република Македонија  

  Содржина на податоците  Инвестициите во основни средства се прикажуваат според намената на 
вложувањата, техничката структура и обликот на сопственост-детален 
преглед на податоци 

  Податоци публикувани во статистички преглед     
4 Назив на статистичкиот преглед  Методологија за институционални секори 
  Број на годишни изданија     
  Време на излегување од печат  Март 2003   
  Територијално ниво  Република Македонија  
5 Назив на статистичкиот преглед  Методологија за пресметка на бруто-домашен производ на квартално 

и годишно ниво по постојани  цени  
  Број на годишни изданија     
  Време на излегување од печат  Декември, 2003   
  Територијално ниво  Република Македонија  
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6 Назив на статистичкиот преглед  Прирачник за пресметка на инпут- аутпут табели 

  Број на годишни изданија     
  Време на излегување од печат  Јули, 2004   
  Територијално ниво  Република Македонија  
7 Назив на статистичкиот преглед  Методологија за пресметка на регионални сметки 
  Број на годишни изданија     
  Време на излегување од печат  Март, 2004   
  Територијално ниво  Република Македонија  
8 Назив на статистичкиот преглед   Ревизија на методологијата за пресметка на бруто- домашниот 

производ 
  Број на годишни изданија     
  Време на излегување од печат  Март, 2005   
  Територијално ниво  Република Македонија  
9 Назив на статистичкиот преглед  Прирачник за примена  на цени и волуменски индикатори  во 

националните сметки 
  Број на годишни изданија     
  Време на излегување од печат  Април, 2006   
  Територијално ниво  Република Македонија  

10 Назив на статистичкиот преглед  Прирачник за пресметка на индикатори за меѓународна споредба 

  Број на годишни изданија     
  Време на излегување од печат  Март, 2006   
  Територијално ниво  Република Македонија  

  Податоци по барање на  домашни  корисници     
1 Рок на доставување на податоците  По барање   
  Домашен корисник  Народна банка на РМ 
2 Рок на доставување на податоците  По барање   
  Домашен корисник  Министерство за финансии 
3 Рок на доставување на податоците  По барање   
  Домашен корисник  Министерство за стопанство  
  Податоци по барање на  меѓународни  корисници     

1 Назив на прашалникот  Прашалник за статистичкиот годишник 
  Рок на доставување на податоците  Декември   
  Меѓународен  корисник  ЕУРОСТАТ   
2 Назив на прашалникот  Прашалник за 1995 - основни индикатори 
  Рок на доставување на податоците  Октомври   
  Меѓународен  корисник  Обединети нации  
3 Назив на прашалникот  Податоци за индустријата во однос со БДП  

  Рок на доставување на податоците  Март   

  Меѓународен  корисник  Обединети нации 

4 Назив на прашалникот  Прашалник за макроекономските индикатори за земјите во 
транзиција 

  Рок на доставување на податоците  Полугодишно   
  Меѓународен  корисник  Обединети нации/Европска економска комисија  

5 Назив на прашалникот  Барање за World investment report  

  Рок на доставување на податоците  Март   

  Меѓународен  корисник  Обединети нации 

6 Назив на прашалникот  Барање за дополнување на базата на податоци на ОН од страна на 
Министерството за животна средина 

  Рок на доставување на податоците  Ноември   

  Меѓународен корисник  Обединети нации 
7 Назив на прашалникот  Барање за индекси на БДП од првата половина на тековната во однос 

на првата половина од претходната година 
  Рок на доставување на податоците  Септември   
  Меѓународен корисник  Обединети нации/Европска економска комисија  
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8 Назив на прашалникот  Барање за процена на БДП за секоја година 

  Рок на доставување на податоците  Октомври   

  Меѓународен корисник  Обединети нации/Европска економска комисија  

9 Назив на прашалникот  Барање на податоци за висината на БДП и  прашања за некои 
макроекономски податоци 

  Рок на доставување на податоците  Декември   

  Меѓународен корисник  Виенски институт за интернационални економски студии 
10 Назив на прашалникот  Барање за висината на БДП од 1995 по економски активности и 

трошоци 

  Рок на доставување на податоците  Ноември   

  Меѓународен  корисник  Economist intelligence unit 
11 Назив на прашалникот  Прашалник за индустриска статистика 

  Рок на доставување на податоците  Февруари   

  Меѓународен корисник  Европска банка за обнова и развој  
 
4. СИСТЕМ НА СТАТИСТИЧКИ РЕГИСТРИ 

4.1. Административни регистри и евиденции 
4.1.1. Евиденција на деловни субјекти и  единиците во состав (деловни единици)  

1 Назив    Евиденција на деловни субјекти и  единиците во состав (деловни 
единици)  

2 Периодика   Тековно    

3 Извор на податоците  Надворешни регистрациони тела (Основните судови, Министерство за 
економија, Министерство за образование и наука и други) и по основ на 
закон 

4 Содржина на податоците   за деловните субјекти - број на деловниот субјект (БДС), назив на 
субјектот (целосен и скратен), седиште (земја, населено место, општина, 
улица, куќен број, телефон), обликот на организирање, форма на 
сопственоста, потекло на капиталот, претежна дејност по НКД, податоци за 
промените, податоци за основачот и неговиот директор, дата и регистарски 
број од органот кој го регистрирал, регистриран надворешно трговски 
промет; за  единиците во состав - назив на субјектот, број на деловниот 
субјект во чиј состав е единицата и редниот број на единицата, адреса, 
претежна дејност и податоци за промената; за преставништва на странски 
фирми - назив на субјектот (целосен скратен), седиште (земја, населено 
место, општина, улица, куќен број), обликот на организирање, форма на 
сопственоста, потекло на капиталот, податоци за промените, податоци за 
основачот и неговиот директор, дата и регистарски број од органот кој го 
регистрирал и регистриран надворешно трговски промет. 

5 Опфат  Сите деловни субјекти (правни и физички лица) во Република Македонија и 
нивните единици во состав  

6 Начин на прибирање на податоците од надлежните 
органи за регистрација 

 Од документацијата на деловните субјекти при определување на претежната
дејност и од надлежните органи за регистрација  

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  Тековно    
9 Цел на прибирањето на податоци  Утврдени во Закон за национална класификација на дејности 
10 Национален стандард и законска основа  Закон за национална класификација на дејности ("Сл. Весник на Република 

Македонија" бр.7/98) и Одлуката за национална лкласификација на дејности 
("Сл. Весник на Република Македонија" бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди  Наце рев.1 на ЕУ, Уредба на ЕУ за деловните регистри за статистички 
потреби и Методологијата на ЕУРОСТАТ - за водење на таквите регистри 

    Council regulation (EEC) No 2186/93 of 22 July 1993 on Community 
coordination in Drawing up business registers for statistical purposes 

    Council regulation (EEC) No 696/93 of March 1993 on statistical units for 
observation and analysis of the production system in the Community 

    Council regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical 
classification of economic activities in the European Community 

 4.1.2. Регистар на население 

1 Назив   Регистар на население 
2 Периодика  Тековно   
3 Извор на податоците:  Министерство за внатрешни работи 
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4 Содржината на податоците   ЕМБГ на лицето, име и презиме, пол, моминско презиме, име на татко, име 
на мајка, место на раѓање (населено место,), место на живеење (населено 
место, општина,), адреса на живеење (улица, број, додаток на куќен број, 
влез и стан), државјанство,  датум на промени. 

5 Опфат  Граѓани со постојано место на живеење во Република Македонија 
6 Начин за спроведување на прибирањето:  Од административните евиденции и регистри што ги води Министерството 

за внатрешни работи ( доставувањето се врши во електронска форма) 

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини и населени места 
8 Рокови:  Полугодишно во 2003 година 
    квартално од 2004 година 
    Квартално и месечно од 2005 година 
9 Цел на прибирањето на податоци  Утврдени во Законот за единствениот регистар на населението во СР 

Македонија  
10  Национален стандард и законска основа  Закон за единствениот регистар на населението во СР Македонија ("Сл. 

Весник СРМ" бр. 46/90), Список на улици, населени места и општини 
шифрарници за брачна состојба, државјанство, национална припадност и др.

11 Меѓународни стандарди      
4.1.3. Регистар на просторни единици 

1 Назив  Регистар на просторни единици 
2 Периодика  Тековно   
3 Извор на податоците  Законот за територијална поделба на Република Македонија - за општините 

и населените места; Државниот завод за геодетски работи - за границите на 
општините и населените места; Државниот завод за статистика - за 
статистичките кругови; општините и министерството кое ја покрива областа 
на урбанизмот.за улиците и куќните броеви  

4 Содржина на податоците  За секоја просторна единица (општина, населено место, месна заедница, 
статистички круг): матичен број, назив и врска со просторната единица од 
повисоко ниво. Графички  приказ преку скици на статистичките кругови и  
описи за истите. За улиците: матичен број на населеното место, шифра на 
улица, матичен број на улица и назив на улица. 

5 Опфат  Територијата на Република Македонија 
6 Начин на прибирање на податоците  Со превземање на податоците од надлежните институции за податоците што

се водат 
7 Територијално ниво  Република Македонија, општина, населено место, месна заедница, 

статистички круг 
8 Рокови  Тековно   
9 Цел на прибирањето на податоци  Утврдени во Закон за регистар на просторни единици 

10  Национален стандард и законска основа  Закон за регистар на просторните единици во СРМ ("Сл. Весник на СРМ" 
бр. 10/90),Номенклатура на територијални единици за статистика 
(НУТС)("Сл. Весник на РМ" бр. 31/10) , Систематски списоци за општини, 
населени места, улици, шифрарници, и др 

11 Меѓународни стандарди  Nomenclature of Teritorial Units for Statistics (NUTS) Council Regulation (EEC) 
No.2052/88 O.J.L 185 July 1988 

 
4.2. Статистички регистри 
4.2.1. Статистички регистар на деловни субјекти 

1 Назив   Статистички регистар на деловни субјекти 

2 Периодика   Тековно   
3 Извор на податоци  Органот надлежен за водење на Административниот регистар на 

правни лица, Министерство за финансии-Управата за јавни приходи, 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Заводот за вработување
и други,    статистичките извештаи и базите на податоци во Државниот 
завод за статистика 

4 Содржина на податоците   - за правната единица (ПЕ): 
     - идентификациони варијабли:број (идентификационен) на правната 

единица, дата на основање, даночен број, дали е активен, назив(потполн
и скратен), форма (тип) на сопственост, облик на организирање, адреса 
на која се води седиштето (улица и шифра, куќен број, поштенски број, 
населено место и шифра, општина и шифра, телефонски повикувачки 
број, телефонски број, факс, Е-маил), адреса на која се води 
вистинското седиште и адреса на која се води книговодството, потекло 
на капитал во проценти (и историјат/архива), регистриран надворешно-
трговски промет; 
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     - демографски варијабли:дата на создавање(дата кога правната единица
ја започна својата активност официјално), дата  на престанок и 
причини;  

     - стратификациски варијабли: :дејност на ПЕ по НКД (шифра), промет 
на ПЕ, додадена вредност на ПЕ, средства на вработени, исплатени 
плати, број на вработени,   секундарна дејност, големина (мали, средни 
и големи), институционален сектор. 

    За  локална единица (ЛЕ): 
     - идентификациони варијабли: идентификационен број на  правна 

локална единица (ЛЕ), дали е активна, назив,  адреса (улица и шифра, 
куќен број, поштански број, населено место и шифра, општина и 
шифра, телефонски повикувачки број, телефонски број, факс, Е-маил); 

     - демографски варијабли: дата на основање (дата кога ЛЕ ја започна 
својата активност официјално), дата  на престанок и причини 

     - стратификациски варијабли:  дејност на ЛЕ по НКД (шифра), промет 
на ЛЕ во илјадници денари, исплатени плати од ЛЕ, број на вработени 
во ЛЕ,  секундарна дејност, големина (мали,средни и големи), 
институционален сектор. 

    За локална единица на чиста дејност (ЛЕЧД): 
     - идентификациони варијабли: идентификационен број на  ЛЕЧД, дали 

е активна, назив,  адреса (улица и шифра, куќен број, поштански број, 
населено место и шифра, општина и шифра, телефонски повикувачки 
број, телефонски број, факс, Е-маил); 

     - демографски варијабли: дата на создавање (дата кога ЛЕЧД ја 
започна својата активност), дата и причина на престанок;  

     - стратификациски варијабли: дејност на ЛЕЧД по НКД (шифра), 
промет, исплатени плати, број на вработени,  секундарна дејност, 
големина (мали, средни и големи), институционален сектор.  

5 Опфат  Активните правни единици, локалните единици и единиците на чиста 
дејност во РМ  

6 Начин на прибирање на податоците  Превземање на податоци од административните регистри и евиденции, 
статистичките истражувања и базите на податоци на Државниот завод 
за статистика  

7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  Тековно   
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на база на податоци за статистички цели 

4.2.1. Статистички регистар на деловни субјекти 

10 Национален стандард  Одлука за национална лкласификација на дејности (Сл. Весник на 
Република Македонија бр. 20/98) 

11 Меѓународни стандарди  Наце рев.1 на ЕУ, Уредба на ЕУ за деловните регистри за 
статистички потреби и Методологијата на ЕУРОСТАТ - за водење 
на таквите регистри 

    Council regulation (EEC) No 2186/93 of 22 July 1993 on Community 
coordination in Drawing up business registers for statistical purposes 

    Council regulation (EEC) No 696/93 of March 1993 on statistical units for 
observation and analysis of the production system in the Community 

     Council regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical 
classification of economic activities in the European Community 

4.2.2. Статистички регистар на население 

1 Назив  Статистички регистар на население 
2 Периодика  Тековно   
3 Извор на податоците  Административните евиденции и регистри од МВР, пописи на 

населението и статистички истражувања. 
4 Содржина на податоците   ЕМБГ на лицето, име и презиме, пол, моминско презиме, име на татко, 

име на мајка, дата на раѓање, брачна состојба, место на раѓање 
(населено место, општина, држава), место на живеење (населено место, 
општина, држава), адреса на живеење (улица, број, додаток на куќен 
број, влез и стан), државјанство, национална припадност, дата на 
смртта,статус на лицето, домаќинство, датум на настани, промени и 
корекции. 

5 Опфат   Република Македонија (вкупното население по Методологија) 
6 Начин на  прибирањето на податоците  Од административните евиденции и регистри на Министерството за 

внатрешни работи и од бази на податоци на ДЗС 

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини и населени места 
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8 Рокови  Полугодишно во  2003 година,   
    Квартално 2004 година 
    Мецечно од 2005 година 
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на база на податоци за статистички цели 

10 Национален стандард  Список на улици, населени места и општини шифрарници за брачна 
состојба, државјанство, национална припадност и др. 

11 Меѓународни стандарди      
4.2.3. Статистички регистар на просторните единици 
1 Назив  Статистички регистар на просторните единици 
2 Периодика  Тековно   
3 Извор на податоците  Државниот завод за статистика, (административниот регистар на 

просторни единици) Државниот завод за геодетски работи (вклучувајќи 
ги дигиталните податоци), општините, Министерството надлежно за 
областа на урбанизмот. 

4 Содржина на податоците  За општина, НУТС единици, населено место, статистички круг, 
пописен круг, како и улица, куќен број од евиденцијата на просторните 
единици,  следните податоци: матичен број, назив, и врска со 
просторната единица од повисок ред 

5 Опфат  Територија на Република Македонија 
6 Начин на прибирање на податоците  Со превземање на поатоците од надлежните институции 
7 Територијално ниво  Република Македонија, НУТС 1, НУТС 2, НУТС 3, НУТС 4, НУТС 5, 

општина, населено место, статистички круг, пописен круг 
8 Рокови  Тековно   
9 Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на база на податоци за статистички цели 

10 Национален стандард  Номенклатура на територијални единици за статистика (НУТС), 
Систематски списоци за општини, населени места, улици, шифрарници,
и др. 

11 Меѓународни стандарди  Nomenclature of Teritorial Units for Statistics (NUTS) Council Regulation 
(EEC) No.2052/88 O.J.L 185 July 1988 

 
4.3. Статистички истражувања за статистичките регистри 

4.3.1. Статистичко истражување на деловните субјекти и единиците во состав 
1 Назив на исѕтражувањето  Статистичко истражување на деловните субјекти и единиците во 

состав 
2 Периодика  месечно (за деловните субјекти и нивните единици во состав). 
3 Извор на податоците  Централниот регистар односно Административниот регистар на правни 

лица (за деловните субјекти и нивните единици во состав), други 
регистри и базите на податоци во Државниот завод за статистика  

Содржината на податоците   - за деловните субјекти:-број на деловниот субјект, назив на субјектот 
(целосен и скратен), седиште (земја, населено место, општина, 
улица,куќен број, телефон, факс,е-маил), облик на организирање, форма
на сопственост, потекло на капиталот, претежна дејност по НКД, 
податоци за промените, податоци за основачот и неговиот директор, 
дата и регистарски број на органот кој го регистрирал, надворешно 
трговски промет; 

4 

   - за деловните единици во состав:-назив на субјектот, број на 
деловниот субјект во чиј состав е единицата и редниот број на 
единицата, адреса, претежна дејност и податоци за промената.   

5 Опфат       Целосен за сите деловни субјекти (правни и физички лица) во 
Република Македонија и нивните единици во состав, новооснованите 
деловни субјекти и промените кај деловните субјекти и друго 

6 Начин на прибирање на податоците  превземање/добивање податоци од надлежен државен орган во 
Централниот регистар на Република Македонија  и други и базите на 
податоци во Државниот завод за статистика  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8. Рокови  критичен момент-последниот ден во месецот 
    Рокови за давање на податоците:-10-ти во месецот  
    Рокови за објавување на податоците-15-ти во месецот за пртходниот 

месец 
9 Цел на прибирање на податоците  Анализа на податоците за деловните субјекти 
10 Национални стандарди  Одлука за национална лкласификација на дејности ("Сл. Весник на 

Република Македонија" бр. 20/98) 
11 Меѓународни стандарди  NACE Rev. 1-Council regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on 

the statistical classification of economic activities in the European 
Community                                                                                        
Commission Regulation /EEC /No 761/93 of 24 March 1993                            
amendmends - OJ No L 293 of 24 October 1993; OJ No L 181of 28 June 
1989 
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4.3.2. Статистичко истражување на деловнате субјекти и единиците во состав  
 1. Назив на истражувањето  Статистичко истражување на деловнате субјекти и единиците во 

состав  
2 Периодика  годишно (за деловните субјекти и нивните единици во состав). 
3 Извор на податоците  Централниот регистар односно Административниот регистар на правни 

лица (за деловните субјекти и нивните единици во состав), други 
регистри и базите на податоци во Државниот завод за статистика  

4  Содржината на податоците   - за деловните субјекти:-број на деловниот субјект, назив на субјектот 
(целосен и скратен), седиште (земја, населено место, општина, 
улица,куќен број,телефон, факс,е-маил), облик на организирање, форма 
на сопственост, потекло на капиталот, претежна дејност по НКД, 
податоци за промените, податоци за основачот и неговиот директор, 
дата и регистарски број на органот кој го регистрирал, надворешно 
трговски промет; 

     - за деловните единици во состав:-назив на субјектот, број на 
деловниот субјект во чиј состав е единицата и редниот број на 
единицата, адреса, претежна дејност и податоци за промената.   

5 Опфат  Целосен за сите деловни субјекти (правни и физички лица) во 
Република Македонија и нивните единици во состав, новооснованите 
деловни субјекти и промените кај деловните субјекти и друго 

6 Начин на  прибирањето на податоците  превземање/добивање податоци  од надлежен државен орган во 
Централниот регистар и други и базите на податоци во Државниот 
завод за статистика  

7 Територијално ниво   Република Македонија, општини 
8 Рокови  Рокови: критичен момент-состојба 31.12; 
    Рокови за давање на податоците:-15.01 во наредната година  
    Рокови за објавување на податоците-30.01 во наредната година  
9 Цел на прибирање на податоците  Анализа на податоците за деловните субјекти 
10 Национални стандарди  Одлука за национална лкласификација на дејности (Сл. Весник на 

Република Македонија бр. 20/98) 
11 Меѓународни стандарди  NACE - Council regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the 

statistical classification of economic activities in the European Community     
Commission Regulation /EEC /No 761/93 of 24 March 1993                            
amendmends - OJ No L 293 of 24 October 1993; OJ No L 181of 28 June 
1989                                   

4.3.3. Демографија на мали и средни претпријатија 
1. Назив  Демографија на мали и средни претпријатија 
2. Периодика  Годишно од 2004 година 
3 Извор на податоците   Претпријатија-деловните субјекти  
4  Содржината на податоците  Идентификациони податоци-назив, адреса идентификационен број, 

телефон, факс, е-маил; 
    -облик на организирање (правна форма); 
    -тековна состојба на претпријатието; 
    -услови за почеток и развој. 

5 Опфат  4000 претпријатија-деловни субјекти избрани по пат на примерок 
6 Начин на прибирање на податоците  Преку анкета - преку анкетари и ПО  
7 Територијално ниво  Република Македонија и општини 
8 Рокови  Критичен момент: 15.05. 
    Рок за извештајни единици 30.05 
    Рок за подготовка на резултати - октомври 
9 Цел на прибирање на податоците  Анализа на податоците за деловните субјекти 
10 Национални стандарди  Одлука за национална лкласификација на дејности ("Сл. Весник на 

Република Македонија" бр. 20/98) 
11 Меѓународни стандарди  NACE Rev. 1-Council regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on 

the statistical classification of economic activities in the European 
Community                                                                                 
Commission Regulation /EEC /No 761/93 of 24 March 1993                            
amendmends - OJ No L 293 of 24 October 1993; OJ No L 181of 28 June 
1989   

4.3.4. Пилот проект за контрола на податоците од СРН 
1 Назив  Пилот проект за контрола на податоците од СРН 
2 Периодика  Годишно од 2004 
3 Извор  Домаќинства (примерок ) 
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4 Содржина на податоците  Домаќинството и членови на домаќинството (име и презиме, ЕМБГ на 
лицата, адреса, сродство и др.)  

5 Опфат  4000 домаќинства (примерок) 
6 Начин на  прибирањето на податоците  Непосредна посета на домаќинствата од анкетар 
7 Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8 Рокови  Рокови: критичен момент-состојба : 15 април  
    Рокови за давање на податоците: 15 дена 
9 Цел на прибирање на податоците   Оценка на степенот на ажурноста на Регистарот на население 
10 Национални стандарди   Список на улици, населени места и општини шифрарници за брачна 

состојба и др. 
11 Меѓународни стандарди      

 
4.1. Публикување на податоците 
I. Податоци публикувани во статистички 

прегледи/соопштенија 
  

  
  За Деловните субјекти     
1 Назив на  публикацијата    Видови  на деловни субјекти и единици во состав запишани во 

евиденцијата/регистарот/статистичкиот регистар на деловни 
субјектиединиците, распределени по НКД   

   Број на годишни изданија  1 (еден)   
  Време на излегување од пеат  25 јанури тековната година со податоци за претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија, статистички региони, групи на општини и по 

општини  ( НУТС нивоа 1,3,4 и 5) 
  Содржина на податоците  Деловни субјекти по видови и сектори на дејност, форма на 

сопственост и потекло на капиталот, и единици во состав според 
големината (мали, средни и големи) 

2 Назив на соопштението  Видови  на деловни субјекти и  запишани во 
евиденцијата/регистарот/статистичкиот регистар на деловни 
субјектиединиците, распределени по НКД   

  Број на годишни изданија  12 (дванаесет)   
  Време на излегување од пеат  15 во месецот за претходниот месец (освен за декември до 25-ти  

јануари наредната година 
  Територијално ниво  Република Македонија и по општини а од 2005 по НУТС  

(ниво 1, 3 и 5) 
  Содржина на податоците  Деловни субјекти по видови и сектори на дејност, форма на 

сопственост и потекло на капиталот 
3 Назив на соопштението  Демографија на мали и средни претпријатија (деловни субјекти) 
  Број на годишни изданија  1 (еден)   
  Време на излегување од печат   октомври (од 2004 година) 
  Територијално ниво  Република Македонија и по општини 
  Содржина на податоците  според типот/големината на претпријатието, сектори на дејност,  

тековни состојби и услови за развој 
4 Назив на публикацијата  Демографија на мали и средни претпријатија (деловни субјекти) 
  Број на годишни изданија  1 (еден)   
  Време на излегување од пеат   ноември (од 2004 година) 
  Територијално ниво  Република Македонија, статистички региони и по општини (Нутс нивоа

1,3 и 5) 
  Содржина на податоците  според типот/големината на претпријатието, сектори на дејност,  

тековни состојби и услови за развој 
  За населението     
5 Назив на соопштението  Население во Република Македонија  
   Број на годишни изданија  1 (еден)   
  Време на излегување од пеат  во март од тековната година со податоци за претходната година 
  Територијално ниво  Република Македонија, општини и населени места 
  Содржина на податоците  Население по пол и возраст и др.белези  во Република Македонија, 

општини и населени места 
  За просторните единици     
6 Назив на публикацијата  Систематски список на општини, населени места од 2004 година 
  Број на годишни изданија  1 (еден)   
  Време на излегување од печат  31 јануари со сите промени во претходната година 
  Територијално ниво  општини и населени места 
  Содржина на податоците  називи на општините и населените места,  матични броеви за 

општините и населените места,  шифри  на НУТС единиците  
7 Назив на публикацијата  Систематски список на улици по населени места и  општини од 2004 

година 
  Број на годишни изданија  1 (еден)   
  Време на излегување од печат  30  јуни со сите промени во претходната година 
  Територијално ниво  општини и населени места 
  Содржина на податоците  називи на улиците населеното место и општината каде припаѓа, 

матични броеви на улиците    
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II. Податоци публикувани во месечниот статистички 
извештај 

  
  

1 Назив на соопштението  Месечен статистички извештај  
  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  крај на месецот   
  Територијално ниво  Република Македонија  
  Содржина на податоците  Деловни субјекти по видови и сектори на дејност, форма на 

сопственост и потекло на капиталот 
2 Назив на соопштението  Краткорочни истражувања на стопанските движења во Република 

Македонија  
  Број на годишни изданија  12   
  Време на излегување од печат  крај на месецот   
  Територијално ниво  Република Македонија  
  Содржина на податоците  Деловни субјекти по видови и сектори на дејност, форма на 

сопственост и потекло на капиталот 
III. Податоци публикувани во Претходни статистички 

податоци за Република Македонија  
  

  
1 Назив на соопштението  Претходни статистички податоци за Република Македонија  
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат  крај на годината 
  Територијално ниво  Република Македонија  
  Содржина на податоците  Деловни субјекти по видови и сектори на дејност,  форма на 

сопственост и потекло на капиталот 
IV. Податоци публикувани во Статистички Годишник на 

Република Македонија  
  

  
  За деловните субјекти     
  Назив на публикацијата  Статистички годишник на Република Македонија  
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат     
  Територијално ниво  Република Македонија и по општини 
  Содржина на податоците  Деловни субјекти по видови и сектори на дејност, форма на 

сопственост и потекло на капиталот  
  Период на кој се однесуваат  серија на податоци за 5 години 
  За населението     
  Назив на публикацијата   Статистички годишник на Република Македонија  
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од пеат     
  Територијално ниво  Република Македонија и по општини 

  Содржина на податоците  население по пол и возраст од 2005 година 
  За просторните единици     
  Назив на публикацијата  Статистички годишник на Република Македонија  
  Број на годишни изданија  1   
  Време на излегување од печат     
  Територијално ниво  Република Македонија и по статистички региони 
  Содржина на податоците  тематски карти за население по национална и други  демографски 

податоци, податоци од земјоделие и други области 
 
5. СИСТЕМ РАЗВОЈНИ ПРОЕКТИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
5.1. Развој на системот на мета-дати 
1 Назив на проектот  Развој на системот на мета-дати  
2 Периодика  Континуирано во 2003-2007 
3 Извор на податоците  Интерната документација на ДЗС 
4 Опис на фазите  Дефинирање на план за стриктни области за 

имплементација- април 2003 
    Конкретна имплементација на 2 области и поврзување со 

дисеминационата база -до декември 2003 

5 Цел на проектот  Електронска стандардизација на документацијата на 
статистичкиот информационен систем  

6 Национални стандарди (законска основа)  нема   
7 Меѓународни стандарди  Препораки на Европската комисија за квалитет на 

податоците, стандарди на ММФ, за општа и посебна 
дисеминација на податоци: GDDS, December 1997; SDDS, 
March 1996; http:/dsbb.imf.org 

5.2. Статистичка терминологија  
1 Назив на проектот  Статистичка терминологија 
2 Периодика  Континуирано во периодот 2003-2007 
3 Извор на податоците  КРОНОС базата од ЕУРОСТАТ и методолошките 

материјали издадени од Државниот завод за статистика  
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4 Опис на фазите  I фаза: терминологија од областите Национални сметки, 
Надворешна трговија, Цени и Пазар на трудот(завршено 
во 2002); 
II фаза: преостанатите области од доменот на 
статистиката: 
III фаза:публикување и анимација на статистичката 
терминологија. 

5 Цел на проектот  Воспоставување на стандардна статистичка терминологија 
на македонски јазик во насока на јакнење на статистичката
култура во Република Македонија .  

