
Индикатор за квалитет 
TP2: Временска разлика до дефинитивните резултати 

 
Методолошко објаснување 
 
Дефиниција