6 Национални стандарди (законска основа)  Нема   
7 Меѓународни стандарди  КРОНОС базата од ЕУРОСТАТ 
5.3. Автоматизација на системот на национални сметки 
1 Назив на проектот 

 

Автоматизација на системот на национални сметки, 
модул 2 интегрирање на базни статистички 
истражувања  

2 Периодика  Континуирано во 2003-2007 
3 Извор на податоците  Податоци од статистичките истражувања на ДЗС, тековни 

бази на ДЗС,  Управата за јавни приходи и други 
институции 

4 Опис на фазите   Формирање на тим -2003  
   

 
Тестирање на можноста за автоматизирање на  едно  
истражување од деловните статистики-2003 

   
 

Пробна фаза за вклучување на индикатори во пресметката 
на БДП-2004  

5 Рокови  Соодветно на програмата од другите сектори на ДЗС 
    имплементација континуирано 
6 Цел   Интегрирање на податоците од  повеќе бази на податоци 

во постојното Скадиште на податоци за потребите на 
национални сметки 

7 Национални стандарди (законска основа)  нема   
8 Меѓународни стандарди  нема    
5.4. Статистика на информатичко општество 
1 Назив на истражувањето  Пилот статистичко истражување за користење на информатичко-

комјутерски технологии во претпријатијата (ИКТ-1) 

2 Периодика  Прибирање - годишно  
    Обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Претпријатија, трговци поединци и трговски друштва од НКД избрани 

области 
4 Содржина на податоците  базично користење на персонални комјутери 
    базично користење на интернет 
    видови на софтвери  
    обука на вработените 
    сопствени WEB страници 
    користење на Интернет за набавки, продажба 
    информатичко- комјутерски бариери 
5 Опфат  намерен примерок од 400 претпријатија  
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаен метод, по пошта  
7 Територијално ниво  Република Македонија 
8 Рокови  а) достава од извештајната единица -1.02.2004 
    б) претходни податоци - 15.04.2004  
    г) конечни податоци - 1.05.2004 
9 Цел на прибирање на податоците  Собирање на податоци и пресметки на индикатори за   информатичко- 

комјутерски технологии во претпријатијата потребни за следење на 
информатичкиот развој и влијанието   врз економијата и социо-
економската сфера и за  дефинирање на соодветни стратегии 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за државна статистика (Службен весник на РМ бр. 54/97); 
11 Меѓународни стандарди  Препораки од ОЕЦД  
5.5. Развој на системот на национални класификации 
1 Назив на активноста  Дефинирање на Национална класификација на производи и 

дејности  - НКПД 
2 Периодика   2003-2004 
3 Опис на фазите  Формирање на тим - април 2003 
    Превод на ЦПА- април- јули 2003 
    Дефинирање на национална верзија -крај на 2003 
    Консултации и јавна расправа и корекции според согледувања -

април 2004 
    Донесување на класификацијата - мај 2004 
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8 Цел на проектот  Дополнување на системот на економски класификации, потребни за 
врски мегу деловните статистики и системот на национални сметки 

9 Национални стандарди (законска основа)     
10 Меѓународни стандарди  Регулативи  бр 3696/93 и 1232/98  на Европската комисија (Commission 

Regulation  EC/No. 3696/93  and Commission Regulation EC/No 1232/98) 

 
5.6. Развој на системот на национални класификации 
1 Назив на активноста  Ревидирање на Националната класификација на дејности 
2 Периодика     2004 и  2005    
3 Опис на фазите  I фаза - 2004 ревидирање  II фаза усогласување статистичките 

истражувања NACE Rev-1-1 
4 Цел на проектот  Усогласување со стандардите на ЕУ и обезбедување меѓународно 

споредливи податоци  
5 Национални стандарди /законска основа  Законот за НКД  ("Службен весник на Република Македонија" 

бр.7/98 )  
6 Меѓународни стандарди  Commission Regulation (EC/No. 29/2002 of 19.12.2001; Amending 

Council regulation (EEC No. 3037/90 on  the statistical clasification of 
economic activities in the European Community  

5.7. Сезонско прилагодување на податоците 
1 Назив на проектот  Сезонско прилагодување на податоците 
2 Периодика  Континуирано 2003-2007 

3 Опис на фазите  I фаза формирање на тим и усвојување на методологии , II фаза 
косолидирање на серии за обработка , III фаза пресметки 

4 Цел на проектот  Усогласување со стандардите на ЕУ и обезбедување меѓународно 
споредливи податоци  

5 Национални стандарди /законска основа  нема   
6 Меѓународни стандарди  нема   
 
II. ИСТРАЖУВАЊА ШТО ГИ СПРОВЕДУВА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Месечен извештај за книговодствената состојба на банките и штедилниците 
1. Назив на истражувањето   Месечен извештај за книговодствената состојба на банките и 

штедилниците 
2. Периодика   Месечно 
3. Извор на податоците   Банки и штедилници 
4. Содржина на податоците   Состојба на аналитичките сметки на банките и штедилниците 
5. Опфат    Банки и штедилници 
6. Начин на прибирање на податоците   Електронски 
7. Територијално ниво   РМ 
8. Рокови   8 -ми во месецот за состојбата од претходниот месец 
9. Цел на прибирање на податоците   Следење на движењата на  активата и пасивата на банките 
10. Национални стандарди (законска основа)   Закон за банки, Закон за НБРМ, Национална стандардна класификација на 

дејности, упатства, Контен план за банки и штедилници 

11. Меѓународни стандарди   Прирачник за парична и банкарска статистика на ММФ 
2. Монетарна база 
1. Назив на истражувањето   Монетарна база 
2. Периодика   Дневно 
3. Извор на податоците   Извештаи од НБРМ 
4. Содржина на податоците   Податоци за примарните пари, депозитите на Државата, жиро сметка на 

НБРМ и останати депозити кај НБРМ, монетарни инструменти 

5. Опфат    Банки и НБРМ 
6. Начин на прибирање на податоците   Електронски 
7. Територијално ниво   РМ 
8. Рокови   Состојба од претходниот за тековниот ден 
9. Цел на прибирање на податоците   Следење на тековите на креирање и повлекување на примарни пари 
10. Национални стандарди (законска основа)   Упатство 
11. Меѓународни стандарди   Прирачник за парична и банкарска статистика на ММФ 
 
3. Извештај за денарските каматни стапки на банките и штедилниците 
1. Назив на истражувањето   Извештај за денарските каматни стапки на банките и штедилниците 

2. Периодика   Месечно 
3. Извор на податоците   Банки и штедилници 
4. Содржина на податоците   Податоци за денарски активни и пасивни каматни стапки на банките и 

штедилниците 
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5. Опфат    Банки и штедилници 
6. Начин на прибирање на податоците   Електронски 
7. Територијално ниво   РМ 
8. Рокови   5-ти во месецот за тековниот месец  
9. Цел на прибирање на податоците   Следење на денарските каматни стапки на банките и штедилниците 

10. Национални стандарди (законска основа)   Закон за банки, Упатство 
11. Меѓународни стандарди     
4. Извештај за пондерирани денарски каматни стапки на банките  

1. Назив на истражувањето   Извештај за пондерирани денарски каматни стапки на банките  
2. Периодика   Месечно 
3. Извор на податоците   Банки  
4. Содржина на податоците   Податоци за пондерираните денарски активни и пасивни каматни стапки 

на банките  
5. Опфат    Банки  
6. Начин на прибирање на податоците   Електронски и по пошта 
7. Територијално ниво   РМ 
8. Рокови   10-ти во месецот за претходниот месец  
9. Цел на прибирање на податоците   Следење на пондерираните денарски каматни стапки на банките  
10. Национални стандарди (законска основа)   Закон за банки, Упатство  
11. Меѓународни стандарди     

5. Извештај за пондерирани девизни каматни стапки на банките  

1. Назив на истражувањето   Извештај за пондерирани девизни каматни стапки на банките  
2. Периодика   Месечно 
3. Извор на податоците   Банки  
4. Содржина на податоците   Податоци за пондерираните девизни активни и пасивни каматни стапки на 

банките  
5. Опфат    Банки  
6. Начин на прибирање на податоците   Електронски и по пошта 
7. Територијално ниво   РМ 
8. Рокови   10-ти во месецот за претходниот месец  
9. Цел на прибирање на податоците   Следење на пондерираните девизни каматни стапки на банките  
10. Национални стандарди (законска основа)   Закон за банки, Упатство  
11. Меѓународни стандарди     
 
6. Менувачки пазар 

1. Назив на истражувањето   Менувачки пазар 
2. Периодика   Декадно 
3. Извор на податоците   Извештај од овластените менувачи на образецот  ИМР1 - Извештај за 

реализиран промет по менувачко работење 
4. Содржина на податоците   Реализиран промет на менувачкиот пазар по: видови на валути,  структура 

на учесниците на пазарот- физички лица резиденти или физички лица 
нерезиденти, вредност на средниот куповен и продажен курс на денарот во 
однос на странските валути за декадата 

5. Опфат    Извештаи  доставени од овластените менувачи 
6. Начин на прибирање на податоците   Непосредно од овластените менувачи преку пополнување на образецот 

ИМР1 - Извештај за менувачко работење 
7. Територијално ниво   РМ 
8. Рокови   Два работни дена по истекот на декадата 
9. Цел на прибирање на податоците   Следење на реализираниот промет на менувачкиот пазар и вредноста на 

курсот на денарот во однос на странските валути кои се предмет на 
купопродажба на менувачкиот пазар 

10. Национални стандарди (законска основа)    - Закон за девизно работење 
 - Одлука врз основа на Законот за девизно работење 
 - Упатства 

11. Меѓународни стандарди     

7. Промените и состојбата на сметките во странство на резидентите кои не се овластени банки. 
Промените и состојбата на евидентните сметки отворени за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски меѓу 
резидентите и нерезидентите. 

1. Назив на истражувањето   Промените и состојбата на сметките во странство на резидентите кои 
не се овластени банки. 
Промените и состојбата на евидентните сметки отворени за 
порамнување на меѓусебните побарувања и обврски меѓу резидентите 
и нерезидентите. 

2. Периодика   Месечно 

3. Извор на податоците   Извештај од резидентите на образецот  МИ - Месечен извештај за 
трансакции со странство 
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4. Содржина на податоците   Состојбата, односно зголемувањето и намалувањето на сметката по: 
валута, земја на трансакција и шифри на основи по кои се извршени 
трансакциите 

5. Опфат    Извештаи доставени од резидентите кои не се овластени банки а имаат 
отворено сметка во странство и резидентите кои имаат склучено договори 
за отворање на евидентна сметка 

6. Начин на прибирање на податоците   Непосредно преку пополнување на образецот МИ-Месечен извештај 

7. Територијално ниво   РМ 
8. Рокови   До 20-ти во месецот за претходниот месец 
9. Цел на прибирање на податоците   Следење на состојбата и прометот на сметките во странство кај 

резидентите кои не се овластени банки. 
Пресметување и следење на вкупните побарувања и обврски кај 
евидентните сметки  на резидентите воспоставени со нерезидентите за 
меѓусебните порамнувања на побарувањата и обврските 

10. Национални стандарди (законска основа)    - Закон за девизно работење 
 - Одлуки врз основа на Законот за девизно работење 
 - Упатства 

11. Меѓународни стандарди     
 
8. Промените и состојбата на побарувањата по комерцијални работи од нерезидентите до 1 година. 
Промените и состојбата на обврските по комерцијални работи кон нерезидентите до 1 година. 
1. Назив на истражувањето   Промените и состојбата на побарувањата по комерцијални работи од 

нерезидентите до  1 година. 
Промените и состојбата на обврските по комерцијални работи кон 
нерезидентите до  1 година. 

2. Периодика   Квартално (тримесечно) 
3. Извор на податоците   Доставените извештаи на обрасците: КИП, КИП1, КИО и КИО1 - 

квартални извештаи за состојбата и промените на побарувањата и 
обврските по комерцијални работи со нерезидентите 

4. Содржина на податоците   За отворените побарувања: 
-состојба и промени на побарувањата по комерцијални работи од 
нерезидентите до  1 година. по: видови на валути, по земји на странски 
партнери, по структура на побарувањата, дали има од поврзани друштва, 
по рокови на отворени побарувања и сите побарувања настанати во текот 
на тримесечието. 

5. Опфат    Сите резиденти кои имаат отворени побарувања и обврски по 
комерцијални работи до  1 година и промени по нив во текот на кварталот 

6. Начин на прибирање на податоците   Непосредно од резидентите преку пополнување на обрасците КИП, КИП1, 
КИО и КИО1 
Посредно од Управата за царина и овластените банки 

7. Територијално ниво   РМ 
8. Рокови    - до 30.04. во годината за првиот квартал (тримесечје) 

 - до 31.07. во годината за вториот квартал (тримесечје) 
 - до 30.10.во годината за третиот квартал (тримесечје) 
 - до 28.02.во наредната година за четвртиот квартал (тримесечје) 

9. Цел на прибирање на податоците   Следење на отворените побарувања на резидентите на Република 
Македонија од нерезидентите по комерцијални работи до  1 година. 
Следење на отворените обврски на резидентите на Република Македонија 
кон нерезидентите по комерцијални работи до  1 година. 

10. Национални стандарди (законска основа)    - Закон за девизно работење 
 - Одлуки донесени врз основа на Законот за девизно работење 
 - Упатства 

11. Меѓународни стандарди     
9. Платен биланс на Република Македонија 
1. Назив на истражувањето   Платен биланс на Република Македонија 
2. Периодика    Месечно 
3. Извор на податоците    Единствен царински документ, извештаи од деловните банки  за платен 

промет со странство, КНБИФО на банките за состојбата и прометот на 
сметките, податоци за користени и одобрени кредити со нерезиденти 

4. Содржина на податоците    Трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти, резидент, валута, земја на 
нерезидент, датум на трансакција 

5. Опфат      
6. Начин на прибирање на податоците    Податоците се прибираат посредно и непосредно 
7. Територијално ниво    Територија на Република Македонија 
8. Рокови    Рок на објавување на податоците: 75 дена по истекот на период за кој се 

објавуваат 
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9. Цел на прибирање на податоците    Состојба на платниот биланс на Република Македонија, како статистички 
извештај помеѓу резиденти и нерезиденти во одреден временски период 

10. Национални стандарди (законска основа)    Закон за девизно работење,одлуки врз основа на Законот за девизно 
работење,упатства 

11. Меѓународни стандарди   Прирачник за платен биланс на ММФ, петто издание 
 
10. Странските директни инвестиции во и од Република Македонија 

1. Назив на истражувањето   Странските директни инвестиции во и од Република Македонија 

2. Периодика   Годишно 
3. Извор на податоците    Обрасци ДИ-11 за вложувања во странство  и ДИ-22 за вложувања од 

странство 
4. Содржина на податоците   За состојбата на странските директнии нвестиции: 

- Структура на капиталот во согласност со податоците од билансот на 
состојба; 
За промени на странските директни инвестиции: 
- Разлика во структурата на капиталот меѓу тековната и претходната 
година, вклучително и реинвестирана добивка 

5. Опфат      
6. Начин на прибирање на податоците    Непосреден преку пополнување на обрасците ДИ-11 и ДИ-22  
7. Територијално ниво   Територија на Република Македонија 
8. Рокови    Рокови за прибирање до 31 март  во тековната година, за претходната 

година 
9. Цел на прибирање на податоците   Пресметување на вкупните побарувања од странство настанати како 

резултат на домашните вложувања во странство; 
Пресметување на вкупните обврски кон странство настанати како резултат 
на странски вложувања во земјата 

10. Национални стандарди (законска основа)   Закон за девизно работење; 
Одлуки врз основа на Законот за девизно работење; 
Упатства 

11. Меѓународни стандарди    Прирачник за платен биланс на ММФ, петто издание 

11. Работи со хартии од вредност помеѓу резиденти и нерезиденти 
1. Назив на истражувањето   Работи со хартии од вредност помеѓу резиденти и нерезиденти 
2. Периодика    Месечно 
3. Извор на податоците   Образец (ИХВ), Извештај за работење со хартии од вредност  
4. Содржина на податоците   За портфолио на хартиите од вредност во извештајниот период: 

-  Состојба на странското и домашното портфолио; 
-  Настанати промени како резултат на купувања и продавања на хартии од 
вреднсот во извештајниот месец, останати промени како резултат на 
курсни разлики и промена на цени и сл. 
Карактеристики на хартиите од вредност: 
- Податоци за издавачот на хартиите од вредност и останатите нејзини 
карактеристики како ISIN код, TIKER код, ознака на хартијата од 
вредност, број на издадени лотови, номинална вредност на лотот и сл. 

5. Опфат    Сите купувања и продавања на хартии од вредност помеѓу резиденти и 
нерезиденти 

6. Начин на прибирање на податоците   Непосредно преку пополнување на обрасците ИХВ од страна на 
резидентите-известувачи 

7. Територијално ниво   Територија на Република Македонија 
8. Рокови   Рокови на прибирање на податоците: до 20-ти во тековниот месец за 

претходниот месец 
9. Цел на прибирање на податоците   Пресметување на вкупните средства-странски хартии од вредност 

поседувани од резиденти 
Пресметување на вкупните обврски-домашни хартии од вредност 
поседувани од нерезиденти 

10. Национални стандарди (законска основа)   Закон за девизно работење 
Одлуки врз основа на Законот за девизно работење 
Упатства 

11. Меѓународни стандарди    Прирачник за платен биланс на ММФ, петто издание 
 
12. Состојба на сметките во странска валута на резидентите физички и правни лица 

1. Назив на истражувањето   Состојба на сметките во странска валута на резидентите физички и 
правни лица 

2. Периодика    Месечно 
3. Извор на податоците   Образец ИСДСР - Извештај за состојбата на девизните сметки на 

резидентите  
4. Содржина на податоците   Состојба на сметките на почетокот на месецот  

Состојба на сметките на крајот на месецот 
5. Опфат    Сите сметки на резидентите во странски валути по сметки и по валути 
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6. Начин на прибирање на податоците   Посредно - банките известуваат на пропишан образец 
7. Територијално ниво   Територија на Република Македонија 
8. Рокови   Рокови на прибирање на податоците: најдоцна до 10 - ти во месецот за 

претходниот  месец 
9. Цел на прибирање на податоците   Следење на состојбата на девизните средства на резиденти кај домашните 

банки 
10. Национални стандарди (законска основа)   Закон за девизно работење 

Одлуки врз основа на Законот за девизно работење 
Упатства 

11. Меѓународни стандарди     

13. Примени кредити од странство  

1. Назив на истражувањето   Примени кредити од странство  
2. Периодика   Месечно 
3. Извор на податоците   Резиденти на РМ 
4. Содржина на податоците   Одобрени, користени, состојба на долг и извршени отплати 
5. Опфат      
6. Начин на прибирање на податоците   Известување од резидент по пошта 
7. Територијално ниво   РМ 
8. Рокови   10 дена од склучување и промена на кредитната работа 
9. Цел на прибирање на податоците   Следење на надворешната задолженост на РМ 
10. Национални стандарди (законска основа)   Закон за девизно работење, Одлука врз основа на Законот за девизно 

работење, Упатства 
11. Меѓународни стандарди     
 
14. Одобрени кредити во странство 

1. Назив на истражувањето   Одобрени кредити во странство 
2. Периодика   Месечно 
3. Извор на податоците   Резиденти на РМ 

4. Содржина на податоците   Одобрени, користени, состојба на побарувања и извршени отплати 
5. Опфат      
6. Начин на прибирање на податоците   Известување од резидент по пошта 
7. Територијално ниво   РМ 
8. Рокови   10 дена од склучување и промена на кредитната работа 
9. Цел на прибирање на податоците   Следење на надворешната задолженост на РМ 
10. Национални стандарди (законска основа)   Закон за девизно работење, Одлука врз основа на Законот за девизно 

работење, Упатства 
11. Меѓународни стандарди     

15. Издадени гаранции на нерезиденти 
1. Назив на истражувањето   Издадени гаранции на нерезиденти 
2. Периодика   Месечно 
3. Извор на податоците   Резиденти на РМ 
4. Содржина на податоците   Износ на одобрени гаранции, издадени гаранции, платени гаранции 
5. Опфат      
6. Начин на прибирање на податоците   Известување од резидент по пошта 
7. Територијално ниво   РМ 
8. Рокови   10 дена од склучување и промена на кредитната работа 

9. Цел на прибирање на податоците   Следење на побарувањата на резидентите на РМ од странство 
10. Национални стандарди (законска основа)   Закон за девизно работење, Одлука врз основа на Законот за девизно 

работење, Упатства 
11. Меѓународни стандарди     
 
III. ИСТРАЖУВАЊА ШТО ГИ СПРОВЕДУВА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
1.Извештај за пријавени случаи на заразни заболувања 

1 Назив на истражувањето  Извештај за пријавени случаи на заразни заболувања 

2 Периодика  Прибирање - дневно, обработка - неделна, месечна и годишна 
3 Извор на податоците  Здравствени организации и заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за лицето кај кое е утврдено заразно заболување, вид на 

заразното заболување, преземени мерки и податоци за исходот на болеста, 
ден и месец кога настанало заболувањето, пол и возраст на заболениот, 
занимање, место на постојано живеење. 

5 Опфат  Население на Р.Македонија (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Пријава за заразно заболување  или смрт од заразно заболување (Образец 

3-20-60).Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот завод 
за здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Населено место, општина, Република Македонија  
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8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: дневно 

    б) Рок за обработка на податоците: неделно, месечно (секој 10-ти во 
месецот за претходниот месец), годишно (15.03.) 

    в) Рок за објавување: годишно (15.03.) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на здравствената состојба на населението во однос на заразните 

заболувања. Откривање и проучување на патиштата на ширење на 
заразните заболувања и преземање мерки и активности за нивно 
спречување и сузбивање. Изготвување и следење на здравствени 
индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97);  Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Закон за заштита на населението од заразни болести што ја 
загрозуваат целата земја ("Службен лист на СФРЈ" бр.51/84, 63/90; 
"Службен весник на РМ" бр.15/95) ;  

    Правилник за начинот, роковите и обрасците за пријавување и 
известување за движењето на заразните болести, како и за начинот на 
известувањето за лабораторискиот наод ("Службен весник на РМ" 
бр.45/76); Програма за превентивна здравствена заштита на Република 
Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002 ); Систематски список 
на општини и населени места во Република Македонија (во согласност со 
територијалната поделба на Република Македонија, утврдена со Законот 
"Службен весник на РМ" бр.49/96). 

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992 Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за 
сите", СЗО 

2. Извештај за пријавени случаи на заболени од бруцелоза 
1 Назив на истражувањето  Извештај за пријавени случаи на заболени од бруцелоза 
2 Периодика  Прибирање - дневно, обработка - неделно, месечно и годишно 
3 Извор на податоците  Здравствени организации и заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за лицето кај кое е утврдена бруцелоза, лабораториски 

потврдена, преземени мерки и податоци за исходот на болеста, ден и месец
кога настанало заболувањето, пол и возраст на заболениот, занимање, 
место на постојано живеење. 

5 Опфат  Население на Р.Македонија (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Пријава за заразно заболување  (Образец 3-20-60).Пополнетите обрасци ги 

доставуваат здравствените организации преку регионалните заводи за 
здравствена заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Населено место, општина, Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: дневно 
    б) Рок за обработка на податоците: неделно, месечно (секој 10-ти во 

месецот за претходниот месец, годишно (31.03.) 
    в) Рок за објавување: годишно (31.03.) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на здравствената состојба на населението во однос на  

бруцелозата. Преземање мерки за превенција.  
10 Национални стандарди  

(законска основа) 
 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97), 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97), Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на 
СФРЈ"бр.22/78, "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95), Упатство за 
начинот на водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен 
весник на РМ" бр.21/85), Закон за заштита на населението од заразни 
болести што ја загрозуваат целата земја ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.51/84, 63/90, "Службен весник на РМ" бр.15/95)  

    Правилник за начинот, роковите и обрасците за пријавување и 
известување за движењето на заразните болести, како и за начинот на 
известувањето за лабораторискиот наод ("Службен весник на РМ" 
бр.45/76), Програма за испитување на појавата, спречувањето и 
сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија 
("Службен весник на РМ" бр.41/2002),  Систематски список на општини и 
населени места во Република Македонија (во согласност со 
територијалната поделба на Република Македонија, утврдена со Законот 
"Службен весник на РМ" бр.49/96) 

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992 
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3. Извештај за пријавени случаи на заболени од ХИВ/СИДА 
1 Назив на истражувањето  Извештај за пријавени случаи на заболени од ХИВ/СИДА 
2 Периодика  Прибирање - дневно, обработка - полугодишно и годишно 
3 Извор на податоците  Здравствени организации и заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за лицето кај кое е утврдена ХИВ/СИДА, лабораториски 

потврдена, преземени мерки и податоци за исходот на болеста, ден и месец
кога настанало заболувањето, пол и возраст на заболените, занимање, 
место на постојано живеење. 

5 Опфат  Население на Р.Македонија (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Пријава за заразно заболување  (Образец 3-20-60), пријава (анкета) за 

СИДА. Пополнетите обрасци ги доставуваат здравствените организации 
преку регионалните заводи за здравствена заштита и Клиниката за 
инфективни болести и фебрилни состојби до Републичкиот завод за 
здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Населено место, општина, Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоци од заводите и Клиниката: дневно 

    б) Рок за обработка на податоците: неделно, месечно (секој 10-ти во 
месецот за претходниот месец, годишно (28.02.) 

    в) Рок за објавување: годишно (28.02.) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на здравствената состојба на населението во однос на  

ХИВ/СИДА. Преземање мерки за превенција.  Изготвување и следење на 
здравствени индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97);  Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78, "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85), Закон за заштита на населението од заразни болести што ја 
загрозуваат целата земја ("Службен лист на СФРЈ" бр.51/84, 63/90, 
"Службен весник на РМ" бр.15/95) ;  

    Правилник за начинот, роковите и обрасците за пријавување и 
известување за движењето на заразните болести, како и за начинот на 
известувањето за лабораторискиот наод ("Службен весник на РМ" 
бр.45/76),Програма за заштита на населението од ХИВ/СИДА во 
Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.41/2002,  Систематски
список на општини и населени места во Република Македонија (во 
согласност со територијалната поделба на Република Македонија, 
утврдена со Законот ("Службен весник на РМ" бр.49/96). 

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992 Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за 
сите", СЗО 

 
4. Извештај за задолжителни имунизации против заразните болести 
 
1 Назив на истражувањето   Извештај за задолжителни имунизации против заразните болести 

2 Периодика  Прибирање - тримесечно, обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Здравствени организации  и заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за бројот на  подложени и вакцинирани лица, по видови 

вакцини, возраст, според календарот за вакцинација. 
5 Опфат  Население  на Р.Македонија  (возраст од 0 до 18 години) кое подлежи на 

оваа обврска според законската регулатива. 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештај за задолжителни имунизации против заразни болести  (Образец 

3-19-60). Пополнетите извештајни обрасци ги доставуваат здравствените 
организации преку регионалните заводи за здравствена заштита до 
Републичкиот завод за здравствена заштита. 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: 10.04.; 10.07.; 10.10.; 

10.01. 
    б) Рок за обработка на податоците: 28.02. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 28.02.  (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Организација, контрола и евалуација на вакцинацијата. Изготвување на 

годишни и оперативни планови за спроведување на задолжителна 
вакцинација, следење на извршувањето и укажување на стручно-
методолошка помош. Изготвување и следење на здравствените 
индикатори. 
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10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97);  Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за задолжителна имунизација на населението во 
Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.41/2002). 

11 Меѓународни стандарди  Систем за презентација на здравствените индикатори,  "Здравје за сите", 
СЗО. 

5. Статистика на лекуваните болни во службата за стационарно лекување 
1 Назив на истражувањето  Статистика на лекуваните болни во службата за стационарно 

лекување 
2 Периодика  Прибирање - месечно, обработка  - годишна 
3 Извор на податоците  Здравствени организации  и заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за лицата лекувани во станционарните здравствени организации 

- болници; пол и возраст, занимање, регистарски број на осигуреникот, 
дијагноза и должина на лекувањето, време на повредувањето и вид на 
повредата, состојба при исписот. Во случај на смрт, основна причина за 
смрт. 

5 Опфат  Население на Р.Македонија (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештај  за стационарно лекувано лице  (Образец 3-21-61 А). 

Пополнетите извештајни обрасци ги доставуваат здравствените 
организации преку регионалните заводи за здравствена заштита до 
Републичкиот завод за здравствена заштита. 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: секој 10-ти во месецот за 

претходниот месец. Во заводите каде што е обезбеден софтверски внес, 
податоците се доставуваат годишно, рок 31.01. 

    б) Рок за обработка на податоците: 30.09. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.09.  (петгодишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на стапките на болничкиот морбидитет кај стационарно лекувани 

лица  и на показателите за развиеноста на болничко-стационарната дејност 
во Република Македонија. Изготвување и следење на здравствени 
индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002 );  
Национална класификација на занимања;  Систематски список на општини
и населени места во Република Македонија (во согласност со 
територијалната поделба на Република Македонија, утврдена со Законот 
"Службен весник на РМ" бр.49/96). 

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992, Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за 
сите", СЗО 

6. Статистика на абортуси  
1 Назив на истражувањето  Статистика на абортуси  
2 Периодика  Прибирање - месечно, обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Здравствени организации и заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за возраст на жената, место на живеење, занимање, брачна 

состојба, за поранешните бремености и абортуси, за видот на сегашниот 
абортус, компликациите, исходот и бројот на живи деца. 

5 Опфат   Женско население на Р.Македонија (на возраст од 15 до Ц8049 
години).Ц80 

6 Начин на прибирање на податоците  Пријава за абортус  (Образец 3-21-64)Пополнетите обрасци ги доставуваат 
здравствените организации преку регионалните заводи за здравствена 
заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: секој 10-ти во месецот за 

претходниот месец 
    б) Рок за обработка на податоците: 30.09. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.09. (петгодишно)  
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на состојбата со прекините на бременост кај женското население 

во репродуктивниот период во Република Македонија. Изготвување и 
следење на здравствени индикатори. 
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10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002 );  
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија (во согласност со територијалната поделба на Република 
Македонија, утврдена со Законот "Службен весник на РМ" бр.49/96). 

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992,  Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за 
сите", СЗО 

7. Статистика за кадар, работа и утврдени заболувања - состојби во здравствените организации 
1 Назив на истражувањето  Статистика за кадар, работа и утврдени заболувања - состојби во 

здравствените организации 
2 Периодика  Прибирање - шестмесечно, обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Здравствени организации и заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за здравствените работници, по профили, за бројот на местата - 

пунктови, за посетите кај лекар и останатите медицински работници, за 
заболувањата и состојбите утврдени во соодветните служби. 

5 Опфат  Население на Р.Македонија (опфат според дејноста) 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештаи за кадар, работа и утврдени заболувања и состојби (Образец 3-

01-60 до 3-10-60; 3-13-60; 3-14-60; 3-17-60; 3-21-60). Пополнетите 
извештајни обрасци ги доставуваат здравствените организации преку 
регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот завод за 
здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од  заводите: 10.07., 31.01. 
    б) Рок за обработка на податоците: 30.04. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.06. (годишно) Публикација "Амбулантно-

поликлинички морбидитет во Република Македонија". 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на состојбата со кадарот, работата во здравствените организации 
и амбулантно-поликлиничкиот морбидитет според одделни дејности во 
Република Македонија. Изготвување и следење на здравствени 
индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002 );  
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија (во согласност со територијалната поделба на Република 
Македонија, утврдена со Законот "Службен весник на РМ" бр.49/96). 

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992, Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за 
сите", СЗО 

8. Извештај за состојбата на контаминацијата и мерките кои се преземени за заштита на воздухот, водата  и почвата од 
јонизирачките зрачења во животната и работната средина, кои го загрозуваат животот и здравјето на луѓето 
1 Назив на истражувањето  Извештај за состојбата на контаминацијата и мерките кои се 

преземени за заштита на воздухот, водата  и почвата од јонизирачките 
зрачења во животната и работната средина, кои го загрозуваат 
животот и здравјето на луѓето 

2 Периодика  Прибирање на мостри и мерење на терен: дневно, месечно. Обработка на 
податоците: тримесечна и годишна. 

3 Извор на податоците  Републички завод за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Извори на јонизирачко зрачење, број на земени мостри и мерења на терен, 

степен на изложеноста на јонизирачките зрачења, број на извршени 
здравствени прегледи на експонирани лица, преземени неопходни мерки за
заштита на здравјето на експонираните. 

5 Опфат  Република Македонија: Во редовни услови се работи мониторинг  - 
радиоактивна контаминација според Правилникот за местата,  методите и 
роковите за испитување на контаминираноста на животната средина. Во 
случај на нуклеарна несреќа мониторингот ќе биде проширен на 
подрачјето на целата Република и со зголемена динамика на собирање 
мостри. 
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6 Начин на прибирање на податоците  Прибирање на мостри и мерење на терен од Републички завод за 
здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општини, Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за прибирање на мостри: дневно, месечно, сезонски  
    б) Рок за обработка на податоците: тримесечно, 15.04.; 15.07.; 15.10.; 15.01.

    в) Рок за објавување: 15.03. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на радиоактивната контаминација на животната средина во 

Република Македонија и процена на степенот на изложеност на 
јонизирачки зрачења. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97);  
Програма за превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
("Службен весник на РМ " бр. 41/2002), Закон за заштита од јонизирачко 
зрачење и радијациона сигурност ("Службен весник на РМ" бр. 48/2002), 
Правилник за местата, методите и роковите за испитување на 
контаминираноста на животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 
40/86). 

11 Меѓународни стандарди  Кодекс Алиментариус - CAC 5/89;Directive Euratom 737/90 
9. Извештај за здравствената исправност на животните намирници и предмети за општа употреба  
1 Назив на истражувањето  Извештај за здравствената исправност на животните намирници и 

предмети за општа употреба  
2 Периодика  Прибирање - тримесечно, обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Здравствени организации, заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за датата на анализата, видот на животните намирници, видот на 

предметите за општа употреба, фирмата на организацијата, односно името 
и презимето на сопственикот на животните намирници, односно предметот
за општа употреба чии мостри се анализираат, видот на извршените 
анализи и резултати од анализата. 

5 Опфат  Република МакедонијаИзвештај за здравствената исправност на животните
намирници и предмети за општа употреба (образец бр. 3-15-86) 

6 Начин на прибирање на податоците  Пополнетите извештајни обрасци  здравствените организации преку 
регионалните заводи за здравствена заштита ги доставуваат до 
Републичкиот завод за здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: 10.04.; 10.07.; 10.10.; 

10.01. 
    б) Рок за обработка на податоците: 31.01. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.04. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на состојбата на здравствената исправност на животните 

намирници и предмети за општа употреба. 
10 Национални стандарди  

(законска основа) 
 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97);  Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002 ).  

11 Меѓународни стандарди      
10. Статистика на алкохолизмот и наркоманијата 
1 Назив на истражувањето  Статистика на алкохолизмот и наркоманијата 
2 Периодика  Прибирање - месечно,обработка - годишна. 
3 Извор на податоците  Здравствени организации, заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за уживателите на опојни дроги и лица со прекумерно 

консумирање на алкохол: пол, возраст, занимање, место на живеење, 
почеток на консумирањето алкохол, односно на уживањето  дрога, дата на 
првото утврдување на зависноста, вид на лекувањето, исход на 
лекувањето, причина за смртта на умрените. 

5 Опфат  Население на Р.Македонија (на возраст од 15 и повеќе години) 
6 Начин на прибирање на податоците  Пријава за алкохолизам и други зависности  (образец МЗС-

06)Пополнетите обрасци  здравствените организации преку регионалните 
заводи за здравствена заштита ги доставуваат до Републичкиот завод за 
здравствена заштита. 

7 Територијално ниво (прибирање)  Населено место, општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: секој 10-ти во месецот за 

претходниот месец 
    б) Рок за обработка на податоците: 30.11. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.11. (годишно) 



Стр. 204 - Бр. 69 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2003 
 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на состојбата со алкохолизмот и наркоманијата кај населението 
во Република Македонија со цел  зајакнување на спроведувањето на сите 
мерки и активности на сите нивоа на превенција. Изготвување и следење 
на здравствени индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97);  Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002 );  
Национална класификација на занимања;  Систематски список на општини
и населени места во Република Македонија (во согласност со 
територијалната поделба на Република Македонија, утврдена со Законот 
"Службен весник на РМ" бр.49/96). 

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за 
сите", СЗО 

11. Извештај за организационата структура и кадри  
1 Назив на истражувањето  Извештај за организационата структура и кадри  
2 Периодика  Прибирање - годишно, обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Здравствени организации, заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за мрежата на здравствени организации, кадар по профил, 

возраст и пол. 
5 Опфат  Здравствени организации на целата територија на Република Македонија 

6 Начин на прибирање на податоците  Извештај за организационата структура и кадри (образец 3-00-60). 
Пополнетите обрасци  здравствените организации преку регионалните 
заводи за здравствена заштита ги доставуваат до Републичкиот завод за 
здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: 31.01 (годишно) 
    б) Рок за обработка на податоците: 30.04. (годишно) 
    в) Рок за објавување: годишно 30.06. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Презентирање на мрежата на здравствените организации и кадарот по 

квалификациона структура во јавниот и приватниот сектор, како придонес 
во изготвување на стратегијата за развој на здравството во Републиката. 
Изготвување и следење на здравствени индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97);  Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002 );  
Национална класификација на занимања. 

11 Меѓународни стандарди  Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за сите", 
СЗО 

12. Тримесечен извештај за несреќи на работа 
1 Назив на истражувањето  Тримесечен извештај за несреќи на работа 
2 Периодика  Прибирање - тримесечно, обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Здравствени организации,  заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Повредени лица, според дејностите, изворот на несреќата, местото на 

работата, начинот на настанувањето на несреќата, природата на повредата 
и причината на несреќата, користење на лични заштитни средства на 
работа. 

5 Опфат  Работоспособно население на Република Македонија на возраст од 15 до 
64 години 

6 Начин на прибирање на податоците  Пријава за несреќа на работа (образец 3-15-60) Тримесечен извештај за 
несреќи на работа (образец 3-15-60А)Пополнетите обрасци  здравствените 
организации преку регионалните заводи за здравствена заштита ги 
доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: 10.04.; 10.07.; 10.10.; 

10.01. 
    б) Рок за обработка на податоците: 28.02. (годишно) 

    в) Рок за објавување: 30.04. (годишно) 
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9 Цел на прибирање на податоците  Следење на состојбата со повредите при несреќите на работа кај 
работоспособното население во Република Македонија според природата 
на повредата и причината на несреќата. Изготвување и следење на 
здравствени индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002). 

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992, Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за 
сите", СЗО 

13. Годишен извештај за несреќи на работа 
1 Назив на истражувањето  Годишен извештај за несреќи на работа 
2 Периодика  Прибирање - годишно, обработка - годишна. 
3 Извор на податоците  Здравствени организации, заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Повредени лица, по дејности и пол. Смртни случаи. 
5 Опфат  Работоспособно население  на Р.Македонија (на возраст од 15 до 64 

години). 
6 Начин на прибирање на податоците  Годишен извештај за несреќи на работа (образец бр. 3-15-60Б) 

Пополнетите обрасци  здравствените организации преку регионалните 
заводи за здравствена заштита ги доставуваат до Републичкиот завод за 
здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: 31.01 (годишно) 
    б) Рок за обработка на податоците: 28.02. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.04. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на состојбата на несреќите на работа кај работоспособното 

население во Република Македонија по дејности. Изготвување и следење 
на здравствени индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); , Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002). 

11 Меѓународни стандарди  Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за сите", 
СЗО 

14. Статистика на раѓањата  
1 Назив на истражувањето  Статистика на раѓањата  
2 Периодика  Прибирање - месечно,  Обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Здравствени организации Заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за родилката, породувањето и новороденчето. Податоци за 

заболувањата на родилката и новороденчето и состојбата при исписот. За 
умрената родилка и новороденчето, податоци за причината за смрт. 

5 Опфат  Женско население на Р.Македонија (на возраст од 15-49 години). 
6 Начин на прибирање на податоците  Пријава за породување (образец 3-21-63)Пополнетите обрасци ги 

доставуваат здравствените организации преку регионалните заводи за 
здравствена заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10 во месецот за 

претходниот месец 
    б) Рок за обработка на податоци: 30.09. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.09. (петтогодишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на состојбите на раѓањата кај женското население  во 

репродуктивниот период во Република Македонија и состојбите на 
заболувањата на родилката и новороденчето.Изготвување и следење на 
здравствени индикатори. 

10 Национални стандарди 
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државна статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97);  Закон за 
евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" бр.22/78;
"Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на водење 
на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на РМ" 
бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на Република 
Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002). 
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11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992, Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за 
сите", СЗО 

15. Следење на должината на доењето на доенчињата 
1 Назив на истражувањето  Следење на должината на доењето на доенчињата 
2 Периодика  Прибирање - месечно,  обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Здравствени организации, детски градинки, заводи за здравствена заштита
4 Содржина на податоците  Податоци за доенчето - детето: пол, возраст, должина на доењето во 

месеци; податоци за мајката: возраст, занимање, брачна состојба, место на 
постојано живеење. 

5 Опфат  Население на Р.Македонија (на возраст од 0 до 2 години). 
6 Начин на прибирање на податоците  Анкетно истражување. Пополнетите анкетни прашалници  се доставуваат 

од здравствените организации за здравствена заштита на деца и детските 
градинки преку заводите за здравствена заштита до Републичкиот завод за 
здравствена заштита. 

7 Територијално ниво (прибирање)  Населено место, општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: секој 10-ти во месецот за 

претходниот месец 
    б) Рок за обработка на податоците: 31.01. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 28.02. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на состојбите со доењето на доенчињата во Република 

Македонија. Изготвување и следење на здравствени индикатори. 
10 Национални стандарди  

(законска основа) 
 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002 ). 

11 Меѓународни стандарди  Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за сите", 
СЗО 

16. Пријава за малигна неоплазма 
1 Назив на истражувањето  Пријава за малигна неоплазма 
2 Периодика  Прибирање - месечно, обработка - годишна  
3 Извор на податоците  Здравствени организации, заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за лицето заболено од малигна неоплазма, единствениот 

матичен број на граѓанинот, пол, возраст, место на раѓање, место на 
постојано живеење, број на историјата на болеста - картонот, занимање, 
работата што ја врши, дали порано е утврден некој друг примарен 
малигном, дата на утврдување на заболувањето, дијагноза и шифра на 
анатомската локализација на малигната неоплазма. 

5 Опфат  Население на Р.Македонија (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Пријава за малигна неоплазма (образец  МЗС-01) Пополнетите обрасци  

здравствените организации преку регионалните заводи за здравствена 
заштита ги доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Населено место, општина, Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: секој 10-ти во месецот за 

претходниот месец 
    б) Рок за обработка на податоците: 30.09. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.09. (годишно). Публикација "Регистар за рак на 

Република Македонија". 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на инциденцата и преваленцата на малигните неоплазми кај 

населението во Република Македонија.Изготвување и следење на 
здравствените индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002 );  
Национална класификација на занимања; Систематски список на општини 
и населени места во Република Македонија (во согласност со 
територијалната поделба на Република Македонија, утврдена со Законот 
"Службен весник на РМ" бр.49/96). 
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11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992.Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за 
сите", СЗО 

17. Пријава за шеќерна болест 
1 Назив на истражувањето  Пријава за шеќерна болест 
2 Периодика  Прибирање - месечно,  обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Здравствени организации, заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за лицето заболено од шеќерна болест, единствен матичен број на 

граѓанинот, пол, возраст, место на постојано живеење, занимање - за работата 
што ја врши, клиничка дијагноза, компликации, лабораториски наод, дата на 
првото утврдување на дијагнозата, вид на шеќерната болест, вид на лекувањето, 
исход на лекувањето. 

5 Опфат  Население на Р.Македонија (целосен опфат). 
6 Начин на прибирање на податоците  Пријава за шеќерна болест (образец МЗС-02) Пополнетите обрасци   

здравствените организации преку регионалните заводи за здравствена 
заштита ги доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита. 

7 Територијално ниво (прибирање)  Населено место, општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоци од заводите: секој 10-ти во месецот за 

претходниот месец 
    б) Рок за обработка на податоците: 30.09. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.09. (годишно) Публикација "Регистар за 

шеќерната болест на Република Македонија" 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на инциденцата и преваленцата на шеќерната болест и настанати 

компликации кај населението во Република Македонија. Изготвување и 
следење на здравствени индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002 ). 
Национална класификација на занимања; Систематски список на општини 
и населени места во Република Македонија (во согласност со 
територијалната поделба на Република Македонија, утврдена со Законот 
"Службен весник на РМ" бр.49/96). 

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992, Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за 
сите", СЗО 

18. Пријава за професионално заболување 
1 Назив на истражувањето  Пријава за професионално заболување 
2 Периодика  Прибирање - месечно, обработка - годишна  
3 Извор на податоците  Здравствени организации,  заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за лицето заболено од професионално заболување, пол, возраст, 

занимање, регистарски број на осигуреникот, дијагноза, исход. 
5 Опфат  Население на Р.Македонија (на возраст од 18 до 64 години). 
6 Начин на прибирање на податоците  Пријава за професионално заболување (образец  МЗС - 07) Пополнетите 

обрасци  здравствените организации преку регионалните заводи за 
здравствена заштита ги доставуваат до Републичкиот завод за здравствена 
заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: секој 10-ти во месецот за 

претходниот месец 
    б) Рок за обработка на податоците: 30.09. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.09. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на морбидитетот од професионални заболувања кај 

работоспособното население во Република Македонија. .Изготвување и 
следење на здравствени индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97);; Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002 );  
Национална класификација на занимања; Систематски список на општини 
и населени места во Република Македонија (во согласност со 
територијалната поделба на Република Македонија, утврдена со Законот 
"Службен весник на РМ" бр.49/96). 
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11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992, Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за 
сите", СЗО 

19. Извештај за потрошувачката на лекови и дроги 
1 Назив на истражувањето  Извештај за потрошувачката на лекови и дроги 
2 Периодика  Прибирање податоци - годишно, обработка на податаоците - годишна 

3 Извор на податоците  Здравствени организации 
4 Содржина на податоците  Податоци за снабденост и редовен дотур на групи на лекови 
5 Опфат  Р.Македонија (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Анкетно истражување 
7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од здравствените организации: 28.02. 

(годишно) 
    б) Рок за обработка на податоците: 30.03. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.04. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на состојбата на јавната потрошувачка на лекови во 

Р.Македонија. 
10 Национални стандарди  

(законска основа) 
 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Програма за превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
("Службен весник на РМ" бр. 41/2002), Закон за лекови, помошни 
лековити средства и медицински помагала ("Сл.весник на РМ" бр. 21/98) 

11 Меѓународни стандарди  Фармакопеи (ЕП, УСП, БП, НФ........) 
20. Извештај за исправност на средствата за одржување на лична хигиена и средствата за одржување на хигиена во 
домаќинството 
1 Назив на истражувањето  Извештај за исправност на средствата за одржување на лична хигиена 

и средствата за одржување на хигиена во домаќинството 

2 Периодика  Прибирање на мостри и податоци - дневно, обработка на податоците - 
дневно и годишно 

3 Извор на податоците  Инспекција и домашен производител 
4 Содржина на податоците  Податоци за анализата - козметички препарат, средство за одржување на 

хигиена во домаќинството; производител, увозник, деклариран состав и 
резултати за квалитет 

5 Опфат  Република Македонија (граничен увоз, домашно производство и промет) 

6 Начин на прибирање на податоците  Датотека   
7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците: дневно 
    б) Рок за обработка на податоците: дневно и годишно (28.02.) 
    в) Рок за објавување: 28.02. (годишно)  
9 Цел на прибирање на податоците  Истражување на параметри 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за државната статистика  ("Сл.весник на РМ" бр.54/97),  Програма за
превентивна здравствена заштита на Република Македонија  ("Сл.весник 
на РМ" бр. 41/2002), Правилник за исправност на предмети за општа 
употреба што можат да се пуштаат во промет ("Сл.весник на РМ" бр. 
26/83). 

11 Меѓународни стандарди  Европски директиви 
21. Пријава на акциденти (настани) 
1 Назив на истражувањето  Пријава на акциденти (настани) 
2 Периодика  Прибирање - месечно,  обработка - годишна  
3 Извор на податоците  Здравствени организации, заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за настанот - неочекуван и непланиран настан кој може да 

предизвика оштетување на здравјето на изложените луѓе, време и место на 
случувањето на настанот, број на повредите по пол, возраст, смртен исход, 
извор, причина и опис на настанот. 

5 Опфат  Население на Р.Македонија (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Пријава на повредениот во настанот. Пополнетите обрасци  здравствените 

организации преку регионалните заводи за здравствена заштита ги 
доставуваат до Републичкиот завод за здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: секој 10-ти во месецот за 

претходниот месец  
    б) Рок за обработка на податоците: 30.09. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.09. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на состојбата на морбидитетот од повредите во настани кај 

населението во Република Македонија 
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10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97);  
Систематски список на општини и населени места во Република 
Македонија (во согласност со територијалната поделба на Република 
Македонија, утврдена со Законот "Службен весник на РМ" бр.49/96). 

11 Меѓународни стандарди    
  

22. Пријава за исхемична болест на срцето; бубрежна инсуфициенција; психози; ревматска треска; интоксикации (труења); 
сообраќаен травматизам 
1 Назив на истражувањето  Пријава за исхемична болест на срцето; бубрежна инсуфициенција; 

психози; ревматска треска; интоксикации (труења); сообраќаен 
травматизам 

2 Периодика  Прибирање - месечно, обработка - годишна  
3 Извор на податоците  Здравствени организации,  заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за заболените лица според заболувањето, пол, возраст, 

занимање, место на живеење, дијагноза, дата на пријавување, вид на 
лекување, исход на лекувањето. 

5 Опфат  Население во Република Македонија (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Пријави за незаразни заболувања  (обрасци МЗС-03 до МЗС-05; МЗС-08 до

МЗС-10).Пополнетите обрасци  здравствените организации преку 
регионалните заводи за здравствена заштита ги доставуваат до 
Републичкиот завод за здравствена заштита 

7 Територијално ниво (прибирање)  Населено место, општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: секој 10-ти во месецот за 

претходниот месец 
    б) Рок за обработка на податоците: 30.09. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.09. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на стапките на морбидитет од незаразни заболувања кај 

населението во Република Македонија. Следење на инциденца и 
преваленца. Изготвување и следење на здравствени индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95); Упатство за начинот на
водење на евиденциите во областа на  здравството ("Службен весник на 
РМ" бр.21/85); Програма за превентивна здравствена заштита на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002 );  
Национална класификација на занимања;  Систематски список на општини
и населени места во Република Македонија (во согласност со 
територијалната поделба на Република Македонија, утврдена со Законот 
"Службен весник на РМ" бр.49/96). 

11 Меѓународни стандарди  Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните 
здравствени проблеми, Десетта ревизија (МКБ-10), Книга 1, СЗО, Женева, 
1992, Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за 
сите", СЗО 

23. Статистика на пресадување на делови од човечкото тело заради лекување  
1 Назив на истражувањето  Статистика на пресадување на делови од човечкото тело заради 

лекување  
2 Периодика  Прибирање - тримесечно, обработка - годишна  
3 Извор на податоците  Здравствени организации  кои вршат пресадување, Информативен центар 

за трансплантација, заводи за здравствена заштита 
4 Содржина на податоците  Податоци за лицето кај кое се врши пресадување, податоци за видот на 

земенетите органи или ткива, определување на совпаѓање и пресадување 
на делови од човечкото тело, место на пресадувањето, време на 
пресадувањето, исход на пресадувањето. 

5 Опфат  Население на Р.Македонија (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештај за стационарно лекувано лице кај кое се врши пресадување на 

делови од човечкото тело.Пополнетите обрасци ги доставуваат 
здравствените организации каде што се врши трансплантација преку 
регионалните заводи за здравствена заштита до Републичкиот завод за 
здравствена заштита. 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: 10.04; 10.07.; 10.10.; 

10.01. 

    б) Рок за обработка на податоците: 31.01. (годишно) 

    в) Рок за објавување: 28.02. (петтогодишно) 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на лекувањето на населението со пресадување на делови од 
човечкото тело во Р.Македонија. 
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10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); Закон 
за условите за земање, разменување, пренесување и пресадување делови 
од човечкото тело заради лекување ("Службен весник на РМ" бр.30/95) 

11 Меѓународни стандарди    
  

24. Следење на потхранетоста на одделни групи на население со одредување на антропометриски параметри 
1 Назив на истражувањето  Следење на потхранетоста на одделни групи на население со 

одредување на антропометриски параметри 
2 Периодика  Прибирање - годишно, обработка - годишна  
3 Извор на податоците  Здравствените организации во примарната здравствена заштита,  заводите 

за здравствена заштита  
4 Содржина на податоците  Испитување на потхранетоста кај деца и младите во детски градинки, 

диспанзери за предучилишни деца и млади и студентски поликлиники 
преку систематски прегледи, во работните организации кај работници. Се 
испитуваат:- основни антропометриски показатели - телесна маса, телесна 
висина и дебелина на кожен набор- биохемиски испитувања - хемоглобин, 
гликемија.          

5 Опфат  Население на Р.Македонија (одделни групи на население) 
6 Начин на прибирање на податоците  Извештај за потхранетоста на населението.   Здравставените организации 

преку регионалните заводи за здравствена заштита ги доставуваат 
податоците до Републичкиот завод за здравствена заштита. 

7 Територијално ниво (прибирање)  Населено место, општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: 28.02 (годишно) 
    б) Рок за обработка на податоците: 31.03. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.04. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Оценка на потхранетоста на населението и преземање соодветни диететски

мерки. Изготвување и следење на здравствените индикатори. 
10 Национални стандарди  

(законска основа) 
 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); 
Програма за превентивна здравствена заштита на Република Македонија 

11 Меѓународни стандарди  Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за сите", 
СЗО 

25. Следењето на исхраната на одделни групи на население 
1 Назив на истражувањето  Следењето на исхраната на одделни групи на население 
2 Периодика  Прибирање - годишно, обработка - годишна  
3 Извор на податоците  Заводи за здравствена заштита  
4 Содржина на податоците  Испитување на биолошката вредност на исхраната со стандардни 

диететски методи, со одредување на следните параметри на нутритивната 
вредност: енергетска вредност, белковини, масти, јаглени хидрати, 
минерали и витамини. 

5 Опфат  Население на Р.Македонија (одделни групи на население) 
6 Начин на прибирање на податоците  Податоците ги доставуваат регионалните заводи за здравствена заштита до

Републичкиот завод за здравствена заштита 
7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од заводите: 28.02 (годишно) 

    б) Рок за обработка на податоците: 31.03. (годишно) 

    в) Рок за објавување: 30.04. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Оценка на состојбата на исхраната на населението.Изготвување и следење 

на здравствени индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); 
Програма за превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
("Службен весник на РМ" бр. 41/2002). 

11 Меѓународни стандарди  Систем за презентација на здравствените индикатори, "Здравје за сите", 
СЗО 

26. Следење на стилот на живеење во Р.Македонија (петтогодишна програма) 

1 Назив на истражувањето  Следење на стилот на живеење во Р.Македонија (петтогодишна 
програма) 

2 Периодика  Прибирање - годишно, обработка -  годишна 

3 Извор на податоците  Заводи за здравствена заштита 
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4 Содржина на податоците  Податоци за стилот на живеење на граѓаните во Република Македонија 
преку истражување на навиките во исхраната, алкохолната консумација, 
пушењето, физичката активност, следење на крвниот притисок, крвниот 
холестерол, користењето на хормони, прегледи за превенција на рак, 
хорнични болести, посети кај стоматолог, извршени консултации кај 
лекар, хоспитализација и квалитет на живеење. 

5 Опфат  Граѓани на возраст од 15 и повеќе години 
6 Начин на прибирање на податоците  Анкетно истражување 
7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците: 15.02. 

    б) Рок за обработка на податоците: 15.03. 

    в) Рок за објавување: 31.03. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Изготвување и следење на здрвствени индикатори за стилот на живеење. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); Закон 
за евиденциите од областа на здравството ("Службен лист на СФРЈ" 
бр.22/78; "Службен весник на РМ" бр.37/79, 15/95);, Програма за 
превентивна здравствена заштита на Република Македонија ("Службен 
весник на РМ " бр. 41/2002). 

11 Меѓународни стандарди  Систем за презентација на Здравствени индикатори "Здравје за сите" СЗО 
EUROHIS  (Health interview surveys in Europe) 

27. Евидентирање и следење на санитарно-хигиенската состојба на водоснабдувањето во населените места 
1 Назив на истражувањето  Евидентирање и следење на санитарно-хигиенската состојба на 

водоснабдувањето во населените места 
2 Периодика  Теренско мерење - секојдневно, доставување податоци - шестмесечно и 

годишно, обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Заводи за здравствена заштита, Републички завод за здравствена заштита 

4 Содржина на податоците  Се следи санитарно-техничката состојба на објектите за водоснабдување, 
заштитни зони, дезинфекција, одржување на водоснабдувањето,  
здравствената исправност на водата за пиење. 

5 Опфат  Република Македонија (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Земање мостри за испитување на здравствената исправност на водата. 

Пополнетите обрасци со податоци се доставуваат од заводите за 
здравствена заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита за 
испитувања кои се вршени во заводите. 

7 Територијално ниво (прибирање)  Населено место, општина, Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците: 30.07.; 20.01.  (шестмесечно) и 

(годишно) 30.03. 

    б) Рок за обработка на податоците: 30.04. (годишно) 

    в) Рок за објавување: 30.04. (годишно) 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на санитарно-хигиенската состојба со 
водоснабдувањето.Изготвување и следење на здравствени индикатори. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); 
Програмата за превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
("Службен весник на РМ " бр. 41/2002), Правилник за хигиенска 
исправност на водите за пиење ("Сл.лист на СФРЈ"  бр. 33/87 и 13/91) 

11 Меѓународни стандарди  СЗО, Упатство за квалитетот на водите за пиење, 1996 ЕУ - Директива 
98/83 за квалитетот на водата наменета за консумирање од страна на 
човекот 

28. Следење на квалитетот на површинските води 
1 Назив на истражувањето  Следење на квалитетот на површинските води 
2 Периодика  Мерење - неделно (сезонски), месечно (вонсезонски), Прибирање - 

тримесечно и годишно, обработка - шестмесечна и годишна 
3 Извор на податоците  Заводи за здравствена заштита, Републички завод за здравствена заштита 

4 Содржина на податоците  Се испитува и следи квалитетот на површинските води и проверка со 
бактериолошката, паразитолошка, физичко-хемиска анализа, анализа на 
резидуи од пестициди и радиолошка анализа. 

5 Опфат  Целокупната територија на Република Македонија 
6 Начин на прибирање на податоците  Земање мостри за испитување на здравствената исправност на водата.  

Пополнетите обрасци со податоци се доставуваат од заводите за 
здравствена заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита за 
испитувања кои се вршени во заводите. 
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7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоци од заводите: 20.04.; 20.07.; 20.10.; 20.01. 

(тримесечно) годишно (30.03.) 
    б) Рок за обработка на податоците: 30.07.; 30.03. (шестомесечно) и 

годишно (30.04.) 
    в) Рок за објавување: 30.04. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на санитарно-хигиенската состојба со површинските води 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" 
бр.54/97);Програмата за превентивна здравствена заштита на Република 
Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 41/2002), Уредба за 
класификација на водите ("Сл. весник на РМ"  бр. 18/99) 

11 Меѓународни стандарди  ЕУ - 76/160 Директива за квалитетот на водите за капење 

29. Следење на квалитетот на воздухот во населени места 
1 Назив на истражувањето  Следење на квалитетот на воздухот во населени места 
2 Периодика  Прибирање - месечно и неделно, обработка месечна и годишна  
3 Извор на податоците  Заводи за здравствена заштита, Републички завод за здравствена заштита 

4 Содржина на податоците  Се следи лебдечката прашина, таложната прашина, ЅО2, јаглен 
моноксидот, оловото, кадмиум, цинк, чад. 

5 Опфат  Целата територија на Република Македонија 
6 Начин на прибирање на податоците  Земање мостри за испитување на квалитетот на воздухот во населените 

места.Пополнетите обрасци со податоци се доставуваат од заводите за 
здравствена заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита за 
испитувања кои се вршени во заводите. 

7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците: секој 5-ти во месецот за претходниот 

месец и ургентно според хигиено-епидемиолошки индикации 

    б) Рок за обработка на податоците: 20-ти во месецот за претходниот месец,
31.01. (годишно) 

    в) Рок за објавување: 20-ти во месецот за претходниот месец, 30.03. 
(годишно) 

9 Цел на прибирање на податоците  Следење на здравствено-хигиенскиот квалитет на воздухот 
10 Национални стандарди  

(законска основа) 
 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97);  
Програмата за превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
("Службен весник на РМ " бр. 41/2002), Закон за заштита на воздухот од 
загадување ("Сл.весник на СРМ бр. 20/74) 

11 Меѓународни стандарди  СЗО, Упатство за квалитет на воздухот за Европа бр. 91/2000 
 
30. Следење на исправноста на лековите 
1 Назив на истражувањето  Следење на исправноста на лековите 
2 Периодика  Прибирање на мостри и податоци - дневно, обработка - дневно и годишно 
3 Извор на податоците  Овластени здравствени организации 
4 Содржина на податоците  Се врши лабораториска контрола и се следи исправноста на готовите 

лекови, лековити суровини и галенски препарати, помошни лековити 
средства, крв и крвни деривати, инфузиони раствори и други препарати со 
фармаколошко средство, според Пх.Еур, БП 93, УСП ЏЏИИ фармакопеја 
и посебни методи пропишани за испитување. 

5 Опфат  Република Македонија (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Примероци од терен, домашно производство, промет и застапници на 

странски фирми. 
7 Територијално ниво (прибирање)  Општина, Република Македонија  
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците од извештајните единици: дневно 

    б) Рок за обработка на податоците: дневно и годишно (28.02.) 
    в) Рок за објавување: 28.02. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на исправноста на лековите заради остварување на националната 

стратегија  населението да биде снабдено со квалитетни и исправни 
препарати. 

10 Национални стандарди  
(законска основа) 

 Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); 
Програмата за превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
("Службен весник на РМ " бр. 41/2002), Закон за лекови, помошни 
лековити средства и медицински помагала ("Сл.весник на РМ" бр. 21/98). 

11 Меѓународни стандарди      
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31. Следење на хигиенската исправност на водата за пиење 
1 Назив на истражувањето  Следење на хигиенската исправност на водата за пиење 
2 Периодика  Теренско мерење - секојдневно, доставување податоци - шестмесечно и 

годишно, обработка - годишна 
3 Извор на податоците  Заводи за здравствена заштита, Републички завод за здравствена заштита 

4 Содржина на податоците  Податоци за кадровската структура на вработените во лабораториите на 
здравствените и други организации кои вршат испитување на хигиенската 
исправност на водата за пиење, физичко-хемиските особености на 
површинските и подзмените води на местото на водозафаќањето (сурова 
вода), радиолошката, хемиската и микробиолошката исправност на водата 
за пиење. 

5 Опфат  Република Македонија (целосен опфат) 
6 Начин на прибирање на податоците  Земање мостри за испитување на здравствената исправност на 

водата.Пополнетите обрасци со податоци се доставуваат од заводите за 
здравствена заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита за 
испитувања кои се вршени во заводите. 

7 Територијално ниво (прибирање)  Населено место, општина, Република Македонија 
8 Рокови  а) Рок за доставување на податоците: 30.07.; 20.01.  (шестмесечно) и 

(годишно) 30.03. 
    б) Рок за обработка на податоците: 30.04. (годишно) 
    в) Рок за објавување: 30.04. (годишно) 
9 Цел на прибирање на податоците  Следење на санитарно-хигиенската состојба со водоснабдувањето и 

изготвување и следење на здравствени индикатори. 
10 Национални стандарди  

(законска основа) 
 Закон за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91, 17/97); 
Закон за државната статистика ("Службен весник на РМ" бр.54/97); 
Програмата за превентивна здравствена заштита на Република Македонија 
("Службен весник на РМ " бр. 41/2002), Правилник за хигиенска 
исправност на водите за пиење ("Сл.лист на СФРЈ"  бр. 33/87 и 13/91) 

11 Меѓународни стандарди  СЗО, Упатство за квалитетот на водите за пиење, 1996 ЕУ - Директива 
98/83 за квалитетот на водата наменета за консумирање од страна на 
човекот 

 
IV. ИСТРАЖУВАЊА ШТО ГИ СПРОВЕДУВА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1. Статистичко истражување за пожари и експлозии  

1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за пожари и експлозии  
2 Периодика   Прибирање: континуирано 
    Обработка: годишна  
3 Извор на податоците   Внатрешни организациони единици на МВР  
4 Содржина на податоците   Во согласност со пропишаните обрасци: 
     - статистички лист за пожар (П-1): место и време на настанот, 

оштетени, причини, каде настанал, последици, загинати, повредени, 
преземени мерки и учесници 

    - статистички лист за експлозија (Е-1): место и време на настанот, 
оштетени, причини и простор - објект на настанување на 
експлозијата, последици, преземени мерки 

5 Опфат  Сите настанати пожари  и експлозии  
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичките обрасци ги пополнуваат задолжените работници по 

пожари и ги доставуваат до МВР - Сектор за аналитика и 
истражување  

7 Територијално ниво   Внатрешни организациони единици на МВР 
8 Рокови   30.01. наредната година за  состојбата од претходната година 
9 Цел на прибирање на податоците   Состојбата со настанати пожари и експлозии, причини, како и мерки 

за превентивно постапување 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за заштита од пожари Сл.весник бр.43/86год. и подзаконски 

акти, Закон за заштита од експлозивни материи, Закон за промет на 
експлозивни материи и Закон за превоз на опасни материи 

11 Меѓународни стандарди      

2. Статистичко истражување за сообраќајни незгоди  
1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за сообраќајни незгоди  
2 Периодика   Прибирање:  континуирано  
    Обработка:  годишна  
3 Извор на податоците   Внатрешни организациони единици на МВР  
4 Содржина на податоците   Во согласност со пропишаниот образец - Прашалник за сообраќајна 

незгода (СН-1): место, време, пат и други околности , вид на 
сообраќајна незгода, учесници, причини, преземени мерки и 
податоци за вршење на увидот 
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5 Опфат  Сите случени сообраќајни незгоди  
6 Начин на прибирање на податоците  Статистичкиот образец го пополнува задолжениот работник  за 

сообраќајни незгоди и го доставува  до МВР - Сектор за аналитика и 
истражување  

7 Територијално ниво   Внатрешни организациони единици на МВР 
8 Рокови   30.01. наредната година за состојбата од претходната година  
9 Цел на прибирање на податоците   Состојбата со случени сообраќајни незгоди, број, причини, како и 

мерки за превентивно постапување 
10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата Сл.весник 

бр.14/98год. и подзаконски акти 
11 Меѓународни стандарди      

3. Статистичко истражување за број на патници и возила на гранични премини за меѓународен сообраќај  
1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за број на патници и возила на 

гранични премини за меѓународен сообраќај  
2 Периодика   Прибирање: месечно  

    Обработка: месечна и годишна  

3 Извор на податоците   Внатрешни организациони единици на МВР  
4 Содржина на податоците   Во согласност со пропишаниот образец - Преглед Г-1: на сите 

државни гранични премини - вкупен број на влез-излез на патници и 
моторни возила - државјани на Р. Македонија и вкупен број на влез-
излез на патници и моторни возила - странски државјани  

5 Опфат  Влез-излез на патници и моторни возила - секојдневно 
6 Начин на прибирање на податоците  Прегледот го пополнува задолжен работник и го доставува до МВР - 

Сектор за аналитика и истражување  
7 Територијално ниво   Внатрешни организациони единици на МВР 
8 Рокови   Крај на месецот за претходниот месец, 30.01. во годината за 

претходната година  
9 Цел на прибирање на податоците   Фреквентност на граничните премини, број на возила и  патници,  

заради преземање на дејства во согласност со делокругот на 
работењето на МВР 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за преминување на државната граница и за движење во 
граничен појас Сл.весник бр.36/92год. и подзаконски акти 

11 Меѓународни стандарди      

4. Статистичко истражување за број и вид на регистрирани возила и првпат регистрирани возила 
1 Назив на истражувањето   Статистичко истражување за број и вид на регистрирани возила 

и првпат регистрирани возила 
2 Периодика   31.01. во годината за претходната година  
3 Извор на податоците   Внатрешни организациони единици на МВР  
4 Содржина на податоците   Во согласност со пропишаниот образец - Регистрационен лист за 

моторно приклучно возило: број на регистарски таблички, вид на 
возило, претходна регистрација, податоци за технички преглед, 
податоци за возилото, податоци за сопственост 

5 Опфат  Сите моторни возила  
6 Начин на прибирање на податоците  Регистрирани моторни возила  
7 Територијално ниво   Внатрешни организациони единици на МВР 
8 Рокови   30.01. во годината за  претходната година  
9 Цел на прибирање на податоците   Состојбата на моторните и приклучните возила, број, вид, старост, 

заради преземање дејства во согласност со делокругот на работење 
на МВР 

10 Национални стандарди (законска основа)  Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата Сл.весник 
бр.14/98год. и  подзаконски акти 

11 Меѓународни стандарди      
 
V. ИСТРАЖУВАЊА ШТО ГИ СПРОВЕДУВА УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 
1. Метеоролошки мерења и набљудувања 

1. Назив на истражувањето   Метеоролошки мерења и набљудувања 
2. Периодика   Прибирање:  Дневно и месечно                                                  Обработка: 

Годишна 
3. Извор на податоците      Метеоролошки и климатолошки станици 
4. Содржина на податоците   Метеоролошки елементи и појави (температура и влажност на воздухот, 

воздушен притисок, врнежи, ветер, атмосферски појави) 
5. Опфат   24-часовни мерења и набљудувања од 8 главни метеоролошки станици 

6. Начин на прибирање на податоците   Дневно, по радиостаница и месечно по пат на метеоролошки извештај 

7. Територијално ниво   Република Македонија 
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8. Рокови   а) Прибирање на податоците: 10-ти во тековниот месец за претходниот 
месец 
б) Обработка на податоците: 30.04 за претходната година 

9. Цел на прибирање на податоците   Следење на климата на територијата на Република Македонија 
10. Национални стандарди                                                       
(законска основа) 

  Закон за вршење на хидрометеоролошки работи ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 19/92) 

11. Меѓународни стандарди   Стандарди на Светската метеоролошка организација 
2. Квалитет на воздух и врнежи 
1. Назив на истражувањето   Квалитет на воздух и врнежи 
2. Периодика   Прибирање:  Дневно и месечно                                                  Обработка: 

Годишна 
3. Извор на податоците      Мерни места во Република Македонија, 19 мерни пунктови 
4. Содржина на податоците   Концентрации на: сулфур диоксид, чад, азотни оксиди, штетни и опасни 

материи од точкасти извори;  хемиски состав на врнежи 
5. Опфат   Моментални концентрации и 24-часовни вредности 
6. Начин на прибирање на податоците   Дневно, по радиостаница или телефон и месечно по пат на извештај 

7. Територијално ниво   Република Македонија 
8. Рокови   а) За прибирање на податоците: 10-ти во тековниот месец за претходниот 

месец 
б) За обработка на податоците: 30.04. за претходната година 

9. Цел на прибирање на податоците   Следење на квалитетот на воздухот и врнежите 
10. Национални стандарди                                                       
(законска основа) 

  Закон за вршење на хидрометеоролошки работи ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 19/92);                                          Закон за 
заштита на воздухот од загадување ("Службен весник на СРМ" бр. 20/74);   
Решение за овластување за вршење на определени стручни работи за 
заштита и унапредување на животната средина и природата (бр. 23-
4432/10-1999) 

11. Меѓународни стандарди   GAW/СМО: Конвенција за прекугранично загадување на воздухот на 
големи далечини и ЕМЕП  

 
3. Хидролошки мерења и набљудувања 
1. Назив на истражувањето  Хидролошки мерења и набљудувања 
2. Периодика  Прибирање:  Дневно и месечно                                                  Обработка: 

Годишна 
3. Извор на податоците     Хидролошки станици за површински и подземни води од I ниво 
4. Содржина на податоците  Водостој, протек и температура на водата 
5. Опфат  24-часовна регистрација на 50 станици, на останатите еднаш дневно 
6. Начин на прибирање на податоците  Секојдневно на 20 станици, а месечен извештај на останатите хидролошки 

станици 
7. Територијално ниво  Република Македонија 
8. Рокови  а) Прибирање на податоците: 10-ти во тековниот месец за претходниот 

месец 
б) Обработка на податоците: 30.06 за претходната година 

9. Цел на прибирање на податоците  Следење на водостојот, протекот и температурата на водата 
10. Национални стандарди                                                       
(законска основа) 

 Закон за вршење на хидрометеоролошки работи ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 19/92);                                          Закон за води 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 и "Службен весник 
на Република Македонија" бр. 19/00) 

11. Меѓународни стандарди   Стандарди на Светската организација (СМО)                                             
"Хидролошки практичар" 

4. Квалитет на површинските води 
1. Назив на истражувањето  Квалитет на површинските води 
2. Периодика  Прибирање:  Дневно и месечно                                                  Обработка: 

Годишна 
3. Извор на податоците     Мерни места на реки и езера 
4. Содржина на податоците  Параметри кои ги карактеризираат физичките и органолептичките особини

на водата, кислородниот режим на водата, минерализацијата, анјонскиот и 
катјонскиот состав на водата, биогени параметри, штетни и опасни 
материи, сапробиолошки параметри 

5. Опфат  Вардар, Лепенец, Треска, Пчиња, Крива Река, Брегалница, Црна Река, 
Елешка, Струмица, Црн Дрим, Радика 

6. Начин на прибирање на податоците  Табеларно excel формат и софтвер RYMSIS  
7. Територијално ниво  Република Македонија 

8. Рокови  а) Прибирање на податоците: 10-ти во тековниот месец за претходниот 
месец 
б) Обработка на податоците: 30.04. за претходната година 
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9. Цел на прибирање на податоците  Да обезбеди глобална слика за состојбата со квалитетот на водите, да се 
добијат податоци за степенот на загаденоста, трендот на загадувањето, а 
кои треба да помогнат во спроведувањето на планот и програмата за 
заштита на водите од загадување и изборот на намената на употреба на 
водата 

10. Национални стандарди                                                       
(законска основа) 

 Закон за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98. 
19/00); Закон за хидрометеоролошките работи ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 9/92);                                                                         
Уредба за класификација на водите ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 18/99);                                                                 Уредба за 
категоризација на водотеците и езерата ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 18/99)    

11. Меѓународни стандарди   Рамковна директива за вода (Директива 2000/60/ЕЦ) и други ЕУ 
директиви;                                                                                         "Конвенција
за заштита на Медитеранското Море со загадување од копно"                         
"Конвенција за заштита и употреба на прекуграничните водотеци и 
меѓународните езера" (позната како "Хелсиншка конвенција - 1992 
година") 

 
5. Температура на почва   
2. Периодика  Прибирање:  Дневно и месечно                                                  Обработка: 

Годишна 
3. Извор на податоците     Метеоролошки и фенолошки станици 
4. Содржина на податоците  Температура на почва од различни длабочини и датум кога настанала 

одредена фенофаза кај објектот којшто се набљудува 
5. Опфат  Температури на почва на: 2, 5, 10, 20, 30, 50 и 100 см , длабочина и 

фенолошки објекти поделени во следниве групи: диви зелјести растенија, 
шумски дрвја и грмушки, ливадски треви и легуминолози, полјоделски 
култури, овошки, винова лоза, пчели и општи полски работи 

6. Начин на прибирање на податоците  Од мерните станици, по поштенски пат 
7. Територијално ниво  Република Македонија 
8. Рокови  а) Прибирање на податоците: 10-ти во тековниот месец за претходниот 

месец 
б) Обработка на податоците: 30.06. за претходната година 

9. Цел на прибирање на податоците  Следење на температурниот режим на почвата и развојот на растенијата во 
зависност од временските услови 

10. Национални стандарди                                                       
(законска основа) 

 Закон за хидрометеоролошките работи ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 9/92) 

11. Меѓународни стандарди   Стандарди на Светската организација (СМО)        
 
VI. ИСТРАЖУВАЊА ШТО ГИ СПРОВЕДУВА ФОНДОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Број на корисници на пензија по видови на пензија и по општини 

1.Назив на истражувањето  Број на корисници на пензија по видови на пензија и по општини 

2. Периодика  Прибирање    - месечно 
   Обработка - годишно 

3. Извори на податоци  Податоците за бројот на корисници на пензија по видови  и по општини ќе
се користат од Компјутерскиот центар на Фондот на ПИОМ. Овие 
податоци секој месец се доставуваат до Одделението за план, анализа и 
статистика. 

4. Содржина на податоците  Број на корисници на пензија  и тоа по видови на пензија: -старосна, 
инвалидска и семејна. Исто така ќе бидат следени корисниците и по 
општини. Во ова истражување ќе бидат опфатени и корисниците на 
минималните земјоделски пензии и корисниците на воените пензии. 

5.Опфат  Во ова истражување ќе бидат опфатени сите корисници на пензија кои 
оствариле право на пензија 

6. Начин на прибирање на податоците  Прибирањето на податоците  ќе се врши од исплатените пензии и тоа од 
базата на податоците на Фондот на ПИОМ.Овој податок го пополнува 
лицето од Одделението за статистика  и го доставува до Државниот завод 
за статистика 

7. Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8. Рокови  Месечно - 20. во месецот                                      

Годишно - 20.01. 
9.Цел на прибирање на податоците  Евиденција на бројот на корисници на пензија 
10.Национални стандарди (законска основа)  Закон за ПИО бр.80/93год. 
11. Меѓународни стандарди    
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2. Прилив на нови корисници на пензија (бруто и нето) 
1.Назив на истражувањето  Прилив на нови корисници на пензија (бруто и нето) 
2. Периодика  Прибирање - месечно 
   Обработка - годишно 
3. Извори на податоци  Податоците за бројот на корисниците на пензија по видови  и по општини 

ќе се користат од Компјутерскиот центар на Фондот на ПИОМ. Овие 
податоци секој месец се доставуваат до Одделението за план, анализа и 
статистика. 

4. Содржина на податоците  Број на корисници на пензија кои првпат оствариле право на пензија и 
број на корисници на пензија на кои им престанало правото на пензија. 

5.Опфат  Корисници на пензија (бруто и нето) 
6. Начин на прибирање на податоците  Прибирањето на податоците  ќе се врши по електронски пат и на хартија. 
7. Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8. Рокови  Месечно - 20. во месецот                                      

Годишно - 20.01. 
9.Цел на прибирање на податоците  Точна евиденција за бројот на нови корисници на пензија и на корисници 

на пензија на кои им престанало правото на користење. 
10.Национални стандарди (законска основа)  Законот за ПИО, бр.80/93 г.  
11. Меѓународни стандарди    
 
3. Број на корисници на пензија по видови на пензија, возраст, пол и број на години на користење на правото. 

1.Назив на истражувањето  Број на корисници на пензија по видови на пензија, возраст, пол и број на 
години на користење на правото. 

2. Периодика  Годишно 

3. Извори на податоци  Податоците за бројот на корисници на пензија по видови на пензија, возраст, 
пол и број на години на користење на правото ќе се користат од Фондот на 
ПИОМ. 

4. Содржина на податоците  Број на корисници на пензија по видови на пензија, возраст, пол и број на 
години на користење на правото. 

5.Опфат  Во ова истражување ќе бидат опфатени сите корисници на пензија  
6. Начин на прибирање на податоците  Прибирањето на податоците  ќе се врши по електронски пат и на хартија. 

7. Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8. Рокови  Годишно - 30.04. 

9.Цел на прибирање на податоците  Точна евиденција за возраста и годините на користење на правото на пензија 

10.Национални стандарди (законска основа)  Законот за ПИО бр.80/93 г.  
11. Меѓународни стандарди    

4. Просечни пензии по видови   

1.Назив на истражувањето  Просечни пензии по видови   
2. Периодика  Прибирање - месечно                                           

Обработка - годишно 
3. Извори на податоци  Податоците за просечните пензии по видови се од Фондот на ПИОМ. 
4. Содржина на податоците  Просечен износ на старосна, инвалидска, семејна пензија, минимална 

земјоделска пензија и војна пензија. 
5.Опфат  Корисници на пензија кои оствариле право на пензија. 
6. Начин на прибирање на податоците  Прибирањето на податоците  ќе се врши врз основа на исплатените пензии и 

тоа од базата на податоци на Фондот. 
7. Територијално ниво  Република Македонија, општини 
8. Рокови  Месечно - 20. во месецот                                      

Годишно - 20.01. 
9.Цел на прибирање на податоците  Евиденција за просечниот износ на пензиите 
10.Национални стандарди (законска основа)  Законот за ПИО, бр.80/93 г. 
11. Меѓународни стандарди    
 
5. Структура на корисниците на пензија според висината и видот на пензија 

1.Назив на истражувањето Структура на корисниците на пензија според висината и видот на пензија 
2. Периодика Прибирање - месечно                                           

Обработка - годишно 
3. Извори на податоци Податоците за просечните пензии по видови се од Фондот на ПИОМ. 
4. Содржина на податоците Структура на корисниците на пензија според висината и видот на пензијата 
5.Опфат Корисници на пензија  
6. Начин на прибирање на податоците Прибирањето на податоците  ќе се врши по електронски пат. 
7. Територијално ниво Република Македонија 
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8. Рокови Месечно - 20. во месецот                                      
Годишно - 20.01. 

9.Цел на прибирање на податоците Точна евиденција за материјалната положба на корисниците на пензија. 

10.Национални стандарди (законска основа) Законот за ПИО, бр.80/93 г. 
11. Меѓународни стандарди    

6. Податоци за остварени приходи и расходи на Фондот 

1.Назив на истражувањето Податоци за остварени приходи и расходи на Фондот 

2. Периодика Прибирање - месечно                                           
Обработка - годишно 

3. Извори на податоци Податоците за остварените приходи и расходи се од Фондот на ПИОМ. 
4. Содржина на податоците Остварени приходи и расходи на Фондот 
5.Опфат Финансиско работење на Фондот 
6. Начин на прибирање на податоците Прибирањето на податоците  ќе се врши по електронски пат и на хартија. 
7. Територијално ниво Република Македонија 
8. Рокови Годишно - 30.04. 
9.Цел на прибирање на податоците Податоци за финансиското работење на Фондот 
10.Национални стандарди (законска основа) Закон за ПИО, бр.80/93 г. 
11. Меѓународни стандарди    
 
7. Податоци за инвалидите на трудот со преостаната работна способност кои се на товар на Фондот и за кои се врши исплата од 
деловни субјекти 

1.Назив на истражувањето  Податоци за инвалидите на трудот со преостаната работна способност кои 
се на товар на Фондот и за кои се врши исплата од деловни субјекти 

2. Периодика  Прибирање - месечно                                           
Обработка - годишно 

3. Извори на податоци  Податоците се од Фондот на ПИОМ и други деловни субјекти. 
4. Содржина на податоците  Број на инвалиди на трудот 

5.Опфат  Инвалиди на трудот кои користат парични надоместоци 
6. Начин на прибирање на податоците  Прибирањето на податоците се врши по електронски пат и на хартија. 
7. Територијално ниво  Република Македонија 
8. Рокови  Месечно - 20. во месецот                                      
9.Цел на прибирање на податоците  Податоци за бројот на инвалиди на трудот 
10.Национални стандарди (законска основа)  Закон за ПИО,бр.80/93 г. 
11. Меѓународни стандарди    
8. Корисници на паричен надомест за телесно оштетување 
1.Назив на истражувањето  Корисници на паричен надомест за телесно оштетување 
2. Периодика  Прибирање - месечно                                           

Обработка - годишно 
3. Извори на податоци  Податоците се од Фондот на ПИОМ 
4. Содржина на податоците  Број на корисници на надомест за телесно оштетување 
5.Опфат  Корисници на телесно оштетување со право на пензија и со единствено право. 

6. Начин на прибирање на податоците  Прибирањето на податоците се врши по електронски пат. 
7. Територијално ниво  Република Македонија 
8. Рокови  Месечно - 20. во месецот                                      

Годишно - 20.01. 
9.Цел на прибирање на податоците  Податоци за бројот на корисници на надомест за телесно оштетување 
10.Национални стандарди (законска основа)  Закон за ПИО,бр.80/93 г. 
11. Меѓународни стандарди    
 
9. Број на осигуреници по пол, возраст, занимање, школска подготовка 

1.Назив на истражувањето Број на осигуреници по пол, возраст, занимање, школска подготовка 

2. Периодика Прибирање - полугодишно                                        
Обработка - годишно 

3. Извори на податоци Податоците се од Фондот на ПИОМ 
4. Содржина на податоците Број на осигуреници по пол, возраст, занимање, школска подготовка  
5.Опфат Осигуреници 
6. Начин на прибирање на податоците Прибирањето на податоците се врши по електронски пат, интернет и на хартија
7. Територијално ниво Република Македонија, општини 
8. Рокови Тримесечно - 30.04.                                

Годишно - 30.04. 
9.Цел на прибирање на податоците Точна евиденција на бројот на осигурениците 
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10.Национални стандарди (законска основа) Законот за ПИО бр.80/93 г., Законот за матична евиденција ("Сл.весник на 
СФРЈ" бр.34/79) 

11. Меѓународни стандарди    
10. Број на обврзници - физички лица и вработени кај нив 
1.Назив на истражувањето Број на обврзници - физички лица и вработени кај нив 
2. Периодика Прибирање - тримесечно                                         

Обработка - годишно 
3. Извори на податоци Податоците се од Фондот на ПИОМ 
4. Содржина на податоците Број на физички лица и вработени кај нив  
5.Опфат Регистрирани обврзници 
6. Начин на прибирање на податоците Прибирањето на податоците се врши по електронски пат, интернет и на хартија

7. Територијално ниво Република Македонија, општини 
8. Рокови Тримесечно - 30.04.                                  

Годишно - 30.04. 
9.Цел на прибирање на податоците Точна евиденција на бројот на обврзниците и вработените кај нив 
10.Национални стандарди (законска основа) Законот за ПИО бр.80/93г, Законот за матична евиденција ("Сл.веник на СФРЈ" 

бр.34/79) 
11. Меѓународни стандарди    

 
11. Број на обврзници и вработени за кои се плаќа придонес за пензиско и инвалидско осигурување 

1.Назив на истражувањето Број на обврзници и вработени за кои се плаќа придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување 

2. Периодика Прибирање - месечно                                         
Обработка - годишно 

3. Извори на податоци Носител на платен промет 
4. Содржина на податоците Број на обврзници и вработени, износ на платен придонес за пензиско и 

инвалидско осигурување, како и други придонеси и персонален данок.  
5.Опфат Регистрирани обврзници кои плаќаат придонес за пензиско и инвалидско 

осигурување. 
6. Начин на прибирање на податоците Прибирањето на податоците се врши по електронски пат, интернет и на хартија
7. Територијално ниво Република Македонија, општини 
8. Рокови Тримесечно - 30.04.                                    

Годишно - 30.04.      
9.Цел на прибирање на податоците Точна евиденција на бројот на обврзниците и вработените за кои се плаќа 

придонесот за пензиско и инвалидско осигурување. Износот на платите и 
придонесите е за секој вработен поединечно, на месечно ниво.  

10.Национални стандарди (законска основа) Законот за ПИО бр.80/93 г., Законот за матична евиденција ("Сл.весник на 
СФРЈ" бр.34/79), Закон за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување ("Сл.весник на РМ" бр.12/93) 

11. Меѓународни стандарди   
  

12. Број на обврзници, број на вработени и период за кој не е платен придонес за  
пензиско и инвалидско осигурување 

1.Назив на истражувањето Број на обврзници, број на вработени и период за кој не е платен придонес 
за пензиско и инвалидско осигурување 
 

2. Периодика Прибирање - полугодишно                                       
Обработка - годишно 

3. Извори на податоци Фондот на ПИОМ 
4. Содржина на податоците Број на обврзници, број на вработени, износ на неплатен придонес за пензиско 

и инвалидско осигурување и период за кој се однесува ненаплатениот 
придонес.  

5.Опфат Обврзници кои не плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување 

6. Начин на прибирање на податоците Од извршен увид и контрола кај обврзникот, од страна на Фондот. 
7. Територијално ниво Република Македонија, општини 
8. Рокови Тримесечно - 30.04.                                    

Годишно - 30.04.      
9.Цел на прибирање на податоците Точна евиденција на бројот на обврзниците и вработените за кои не се плаќа 

придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, износот на неплатен 
придонес по обврзник и по вработен.  

10.Национални стандарди (законска основа) Законот за ПИО бр.80/93, Правилник за вршење увид и контрола во 
евиденцијата за пресметување и наплатување на придонесот за пензиско и 
инвалидско осигурување. 

11. Меѓународни стандарди    
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VII. ИСТРАЖУВАЊА ШТО ГИ СПРОВЕДУВА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Евидентирање на  вработувањата 
   1   Назив на истражувањето  Евидентирање на  вработувањата 
   2   Периодика  Прибирање: месечно 
   Обработка: месечна 
   3   Извор на податоците     Завод за вработување на Република Македонија - Биро за

вработување 
   4   Содржина на податоците  Прегледи на вработувања: од евиденцијата и надвор од 

евиденцијата на невработените, според видот на 
работниот однос (неопределено, определено и сезонски 
работи), според степенот на образование.  

   5   Опфат  Биро за вработување - општини кои ги   покриваат 
   6   Начин на прибирање на податоците  Прегледи кои ги пополнува Бирото за вработување 
   7   Територијално ниво  Република Македонија, општини 
   8   Рокови  а) Рок за доставување на податоците од подрачните 

единици - бироа за вработување: 15 -ти во тековниот 
месец со податок за претходниот месец 

   б) Рок за обработка на податоците: втора половина во 
тековниот месец 

   в) Рок за објавување: крај на тековниот месец 
   9   Цел на прибирање на податоците  Евиденција на вработувањата во согласност со 

доставените пријави за засновање на работен однос - М-
1 

  10   Национални стандарди 
         (законска основа) 

 Закон за вработувањето и осигурувањето во случај на 
невработеност Сл.весник на Р.М.37/97 

   Закон за евиденција во областа на трудот Сл.весник на 
СФРЈ 17/90 

  11   Меѓународни стандарди     
  12   Публикување  Месечни извештаи - прегледи, објавување на веб-

страницата   
www. zvrm.gov.mk 
 

 2. Евиденција на невработени лица 

   1   Назив на истражувањето   Евиденција на невработени лица 

   2   Периодика  Прибирање:  месечно 
   Обработка:   месечна, годишна 
   3   Извор на податоците     Завод за вработување на Република Македонија - Биро за

вработување 
   4   Содржина на податоците  Прегледи на невработени лица според:  место на 

живеење(град, село), новопријавени во тековниот месец; 
старосна и полова структура; степен на образование; 
национална припадност; школска подготовка (годишно) 

   5   Опфат  Биро за вработување - општини кои ги   покриваат 
   6   Начин на прибирање на податоците  Прегледи кои ги пополнува Бирото за вработување 
   7   Територијално ниво  Република Македонија, општини 
   8   Рокови  а) Рок за доставување на податоците од подрачните 

единици -  бироа за вработување: 15 -ти во тековниот 
месец со податок за претходниот месец 

   б) Рок за обработка на податоците: втора половина во 
тековниот месец 

   в) Рок за објавување: крај на тековниот месец 
   9   Цел на прибирање на податоците  Следење  на состојбата  со невработеноста во Република 

Македонија, со цел добивање повеќе параметри и нивна 
анализа од економски, социјален и друг аспект 

  10  Национални стандарди 
       (законска основа) 

 Закон за вработувањето и осигурувањето во случај на 
невработеност Сл.весник на Р.М. 37/97 

   Закон за евиденција во областа на трудот Сл. весник на 
СФРЈ 17/90 

  11   Меѓународни стандарди      
  12   Публикување  Месечни извештаи - прегледи, објавување на веб-

страницата   
www. zvrm.gov.mk  
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3. Евиденција на невработени лица - корисници на права 
   1   Назив на истражувањето  Евиденција на невработени лица - корисници на права 
   2   Периодика  Прибирање:  месечно 
   Обработка:   месечна 
   3   Извор на податоците     Завод за вработување на Република Македонија - Биро за 

вработување 
   4   Содржина на податоците  Прегледи на невработени лица - корисници на права:   

  

 1. Корисници на паричен надоместок според основот на 
користење ( стечај, сезонци, технолошки вишок од работен 
однос, технолошки вишок - 25 загубари, технолошки вишок - 12
загубари, реформи во ЈА) 

   2. Корисници на здравствено осигурување 
   5   Опфат  Биро за вработување - општини кои ги   покриваат 
   6   Начин на прибирање на податоците  Прегледи кои ги пополнува Бирото за вработување 
   7   Територијално ниво  Република Македонија, општини 
   8   Рокови  а) Рок за доставување на податоците од подрачните единици - 

бироа за вработување: 15 -ти во тековниот месец со податок за 
претходниот месец; 

   б) Рок за обработка на податоците: втора половина во тековниот
месец; 

   в) Рок за објавување: крај на тековниот месец 
   9   Цел на прибирање на податоците  Обезбедување на правата по основ на осигурување во случај на 

невработеност - исплата на ПН со придонесите за ПИО и 
здравствено осигурување 

  10   Национални стандарди 
        (законска основа) 

 Закон за вработувањето и осигурувањето во случај на 
невработеност Сл.весник на Р.М.37/97 

   Закон за евиденција во областа на трудот Сл.весник на СФРЈ 
17/90 

  11   Меѓународни стандарди     
  12   Публикување  Месечни извештаи - прегледи; објавување на веб-страницата   

www.zvrm.gov.mk 

 
VIII. ИСТРАЖУВАЊА ШТО ГИ СПРОВЕДУВА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 
1. Истрага и истражни дејства 

  1   Назив на истражувањето  Истрага и истражни дејства 
  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 
    Обработка: тромесечна, шестмесечна, деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоците  Основни судови во РМ 
  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети, траење на притворот во претходната 

кривична постапка 
  5   Опфат  Целосен, од сите основни судови во РМ 
  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 
  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 
  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец; за годишните до 1 март во тековната 

година 
  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 
  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите (“Службен весник на РМ” бр.36/95) 
  11   Меѓународни стандарди   

2. Кривични предмети 

  1   Назив на истражувањето  Кривични предмети 
     -за полнолетни 
     -за малолетни лица 
  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 
    Обработка: тромесечна, шестмесечна, деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоците  Основни и апелациони судови во РМ (во првостепена и второстепена постапка) 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети, резултати од извршувањето на 
првостепената и второстепената кривична постапка 

  5   Опфат  Целосен, од сите основни и апелациони судови во РМ 
  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 
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  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите (“Службен весник на РМ” бр.36/95) 
  11   Меѓународни стандарди    

3. Прекршочни предмети 
  1   Назив на истражувањето  Прекршочни предмети 
  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 
    Обработка: тромесечна, шестмесечна, деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоците  Основни и апелациони судови во РМ (во првостепена и второстепена постапка) 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети 
  5   Опфат  Целосен, од сите основни и апелациони  судови во РМ 
  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 
  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 
  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во тековната 

година 
  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 
  11   Меѓународни стандарди    

4. Извршни санкции, кривични и прекршочни 

  1   Назив на истражувањето  Извршни санкции, кривични и прекршочни 
  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 
    Обработка: тромесечна, шестмесечна,  деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоците  Основни судови во РМ 
  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети  
  5   Опфат  Целосен, од сите основни судови во РМ 
  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 
  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 
  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во тековната 

година 
  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 
  11   Меѓународни стандарди    
5. Граѓански предмети 
  1   Назив на истражувањето  Граѓански предмети 
  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 
    Обработка: тромесечна, шестмесечна,  деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоците  Основни судови и апелациони судови во РМ (во првостепена и второстепена 

постапка) 
  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети 
  5   Опфат  Целосен, од сите основни и апелациони  судови во РМ 
  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 
  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 
  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во тековната 

година 
  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 
  11   Меѓународни стандарди    

6. Стопански спорови 

  1   Назив на истражувањето  Стопански спорови 
  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 
    Обработка: тромесечна, шестмесечна,  деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоците  Основни и апелациони судови во РМ (во првостепени и второстепени постапки) 
  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети 
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  5   Опфат  Целосен, од сите основни и апелациони судови во РМ 
  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 
  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 
  11   Меѓународни стандарди    
 
 
7. Стечај, ликвидација и присилно порамнување 
  1   Назив на истражувањето  Стечај, ликвидација и присилно порамнување 
  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 
    Обработка: тромесечна, шестмесечна, деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоците  Основни судови во РМ 
  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети 
  5   Опфат  Целосен, од сите основни судови во РМ 
  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 
  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 
  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во тековната 

година 
  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 
  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите (“Службен весник на РМ” бр.36/95) 
  11   Меѓународни стандарди    
 
 
8. Извршни предмети 
  1   Назив на истражувањето  Извршни предмети 

  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 

    Обработка: тромесечна, шестмесечна,  деветмесечна и годишна 

  3   Извор на податоците  Основни судови во РМ 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети 

  5   Опфат  Целосен, од сите основни судови во РМ 

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец,  за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 
  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ"бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди    

 
9. Оставински предмети 
  1   Назив на истражувањето  Оставински предмети 

  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 

    Обработка: месечно,  тромесечна, шестмесечна, деветмесечна и годишна 
   3   Извор на податоците  Основни судови во РМ 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети  

  5   Опфат  Целосен, од сите основни судови во РМ 

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец,  за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди    
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10. Вонпроцесни предмети 
  1   Назив на истражувањето  Вонпроцесни предмети 

  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 

    Обработка: месечна, тромесечна, шестмесечна, деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоците  Основни судови во РМ 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети 

  5   Опфат  Целосен, од сите основни судови во РМ 

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 
  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди    

11. Управно сметководни спорови 
  1   Назив на истражувањето  Управно сметководни спорови 

  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 

    Обработка: месечна,тромесечна, шестмесечна, деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоците  Основни судови во РМ 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети,  

  5   Опфат  Целосен, од сите основни судови во РМ 

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец,  за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди    

12. Тапии, интабулации 

  1   Назив на истражувањето  Тапии, интабулации 

  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 

    Обработка: месечна, тромесечна, шестмесечна, деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоците  Основни судови во РМ 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети 

  5   Опфат  Целосен, од сите основни судови во РМ 

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец,  за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди    

13. Помолници, кривични и граѓански 
  1   Назив на истражувањето  Помолници, кривични и граѓански 

  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 

    Обработка: месечна, тромесечна, шестмесечна,  деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоците  Основни судови во РМ 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети  

  5   Опфат  Целосен, од сите основни судови во РМ 

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 
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  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди    

14. Статистички извештај за бројната состојба на кадрите во судовите и за судиите поротници 

  1   Назив на истражувањето  Статистички извештај за бројната состојба на кадрите во судовите и за 
судиите поротници 

  2   Периодика  Прибирање: годишно 

    Обработка: годишна 

  3   Извор на податоците  Врховен суд, апелациони судови и основни судови во РМ 

  4   Содржина на податоците  Број на судии, судии поротници, самостојни судски советници, стручни 
соработници и административно -технички персонал 

  5   Опфат  Целосен  

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судовите 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  1 март во тековната година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди    

15. Кривични предмети во постапка на трет степен 
  1   Назив на истражувањето  Кривични предмети во постапка на трет степен 

  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 

    Обработка: тромесечна, шестмесечна, деветмесечна и годишна 

  3   Извор на податоци  Врховен суд  на РМ 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршувањето на 
постапката во трет степен 

  5   Опфат  Целосен  

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судот 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец,  за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди    

16. Барање за заштита на законитоста 
  1   Назив на истражувањето  Барање за заштита на законитоста 

  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 

    Обработка: тромесечна, шестмесечна,  деветмесечна и годишна 

  3   Извор на податоците  Врховен суд на РМ 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети 

  5   Опфат  Целосен  

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судот 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец,  за годишните до 1 март во тековната 
година 
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  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди    

17. Вонредни правни лекови со исклучок на барањата за заштита на законитоста 
  1   Назив на истражувањето  Вонредни правни лекови со исклучок на барањата за заштита на законитоста

  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 

    Обработка: тромесечна, шестмесечна,  деветмесечна и годишна 

  3   Извор на податоците  Врховен суд на РМ 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети 

  5   Опфат  Целосен  

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судот 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец,  за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди    

18. Управни спорови во првостепена постапка 
  1   Назив на истражувањето  Управни спорови во првостепена постапка 

  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 

    Обработка: тромесечна, шестмесечна,  деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоци  Врховен суд на РМ 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети  

  5   Опфат  Целосен  

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судот 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди    

19. Правосилно довршени управни спорови 
  1   Назив на истражувањето  Правосилно довршени управни спорови 

  2   Периодика  Прибирање: годишно 

    Обработка: годишна 

  3   Извор на податоци  Врховен суд на РМ 

  4   Содржина на податоците  Примени, решени и нерешени предмети  

  5   Опфат  Целосен  

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од судот 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно и ажурно судство 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди    



30 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 227 
 

20. Статистички извештај за движењето на малолетни и полнолетни лица во казнено-поправни  
и воспитно-поправни  домови  
  1   Назив на истражувањето  Статистички извештај за движењето на малолетни и полнолетни лица во 

казнено-поправни и воспитно-поправни  домови  

  2   Периодика  Прибирање: месечно и годишно 

    Обработка: месечна и годишна 

  3   Извор на податоците  Казнено-поправни и воспитно-поправни  домови  

  4   Содржина на податоците  Примени, отпуштени , состојба на почетокот и на крајот на извештајниот период 
  5   Опфат  Целосен  

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од  казнено-поправните и воспитно-поправните  домови  
  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За месечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на состојбите во функција на ефикасно работење на КПУ 
И ВПУ 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр.3/97) 
  11   Меѓународни стандарди    

21. Статистички извештај за поднесени барања за условен отпуст  на осудени лица 

  1   Назив на истражувањето  Статистички извештај за поднесени барања за условен отпуст  на осудени 
лица 

  2   Периодика  Прибирање:тромесечно  и годишно 

    Обработка: тромесечна, шестмесечна,  деветмесечна и годишна 

  3   Извор на податоците  Казнено-поправните установи 

  4   Содржина на податоците  Доставени, позитивни, негативни, висина на казната и остаток од казната 
  5   Опфат  Целосен  

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од КПУ  

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  За тромесечните до 5-ти во тековниот месец, за годишните до 1 март во тековната 
година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Евиденција на барања за поднесени и условно ослободени осудени лица 
  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр.3/97) 

  11   Меѓународни стандарди    

22. Статистички извештај за поднесени барања за прекин на казната 

  1   Назив на истражувањето  Статистички извештај за поднесени барања за прекин на казната 

  2   Периодика  Прибирање: шестмесечно 

    Обработка: шестмесечна 

  3   Извор на податоците  КПУ 

  4   Содржина на податоците  Примени, позитивни, негативни и должина на прекинот на казната 
  5   Опфат  Целосен,  

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од КПУ 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  До 5-ти  во тековниот месец 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на бројот на поднесени и позитивно и негативни решени 
барања 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр.3/97) 

  11   Меѓународни стандарди    

23. Годишен статистички извештај 
  1   Назив на истражувањето  Годишен статистички извештај 

  2   Периодика  Прибирање: годишно 

    Обработка:  годишна 

  3   Извор на податоците  КПУ И ВПД 
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  4   Содржина на податоците  Извршување на санкциите спрема осудени, малолетни лица и прекршочно казнети
лица, кадровска состојба, финасиска состојба  на стопанските единици 

  5   Опфат  Целосен  

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од казнено-поправните установи 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  До 1 март во тековната година 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на функционирањето на казнено-поправните установи 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр.3/97) 

  11   Меѓународни стандарди    

24. Тромесечен извештај 
  1   Назив на истражувањето  Тромесечен извештај 

  2   Периодика  Прибирање: квартално 

    Обработка: тромесечна, шестмесечна, деветмесечна и годишна 
  3   Извор на податоците  КПУ И ВПД 

  4   Содржина на податоците  Прегледи за состојбата и движењата со осудени, малолетни притворени лица, 
нивната структура, број, вид на кривични дела 

  5   Опфат  Целосен 

  6   Начин на прибирање на податоците  Преку извештаи од КПУ И ВПД 

  7   Територијално ниво (прибирање)  Република Македонија 

  8   Рокови  До 15-ти во тековниот месец 

  9   Цел на прибирање на податоците  Согледување и следење на функционирањето на казнено-поправните установи 

  10   Национални стандарди (законска основа)  Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.36/95) 

  11   Меѓународни стандарди   

 
Член 3 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
 
         Бр. 23-2344/1                       Претседател на Владата 
20 октомври 2003 година                     на Република Македонија, 
             Скопје                     Бранко Црвенковски, с.р. 

 
Прилог 1 

Значење на кратенките употребени во Програмата  
за статистички истражувања за период 2003-2007 година  

 
BEC - Broad Economic Categories 
Класификација на пошироки економски категории 
 
CPA - Classification of Products by Activities 
Класификација на производи по активности 
 
COICOP-Classification of Individual Consumption by Purpose 
Класификација на индивидуалната потрошувачка по намена 
 
EUROSTAT-Statistical Office of the European Communities 
Статистички уред на земјите на Европската Унија 
 
EEC - European Economic Community 
Европска економска заедница 
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ECE/EU-Economic Commision for Europe/United Nations 
Европска економска комисија /Обединети нации 
 
ECP-European Comparison Programme 
Европска програма за споредба 
 
ESA 95-European Sistem of Accounts 
Европски систем на сметки 
 
FAO - Food and Agriculture Organization of UN 
Меѓународна организација  за храна и земјоделие при Обединетите нации 
 
HS - Harmonised System of Commodity Codes and Names 
Хармонизиран систем на тарифни називи и шифри 
 
ISO - International Standard Organization 
Меѓународна организација  за стандарди 
 
ISCED,97-International Standard Classification of Education 
Меѓународна стандардна класификација на образованието 
 
ISIC-International Standard Industrial Classification 
Меѓународна стандардна индустриска класификација 
 
ISCO-International Standard Classification of Occupation 
Меѓународна стандардна класификација на занимања 
 
IMF-International Monetary Fund 
Меѓународен Монетарен фонд 
 
IEA/OECD-International Energy Agency/Organization of Economic Cooperation and Development 
Меѓународна агенција за енергија/Организација за економска соработка и развој 
 
NACE REV.1, Classification of Economic Activities in the EU,revision 1 
Класификација на економски дејности во  Европската Заедница,прва ревидирана верзија 
 
NUTS=НТЕС 
Номенклатура на територијални единици за статистика 
 
OECD-Organization of Economic Cooperation and Development 
Организација за економска соработка и развој 
 
PRODCOM - Community Production  
Номенклатура на индустриски производи на ЕУ 
 
SITC, Rev. 3 Standard International Trade Classification, Rev. 3 
Стандардна меѓународна трговска класификација,  3 ревидирана верзија 
 
SNA 93-Sistem of National Accounts 
Систем на национални сметки 
 
UNESCO-United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization 
Образовно научна организација на Обединети нации 
 
WB-World Bank 
Светска Банка 
 
СРДС-Статистички регистар за деловни субјекти 
 
СРН-Статистички регистар за население 
 
СРПЕ-Статистички регистар за просторни единици 
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1522. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 27.10.2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТОТ 
„ПОДДРШКА НА ИНСТИТУТОТ ЗА СУДСКА МЕДИ-
ЦИНА И КРИМИНАЛИСТИКА ПРИ ВОВЕДУВАЊЕ  

ДНК-АНАЛИЗА“ 
 

Член 1 
За реализација на проектот „Поддршка на Институ-

тот за судска медицина и криминалистика при воведу-
вање ДНК - анализа“ се обезбедуваат средства во износ 
од 3.100.000 денари. Средствата за оваа намена ќе се 
обезбедат од Буџетот на Република Македонија за 2003 
година, Раздел 090.02 Министерство за финансии - 
функции на државата, Програма 12-Функција, потста-
вка 467121 - Изградба на други објекти. 

 
Член 2 

Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплаќа-
ат од Министерството за финансии на изведувачите и 
тоа авансно до 30% од вредноста на договорот, а оста-
токот по претходно доставена документација за извр-
шени градежни работи од страна на Медицинскиот фа-
култет - Скопје. 

Член 3 
Се задолжува Министерството за финансии за реали-

зација на оваа одлука. 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
        Бр. 23-4146/1      Претседател на Владата 
27 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1523. 

Врз основа на член 25 од Законот за надворешно 
трговско работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 45/02 и 31/03), а во врска со член 7, 
став 5 од Законот за надворешно трговско работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 
78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 82/99, 4/01 и 
2/02), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 27.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ  

НА ШЕЌЕР 
 

Член 1 
Одлуката за определување на условите за увоз на 

шеќер, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 36/03, престанува да важи. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр. 23-4610/1      Претседател на Владата 
27 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1524. 

Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата на 
Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00 и 12/03),  Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  27.10.2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ 

И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА НА 
 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за основање на Служба за општи и за-
еднички работи во Владата на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98, 
45/98, 27/99, 21/01, 30/01 и 21/02), во член 15 по зборот 
“наука“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Ми-
нистерство за труд и социјална политика“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 23-3988/1                   Претседател на Владата 

27 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1525. 

Врз основа на член 7,  став 2  од Законот за извршување 
на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на  27.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО  ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 36002 
Основно јавно обвинителство Битола, Програма 12- 
Судска администрација, потставката 401216 - Надомест 
за превоз до и од работното место се намалува за 71.095 
денари, потставката 421113 - Ѓубретарина се зголемува 
за 16.220 денари, потставката 424112 Списанија, весни-
ци и други изданија се зголемува за 54.875 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр. 23-4640/1                   Претседател на Владата 

27 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1526. 

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата  одржана на 27 октомври 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 
01001 Претседател на Република Македонија, Програ-
ма 11 Администрација, потставка 420121-Патување во 
странство-хранарина (дневница) се намалува за 
2.000.000 денари, потставката 420122-Патување во 
странство-патни расходи се намалува за 2.000.000 де-
нари, потставката 420123-Патување во странство-сме-
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стување се намалува за 1.500.000 денари, потставката 
427112-Одликувања се намалува за 1.000.000 денари, 
потставката 427117-Репрезентација се намалува за 
1.000.000 денари, потставката 420112-Патување во зем-
јата-патни расходи се зголемува за 1.500.000 денари, 
потставката 420113-Патување во земјата-сместување се 
зголемува за 2.000.000 денари, потставката 423112-Те-
лефон и телефакс се зголемува за 1.000.000 денари, 
потставката 424114-Други административни материја-
ли се зголемува за 500.000 денари и потставката 
427122-Други оперативни расходи се зголемува за 
2.500.000 денари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во “Службен весник на Република 
Македонија“.  

   Бр. 23-4642/1       Претседател на Владата      
27 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1527. 

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата  одржана на 27 октомври 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 29001 Ре-
публички судски совет, Програма 12-Судска админи-
страција, потставката 420121-Патување во странство-
хранарина (дневница) се намалува за 100.000 денари, 
потставката 422111-Централно греење се намалува за 
150.000 денари, потставката 425111- Поправка и серви-
сирање на леки коли се зголемува за 100.000 денари и 
потставката 427117-Репрезентација се зголемува за 
150.000 денари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во “Службен весник на Република 
Македонија“.  

   Бр. 23-4643/1      Претседател на Владата      
27 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1528. 

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 
03001 Уставен суд на Република Македонија, Програ-
ма 11- Администрација, потставката 425219 - Одржува-
ње на софтверска и хардверска опрема се намалува за 
20.000 денари, 425217 - Дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација се намалува за 10.000 денари, 420123 - 
Патување во странство - сместување се намалува за 
250.000 денари, 426712 - Независни консултанти и екс-

перти се намалува за 15.000 денари, 423111 - Пошта се 
намалува за 25.000 денари, потставката 424112 - Спи-
санија, весници и други изданија се зголемува за 70.000 
денари, потставката 424114 - Други административни 
материјали се зголемува за 10.000 денари, потставката 
427117 - Репрезентација се зголемува за 90.000 денари, 
потставката 420113 - Патување во земјата - сместување 
се зголемува за 60.000 денари, поставката 423112 - Те-
лефон и телефакс се зголемува за 40.000 денари, пот-
ставката 424111 - Канцелариски материјали се зголему-
ва за 50.000 денари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр. 23-4675/1      Претседател на Владата 
27 октомври 2003 година     на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1529. 

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.10.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 05001-Ми-
нистерство за одбрана, Програма 11-Администрација, 
потставката 420111-Патување во земјата-хранарина 
(дневница) се намалува за 1.590.000 денари, потставката 
420112-Патување во земјата-патни расходи се намалува 
за 300.000 денари, потставката 420114-Патување во зем-
јата-споредни расходи се намалува за 50.000 денари, 
потставката 423112-Телефон и телефакс се намалува за 
28.600 денари, потставката 423113-Државни врски се на-
малува за 500.000 денари, потставката 423214-Регистра-
ција на моторни возила се намалува за 50.000 денари, 
потставката 424115-Копирање, печатење и издавање се 
намалува за 950.000 денари, потставката 424414-Мате-
ријали за одбрана се намалува за 1.000.000 денари, пот-
ставката 424611-Книги и учебници се намалува за 
19.200 денари, потставката 424712-Ситен инвентар, алат 
и други материјали за поправка се намалува за 100.000 
денари, потставката 424713-Други материјали се нама-
лува за 36.600 денари, потставката 426615-Осигурување 
на моторни возила се намалува за 280.000 денари, пот-
ставката 426711-Преведувачи се намалува за 10.000 де-
нари, потставката 427111-Државни награди се намалува 
за 250.000 денари, потставката 423212-Гуми се зголему-
ва за 90.000 денари, потставката 423213-Резервни дело-
ви се зголемува за 150.000 денари, потставката 424112-
Списанија, весници и други изданија се зголемува за 
50.000 денари, потставката 424711-Сред.за одржување 
на хигиената се зголемува за 50.000 денари, потставката 
426213-Друг тип на простор се зголемува за 1.400.000 
денари, потставката 426716-Други стручни услуги се 
зголемува за 1.700.000 денари, потставката 426718-Дру-
ги договорни услуги се зголемува за 1.000.000 денари, 
потставката 426811-Членарини во меѓународни органи-
зации се зголемува за 76.000 денари, потставката 
427122-Други оперативни расходи се зголемува за 
524.400 денари, кај сметката 637, раздел 05001-Мини-
стерство за одбрана, Програма 12-АРМ, потставката 
423211-Горива и масла се намалува за 7.000.000 денари, 
потставката 423213-Резервни делови се намалува за 
5.280.300 денари, потставката 423216-Расходи за транс-
порт на стоки се намалува за 99.960 денари, потставката 
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423217-Други расходи за транспорт се намалува за 
15.500.000 денари, потставката 424111-Канцелариски 
материјали се намалува за 100.000 денари, потставката 
424112-Списанија, весници и други изданија се намалу-
ва за 70.000 денари, потставката 424113-Ленти, касети и 
друго за  АОП се намалува за 80.000 денари, потставката 
424114-Други административни материјали се намалува 
за 369.860 денари, потставката 424115-Копирање, печа-
тење и издавање се намалува за 500.000 денари, потста-
вката 424211-Униформи се намалува за 396.000 денари, 
потставката 424311-Прехранбени продукти се намалува 
за 70.993.048 денари, потставката 424414-Материјали за 
одбрана се намалува за 8.957.935 денари, потставката 
424611-Книги и учебници се намалува за 10.000 денари, 
потставката 424612-Наставно-образовни помагала се на-
малува за 100.000 денари, потставката 424711-Средства 
за одржување на хигиена се  намалува за 219.802 денари, 
потставката 424712-Ситен инвентар, алат и други мате-
ријали за поправка се намалува за 1.850.000 денари, пот-
ставката 424713-Други материјали се намалува за 
515.000 денари, потставката 425111-Поправка и серви-
сирање на леки коли се намалува за 1.000.000 денари, 
потставката 425112-Поправка и сервисирање на товарни 
возила се намалува за 2.000.000 денари, потставката 
425113-Поправка и сервисирање на авиони и хеликопте-
ри се намалува за 1.626.310 денари, потставката 426116-
Други здравствени услуги се намалува за 700.000 дена-
ри, потставката 426511-Семинари и конференции се на-
малува за 98.000 денари, потставката 426615-Осигурува-
ње на моторни возила се намалува за 40.000 денари, пот-
ставка 426716-Др. стручни услуги се намалува за 30.000 
денари, потставка 427122-Други оперативни расходи се 
намалува за  746.700 денари, потставката 427124-Надо-
мест за користење на средствата и добиток за потребите 
на одбраната се намалува за 2.000.000 денари, потста-
вката 420111-Патување во земјата-хранарина (дневница) 
се зголемува за 41.432.674 денари, потставката 420112-
Патување во земјата-патни расходи се зголемува за 
400.000 денари, потставката 421111-Електрична енерги-
ја се зголемува за 9.810.000 денари, потставката 421112-
Водовод и канализација се зголемува за 10.000.000 дена-
ри, потставката 421113-Ѓубретарина се зголемува за 
1.000.000 денари, потставката 422111-Централно греење 
се зголемува за 6.000.000 денари, потставката 422114-
Течни горива се зголемува за 7.199.642 денари, потста-
вката 423214-Регистрација на моторни возила се зголе-
мува за 40.000 денари, потставката 425215-Сервисирање 
на опрема се зголемува за 5.188.164 денари, потставката 
425216-Одржување на градежни објекти се зголемува за 
1.074.000 денари, потставката 425311-Автопати и пати-
шта се зголемува за 232.435 денари, потставката 426213-
Друг тип на простор се зголемува за 200.000 денари, 
потставката 427123-Надомест на граѓани во извршување 
на права и должности во одбраната се зголемува за 
15.630.000 денари, кај сметката 637, раздел 05001-Мини-
стерство за одбрана, Програма 13-Воена академија, пот-
ставката 426717-Научно-истражувачки проекти се нама-
лува за 700.000 денари, потставката 420111-Патување во 
земјата-хранарина (дневница) се зголемува за 600.000 
денари, потставката 424415-Материјали за Воена акаде-
мија се зголемува за 100.000 денари, потставката 
424611-Книги и учебници се зголемува за 200.000 дена-
ри, кај сметката 637, раздел 05001-Министерство за од-
брана, Програма 15-Сектор за услуги и производство, 
потставката 424311-Прехранбени продукти се зголемува 
за 22.000.000 денари.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
          Бр. 23-4676/1      Претседател на Владата 
27 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

1530. 
Врз основа на член 36 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 
и 61/03) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27.10.2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА 
ВОДОВОДИ  И ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2003 ГОДИНА  

1. Во Одлуката за распределба на средства за из-
градба на водоводи и третман на отпадни води во Ре-
публика Македонија во 2003 година („Службен весник 
на РМ“ бр. 48/2003), во точката 1: 

Општина Миравци зборовите: 
„- За изградба на водовод за водоснабдување на на-

селено место Миравци“, се заменуваат со зборовите:   
„- За реконструкција на водоводната мрежа во населе-
но место Миравци.“ 

Општина Гостивар зборовите: 
„- За изградба на водовод за водоснабдување на на-

селено место Балин Дол – Резервоар“, се заменуваат со 
зборовите: „-За изградба на фекална канализација во 
населено место Балин Дол.“ 

Општина Неготино зборовите: 
„- За изградба на водовод за водоснабдување на на-

селено место Калањево-Резервоар“, се заменуваат со 
зборовите: „- За изградба на фекална канализација во 
населено место Пепелиште.“ 

Општина Тетово зборовите: 
„- За изградба на водовод за водоснабдување на Те-

тово - ул. „Илинденска“  300.000.00 
- За изградба на фекална канализација во Тетово – 

населба Пржова Бавча  200.000.00 
- За изградба на фекална канализација во Тетово - 

ул. „Охридска“   300.000.00 
- За изградба на фекална канализација во Тетово - 

ул. „Илинденска“   300.000.00“. 
се заменуваат со зборовите: 
„- За изградба на водовод за водоснабдување на Те-

тово - ул. „Илинденска“  1.100.000.00“. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

   Бр. 23-4498/1                   Претседател на Владата 
27 октомври 2003 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
_______________________________________________  

AKTИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ  
ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ - СКОПЈЕ  

34. 
Врз основа на член 15 од Законот за Фондот за оси-

гурување на депозити („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002 и 49/2003) и 
член 33 од Статутот на Фондот („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 46/2001, 68/2002 и 
31/2003), Управниот одбор на Фондот на својата XIII-
та седница одржана на 10.10.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ  

СКОПЈЕ  
Член 1 

Во членот 1 алинеја 12 од овој статут се брише.  
Член 2 

Во членот 11 став 3 се менува и гласи: „Фондот ги 
осигурува депозитите на физичките лица до денот на 
исклучување на банка или штедилница од членството 
на Фондот“. 
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Член 3 
Во членот 12 став 1 во воведната реченица зборови-

те: „гарантира за“ се заменуваат со зборовите: „ги оси-
гурува и не ги обесштетува“. 

Во точката 2 процентот „10%“ се заменува со про-
центот „5%“. 

По точката 4 се додава нова точка 5 која гласи: „Де-
позити кои се поврзани со трансакции со кои се врше-
ло перење на пари, доколку прекршителот е осуден и 
казната е во сила“. 

Во ставот 2 зборовите: „гаранцијата на депозитот“ 
се заменуваат со зборовите: „вкупниот износ на депо-
зити на лицето“, а по зборот „обврските“ точката се 
брише и се додаваат зборовите: „на лицето кон банката 
или штедилницата“. 

Член 4 
Во членот 13 став 1 точки 1 и 2 зборот „депозитот“ 

се заменува со зборовите: „вкупниот депозит“. 
Во ставот 3 по зборовите: „зголемена за“ се додава-

ат зборовите: „пресметаната, а непристигната“. 
Во ставот 5 зборот „неприпишана“ се заменува со 

зборот „непристигната“. 
Ставовите 6 и 7 се менуваат и гласат: 
„Депозитите вложени во девизи се конвертираат во 

денари по среден курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија, кој важи на денот на настанување на 
ризичниот настан. 

Обесштетувањето на денарски и девизни депозити се 
исплатува во денари“. 

Член 5 
Во членот 15 став 1 зборовите: „да го објават видот 

и износот на гаранцијата за штедни влогови“ се заме-
нуваат со зборовите: „да објават соопштение за депози-
тите кои се осигурени во Фондот и за висината на обес-
штетувањето од страна на Фондот“. 

Во ставот 2 зборовите: „во врска со видот и износот 
на гаранцијата за депозитите на членките на Фондот“ 
се заменуваат со зборовите: „од овој член“. 

 
Член 6 

Членот 16 се менува и гласи: „Денот на конечноста 
на одлуката на гувернерот на Народната банка на Ре-
публика Македонија за укинување на дозволата за ос-
новање и работење на банка или штедилница се смета 
за ден на настанување на ризичен настан. 

Фондот започнува со обесштетување на осигурени-
те депозити на физичките лица во рок од три месеци од 
денот на настанување на ризичен настан“. 

 
Член 7 

Во членот 17 зборовите: „или ќе ги наплати од 
средствата на банката/штедилницата во санација“ се 
бришат. 

Член 8 
Членот 19 се менува и гласи:  
„Средствата на Фондот се формираат од основачки-

от влог, наплата на премии за осигурување на депози-
тите на физички лица, наплата на влезни премии и при-
ходи од пласмани. 

Средствата од наплатените премии за осигурување, 
влезните премии и дополнителните уплати претставу-
ваат прилив во резервите на сигурност на Фондот“. 

 
Член 9 

Во членот 20 став 1 процентот „5%“ се заменува со 
процентот „4%“. 

Ставот 2 се брише. 
Член 10 

Во членот 21 став 1 зборовите: „при настанување на 
ризичен настан“ се бришат. 

Во точката 1 зборовите: „настанал ризичниот на-
стан“ се заменуваат со зборовите: „гувернерот на Народ-
ната банка на Република Македонија ја донел конечната 
одлука согласно со член 16 став 1 од овој статут“. 

Во ставот 2 зборовите: „или од средствата на банка-
та/штедилницата во санација, зголемени за есконтната 
стапка на Народна банка на Република Македонија“ се 
бришат. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Допол-
нителните уплати од ставот 1 точка 1 на овој член, бан-
ките и штедилниците се должни да ги уплатат на 
сметка на Фондот, најдоцна во рок од 8 дена од денот 
на доставувањето на пресметката до банките и штедил-
ниците од страна на Фондот“.  

Член 11 
Во членот 22 во став 2 зборот „исплата“ се замену-

ва со зборот „обесштетување“, а пред зборот „трошо-
ци“ се додаваат зборовите: „покривање на“.  

Член 12 
Во членот 23 став 1 процентот „2,5%“ се заменува 

со процентот „0,7%“. 
Во ставот 2 по зборот „начинот“ се додава запирка 

и зборот „рокот“. 
Ставовите 3, 4 и 5 се менуваат и гласат:  
„Фондот пресметува и наплатува законска затезна 

камата, во случај на доцнење со уплата на премиите од 
ставот 1 на овој член. 

Средствата уплатени во Фондот од страна на банки-
те и штедилниците по основ на премии се неповратни. 

Новооснованите банки и штедилници се должни 
при зачленувањето во Фондот да уплатат влезна пре-
мија во висина од 1% од основачкиот капитал, а начи-
нот и рокот за плаќање на истата ги утврдува Управни-
от одбор на Фондот“. 

Член 13 
Во членот 24 зборот „депозитите“ се заменува со 

зборовите: „вкупните депозити“. 
 

Член 14 
Членот 25 се менува и гласи: „Премијата за осигу-

рување се плаќа месечно, односно по 1/12 од пресмета-
ниот износ на премијата со примена на основицата од 
член 24 и стапката на премија од член 23 став 2“. 

 
Член 15 

Членот 26 се менува и гласи: „Управниот одбор на 
Фондот може да донесе одлука за престанок на обвр-
ската за плаќање на премија во Фондот од страна на 
банките и штедилниците - членки на Фондот, во случај 
кога средствата на Фондот ќе го надминат законското 
ниво од 4% од вкупните депозити на физичките лица 
во банка или штедилница. 

По исклучок од одлуката од ставот 1 на овој член, 
банките и штедилниците плаќаат премија во периодот 
кога се под мерки за подобрување на состојбата на бан-
ката, од член 85 став 1 точки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18 и 
19 од Законот за банките, и тоа по стапка на премија 
еднаква за сите, утврдена од страна на Управниот од-
бор на Фондот“.  

Член 16 
Во членот 28 алинеја 1 на крајот од реченицата по 

запирката се додаваат зборовите: „најдоцна до 25-от 
ден во тековниот месец, за претходниот месец“. 

Во алинеја 2 зборовите: „како и“ се заменуваат со 
зборовите: „на барање на Фондот“. 

Алинеја 3 се менува и гласи: „Извештај за финанси-
ската состојба и преспективите на банката и штедилни-
цата доставуван на барање на Фондот, а од страна на 
повереникот или привремениот управник именуван од 
гувернерот на Народната банка на Република Македо-
нија, односно од Советот на Народната банка, најдоцна 
во рок од 10 дена од приемот на барањето доставено од 
страна на Фондот“. 

По алинеја 3 се додаваат алинеите 4 и 5 кои гласат: 
„Извештај за банките и штедилниците членки на 

Фондот врз кои се преземени мерки за подобрување на 
состојбата на банката од член 85 став 1 точки 5, 6, 7, 8, 9, 
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10, 15, 18 и 19 од Законот за банките, доставуван на ба-
рање на Фондот, а од страна на Народната банка на Ре-
публика Македонија, најдоцна во рок од десет дена од 
денот на приемот на барањето доставено од Фондот. 

Извештај за тримесечната состојба на вкупниот 
број на штедачи со депозити во висина до 10.000 евра, 
меѓу 10.000 - 20.000 евра и над 20.000 евра, доставуван 
од банките и штедилниците членки на Фондот, најдоц-
на до 15-от ден во месецот за претходното тримесечје“.  

 
Член 17 

Во членот 33 точка 6 по зборот „за“ се додаваат 
зборовите: „начинот, рокот на плаќање и“. 

По точката 6 се додава нова точка 7 која гласи: „до-
несува одлука за престанок на обврската за плаќање на 
премијата во Фондот од страна на банките или штедил-
ниците“, а точките: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 стануваат: 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26. 

Во точката 15 која станува точка 16 зборовите: „ко-
га мнозинството од членови на Управниот одбор оцени 
и одлучи дека банка или штедилница генерално прес-
танала со исплата на депозитите на физичките лица 
или кога гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија ќе донесе одлука за укинување на дозвола-
та за основање и работење на банка или штедилница“ 
се заменуваат со зборовите: „по конечна одлука на гу-
вернерот на Народната банка на Република Македонија 
за укинување на дозволата за основање и работење на 
банка или штедилница“. 

По точката 19 се додава нова точка 20 која гласи: „Се 
до донесувањето на одлука од страна на Комисијата за 
станбени и иселенички прашања на Владата на Републи-
ка Македонија, Управниот одбор на Фондот може да до-
несе одлука за покривање на трошоците за сместување 
на директорот на Фондот и други трошоци во врска со 
остварувањето на функцијата, доколку директорот има 
место на живеење надвор од седиштето на Фондот“.  

Во точката 25 која станува точка 26 зборовите: „на-
чинот и видот на осигурувањето на депозитите на фи-
зичките лица во Републиката“ се заменуваат со зборо-
вите: „депозитите кои се осигурени во Фондот и за ви-
сината на обесштетувањето од страна на Фондот“.  

 
Член 18 

Во членот 38 точка 13 зборовите: „штедните влого-
ви“ се заменуваат со зборот „депозитите“. 

Во точка 14 зборовите: „начинот и видот на осигу-
рувањето на депозитите на физичките лица во Репуб-
ликата“ се заменуваат со зборовите: „депозитите кои се 
осигурени во Фондот и за висината на обесштетување-
то од страна на Фондот“. 

По точката 14 се додава нова точка 15 која гласи: 
„поднесува барање до Народна банка на Република Ма-
кедонија и до повереникот или привремениот управник 
за доставување на извештаите согласно членот 28 од 
овој статут“, а точките 15 и 16 стануваат 16 и 17.  

Член 19 
Во членот 40 став 1 зборовите: „и врши негова рас-

пределба“ се бришат. 
Во ставот 2 зборовите: „и со овој статут“ се бришат.  

Член 20 
Во членот 46 став 1 зборот „заштитена“ се заменува 

со зборот „пропишана“. 
Член 21 

Во членот 47 став 1 се менува и гласи: „Извештаите 
од член 28 од овој статут, кои Фондот ги добива од На-
родната банка на Република Македонија, од поверени-
кот или привремениот управник и од банките и ште-
дилниците претставуваат деловна тајна, со исклучок на 
податоците добиени од Народна банка на Република 
Македонија за вкупната месечна состојба на депозити-
те во сите банки и штедилници, членки во Фондот“. 

Член 22 
Во членот 48 алинеја 2 зборовите: „или дополни-

телна премија“ се бришат. 
Алинеите 3 и 5 се бришат. 
Во алинеја 4 која станува алинеја 3 по зборот „ште-

дилница“ се става точка, а зборовите до крајот на рече-
ницата се бришат. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: „Управ-
ниот одбор на Фондот може да оцени и да одлучи за 
престанок на членството на банка или штедилница и во 
случај на неплаќање на дополнителна уплата“.  

 
Член 23 

Во членот 51 зборовите: „да ги повлече издадените 
соопштенија за начинот и видот на гаранцијата на депо-
зитите од банката или штедилницата“, се заменуваат со 
зборовите: „да ја задолжи членката да ги повлече сооп-
штенијата за депозитите кои се осигурени во Фондот и 
за висината на обесштетувањето од страна на Фондот“. 

 
Член 24 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добиената согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
         Бр. 02-340/1                                Претседател  
10 октомври 2003 година              на Управниот одбор,  
              Скопје          Маја Парнарџиева, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е поднесена тужба за утврдување 
право на сопственост од тужителот Марковски Блаже, 
Марковски Јован и Марковски Ѓорѓи сите од Скопје, 
против тужениот Демиров Шукрија од Скопје, со не-
познато место на живеење. 

Се повикува тужениот Демиров Шукрија да се јави 
во судот или да постави полномошник кој ќе ги заста-
пува неговите интереси во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот. Во спротивно, неговите инте-
реси ќе ги застапува посебниот старател Шпенд Деваја 
адв. ДТЦ “Мавровка“ ламела Ц кат 2 канцеларија 12/А, 
Скопје, кој е поставен со решение на ЈУ “Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа на Град Скопје“ бр. 
3020-526-2 од 20.10.2003 година, се до правосилното 
окончување на постапката што се води пред овој суд, 
односно се додека не се јави тужениот или неговиот 
полномошник пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX.П. бр. 
911/03.                                                                      (28547) 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 
тужба на тужителката Ленче Васкова-Мозес од Скопје, 
ул. “Сава Ковачевиќ“ бр. 47/2-5, против тужениот Вили-
јам Едвард Мозес, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас да се јави во судот и во 
истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса 
на живеење или пак да назначи свој полномошник кој 
ќе ги застапува неговите интереси во спорот. Доколку, 
во определениот рок тужениот не се јави во судот, не ја 
достави сегашната адреса на живеење и не постави свој 
полномошник ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното 
окончување на постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII. П. бр. 
2698/03.            (28276) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар се води процесен  

предмет за развод на брак, заведен по тужба на тужите-
лот Фејзовски Рамо од с. Џепиште, против тужената 
Фејзовска Енглентина од с. Џепиште. Вредност на спо-
рот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужената, сега со непозната адреса на 
живеење во Р. Албанија, да се јави во судот, да достави 
точна адреса или определи полномошник кој ќе ја за-
стапува во постапката по овој предмет, во рок од 30 де-
на сметано од објавувањето на огласот.  

По истекот на овој рок на тужената ќе и се постави 
привремен застапник преку ЦСР Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 193/03. 
            (28158) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани, се води спор за раз-

вод на брак по тужба на тужителот Мендо Незиров од Ко-
чани, со стан на ул. “В. Влаховиќ“ бр. 32, против тужена-
та Хасани Љетафет од Кочани, со истата адреса родена во 
Косовска Митровица, со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужената Хасани Љетафет од Кочани, 
да се јави во овој суд во рок од 10 дена по објавување-
то на огласот или да ја достави сегашната адреса на 
живеење или да определи свој полномошник. Во спро-
тивно, нејзините интереси во постапката ќе ги застапу-
ва Силвана Мишева од Кочани дипломиран правник со 
положен правосуден испит, вработена во ОЈО Кочани, 
се додека не се јави тужената, односно до окончување-
то на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 778/03. 
                                                                            (28542) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Кумaново е поведена пар-

нична постапка за издршка на деца, по тужба на тужи-
телот Слаѓан Илиевски од Куманово, ул. “Плоштад Но-
ва Југославија“ бб, против тужената Сузана Каранфи-
ловска, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 
10.000,00 денари. 

Бидејќи, тужената е со непозната адреса судот по 
службена должност, а согласно oдредбите од ЗПП за 
привремен застапник, до правосилното окончување на 
постапката го поставува адвокатот Лидија Велиновска 
од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, X. П. бр. 1270/03. 
            (28160) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-

во на сопственост, по тужба на тужителот Енвер Раши-
товиќ од Ресен, нас. “Црквиште“ бр. 12/6, против туже-
ниот Авдија Нуредин Авдијевиќ од Земун, сега со не-
позната адреса на живеење. Вредност на спорот 
40.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, сметано 
од денот на објавувањето на огласот, на судот да му 
достави точна адреса или да одреди свој полномошник. 
Во спротивно, судот по службена должност ќе му по-
стави привремен застапник кој ќе ги застапува негови-
те права и интереси се до окончувањето на постапката 
пред овој суд. 

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 148/2003. 
            (28301) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

докажување на смрт на лицето Сулејман Фаслији од с. 
Џепчиште, а по предлог на предлагачот Бајрами Шу-
кри од с. Џепчиште. 

Се повикува лицето Сулејман Фаслији од с. Џепчи-
ште, да се јави во Основниот суд во Тетово, или секој 
друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по 

објавувањето на огласот, да пријави во судот. Во спро-
тивно, на лицето Сулејман Фаслији ќе му се постави 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси се до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 348/03.   (28161) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

утврдување на сопственост, по тужба на тужителите Неби 
Ајрула Ајрулаи и други од с. Стримница, против тужени-
те Џемил Абдурауф Мислими и други од с. Стримница, 
сега со непозната адреса во Швајцарија и Р. Хрватска. 

Се повикуваат тужените Ружди Абдурауф Мислими, 
Џеваир Абдурауф Мислими, Реџеп Абдурауф Мислими и 
Муќерем Абдурауф Мислими сите од с. Стримница, сега 
со непознат адреса во Швајцарија и Р. Хрватска, во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник 
на РМ“ да се јават во Основниот суд во Тетово или да ов-
ластат свој полномошник. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјални работи Тетово ќе им постави вре-
мен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси, 
до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 819/2003. 
             (28162) 

___________  
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за на-

домест на штета, по тужба на тужителот АД за oсигу-
рување “ВАРДАР“ Скопје, против тужениот Абази 
Шабан од с. Челопек - Тетовско, сега со непозната 
адреса во странство. 

Се повикува тужениот Абази Шабан од с. Челопек, се-
га со непозната адреса во рок од 15 дена, по објавувањето 
на овој оглас да се јави во судот,  достави своја сегашна 
точна адреса или определи полномошник кој ќе го заста-
пува во спорот. Во спротивно, судот преку ЦСР Тетово, 
ќе му определи привремен старател кој ќе го застапува во 
постапката до нејзиното правосилно окончување. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 573/03.   (28388)  
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ  

НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 
 
Во судскиот регистар на политички партии под Рег. 

број 132 се запишува политичката партија Центар на 
демократските сили, со скратено име ЦДС, со седиште 
во Скопје на бул. „Јане Сандански“ бр. 62/3/5. 

Политичката партија стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 21.10.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, II. П.П. бр. 
4/03.            (28413) 

___________  
Барањето за измени и дополнување на статутот на 

политичката партија Либерално-Демократска партија, 
со седиште во Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 
89, се уважува. 

Во регистарот на политички партии се запишуваат 
измените и дополнувањата на статутот на Либерално-
Демократска партија усвоени на Второто собрание на 
ЕДП од 19.04.2003 година. 

Од Основен суд Скопје I – Скопје, Рег. бр. 82. 
            (28415) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3554/2003 од 03.09.2003 година, во регистарска влош-
ка бр. 02053089?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ТД на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги К.Н.Л. СИСТЕМИ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. „Иван Тургењев“ бб, Скопје. 
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Основач на друштвото, а воедно и управител во 
внатрешен и надворешен промет е лицето Кечовска 
Снежана од Скопје. 

Основната главнина на друштвото изнесува 
164.700,00 денари т.е. 2.700 евра. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 15.11, 
15.12, 15.33, 15.32, 15.51, 15.81, 15.86, 15.93, 15.98, 16.00, 
17.40, 17.60, 18.22, 18.24, 18.30, 19.30, 20.30, 20.51, 21.21, 
21.22, 21.23, 22.22, 22.25, 24.16, 24.51, 24.52, 24.63, 24.66, 
25.11, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 26.15, 28.40, 28.62, 28.63, 
29.14, 29.24, 31.10, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/1, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 72.30, 
72.60, 74.40, 74.81, 74.84, 93.03, 93.05,  надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, ре-
експорт, консигнација, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, малограничен промет  со: 
Албанија, Бугарија, Грција, Југославија и др. земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3554/2003.                                   (26379) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3926/2003 од 01.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053460?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за угостителство, трговија, услуги и производство 
КУЧКИН ДООЕЛ Демир Капија, ул. „Првомајска“ бр. 
22, Демир Капија. 

Дејности: 15.71, 15.81, 50.10, 50.20, 50.30, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84,  надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со со-
седните земји: СРЈ, Бугарија, Албанија и Грција, реекс-
порт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Љупчо Петков од Демир Капија, ул. „Првомајска“ 
бр. 22 – содружник. 

Љупчо Петков - управител без ограничување. 
 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3926/2003.                                   (26381) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3781/2000 од 01.06.2000 година, во регистар-
ска влошка бр. 02029216?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ТП Авто превозник такси ИВКА Ри-
сто Димо Џолев, ул. „Павле Илиќ“ бр. 13/1/6, Скопје. 

Основач и управител е Ристо Димо Џолев од Скоп-
је, ул. „Павле Илиќ“ бр. 13/1/6. 

Дејности: 60.21 – превоз на патници во друг копнен 
сообраќај, линиски, 60.22 – такси превоз, 60.23 – пре-
воз на патници во друмскиот сообраќај, слободен. 

Трговецот-поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка. 

Трговецот-поединец во правниот промет со трети 
лица одговара лично со целиот свој имот. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3781/2000.                                   (26382) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3990/2003 од 03.10.2003 година, во регистарска влош-
ка бр. 02053524?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ЛУКА МТ ДООЕЛ Скопје, 
ул. „Карл Либкнехт“ бр. 25/2-1, Скопје. 

Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 1/1 
од 24.09.2003 година, а основач е Ѓорѓевиќ Биљана од 
Вртогош, Врање, Србија и Црна Гора. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.41, 24.41, 
24.42, 24.51, 24.52, 24.66, 51.11, 51.18, 51.21, 51.34, 
51.45, 51.45, 51.47, 51.55, 51.56, 51.70, 52.33, 52.44, 
52.44/4, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.82, 63.30, 
63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со: Грција, Бугарија, Југославија и 
Албанија, реекспорт, консигнациона и комисиона про-
дажба, меѓународен транспорт и шпедиција на стоки и 
патници, превоз на стоки во друмскиот сообраќај, пре-
воз на патници во друмскиот сообраќај. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Ѓорѓевиќ Биљана, управител 
без ограничување. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3990/2003.                                   (26383) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3650/2003 од 01.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053185?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Трговското друштво 
РА-ЛИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. „Вангел Дину“ 
бр. 42 б, Скопје. 

Скратениот назив на друштвото гласи: ТД РА-ЛИ 
увоз-извоз ДООЕЛ, Скопје. 

Управител и основач е Радован Димитриевски од 
Охрид, бул. „Туристичка“ бр. 4/1-1. 

Дејности: 05.01, 05.02, 15.20, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 25.22, 25.24, 28.51, 
28.75, 29.75, 29.71, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.47, 51.51, 51.52,5 1.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42,5 2.43, 52.44, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.22, 63.30, 
71.22, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 92.33, 93.05, 31.62, 
31.61, 71.10, 22.14, 22.32, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 
74.84, 63.40, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет,  продажба на странска сто-
ка од консигнациони складови, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посреду-
вање во меѓународниот промет. 

Радован Димитриевски - управител без ограничување. 
Единствен содружник и основач е Радован Дими-

триевски. 
 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3650/2003.                                   (26384) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3748/2003 од 30.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053283?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
трговија, производство и услуги АСТЕР-МС ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. „Димитар Туриманџовски“ бр. 3. 

Содружници: Сашко Софрониевски од Скопје, бул. 
„Октомвриска револуција“ бр. 14/1-18 и Гордана Ѓорѓи-
евска од Скопје, ул. „Димитар Туриманџовски“ бр.  3. 

Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 45.21, 45.21/1, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 50.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.63, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84,  надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување во областа на прометот со стоки и 
услуги, застапување на странски лица, консигнациона 
и комисиона продажба, превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт, мало-
граничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и Ср-
бија и Црна Гора. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка а за сторените обвр-
ски одговара со сите свои средства. 

Застапување: Гордана Ѓорѓиевска - управител без 
ограничување. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3748/2003.                                   (26385) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3873/2003 од 24.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053408?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
трговија и услуги ДАЦКО КОМ ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бр. 33/1-2. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 93.05, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 63.30, 63.40, 74.84,  
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапува-
ње и посредување во прометот со стоки и услуги, ком-
пензациони работи, реекспорт, туристички и угостител-
ски услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници 
во друмскиот сообраќај, консигнација. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Содружник е Афет Феруки. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешниот и надворешниот  трговски 
промет е Афет Феруки - управител без ограничување. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3873/2003.                                   (26386) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3913/2003 од 01.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053447?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги СТИЛ КЕРАМИКС ДОО 
увоз-извоз Скопје, бул. „Јане Сандански“ бб, локал 6. 

Содружници во друштвото се Божица Петкоска и 
Данче Даиловска, двете од Скопје со стан на ул. „Си-
меон Кавракиров“ бр. 7/6. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 26.21, 26.22, 26.25, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на стоки, услуги во меѓународниот транспорт, 
меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнациона про-
дажба, малограничен промет  со сите соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Божица Петкоска - управител со неограничени ов-
ластувања. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3913/2003.                                   (26387) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3908/2003 од 02.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053442?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, промет, угостителство и услуги ЕКО-
МАС-КОНЕКШН ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 66-2. 

Основач е Петрос Скоунтзоурис од Р. Грција, Ати-
на-Пиреја. 

Управител е Васевска Наталија од Скопје, бул. „Ја-
не Сандански“ бр. 66-2. 

Основна главнина: средства во вредност од 
152.500,00 денари ли 2.500,00 евра. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со целиот свој имот – средства. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/2, 
17.54/1, 17.60, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 
20.10/2, 20.30, 20.51, 21.23, 24.13, 24.14, 24.16, 24.20, 
24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.72, 37.10, 37.20, 
45.43, 50.10, 50.30/3, 51.19, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.53, 51.55, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.32, 71.33, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/2, 74.40, 
74.84, посредување во надворешнотрговскиот промет, 
изведување инвестициони работи во странство, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, ре-
експорт, продажба на странски стоки на консигнација, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, превоз на 
стоки во меѓународен друмски сообраќај. 

  Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3908/2003.                                   (26388) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2053/2003 од 14.05.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02051590?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АЛЕКСТРА експорт-им-
порт ДООЕЛ Скопје, ул. „Никола Малешевски“ бр. 41-
1-15. 

Дејности: 01.24, 15.12, 15.61, 15.71, 22.22, 36.63, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34,4 5.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30, 
50.30/2, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 72.20, 
72.60, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 
93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, консигнација, комисиона 
продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
шпедитерски услуги (меѓународна шпедиција). 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со целиот свој имот. 

Единствен содружник на друштвото е лицето Васка 
Страхиниќ од Скопје. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Васка Страхиниќ- управител 
без ограничување. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2053/2003.                                   (26389) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3789/2003 од 30.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053324?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ТЕО-КОМ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 5/2-1. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.13, 51.21, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.63, 51.64, 
51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.82, 74.84, 93.02, 
93.05,  надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, застапување на странски физички и правни лица, 
реекспорт, малограничен промет со соседните земји, 
туристичко-агенциски услуги, комисиона продажба 
на странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Основач е Анита Василевска од Скопје, ул. „Пал-
миро Тољати“ бр. 78-А. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Анита Василевска - управител 
без ограничување. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3789/2003.                                   (26390) 

 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4065/2003 од 06.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053599?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за угости-
телство и услуги ПИНЕТА ДОО експорт-импорт Скоп-
је, ул. „Алберт Ајнштајн“ бб, Реон 55. 

Друштво за угостителство и услуги ПИНЕТА ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. „Алберт Ајнштајн“ бб, Ре-
он 55. 

Основачи се: Белевски Здравко со удел од 93.300 
денари, со стана на ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 22-2/2 и 
Оровчанец Митко со удел од 93.300 со стана на ул. 
„Прашка“ бр. 4. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47/*1, 51.47/2, 51.47/3, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70/1, 51.70/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 5374, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 
63.40, 70.20,7 0.31, 70.32, 70.11, 70.12, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.84, 93.05,  надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води,  реекспорт, застапување и посредување, меѓуна-
роден транспорт, шпедиција на стоки во друмскиот со-
обраќај, консигнација, консигнациони складови и про-
давници. 

Во правниот промет со трети лица друштвото има 
неограничени овластувања. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Нена Белевска - управител без 
ограничување. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4065/2003.                                   (26392) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3470/2003 од 04.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053005?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ДЕТЛА ДООЕЛ Скопје, ул. 
„Хелсинки“ бр. 58 а. 

Назив на фирма: Друштво за производство, тргови-
ја и услуги ДЕТЛА ДООЕЛ Скопје, ул. „Хелсинки“ бр. 
58 а. 

Основач е Симоновска Гордана, од Скопје, ул. „Пе-
листерска“ бр. 3-2/10, со основен влог во висина од 
156.000,00 денари или 2.557 евра. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
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72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 92.32, 92.33, 92.34, 93.05,  
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги, 
меѓународна шпедиција, консигнациона продажба на 
странски стоки, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува самостојно, во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Управител е Симоновска Гордана, со овластувања 
неограничени како во внатрешниот така и во надво-
решнотрговскиот промет. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3470/2003.                                   (26393) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3589/2003 од 03.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053124?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, трговија и услуги АЛФА 
МАРИО КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Козле“ 
бр. 11 б, Скопје. 

Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 1/1 
од 21.08.2003 година, а основач е Робeртино Стоилков-
ски од Скопје, ул. „Козле“ бр. 11 б, Скопје. 

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 
21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 
30.01, 30.02, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.63, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55,5 1.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 72.50, 72.60, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84,  надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со Гр-
ција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, консигнацио-
на продажба, комисиона продажба, реекспорт, превоз на 
патници во друмскиот сообраќај, превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Робертино Стоилковски, 
управител без ограничување. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3589/2003.                                   (26395) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3853/2003 од 30.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053388?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја и услуги ВИНЕЛСАЈД ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. „Стојко Јовановски“ бр. 106. 

Дејности: 45.25, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.22, 51.21, 51.31, 51.33, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
74.84, 93.04, 60.22, 60.23, 60.24,  надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување во надворешно и 
внатрешнотрговскиот промет е Бибиќ Вера од Липецк, 
Руска Федерација, со неограничени овластувања. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3853/2003.                                   (26398) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3747/2003 од 24.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053282?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија, градежништво и услуги 
БАЈДЕВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. „Пи-
ринска Македонија“ бр. 32-2-8. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.73, 28.74, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
51.13, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.37, 51.38, 51.41, 51.39, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.61, 51.62, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 
71.32, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 93.02, 93.03, 
93.05, 93.04, 74.82, 74.84,  надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ѓорѓи Бајдевски - управител 
без ограничување. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3747/2003.                                   (26399) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 

Трег. бр. 3799/2003 од 23.09.2003 година, во реги-
старска влошка бр. 02053334?-8-03-000, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
производство, трговија, угостителство и услуги ТА-
ВА-МЕЗ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. “Никола 
Тесла“ бр. 38. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.61, 51.53, 52.1, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.46, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.84, 93.02, 
93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Даница Стаменковиќ - управи-
тел без ограничување.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3799/2003                                                                 (26460) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 3694/2003 од 25.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053229?-3-11-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на друштвото со ограничена одго-
ворност на Друштвото за новинско издавачка дејност 
МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје ул. “На-
роден фронт“ бр. 17. 

Основачи се: Издаваштво КРУГ увоз-извоз ДОО 
Скопје ул. “Теодосиј Гологанов“ бр. 28, Друштво за 
новинско издавачка дејност ОГЛЕДАЛО ДОО Скопје 
ул. “Плоштад Македонија“ бб и Друштво за издавачка 
дејност МОСТ Бранко Ерол и др. ДОО Скопје бул. 
“АВНОЈ“ бр. 32-1/8. 

Дејности: 20.1, 20.52, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 
72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.11, 92.12, 92.40, 92.72, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Ал-
банија, Србија и Црна Гора, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, компензациони работи, коми-
сиона продажба, превоз на стоки во меѓународниот друм-
ски сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Во надворешниот и внатрешниот промет лица овла-
стени за застапување на друштвото се: Срѓан Керим од 
Скопје ул. “Кузман Јосифовски“ бр. 15, Петер Јанков-
ски СР Германија и Тодор Костадинов од Скопје ул. 
“Методија Митевски“ бр. 12/1-12. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3694/2003                                                                 (26461) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 2801/2003 од 18.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052337?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги АЊА-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје ул. “Благоја Стефковски“ бр. 47. 

Со изјава за основање на друштво со ограничена 
одговорност основано од едно лице од 21.06.2003 годи-
на, основано е ДООЕЛ кое во правниот промет ќе на-
стапува под фирма: Друштво за производство, трговија 
и услуги АЊА-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз. 

Седиштето на друштвото е во: Скопје ул. “Благоја 
Стефковски“ бр. 47. 

Скратен назив: АЊА-ПРОМ ДООЕЛ Скопје. 
Основач на друштвото е: Марина Јованова од Скоп-

је ул. “Благоја Стефковски“ бр. 126. 

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2 01.21, 
01.22/1, 01.22/2 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 
15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 
15.81/2, 15.86, 15.87, 21.11 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 
22.32, 22.33, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33 
92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во надворешнотрговскиот промет, меѓународна 
шпедиција и туристички услуги, консигнација, комиси-
она продажба и реекспорт, малограничен промет со: 
Бугарија, Албанија, Грција и СРЈ. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет одговара со целокупниот свој имот. 

Управител на друштвото е Јованова Марина од 
Скопје, која го застапува и преставува друштвото како 
во внатрешниот така и во надворешниот трговски про-
мет без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2801/2003                                                              (26462) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 3953/2003 од 30.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053487?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
градежништво, трговија и услуги МОЗАИК-АД ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Гостивар у. “ЈНА“ бр. 359. 

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 
15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.543, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 51.21, 51.24, 51.31, 
50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 52.71, 52.72/1, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 
72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 
74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
консигнација, угостителски услуги, изведување на ин-
вестициони работи во странство, малограничен промет 
со соседните земји.  
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се определува лицето 
Аслан Фетахи од Гостивар ул. “ЈНА“ бр. 359, како ли-
це овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет без ограничување. 

Основач е Аслан Фетахи од Гостивар ул. “ЈНА“ бр. 359. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3953/2003                                                                 (26463) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2762/2003 од 02.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052298?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ДИГСИ-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје с. Инџиково ул. “Финска -2“ бр. 10. 

Со изјава за основање на друштво со ограничена 
одговорност основано од едно лице од 30.05.2003 годи-
на, основано е ДООЕЛ кое во правниот промет ќе на-
стапува под фирма: Друштво за производство, трговија 
и услуги ДИГСИ-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз. 

Седиштето на друштвото е во: Скопје, с. Инџиково 
ул. “Финска-2“ бр. 10. 

Скратен назив: ДИГСИ-ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје. 
Основач на друштвото е: Светлана Младеновска од 

Скопје. 
Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2 01.21, 

01.22/1, 01.22/2 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 
15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 
15.81/2, 15.86, 15.87, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.52, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 19.10, 
19.30, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
34.20, 34.30, 35.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64,  
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84, 92.33 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во надворешнотрговскиот промет, 
меѓународна шпедиција и туристички услуги, консиг-
нација, комисиона продажба и реекспорт, малограни-
чен промет со: Бугарија, Албанија, Грција и СРЈ. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет одговара со целокупниот свој имот. 

Управител на друштвото е Светлана Младеновска 
од Скопје, која го застапува друштвото како во вна-
трешниот така и во надворешниот промет со сите суб-
јекти без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2762/2003                                               (26464) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 3774/2003 од 02.10.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053309?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АЉБА-СТИЉ ДОО екс-
порт-импорт с. Ларце, Желино. 

Дејности: 26.61, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.36, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.24, 52.43, 52.45, 52.46, 52.50, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.31, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3774/2003                                                                 (26466) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 3903/2003 од 02.10.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053437?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за сточарс-
тво, производство и трговија ГАЛИЧНИК ДОО Скопје 
ул. “Разловечко востание“ бр. 1/3-4. 

Содружници се: Доксим Тортевски, Стефан Шуш-
левски и Стефо Караѓозоски со вкупен влог од 
186.00,00 денари или 3.000 евра, односно поединечно 
по 62.000,00 денари или 1.000 евра. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 50.10, 50.20, 60.30/2, 
51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 
51.61, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.40, 74.84, откуп 
на земјоделски производи, шумски плодови, печурки, 
водоземци и влечуги, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување и посредување во прометот 
со стоки и услуги, компензациони работи, консигнаци-
ја, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските  свои 
одговара со целиот свој имот. 

Управител: Стефо Караѓозоски без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3903/2003                                                                 (26470) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 3770/2003 од 02.10.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053305?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги РИНИА - М ДООЕЛ експорт-импорт 
ул. “Илинденска“ бр. 229, Тетово. 

Основач на Друштвото за производство, трговија и 
услуги РИНИА -М ДООЕЛ експорт-импорт е Мухамет 
Рамадани од Тетово. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги РИНИА - М ДООЕЛ експорт-импорт ул. “Илинден-
ска“ бр. 229, Тетово. 

Седиште: Тетово ул. “Илинденска“ бр. 229. 
Дејности: 15.32, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.82/1, 15.51, 

19.30, 25.22, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 50.50, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.63, 51.31, 51.32, 51.34, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.51, 51.64, 51.70, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.24, 60.23, 65.12/3, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Друштвото за обврските кон трети лица одговара со 
целиот свој имот. 



Стр. 242 - Бр. 69 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2003 
 

Овластено лице на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги РИНИА - М ДООЕЛ експорт-импорт е 
Мухамет Рамадани - управител со неограничено овла-
стување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3770/2003                                                                 (26475) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 3828/2003 од 23.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053363?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги увоз-извоз ПЕПИ ЈУНИОР ДООЕЛ 
Скопје ул. “Василије Ѓуровиќ“ бр. 16. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.52, 15.81/1, 
15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 15.32, 15.33, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 561.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 55.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 74.14, 
74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, меѓународен пре-
воз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, консигнација, туристичко угостителски ус-
луги, агенциски услуги, услуги на меѓународна шпеди-
ција, привремен увоз односно извоз на стоки. 

Основач на друштвото е Димовска Наташа од 
Скопје ул. “Василије Ѓуровиќ“ бр. 16. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешно и надворешнотрговското рабо-
тење е Димовски Бранко - управител без ограничување. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3828/2003                                                                 (26476) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 5217/2002 од 23.12.2002 година, во регистарска вло-
шка бр. 02049160?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за земјоделс-
тво, производство, трговија, угостителство, сообраќај и 
услуги КО РЕЧИЦА ДООЕЛ увоз-извоз с. Богдево, 
Маврови Анови. 

Седиште: Богдево, Маврови Анови. 
Основач: Ќахил Селмани од с. Богдево, Гостивар. 
Дејности: 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 

01.41/3, 01.22/1, 01.25, 02.01, 02.02, 14.40, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 25.24, 26.82, 50.10, 51.11, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.31, 51.36, 51.37, 51.39, 51.45, 
51.57, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33,  52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 
52.44/4, 52.63, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 
93.05,  надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународно 
агенциско работење, меѓународна шпедиција, реекспорт, 
консигнација. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Ќахил Селмани - управител со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5217/2002                                                                 (26477) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 3904/2003 од 25.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053438?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги КЕТИ-ИП ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
“Маршал Тито“ бр. 39/10, Скопје. 

Основач е Катерина Петровска од Скопје ул. “Сте-
во Филиповиќ“ бр. 4/5-3. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 36.50, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33,  51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22,  52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 52.33,  52.41,  52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.31/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, посредување и застапување со прометот 
на стоки и услуги, малограничен промет со: Бугарија, Ср-
бија и Ц. Гора, Грција Албанија, услуги во меѓународниот 
друмски сообраќај и шпедиција, превоз на патници во ме-
ѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓу-
народниот друмски сообраќај, реекспорт, продажба на 
странски стоки на консигнација. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со  целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Катерина Петровска - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3904/2003                                                                 (26478) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 4985/2002 од 05.03.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02048928?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ВИНАРСКА ВИЗБА БАРОВО ДООЕЛ с. Барово, 
Демир Капија. 

Скратен назив: ВИНАРСКА ВИЗБА БАРОВО ДООЕЛ. 
Единствен содружник на друштвото е Весна Дими-

триева со основен влог во предмети во износ од 
161.200,00 денари или 2.600 евра. 

Дејности: 01.1/4, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 15.32 
15.33, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 
15.98/1, 15.98/2, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.34, 51.38, 
51.39, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.25, 
52.27, 52.62, 52.63, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 
71.31, 71.34, 74.13, 74.14, 74.30, 74.40, 74.82, 74.84, 
01.25, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, продажба на стоки од консигнациони складишта, 
реекспорт, малограничен промет со соседните земји: 
Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.  
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со целиот имот. 

За управител на друштвото во внатрешниот и над-
ворешниот промет е именувана Весна Димитриева - 
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4985/2002                                                                 (26482) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 3881/2003 од 01.10.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053416?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија на голе-
мо и мало ПАМУК КАЛЕ ДОО увоз-извоз ул. “Кипар-
ска“ бр. 1, Скопје. 

Основачи: Исмаил Копаран од Денизли, Р Турција 
и Мелих Копаран од Денизли, Р Турција. 

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.52, 51.53, 
51.54,  51.55, 51.56, 51.57, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
71.10, 71.21, 93.05, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на 
стоки во консигнациони складишта. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Исмаил Копаран - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3881/2003                                                                 (26483) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 3760/2003 од 01.10.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053295?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, трговија, градежништво, транспорт и услуги 
КАРГО ЕКСПРЕС ДООЕЛ  експорт-импорт Гостивар 
ул. “Борис Кидриќ“ бр. 43. 

Дејности: 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 01.30, 
01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.89, 15.98, 16.00, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 
25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21, 45.22, 
45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.13, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.14, 
74.20, 74.40, 74.84, 93.05, 74.20/3,  надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на 
патници, застапување и посредување во надворешен про-
мет, комисионо и консигнационо работење, туристички и 
угостителски услуги, изведување на инвестициони работи 
во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Единствен основач е Ќерала Џевад од Гостивар. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ќерала Џевад од Гостивар, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3760/2003                                                                 (26484) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 3724/2003 од 19.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053259?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, 
услуги, угостителство, трговија, посредување, консал-
тинг, транспорт и шпедиција ЛОКИ-КОМПАНИ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Липково, с. Отља. 

Дејности: 01, 01.1, 01.11/1, 01.11/2, 01.1/3, 01.11/4, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.2, 01.21, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 02.01, 02.02, 
05.01, 15.3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.3, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 
15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 33.10/2, 33.20, 37.10, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1 51.42/2, 51.45, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 55.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
62.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 72.10, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.82, 74.84, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05, 
(откуп на сирова кожа, сточарски и земјоделски произ-
води, зеленчук, овошје, добиток, живина, јагниња, вол-
на, јајца, шумски плодови лековити билки, печурки, 
полжави, желки, водоземци, стара хартија, индустриски 
отпадоци и др.),  надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи, малграничен промет со: Бу-
гарија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, 
продажба на стоки во нонсигнациони складишта, работи 
на посредување, работи на привремен увоз односно из-
воз на стоки, застапување на странски фирми, меѓуна-
родни агенциски работи, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, изведување на 
инвестициони работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Локман Исуфи - управител без 
ограничување. 

Основач единствен содружник е Локман Исуфи од 
Куманово, с.Отља. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3724/2003                                                                 (26485) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 6129/1999 од 16.11.1999 година, во регистарска вло-
шка бр. 02022386?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП таксист КАТЛАНОВО Га-
фор Хабиб Аслани с. Катланово, Скопје. 

Дејност: 60.22 - такси превоз. 
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Основач на ТП е Гафор Аслани од с. Катланово, 
Скопје, одговара лично со целиот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува 
во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица ТП одговара лично со целиот свој имот. 

Гафор Аслани - управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6129/1999                                                                 (26487) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Се утврдува престанок на работа на Здружението на 

граѓани: Здружение на граѓани Зенит, со седиште во Скопје 
на ул. „Македонија“ бр. 17-а, сметано од 29.05.2001 година 
и ова здружение се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Рег. бр. 
925/02.                  (28416) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1635 се запишува здружението на 
граѓани Граѓанска Младинска Асоцијација ГМА, со 
скратено име ГМА, со седиште во Скопје на ул. „Иван 
Цанкар“ бр. 121 б. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на економскиот развој, унапредување на сорабо-
тката меѓу младите и организациите кои се занимаваат 
со проблемите на младите во општеството, успешно ин-
тегрирање на младиот образовен човек во општеството, 
подигање на културното и образовното ниво на младите, 
подобрување и зајакнување на локалната самоуправа, 
подобрување на положбата на маргинализирните групи, 
организирање на семинари и кампањи како и соработка 
со други здруженија во Р. Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 16.10.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 
191/03.            (28417) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ бр. 

21/03 од 08.07.2003 година, го запиша во трговскиот 
регистар Здружението на граѓани креативно арти-
стички центар “Талија“ Куманово, со седиште во Ку-
маново, ул. “Пелинска“ бр. 1, со скратен назив КАЦ 
“Талија“ Куманово, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово 
под Рег. бр. 284. 

Основни цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на здружението  се насочени кон основна 
едукација, запознавање со елементарни, културно, ре-
лигиозни, музички и артистички традиции и обичаи на 
населението на локално и државно ниво и заштита и 
зачувување на народни обичаи од оваа сфера и нивна 
поширока општествена афирмација. 

Здружението на граѓани креативно артистички цен-
тар “Талија“ Куманово од Куманово има седиште во 
Куманово, ул. “Пелинска“ бр. 1. 

Здружението  на граѓани креативно артистички 
центар “Талија“ Куманово со седиште во Куманово, се 
здобива со својство на правно лице со денот на заста-
пување во регистарот на ден 08.07.2003 година. 

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ.21/03.    (28329) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ бр. 

23/03 од 01.07.2003 година, го запиша   во трговскиот 
регистар бришењето на Здружението на тутунопроиз-
водители “Џебел“ со седиште во Куманово, ул. “11 
Октомври“ бб. 

Се утврдува престанок на Здружението на тутуно-
производители “Џебел“ со седиште во Куманово, на 
ул. “11 Октомври“ бб, запишан во регистарот што се 
води при овој суд, под Рег. бр. 227, а врз основа на ре-
шение ЗГ. бр. 11/02 од 28.03.2002 година, па истото се 
брише од регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации. 

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ.23/03.    (28330) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ бр. 

22/03 од 08.07.2003 година, го запиша во трговскиот 
регистар Здружението на граѓани “Ла - Вида“ - здру-
жение на лекари, стоматолози и граѓани за подобру-
вање на квалитетот на живеење во Република Маке-
донија, со седиште во Куманово, ул. “Веселин Мас-
леша“ бр. 36, во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации при Основниот суд во Куманово под 
рег. бр. 282. 

Основни цели и задачи, како и облици на дејствува-
ње на здружението  се насочени кон организирање и 
одржување на предавања во врска со болести на завис-
ност: пушење, дрога, алкохол, за контрацепција и за-
штита од несакана бременост, за сексуално преносливи 
болести како и заштита од истите, давање бесплатни 
совети од стручни лица во врска со разни болести, да-
вање совети колку е битно да се живее во една здрава и 
еколошка чиста средина, за здрава исхрана, правење на 
програми за исхрана и супламентација, пошумување на 
околни и голи места, развој на хумани односи меѓу лу-
ѓето без оглед на национален, верски и социјален ста-
тус, унапредување на соработка помеѓу здравствени 
работници и граѓанинот. 

Здружението на граѓани “Ла - Вида“ - здружение на 
лекари, стоматолози и граѓани за подобрување на ква-
литетот на живеење во Република Македонија од Ку-
маново има седиште во Куманово, ул. “Веселин Масле-
ша“ бр. 36. 

Здружението на граѓани “Ла - Вида“ - здружение на 
лекари, стоматолози и граѓани за подобрување на ква-
литетот на живеење во Република Македонија, од Ку-
маново со седиште во Куманово, се здобива со својство 
на правно лице со денот на застапување во регистарот 
на ден 08.07.2003 година. 

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ.22/03.    (28331) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ бр. 

17/03 од 11.07.2003 година, ја запиша во трговскиот ре-
гистар Фондацијата на чевларска индустрија за РМ- 
Центар Куманово, со седиште во Куманово, ул. “Илин-
денска“ бб. 

Се запишува Фондацијата на чевларска индустрија 
за РМ- Центар Куманово, со седиште во Куманово, ул. 
“Илинденска“ бб, со скратен назив “ЧИМ“, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации при Основ-
ниот суд во Куманово, под Рег. бр. 283. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на 
дејствување на фондацијата се насочени кон заеднички 
настап на производители на чевли, кожна конфекција, 
галантерија и друга пратечка индустрија за чевли од 
РМ на домашен и странски пазар, во однос на набавка 
на репроматеријали и производство на готови произво-
ди посебно кога се работи за странски пазар, елимини-
рање на меѓусебна конкуренција при настап на стран-
скиот пазар при договарање на цените, кординирање на 
активности при донесување на одредени законски про-
писи кои се однесуваат на одредени финансиски обвр-
ски во областа на стопанството односно оваа индустри-
ска гранка, заеднички настапи при бришење на одреде-
ни кредитни линии со пониски камати за финансирање 
на производство, координирање на пратење на мода во 
светот со учество во креација, истражување на пазар за 
пласман на готови производи и набавка на квалитетни 
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и поефтини репроматеријали, координирано учество на 
тендери, припрема и учество на меѓународни саеми на 
мода, пратење на одредени технолошки достигнувања 
на оваа гранка во индустријата, како и набавката на по-
современа опрема заради поголема продуктивност и 
квалитет на производство и оквалификување на работ-
на сила за таква опрема и нејзино одржување, добива-
ње навремени информации, заеднички настап пред 
надлежни органи чевлите да добијат третман на страте-
шки производ, со оглед на нејзино учество во севкуп-
ниот девизен прилив со извоз на своите производи во 
странство и соработка со други фондации, здруженија. 

Фондацијата на чевларска индустрија за РМ- Цен-
тар Куманово од Куманово, има седиште во Куманово, 
на ул. “Илинденска“ бб, и истата ќе делува на цело по-
драчје на РМ. 

Фондацијата на чевларска индустрија за РМ- Цен-
тар Куманово, со седиште во Куманово, се здобива со 
својство на правно лице со денот на запишување во ре-
гистарот на ден 11.07.2003 година.  

Од Основниот суд во Куманово, ЗГ.17/03.    (28332) 
___________ 

 
Oсновниот суд во Куманово со решение Зг. бр. 

26/03 од 03.10.2003 година го запиша во трговскиот 
регистар Здружението на граѓани Фудбалски клуб „Ку-
маново 1903“ од Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 51, 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во  Куманово под рег. бр. 287. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на 
дејствување на здружението се насочени кон востанову-
вање на односи за задоволување на интереси на основа-
чите,  членовите кои ќе пристапат и граѓаните во обла-
ста на спортот и физичката култура, пред се развојот на 
фудбалскиот спорт во Општина Куманово и пошироко, 
и преку развивање на вредности како што се другарува-
ње, воспоставување на спортски дух и хумани односи со 
основа и задача за воспитување во духот на рамноправ-
ни човечки спортски односи. 

Здружението на граѓани Фудбалски клуб „Кумано-
во 1903“ од Куманово има седиште во Куманово, ул. 
„Моша Пијаде“ бр. 51. 

Здружение на граѓани Фудбалски клуб „Куманово 
1903“ со седиште во Куманово се здобива со својство 
на правно лице со денот на запишување во регистар на 
03.10.2003 година. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Општи-
на Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 26/03. 
            (28333) 

___________ 
 
Oсновниот суд во Куманово со решение Зг. бр. 19/03 

од 26.06.2003 година го запиша во трговскиот регистар 
Здружението на граѓани „Голбал Клуб Куманово“ со се-
диште во Куманово, ул. „Братство Единство“ бб во реги-
старот на здруженија на граѓани и фондации при Основ-
ниот суд во  Куманово под рег. бр. 281. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на 
дејствување на здружението се насочени кон застапу-
вање на интересите на голбалот кај децата, младината 
и возрасните луѓе во Општина Куманово, притоа раз-
вивајќи на тој начин другарување, спортски дух и ху-
мани односи воспитувајќи ги во духот на рамноправни 
човечки спортски односи. 

Здружението на граѓани „Голбал Клуб Куманово“ 
од Куманово има седиште во Куманово, ул. „Братство 
Единство“ бб. 

Здружение на граѓани „Голбал Клуб Куманово“ со 
седиште во Куманово се здобива со својство на правно 
лице со денот на запишување во регистарот на 
26.06.2003 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 19/03. 
            (28334) 

Oсновниот суд во Куманово со решение Зг. бр. 7/02 
од 26.06.2003 година го запиша во трговскиот регистар 
Здружението за меѓуетничка соработка на срби во 
Македонија од Куманово, со седиште во Куманово, ул. 
„Светозар Марковиќ“ бр. 28, со скратен назив МССМ, 
во регистар на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово под рег. бр. 279. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на 
дејствување на здружението се насочени кон 
обезбедување мир и сожителство на србите во 
Македонија со сите други заедници, се залага за 
реформирање на културни, историски придобивки на 
србите во рамките на македонските општествени 
вредности и светски цивилизациски вредности, 
почитување на српски идентитет од Македонија од 
страна на други сожители, уривање на сите 
национални верски и други предрасуди кај србите во 
Македонија, подигнување на свеста за национална 
самобитност на србите во Македоија, подигнување на 
свеста за национална самобитност на србите во 
Македонија, заштита на културни и историски 
обележја од културата и историјата на српскиот народ, 
заштита на хуманитарни, економски и социјални права, 
интереси на србите во Македонија, да ги санира, 
реконструира и изгради современи станбени делови, 
културно образование и инфраструктурни објекти во 
местата каде што живее српско население. 

Здружението на меѓуетничка соработка на србите 
во Македонија од Куманово има седиште во Куманово, 
ул. „Светозар Марковиќ“ бр. 28. 

Здружението за меѓуетничка соработка на србите 
во Македонија со седиште во Куманово се здобие со 
својство на правно лице со денот на запишување во 
регистарот на ден 26.06.2003 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 7/02. 
             (28335) 

___________ 
 
Oсновниот суд во Куманово со решение Зг. бр. 

24/03 од 14.07.2003 година го запиша во трговскиот 
регистар Здружението на граѓани Центар за боречки 
вештини – Кобукаи – „Шинген“ од Куманово со седи-
ште во Куманово, ул. „Јоско Илиевски“ бр. 9, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации при Основен 
суд Куманово под рег. бр. 284. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на 
дејствување на здружението се насочени кон организи-
рано и кординирано изучување и афирмација на источ-
ните боречки вештини преку изучување на Аикидо, Ка-
рате, -до, Чудо, Џу-Џуци, Кендо, Кјудо, Таи-Чи, Јога, 
стреличарство и примена на основни принципи и вред-
ности на боречки вештини во секојдневниот живот и 
градење на индивидуален, физички, духовен и интеле-
ктуален развој. 

Здружението на граѓани Центар за боречки вешти-
ни – Кобукаи – „Шинген“ од Куманово има седиште во 
Куманово, ул. „Јоско Илиевски“ бр. 9. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 24/03. 
            (28336) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 483/03 од 29.09.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија и услуги ЛИНДА-КОМ Лидија 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
„Желево“ бр. 5/2-15, со сметка број 200-0000329923-11 
кај Стопанска банка АД – Скопје и регистарска влошка 
број 02027609?-8-01-000, и истата не се спроведува и се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд. 
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Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
„Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (28237) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

134/2003 од 02.10.2003 година, на стечајниот должник 
Друштво за производство и трговија Марка вас Хрома-
картон Коцевски Кирил Битола ДООЕЛ Битола, бул. „1-
ви Мај“ бр. 173, запишан во регистарска влошка 
01001083 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
бр. 500-000002782-23 при Стопанска банка АД Битола и 
при Тетекс Кредитна банка АД Скопје со бр. 290-
2000000469-89 со дејност со шифра 0700226 – трговија 
на големо со хартија, канцелариски материјал и прибор, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.         (28319) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 244/03 

од 14.10.2003 над стечајниот должник Трговско, ус-
лужно и производно друштво „2000-Теодора“ увоз-из-
воз ДООЕЛ Битола со седиште на ул. „Булевар 1-ви 
Мај“ бр. 204/10 во Битола, запишан во регистарска вло-
шка бр. 01012271 на Основниот суд во Битола со жиро 
сметка бр. 500-0000002360-28 при Стопанска банка АД 
Битола со дејност со шифра 52.11 – трговија на мало во 
продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.         (28320) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 222/03 

од 02.10.2003 над стечајниот должник Друштво за про-
изводство, трговија и услуги „Евросто“ ДООЕЛ Битола 
со седиште на ул. „12 Кладенци“ бр. 2 во Битола, запи-
шан во регистарска влошка бр. 01012075 на Основниот 
суд во Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-107773 при 
Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет Скопје ПЕ Битола со дејност со ши-
фра 18.22 - производство на друга горна облека, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.          (28321) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 20/03 од 13.10.2003 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за промет, по-
средување и превоз „ЕУРОСТАР“ Драган ДООЕЛ екс-
порт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. „Авала“ бр. 
9, со жиро сметка бр. 200000023070181 во Стопанска 
банка АД Скопје - Филијала Кавадарци, регистрирано 
со решение Трег. бр. 10119/99 од 08.02.2000 година на 
Основниот суд Скопје I – Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.        (28322) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

146/02 од 08.10.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво за производство на 
електроизолациони, конструктивни и декоративни ма-
теријали 11 Октомври Еуроламинат АД Прилеп, со 
седиште на ул. “Александар Македонски“ бр. 2/4, за-
пишан во регистарската влошка бр. 01013279?-4-03-
000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност 
производство на плочки, листови и цевки од пластич-
ни маси, со жиро сметка бр. 4100-601-7288 во Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет. 

Стечајната постапка над должникот се отвора на 
13.10.2003 година во 12,00 часот. 

За стечаен судија се определува судијата Татјана 
Сусулеска, судија на Основниот суд во Прилеп и член 
на стечајниот совет. 

За стечаен управник се определува Славчо Кебако-
ски, дипломиран економист од Прилеп, со стан на ул. 
“Тоде Дупјачанец“ бр. 46, со телефон 048-410-237 и 
070-527-355. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена смета-
но од денот на објавувањето на огласот во “Службен вес-
ник на РМ“, да ги пријават своите побарувања на адреса 
на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уп-
латница од 600,00 денари во корист на Републички суд-
ски такси-Стопанство-трезорска сметка 100000000063095, 
уплатна сметка бр. 840-018-03338, приходна шифра 
722211-00 депонент на Народна банка на РМ. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижните предмети и правата на должникот како 
и разлачните права на недвижностите на должникот 
што не се запишани во јавните книги-катастарот и раз-
лачните права на недвижностите што се запишани во 
јавните книги-катастарот, во рок од 15 дена сметано од 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата 
да означат на кои предмети постои разлачното право, 
начинот и основата на засновање на тоа право како и 
обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 

 Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар во јавните книги - катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 

Се закажува рочиште, собир на доверители за испи-
тување и утврдување на пријавените побарувања-ис-
питно рочиште и рочиште за собрание на доверители-
извештајно рочиште за 10.12.2003 година  во 11,30 ча-
сот во судница бр. 9 при Основниот суд во Прилеп. 

Ова решение да се објави на огласната табла во Ос-
новниот суд во Прилеп и во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд во Прилеп.         (28323) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

145/2002 година од 17.10.2003 година, отвори стечајна 
постапка над должникот Билјана Ватара АД Прилеп, со 
седиште на ул. “Крушевско џаде“ бб, запишан во реги-
старска влошка бр. 01006102?-4-03-000 на Основниот 
суд во Битола, со основна дејност, производство на ва-
ги, со жиро сметка бр. 41100-601-35823 во Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на учесниците во плат-
ниот промет Скопје. 

Стечајната постапка над должникот се отвора на 
17.10.2003 година во 12,00 часот. 

За стечаен судија се определува судијата Татјана 
Сусулеска, член на советот и судија на овој суд. 

За стечаен управник се определува Тодор Пренџов 
од Прилеп, ул. “9-ти Септември“ бр. 70, со телефон 070 
552-503. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена смета-
но од денот на објавувањето на огласот во “Службен вес-
ник на РМ“, да ги пријават своите побарувања на адреса 
на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уп-
латница од 600,00 денари во корист на Републички суд-
ски такси-Стопанство-трезорска сметка 100000000063095, 
уплатна сметка бр. 840-018-03338, приходна шифра 
722211-00 депонент на Народна банка на РМ. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижните предмети и правата на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги-катастарот и разлачни-
те права на недвижностите што се запишани во јавните 
книги-катастарот, да ги пријават во рок од 15 дена сме-
тано од објавувањето на огласот во “Службен весник на 
РМ“. Пријавувањето да го извршат кај стечајниот управ-
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ник, а во пријавата да означат на кои предмети постои 
разлачното право, начинот и основата на засновање на 
тоа право како и обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 

 Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар во јавните книги-катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 

Се закажува рочиште и тоа собир на доверителите за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања-ис-
питно рочиште и рочиште за поднесување на извештај-со-
брание на доверители - за ден 24.12.2003 година  во 11,00 
часот во судница бр. 9 при Основниот суд во Прилеп. 

Ова решение да се објави на огласната табла во Ос-
новниот суд во Прилеп и во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд во Прилеп.         (28324) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 160/03 од 15.10.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТПУ МАГИ-02 
увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 210-
056568690158 што се води при Тутунска банка АД Скопје, 
регистрирано во Основниот суд во Штип, со број на реги-
старска влошка 03010135?-8-01-000 и Трег. бр. 569/02. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.        (28325) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 143/03 од 23.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ПЗО-орди-
нација по општа медицина и специјалистичка ордина-
ција по ортопедија “Д-Р Бојаџиев“ П.О. Радовиш, со 
жиро сметка бр. 41310-603-2325 што се води при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки Скопје. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.        (28326) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 138/03 од 22.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТПУ Ба-
џук-А.А. ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село, со жиро сме-
тка бр. 200000035153665 што се води при Стопанска 
банка АД Скопје, запишано во трговскиот регистар на 
Основниот суд во Штип, со број на регистарска влошка 
03006779?-8-09-000 и Трег. бр. 2879/99. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.        (28327) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 659/03 од 15.10.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за градежништво, трговија на големо и 
мало ЗОНИК ГРАДБА Зоран Јанкоски ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. “Алексо Демниевски“ 
бр. 42, со сметка бр. 20000020494249 кај Стопанска 
банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02006101?-
8-09-000 и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
“Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (28328) 
___________ 

 
Се отвора стечајна постапка над должникот АДМС 

ЗИК „Струмица“ ДОО „Кооперација“ Струмица, ул. 
„Ленинова“ бр. 9 Струмица, со жиро с-ка бр. 41300-
601-1814 која се води во Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет, 
Скопје, со претежна дејност земјоделски услуги за рас-
тително производство, Срег. бр. 1198/90 и бр. на рег. 
влошка 1-1686-0. 

Стечајната постапка се отвора на 02.10.2003 година 
во 12 часот. 

За стечаен судија се определува судијата Викторија 
Кировска, член на советот. 

За стечаен управник се определува Оливер Чолаков 
дипл. економист од Струмица, тел. бр. 034/ 344-936. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена, смета-
но од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на РМ“ да ги пријават своите побарувања на адреса 
на стечајниот управник, ул. „24-ти Октомври“ бр. 6, Стру-
мица. Пријавите да ги таксираат со уплатница од 600,00 
денари во корист на Републички судски такси – трезорска 
с-ка 1000000000630 95, уплатна с-ка 840-026-03338, при-
ходна шифра 722211-00, депонент на НБ на РМ. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижните предмети и правата на должникот како 
и разлачните права на недвижностите на должникот 
што не се запишани во јавните книги – катастарот во 
рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ да ги пријават кај стечајниот 
управник, а во пријавата да означат на кој предмет по-
стои разлачно право, начинот и основата на засновање 
на тоа право како и обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар, во јавните книги – катастарот и 
во регистарот на правата од индустриска сопственост. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште за собрание на доверите-
ли (извештајно рочиште) за 17.11.2003 година во 11 ча-
сот во судница бр. 4 во Основниот суд во Струмица. 

Ова решение да се објави на огласната табла на су-
дот и примерок од истото да се достави до стечајниот 
управник, должникот, предлагачот и Основното јавно 
обвинителство во Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица.        (28398)  
___________ 

 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 44/2001 од 10.10.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Автотранспорт и 
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шпедиција Комерц-Берово, со жиро сметка број 40410-
601-000-0015164, при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки на учесниците во платниот промет Скопје. 

За стечаен судија се одредува Димитар Стаменков 
судија во овој суд и член на стечајниот совет. 

За стечаен управник се определува лицето Благој 
Панов од Кочани, ул. „Никола Карев“ бб, телефон број 
033-274-336. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања на 
стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот, 
како и разлачните права на недвижностите на 
должникот што не се запишани во јавните книги 
(катастарот) и разлачните права на недвижностите 
што се запишани во јавните книги (катастарот) во 
рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот 
во „Службен весник на РМ“, да ги пријават кај сте-
чајниот управник, а во пријавата  да означат на кои 
предмети постои разлачно право, начинот и основа-
та на засновањето на тоа право, како и обезбедено-
то побарување. 

Се повикуваат должниковите должници, своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува собир на доверители (испитно рочи-
ште), за испитување и утврдување на пријавените по-
барувања на 18.11.2003 година со почеток во 10 часот, 
во сала број 1 на овој суд. 

Се закажува собрание на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник, доверите-
лите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапка-
та (извештајно рочиште) на ден 25.11.2003 година во 
10 часот во судница број 1 на овој суд. 

Од Основниот суд во Кочани.         (28399) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 239/03 

од 16.10.2003 година над Трговското друштво за услу-
ги, производство и трговија Кузмановска Љубица ДЕТ-
СКА НАСМЕВКА увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. „Ле-
нинова“ бр. 44-а, со број на рег. влошка 01012324?-8-
09-000 и жиро сметка бр. 500-0000000757-84 при Сто-
панска банка АД Битола, со дејност шифра 20.10/1 – 
производство на режана граѓа. 

Стечајната постапка према должникот се отвора, не 
се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението регистерското 
одделение на Основниот суд во Битола, да го брише 
должникот од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола.         (28400) 
___________  

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
121/2003 отвори стечајна постапка спрема должникот Тр-
говско друштво за производство, услуги и трговија Зоран 
Ристески „Инекс 27“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седи-
ште во Прилеп на ул. „Борка Талески“ бр. 150, запишан 
во регистарска влошка бр. 01-008758?-01-000, со решение 
Трег. бр. 2601/1999 на Основниот суд во Битола, со основ-
на дејност друга трговија на мало во продавници со ме-
шовита стока, со жиро-сметка бр. 300020000102273 при 
Комерцијална банка АД Скопје – Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.         (28403) 
___________  

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
157/2003 отвори стечајна постапка спрема должникот 
Друштво за производство, промет и услуги Талески 
Блаже „Нова Сандра“ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ П.О., 
со седиште во Прилеп на ул. „Марксова“ бр. 45, запи-
шан во регистарска влошка бр. 1-19118, со решение 

Срег. бр. 145/97 на Основниот суд во Битола, со основ-
на дејност трговија на мало со разни животни проду-
кти, алкохолни пијалаци и производи за домашни по-
треби, со жиро-сметка бр. 300020000131955 при Ко-
мерцијална банка Ад Скопје – Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува поради немање на обврски према 
доверителите. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (28404) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 253/03 

од 17.10.2003 година, над Друштвото за трговија на го-
лемо и мало ТЕКОРА Љупчо Спировски увоз-извоз Би-
тола ДОО, ул. „Мечкин Камен“ бр. 5, со број на рег. 
влошка 01003279?-3-01-000, и жиро сметка бр. 500-
0000000582-27 при Стопанска банка АД Битола, со деј-
ност шифра 52.12 – трговија на мало. 

Стечајната постапка према должникот се отвора, не 
се спроведува, но се заклучува. 

По правосилноста на решението на Основниот суд 
во Битола, регистарското одделение да го брише долж-
никот од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола.         (28405) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 225/03 

од 16.10.2003 година над Трговското друштво за произ-
водство, трговија на големо и мало, посредништво, ту-
ризам увоз-извоз Секуловски Слободан ФИЛКО Бито-
ла ДОО, ул. „Никола Георгиевски“ бр. 3, со број на рег. 
влошка 01008389?-8-03-000, и жиро сметка бр. 530-
0401002815-87 при Охридска банка АД Охрид, со деј-
ност и шифра 20.10/1 – производство на режана граѓа. 

Стечајната постапка према должникот се отвора, не 
се спроведува, но се заклучува. 

По правосилноста на решението на Основниот суд 
во Битола, регистарското одделение да го брише долж-
никот од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола.         (28407) 
___________ 

 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 72/03 од 

03.10.2003 отвори стечајна постапка над должникот ДОО-
ЕЛ „ГОГОС“ и истата не се спроведува поради немање 
средства за стечајна маса и се заклучува над наведениот 
должник согласно член 64, став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.         (28408) 
___________ 

 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 39/2002 од 17.10.2003 година, е заклучена 
стечајната постапка над должникот ЗЗ “Зрновка“ с. Зр-
новци, со седиште во с. Зрновци, жиро сметка бр. 
40400-601-908 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет Скопје. 

Да се брише должникот ЗЗ “Зрновка“ с. Зрновци од 
трговскиот регистар кој го води Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Кочани.         (28318) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 47/03 од 01.04.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Производно 
трговско претпријатие РЕД - КОНТО ДОО експорт-
импорт, со седиште на ул. “Кирил Манчевски“ бр. 
321, со жиро сметка бр. 40100-601-273242 и регистар-
ска влошка бр. 1-39796-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спрове-
дува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 



30 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 249 
 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28340) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека 

со решение II. Ст. бр. 497/03 од 16.10.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друш-
тво за трговија и услуги ОМНИФУД Тошо и други 
ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. “III Ма-
кедонска ударна бригада“ бр. 55, Скопје, со жиро 
сметка бр. 300000000302094 при Комерцијална бан-
ка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02020480?-
3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје. 

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28347) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека 

со решение II. Ст. бр. 491/03 од 16.10.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство, занаетчиство и трговија ВИ-
ДЕ-ГАЛ Раско ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со 
седиште на ул. “Зеничка“ бр. 8а, Скопје, со жиро 
сметка бр. 300000000509189 при Комерцијална бан-
ка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02023112?-
8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје. 

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28385) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 557/03 од 16.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, занаетчиство и трговија ФЕРО-ХЕМ 
експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Зе-
ничка“ бр. 8а, Скопје, со жиро сметка бр. 
300000000502981 при Комерцијална банка АД Скопје и 
регистарска влошка бр. 02042489?-8-03-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28386) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 226/03 од 21.04.2003 година, е 
отворена стечајна постапка на должникот Претпри-
јатие за производство и трговија на големо и мало 
ГЕТОНА Ц. О. Скопје, со седиште на ул. “Леринска“ 
бр. 70-а и жиро сметка бр. 40120-601-268438 при 
Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија, со реги-
старска влошка бр. 1-43220-0-0-0 и истата не се 
спроведува и се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (28412) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 180/03 од 22.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ увоз-
извоз МАРКО ДООЕЛ с. Моноспитово, општина Мур-
тино, со жиро сметка бр. 210-0554845401-70 што се во-
ди при Тутунска банка АД Скопје, регистрирано во Ос-
новниот суд во Штип, со број на регистарска влошка 
03009302?-8-03-000 и Трег. бр. 888/2001 на 18. 10.2001 
година. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.        (28550) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 176/03 од 22.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец пое-
динец Кирил Живко Филчевски ТП од Струмица, со жи-
ро сметка бр. 41300-601-78048 што се води при Агенци-
јата за работа со блокирани сметки Скопје, регистрирано 
во Основниот суд во Штип со број на регистарска вло-
шка бр. 03007435-6-01-000 и Трег. бр. 321/2000. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.        (27001) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 151/03 од 23.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДУГТ Бе-
тон 2001 ДООЕЛ од Радовиш, со жиро сметка бр. 
220421100328268 што се води при Македонска банка 
АД Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд 
во Штип, со број на регистарска влошка 03008781?-8-
12-000 и Трег. бр. 365/2001 година. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.        (28552) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 534/03 од 27.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Бифе 
КАЈ ЛИКИ Илиевска Перо Лилка ТП Скопје с. Стај-
ковци, со седиште на ул. “Никола Карев“ бр. 68/1, жи-
ро сметка бр. 220522100250338 при Македонска банка 
АД Скопје и регистарска влошка бр. 02043516?-6-09-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28534) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 522/03 од 27.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за угостителство, трговија и услуги ПЕРЧИН 
Билјана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
“Краишка“ бр. 22, жиро сметка бр. 300000001240472 
при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска вло-
шка бр. 02029040?-8-09-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28535) 

___________  
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 205/03 од 14.10.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за трговија и услуги 
ИВАНИК ПРОМЕТ Перо ДООЕЛ Куманово, ул. 
“Страшко Арсов“ бр. 8, со жиро сметка бр. 510-
0000001498-77 при КИБ банка АД Куманово и жиро 
сметка бр. 210-0492831801-11 при Тутунска банка АД 
Скопје-Куманово, број на регистарска влошка бр. 
020011764?-8-01-000 и Трег. бр. 10749/98 од 15.03.1999 
година на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-
чена стечајната постапка над друштвото. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Извод од решението да се објави во “Службен вес-
ник на РМ“ и на огласна табла во судот. 

Од Основниот суд во Куманово.        (28540) 
___________  

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ни Ст. бр. 232/03 од 14.10.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ГОРДЕКС Гордана ДООЕЛ експорт-им-
порт Куманово, ул. “Никола Спасиќ“ бр. 16, со жиро 
сметка бр. 510-0000001758-73 при КИБ банка АД Ку-
маново и број на регистарска влошка 02029538?-8-01-
000 и Трег. бр. 3963/2000 од 08.06.2000 година на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-
чена стечајната постапка над друштвото. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Извод од решението да се објави во “Службен вес-
ник на РМ“ и на огласна табла во судот. 

Од Основниот суд во Куманово.        (28541) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 115/02 од 07.10.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за производс-
тво, шпедиција и транспорт “ЈОРДАНОВ“ ц.о. експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. “Крали Марко“ бб, со жиро 
сметка бр. 40100-601-219301 и регистарска влошка бр. 1-
39270-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28543) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 528/03 од 27.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот ТП Колонијал 
МИС Ѓуливер Садедин Зекир Скопје, со седиште на ул. 
“Шуто Оризари“ бб, жиро сметка бр. 300000000274643 
и регистарска влошка бр. 02016958?-6-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28556) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 537/03 од 27.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Производно 
трговско претпријатие КОЛ-ИНТЕР увоз-извоз Скопје, 
ул. “Владимир Комаров“ бр. 20/11, Скопје, жиро сме-
тка бр. 40100-601-70931 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-9736-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28537) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 57/03 од 10.10.2003 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговско претпри-
јатие „Рокач“ експорт-импорт со ЦО с. М.Речица-Те-
тово, со жиро сметка бр. 41500-601-51173, што се 
води при Агенција за блокирани сметки – Тетово, за-
пишан при Основниот суд Скопје I  - Скопје, под 
С.рег. 1475/93 од 10.12.1993 и со регистарска вло-
шка бр. 1-32613-0-0-0. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28429) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 115/03 од 10.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Чајџилница ЛИМАН ТП Ме-
метвејсел Лиман Рамадани, ул. „Б. Кочовски“ бр. 105 
Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-82021, што се во-
ди при Агенција за работа со блокирани сметки – Тето-
во, запишан при Основниот суд Скопје I  - Скопје, под 
Трег. 2068/99 од 10.05.1999 и со регистарска влошка 
бр. 02012387-6-09-000. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28431) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 117/03 од 10.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ТП за продажба на половни 
авто делови и одржување на моторни возила ДЕДЕБЕГ 
Ријан Шефкет Усеини Регионален пат Тетово-Скопје-
Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-69783, што се во-
ди при Агенција за работа со блокирани сметки – Тето-
во, запишан при Основниот суд Скопје I  - Скопје, под 
Трег. 1719/98 од 13.07.1998 и со регистарска влошка 
бр. 02003158-6-09-000. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28432) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 540/03 од 27.10.2003 година се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за трговија на големо и мало СТИЛМА 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. „Јане Сан-
дански“ бр. 88/6-2 Скопје, жиро сметка бр. 40100-601-
313349 при Агенција за работа со блокирани сметки и 
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регистарска влошка бр. 1-56663-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спро-
ведува, се заклучува. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28479) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 521/03 од 28.10.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Козметичко фризерско 
студио ТП ВИКИ БЈУТИ Виолета Љубе Василевска 
Скопје, со седиште на ул. „Ѓорѓи Капчев 2“ бр. 15 Скоп-
је, со жиро сметка бр. 210-0561721901-45 при Тутунска 
банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02044678?-6-
09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I – Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28531) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 536/03 од 28.10.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет на големо и мало и услуги ЈАС-
МИН КОМЕРЦ Ц.О. експорт-импорт Скопје, со седи-
ште на ул. „Крива Феја“ бр. 27, Скопје, со жиро сметка 
бр. 40110-601-227305 при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје, и регистарска влошка бр. 1-14163-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не 
се спроведува, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I – Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

 Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28532) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 453/03 од 27.11.2003 година се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Ко-
лонијал Трговец-поединец ЗЛАТЕН КЛАС ТП Благица 
Стоилов Савевска од Скопје, со седиште на ул. „Серда-
рот“ бр. 59, жиро сметка бр. 300000000516852 при Ко-
мерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 
020010828?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува, се заклучува. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (28533) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 213/03 од 22.10.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над Акционерско друштво за земјоделс-
тво, индустрија и кооперација МЛЕКАРСТВО СО КО-
ОПЕРАЦИЈА увоз-извоз Куманово, ул. „Трета МУБ“ 
бр. 17 од Куманово со жиро сметка бр. 40900-601-000-
0059950 при Агенција за работа со блокирани сметки 
на РМ Скопје, број на регистарска влошка 02025053?-
4-01-000 и Трег. број 8344/99 од 22.02.2000 година на 
Основен суд Скопје I  - Скопје. 

За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ су-
дија на овој суд и член на стечаен совет. 

За стечаен управник се именува Синиша Алексан-
дар Атанасовски, ул. „Вараждинска“ бр. 36, Куманово, 
тел. бр. 414 094. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
истекот на осмиот ден од денот на објавување на огла-
сот за отворање на стечајна постапка („Службен весник 
на РМ“ и на огласна табла во судот да ги пријават сво-
ите побарувања кај стечајниот управник во согласност 

со одредбите на Законот за стечај („Службен весник на 
РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за пријава-
та на побарувањата (член 185 од ЗС). 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
денот на објавување на огласот за отворање на стечај-
ната постапка во „Службен весник на РМ“ да ги прија-
ват своите разлачните права: 

а. на подвижни предмети и права на должникот, 
б. на недвижностите на должникот кои не се запи-

шани во јавните книги, 
в. на недвижностите на должникот кои се запишани 

во јавните книги, ако тие разлачни права не се запиша-
ни во тие книги. 

Во пријавата мора да се означат предметите на кои 
постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
ње на тоа право, како и обезбеденото побарување. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I – Скоп-
је како и во јавни книги. 

Стечајната постапка отворена на ден 22.10.2003 го-
дина на денот во кој ова решение и огласот за отвора-
ње на стечајната постапка е ставен на огласна табла на 
овој суд. 

Испитното рочиште на собирот на доверителите на 
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 
03.12.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Ос-
новниот суд во Куманово. 

Испитното рочиште  од став 8 на ова решение на 
собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на 
кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе 
се одлучува за понатамошниот тек на стечајната по-
стапка се закажува за истиот ден и на истото место ка-
де што е закажано испитното рочиште на собирот на 
доверителите во 03.12.2003 година. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнат на стечајниот управник за стечај-
ниот должник, без одлагање. 

Од Основниот суд во Куманово.        (28558)  
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, постапувајќи во стечај-

ната постапка над должникот “Кооперација со ладил-
ник“ АД во стечај, Кавадарци по правосилноста на ре-
шението за одобрување на Планот за реорганизација на 
должникот, на ден 13.10.2003 година, донесе решение 
Ст. бр. 43/02, со кое стечајната постапка над должникот 
„Кооперација со ладилник“ во стечај АД Кавадарци 
отворена со решение на Основниот  суд Кавадарци СТ. 
бр. 43/02 од 12.07.2002 година, се заклучува . 

Должникот “Кооперација со ладилник“ АД Кава-
дарци, се стекнува со право непречено да располага со 
имотот што влегува во стечајната маса. 

Се задолжува стечајниот управник да врши надзор 
врз спроведувањето на Планот за реорганизација одо-
брен со решение Ст. бр. 43/02 од 11.02.2003 година. 

Се определуваат трошоците за надзор во вкупен из-
нос за три години од 180.000,00 денари, во поединечен 
месечен износ од 5.000,00 денари и истите паѓаат на 
товар на должникот. 

Решението да се достави до регистарскиот оддел на 
Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запишување во 
трговскиот регистар и до Одделението за премер и ката-
стар Кавадарци, заради запишување во јавните книги. 

Извод од решението да се објави на огласна табла 
во судот и во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд од Кавадарци.                    (28553) 
___________  

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 120/03 година од 03.10.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, трговија, угостителство и услуги ДАРЕ 
КОМЕРЦ Јане ДООЕЛ увоз-извоз с. Брвеница - Брвеница 
Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-66199 што се води 
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при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово - 
Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
под Трег. бр. 1641/98 од 30.06.1998 година и со регистар-
ска влошка бр. 102002997-8-03-000. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и 
се заклучува, поради немање на имот согласно чл. 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се бри-
ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд од Тетово                                 (28554) 
____________  

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 
Струмица под Ст. бр. 179/03  од 23.10.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТУП “БОИЛ“ п.о. 
експорт-импорт од Радовиш, со жиро сметка бр. 41310-
601-42125, што се води  при Агенција за работа со блоки-
рани сметки  - Скопје. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведува 
и се заклучува поради немање имот, согласно чл. 64 од 
Законот  за стечај. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение во рок од 8 дена од денот на објавува-
њето на решението во “Службен весник на РМ“, преку 
овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар што се води при Основниот 
суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.         (28555)  
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Ликвидаторот Гушевска Мирјана, ул. “Иван Милути-

новиќ“ бр. 8 од Скопје, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје  I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
6078/2002 година, објавува дека Друштвото за трговија, 
услуги и угостителство БИГО МАК ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. “Речиште“ бр. 36, Скопје, со 
број на жиро сметка 20000001227837, отворена при Сто-
панска банка АД Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ли-
квидаторот со пријава во два примероци со докази, а нај-
доцна во рок од 15 дена од денот на последната објава.      

Од ликвидаторот.                                              (28384) 
___________  

Ликвидаторот Лидија Јовановска од Нов Дојран, ул. 
“Маршал Тито“ бб, запишана во трговскиот регистар 
при Основниот суд Скопје   I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 2817/2003 од 29.09.2003 година, објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги СИМ-
ТРЕЈД Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран-Стар До-
јран, ул. “Маршал Тито“ бр. 3/1, со жиро сметка бр. 20-
0000036326492 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје-филијала во Гевгелија, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со доказ, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.  

Од ликвидаторот.                                              (28387) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2862/2003 од 20.10.2003 година, во регис-
тарска  влошка бр. 02011526?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за производство, 
промет и услуги ДЕКО-КОМПАНИ Дејан ДООЕЛ 
Скопје, бул. “Партизански одреди“ бр. 8/2. 

Се запишува престанок со работа на друштвото. Се за-
пишува Георги Божиновски - ликвидатор на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (28419) 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Врз основа на Договор за залог на недвижност-хи-

потека, со својство на извршна исправа, составен во 
форма на нотарски акт од Ружа Костовска, заменик на 
нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 382/03 
од 15.10.2003 година, склучен помеѓу Ајдиновски Џе-
ват од с. Арачиново, Скопје, како заложен доверител и 
Друштвото за трговија и услуги “ВАЉОН 1“ ДООЕЛ-
Скопје со седиште во ДТЦ Мавровка, ламела ц кат 2, 
локал бр. 1 со МБ 5469031, како заложен должник, зас-
новано е заложно право - хипотека од втор ред врз нед-
вижен имот подробно опишан во нотарскиот акт, а за-
веден во Имотен лист бр. 40145 за КО Центар 1, изда-
ден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар - Скопје.  

                                                                            (28311) 
___________ 

 
Врз основа на нотарски акт сочинет од Ружа Костов-

ска, заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, заве-
ден под ОДУ бр. 387/03 од 22.10.2003 година, заложниот 
должник Друштво за производство, трговија и услуги 
ФОНКО ДИЗАЈН центар ДОО - Скопје, со седиште на 
ул. “Иво Рибар Лола“ бр. 63 во Скопје, со МБ 5461596, 
има заложено подвижни предмети, подробно опишани 
во нотарскиот акт во полза на заложниот доверител Ин-
вестбанка АД Скопје, кој залог е регистриран во Цен-
тралниот регистар - Заложен регистар Скопје.     (28312) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на заложниот 

должник -АДЗП ГД-ТИКВЕШ експорт-импорт АД Ка-
вадарци, кој се наоѓа во КО Кавадарци 2, КП бр. 12418, 
дел 2, зграда 1, влез 1, кат-приземје, ул. “Шишка“ бр. 2, 
собност 004, со вкупна површина од 91 м2; КО Кава-
дарци 2, КП бр. 12418, дел 2, зграда 1, влез 1, кат-при-
земје, ул. “Вардарска“ бр. 1, собност 001, со вкупна по-
вршина од 47 м2; КО Кавадарци 2, КП бр. 12418, дел 2, 
зграда 1, влез 1, кат-приземје, ул. “Вардарска“ бр. 1, 
собност 001, со вкупна површина од 3 м2; КО Кавадар-
ци 2, КП бр. 12418, дел 2, зграда 1, влез 1, кат-призем-
је, ул. “Шишка“ бр. 2, собност 009, со вкупна површи-
на од 639 м2; КО Кавадарци 2, КП бр. 12418, дел 2, 
зграда 1, влез 1, кат-СУ, ул. “Шишка“ бр. 2, собност 
003, со вкупна површина од 59 м2; КО Кавадарци 2, КП 
бр. 12418, дел 2, зграда 2, влез 1, кат-приземје, ул. 
“Вардарска“ бр. 1, собност 001, со вкупна површина од 
6 м2;  КО Кавадарци 2, КП бр. 13993,  зграда 1, влез 1, 
кат 02, ул. “Индустриска“ бб, собност 001, со вкупна 
површина од 48 м2; КО Кавадарци 2, КП бр. 13993,  
зграда 1, влез 1, кат подрум, ул. “Индустриска“ бб, соб-
ност 001, со вкупна површина од 17 м2 и КО Кавадарци 
2, КП бр. 13993, зграда 1, влез 1, кат-приземје, ул. “Ин-
дустриска“ бб, собност 008, со вкупна површина од 105 
м2, заведен во имотните листови бр. 11894 и бр. 15688 
издадени од ДЗГР Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, заснован е залог-хипотека на недвижен имот 
од прв ред, со нотарски акт на Договор за залог на нед-
вижен имот со својство на извршна исправа, кај нота-
рот Ристо Самарџиев од Кавадарци, под ОДУ бр. 
300/03 од 21.10.2003 година, во корист на заложниот 
доверител - Министерство за финансии на Р. Македо-
нија, Компензационен фонд од странска помош - Јапо-
нија, за обезбедување на парично побарување во износ 
од 8.000.000,00 МКД, кое произлегува од Договор за 
одобрување кредит од Компензациониот фонд од 
странска помош - Јапонија бр. 18-20952/1 од 03.10.2003 
година.                                                                      (28313) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за засновање на регистриран 

залог врз подвижни предмети во својство на извршна 
исправа потврден од нотарот Зулфиќар Сејфулаи под 
број ОДУ 398/03 од 22.10.2003 година, склучен помеѓу 



30 октомври 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 69 - Стр. 253 
 

Комерцијално Инвестициона банка А.Д. Куманово ка-
ко заложен доверител и Друштвото за производство, 
трговија, транспорт и услуги “ВАЛПРОМ“ Бранислав 
ДООЕЛ Гостивар, ул. “Цигла“ бр. 1/46, како заложен 
должник, заснован е регистриран залог врз следните 
подвижни предмети: влекач и тоа: марка RABA  тип S 
16206 број на шасија S16206420060643/8801,  број на 
мотор 204.188/194, година на производство 1989 годи-
на, сила на мотор 206 kw работна зафатнина 10350 sm3, 
влекач, регистарска ознака GV 387-BG, како и на полу-
приколка и тоа марка GOSA  тип FPP 26 број на шасија 
19225, година на производство 1989 година маса на 
празно возило 7200 kg. полуприколка регистарска оз-
нака GV 974-BD.                                                     (28314) 

___________  
Се продава недвижен имот - за КО Бач, во ПЛ бр. 

535, КП 991/02 на м.в. “Д. Јаниште“ нива класа 4, во 
површина од 4560 м2, сопственост на по една идеална 
половина на Таневски Киро од Битола, ул. “7-ми Јули“ 
бр. 62 и Таневски Славе од Битола, ул. “7-ми Јули“ бр. 
62, за вкупна купопродажна сума од 2.299 ЕУР или во 
денарска противвредност износ од 141.388,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во “Службен весник на РМ“, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
“Мечкин Камен“ бр. 20, Битола.                           (28316) 

___________ 
 
Се разменува земјоделско земјиште: КО Росоман, 

КП бр. 5012, дел 1, план 020, скица 015, ул. “Илинден-
ска“ култура - градина, класа 2, со вкупна површина  
од 1.958 м2, сосопственост на Алберто Цветков и Војо 
Манев;  КО Росоман, КП бр. 5013, план 020, скица 015, 
ул. “Илинденска“, култура - двориште, со вкупна повр-
шина од 483 м2 и КО Росоман, КП бр. 5013, зграда 1,  
план 020, скица 015, ул. “Илинденска“, со вкупна повр-
шина од 103 м2, сопственост на Јанко Констадинов од 
Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 440 издаден од 
Државниот завод за геодетски работи, Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, без паричен надоместок. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
кое што се разменува, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во “Службен весник на Република Македонија“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексов“ бб, 
Кавадарци.                                                               (28317) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на заложниот 

должник - Модна Конфекција СОНИТЕКС Акционер-
ско друштво Кавадарци, кој се наоѓа во КО Глишиќ КП 
бр. 1747, дел 1, зграда 6, влез 1, кат-приземје, ул. “Ши-
шка“ бр. 39 собност 009, со вкупна површина од 500 
м2, заведен во Имотен лист бр. 1455 издаден од ДЗГР 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, заснован е 
залог-хипотека на недвижен имот од прв ред, со нотар-
ски акт за Договор за залог на недвижен имот со својс-
тво на извршна исправа, кај нотарот Ристо Самарџиев 
од Кавадарци, под ОДУ бр. 232/03 од 13.08.2003 годи-
на, во корист на заложниот доверител - Министерство 
за финансии на Р. Македонија, Компензационен фонд 
од странска помош - Јапонија-Скопје, за обезбедување 
на парично побарување во износ од 7.000.000,00 ЈПУ 
(јапонски јени), кое произлегува од Договорот за кре-
дит за увоз на опрема чија набавка се финансира од по-
мошта на Јапонија доделена на Р. Македонија  за подр-
шка на платниот биланс бр. 18-13939/1 од 26.06.2003 
година.                                                                      (28389) 

Над недвижен имот сопственост на заложниот долж-
ник - Модна Конфекција СОНИТЕКС Акционерско 
друштво Кавадарци, кој се наоѓа во КО Глишиќ КП бр. 
1747, дел 1, зграда 2, влез 1, кат-приземје, ул. “Шишка“ 
бр. 39 собност 001, со вкупна површина од 26 м2; КО 
Глишиќ КП бр. 1747, дел 1, зграда 3, влез 1, кат-призем-
је, ул. “Шишка“ бр. 39 собност 009, со вкупна површина 
од 82 м2; КО Глишиќ КП бр. 1747, дел 1, зграда 3, влез 1, 
кат-приземје, ул. “Шишка“ бр. 39 собност 009, со вкупна 
површина од 105 м2; КО Глишиќ КП бр. 1747, дел 1, 
зграда 10, влез 1, кат-приземје, ул. “Шишка“ бр. 39 соб-
ност 002, со вкупна површина од 22 м2, заведен во Имо-
тен лист бр. 1455 издаден од ДЗГР Одделение за премер 
и катастар Кавадарци, заснован е залог-хипотека на нед-
вижен имот од прв ред, со нотарски акт за Договор за за-
лог на недвижен имот со својство на извршна исправа, 
кај нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци, под ОДУ 
бр. 297/03 од 20.10.2003 година, во корист на заложниот 
доверител - Стопанска банка АД Скопје за обезбедување 
на парично побарување во износ од 24.000,00  ЕУР, кое 
произлегува од Договорот за  долгорочен кредит бр. 1.0-
2292 од 14.10.2003 година.          (28390) 

___________ 
 

Над недвижен имот сопственост на заложниот 
должник - Друштво за угостителство, трговија и тури-
зам СИЛКРАТ-Силекс ДООЕЛ Кратово, кој се наоѓа 
во с. Ваташа, Кавадарци и тоа: КО Ваташа, КП бр. 
4042, зграда 1, влез 2, кат-приземје, намена на зградата 
00570, ул. “Страшо Пинџур“ бр. 71А, собност 000, со 
вкупна површина од 307 м2, заведен во Имотен лист 
бр. 1706 издаден од ДЗГР Одделение за премер и ката-
стар Кавадарци, заснован е залог-хипотека на недви-
жен имот од прв ред, со нотарски акт за Договор за за-
лог на недвижен имот со својство на извршна исправа, 
кај нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци, под ОДУ 
бр. 299/03 од 21.10.2003 година, во корист на заложни-
от доверител - Министерство за финансии на Р. Маке-
донија, Компензационен фонд од странска помош - Ја-
понија-Скопје, за обезбедување на парично побарува-
ње во износ од 10.000.000,00 ЈПУ (јапонски јени), кое 
произлегува од Договорот за кредит за увоз на опрема 
чија набавка се финансира од помошта на Јапонија до-
делена на Р. Македонија  за подршка на платниот би-
ланс бр. 18-11806/1 од 30.05.2003 година и Анекс кон 
Договор за кредит за увоз на опрема чија набавка се 
финансира од помошта на Јапонија доделена на Р. Ма-
кедонија за подршка на платниот биланс бр. 18-11806/2 
од 03.10.2003 година.                                             (28391) 

___________ 
 
Над подвижниот имот автобус, марка ТАМ тип 190 

А11Т, ГВ-274-ББ, со број на шасија 880001364, сопс-
твеност на - “ГОСТИВАР ЕКСПРЕС“, заснован е залог 
со Договор за залог на подвижен имот заверен кај нота-
рот Филип Трифуновски од Гостивар, под ОДУ бр. 
146/03 од 21.10.2003 година, во корист на заложниот 
доверител Прокредит банка А.Д. Скопје, за обезбедува-
ње на парично побарување во износ од 10.000 евра.  

                                                                            (28392) 
___________ 

 
Врз основа на Договор за залог врз подвижни пред-

мети (со својство на извршна исправа) составен во 
форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски 
од Охрид, под ОДУ книга II реден број 651/03 од 
22.10.2003 година, склучен помеѓу “ОХРИДСКА БАН-
КА“ АД Охрид, со седиште на бул. “Македонски про-
светители“ бр. 19 во Охрид, како заложен доверител и 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги Петре Петрески “ПЕРКО“ увоз-извоз ДООЕЛ 
Охрид, со седиште на ул. “Биљанини Извори“ бр. 39, 
Охрид како заложен должник, засновано е заложно 
право-регистриран залог од втор ред врз подвижни 
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предмети сопственост на заложниот должник Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги Петре Пе-
трески “ПЕРКО“ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, кое залож-
но право е регистрирано во Централниот регистар на 
ден 23.10.2003 година со деловоден број 
10320030000129, а за обезбедување на Договор за рам-
ковен кредит број 07-5976/2 од 13.10.2003 година во 
износ од 300.000,00 денари.                                   (28394) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште: КО Рибарци, КП 

бр. 752, дел 2, план 003, скица 006, место викано “Ма-
ренски Пат“, култура-лозје, класа 3, со вкупна површина  
од 4.374 м2, сопственост на Весна Митрева од Кавадар-
ци, евидентирано во Имотен лист бр. 134 издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи, Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 70.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиште-
то кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во “Службен весник на Република Македо-
нија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексов“ бб, 
Кавадарци.                                                               (28395) 

___________  
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 

сопственост на Петрески Благоја од Прилеп, ул. “М. 
Козар“ бр. 94, заведено во Имотен лист број 34731 за 
КО Прилеп парцела број 70 место викано “Поводени-
ци“ лозје класа 3, со површина од 2073 м2 и на истата 
парцела земјиште под помошна зграда 12 м2, купопро-
дажната цена изнесува 40.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, сопствениците чие земјиште  граничи со земји-
штето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на Р. Ма-
кедонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. “Кузман Јосифовски“ бр. 
8, Прилеп.                                                                (28396) 

___________  
Се продава: на КП број 150 во м.в. “Вир“ ливада 

класа 4, во површина од 2886 м2;  на КП број 472 во 
м.в. “Бегова Ливада“  класа 3, во површина од 1857  м2 
и на КП број 4125 во м.в. “Лаг“ градина класа 3, во по-
вршина од 1437 м2 во КО Кривогаштани, по Поседовен 
лист број 140, сопственост на Папучкоски Алексо од с. 
Кривогаштани, за вкупна цена од 40.000 денари. 

Се повикуваат евентуалните заедничките сопстве-
ници и сосопствениците, како и сопствениците кои 
граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 
дена од објавувањето на оваа понуда во “Службен вес-
ник на РМ“  да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство.   

Изјавите за прифаќање на понудите да ги достават 
до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. “Јоска Јордано-
ски“ бр. 2, Прилеп.                                                 (28397) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 11 и член 18 од Законот за јавни 

набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 2/02 и 24/03), 
Комисијата за јавни набавки на Фондот за осигурување 
на депозити Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 

ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Фонд за осигурување на депозити 

Скопје, со седиште на ул. “Кеј 13 Ноември“ кула 3/4, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: деловен простор со повр-
шина од 250-300 м2 во централно градско подрачје. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите физички и правни лица на Републи-
ка Македонија. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Назив и адреса на понудувачот. 
2.2. Адреса, површина, главен архитектонски про-

ект и цена на деловниот простор. 
2.3. Рок за вселивост во деловниот простор. 
2.4. Доказ за техничка исправност на деловниот про-

стор, согласно стандардите  во Република Македонија. 
2.5. Рок и начин на плаќање. 
2.6. Рок на важност на понудата.  
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈА 
3.1. Доказ за сопственост на деловниот простор. 
3.2. Доказ дека деловниот простор не е под хипоте-

ка и во врска со него не се води судски спор. 
3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 

е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

3.5. Потврда за бонитет од Централниот регистар. 
3.6. Потврда од УЈП за платени даноци и други јав-

ни давачки. 
3.7. Потврда за платени комуналии. 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена - 40 бодови; 
4.2. Локација  - 25 бодови; 
4.3. Функционалност - 15 бодови; 
4.4. Естетски и технички карактеристики - 10 бодови; 
4.5. Рок на плаќање - 10 бодови.  
5. РОК И НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
5.1. Рок на доставување на понудата: 15 дена од де-

нот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
средствата за јавно информирање и во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

5.2. Рок на важност на понудата: најмалку 60 дена 
од денот на нејзиното отворање. 

5.3. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки. Понудувачот заедно со понудата треба 
да приложи и гаранција во вид на депозит или банкар-
ска гаранција во висина од 5% од вредноста на понуда-
та. Ако гаранцијата се прилага во вид на депозит, исти-
от се уплатува на жиро сметка 100000000065035 на 
Фондот за осигурување на депозити Скопје, депонент 
на Народна банка на Република Македонија. приложе-
ната банкарска гаранција од понудувачот во висина од 
5% од вредноста на понудата треба да биде со важност 
од најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудата. 

5.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
како и оние кај кои цените не се искажани во денари ќе 
се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 

5.5. Претставниците на понудувачите на денот на 
јавното отворање на понудите потребно е на Комисија-
та за јавни набавки да достават овластување од понуду-
вачот за учество на јавен повик, во согласност со член 
31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5.6. Целокупната документација треба да биде ори-
гинал или заверени копии верни на оригиналот и не по-
стари од 6 месеци. 

5.7. Понудата и другата документација се доставуваат во 
просториите на Фондот за осигурување на депозити Скопје, 
со седиште на ул. “Кеј 13 Ноември“ кула 3/4, Скопје. 
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5.8. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
17.11.2003 година во 12 часот во просториите на Фон-
дот за осигурување на депозити Скопје, со седиште на 
ул. “Кеј 13 Ноември“ кула 3/4, Скопје. 

5.9. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на тел. 3128-324 или 3128-457. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 17, 18 и 19 од Законот за јавни 
набавки (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 21/02) и Одлука бр. 02-10173/1 од 23.10.2003 годи-
на, Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 31/2003 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач е Јавното претпријатие за стопани-

сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија, ул. “Орце Николов“ бр. 138, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: набавка и испорака на ек-
стра лесно масло за горење за потребите на граничните 
премини за грејна сезона 2003/2004 година. 

1.3. Вид и количина: набавка и испорака на 190.000 
литри екстра лесно масло за горење за потребите на 
граничните премини со кои стопанисува ЈП ССДП на 
РМ (Деве Баир, Табановце, Пелинце, Сопот, Богороди-
ца, Стар Дојран, Ќафасан, Делчево, Ново Село, Меџит-
лија) и ПЕ Битола- дирекција Битола. 

1.4. Испораката ќе се врши сукцесивно во текот на 
грејната сезона. 

1.5. Набавката е делива. 
1.6. Повикот е јавен, отворен (забрзана постапка)и 

анонимен, со право на учество на сите правни и физич-
ки лица регистрирани за ваков вид на дејност. 

1.7. Отворање на понудите ќе се изврши во присус-
тво на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2.2. Единечна и вкупна цена во денари со вклучен 

ДДВ, царина и други јавни давачки (посебно изразена 
единечна цена и посебно изразена вредност на ДДВ). 

2.3. Услови на плаќање (начин и рок). 
2.4. Референтна листа (список на претпријатија за 

кои е изведена иста или слична работа). 
2.5. Кадровска и техничка опременост (список на 

расположива опрема наменета за цел на набавката). 
2.6. Спремност и способност на понудувачот да 

обезбеди испорака до граничните премини и ПЕ Бито-
ла во секое време. 

 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот задолжително треба да ја приложи 

следната документација: 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет од централниот регистар 

(оригинален примерок или копија заверена од нотар). 
3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација (оригинален примерок или копија завере-
на од нотар). 

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност забрана на вршење на деј-
ност (оригинален примерок или копија заверена од нотар) и 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки (оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар). 

Документите да не бидат постари од 6 (шест) месе-
ци (освен за точка 3.1.). 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена со вклучен ДДВ                               70 бода; 
4.2. Спремност и способност на понудувачот 
да обезбеди испорака до граничните премини 

      и ПЕ Битола  во секое време                          15 бода; 
4.3. Начин на плаќање                                      5 бода; 
4.4. Рок на плаќање                                         10 бода. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, истата да биде потпишана и заверена од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 55, член 56 и член 57 
од Законот за јавни набавки. 

5.3. Понудата и придружната документација се до-
ставува на адреса: Јавно претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија - Скопје,  ул. “Орце Николов“ бр. 138, со назна-
ка за Комисија за јавни набавки на Дирекцијата на 
претпријатието, препорачано по пошта, со предавање 
во архивата на набавувачот или со предавање на коми-
сијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на 
јавното отворање на понудите (кое ќе се одржи во про-
сториите на ЈП за ССДП на РМ - Скопје, ул. “Орце Ни-
колов“ бр. 138, барака 4 во Мала сала. 

5.4. Рок за поднесување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на отворениот повик, а најдоцна 
до 17.11.2003 година во 10 часот. 

5.5. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

5.6. Понудите кои се предадени по рокот, како и по-
нудите кои не се изработени според пропозициите на 
повикот и тендер документацијата нема да бидат 
разгледувани. 

 
6. РОКОВИ 
- Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

17.11.2003 година во 10 часот во просториите на ЈП за 
ССДП на РМ Скопје, ул. “Орце Николов“ бр. 138 бара-
ка 4 во Мала сала-Скопје, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за одбра-
на на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-180/24 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
ПО ВТОР ПАТ 

 
I. Општи одредби 
1. Предмет на набавка:  Гуми за моторни возила, по 

вид и количина наведени во Прилог бр. 1 на овој по-
вик. 

2. Прилогот бр. 1 може да се подигне во простории-
те на Министерството за одбрана – Сектор за логисти-
ка, бул. „Јане Сандански“ бр. 12 Скопје, ламела III, во 
време од 13,00 до 14,00 часот во работен ден, во време 
траење на јавниот повик. 
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3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

4. Набавката е делива по видови на средства од 
Прилог бр. 1. 

 
II. Содржина на понудата: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цени, поединечни и вкупно за наведените средс-

тва, франко купувач, без пресметана царина, со посеб-
но искажан ДДВ, 

- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на средствата според техничките кара-

ктеристики на производителот, а согласно соодветни 
стандарди – прописи за квалитет за овој вид на средс-
тва и бараните карактеристики од Прилог бр. 1 на овој 
повик (каталог-проспект),  

- рок на испорака, 
- гарантен рок, и 
- рок на важноста на понудата. 
 
III. Со понудата потребно е да се достави доку-

ментација согласно Законот за јавни набавки во 
оригинален примерок или заверена копија од нотар 
и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност, 

- доказ за техничка способност на понудувачот  сог-
ласно член 25, став 1, алинеја 1 (список на главни ис-
пораки во последните 2 години) од Законот за јавни на-
бавки). 

Бараната документација не смее да биде постара од 
6 (шест) месеци, освен изводот од регистрација на деј-
ност. 

 
IV. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена    50 бодови; 
- квалитет    40 бодови; 
- рок на испорака   10 бодови. 
 
V. Доставување на понудата 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишана и заверена од страна на одговор-
ното лице на понудувачот, да се достави на адреса: 
Министерство за одбрана на РМ, бул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во ар-
хивата во Секторот за логистика или со предавање на 
Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отво-
рање на понудите. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
14.11.2003 година со почеток во 10,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија – Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ 
бр. 12, ламела 1, Скопје. 

Претставниците на понудувачот се должни на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување за учество на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не ги содржат бараните податоци и документација 
од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јав-
ни набавки нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/2469-008. 

Комисија за јавни набавки 
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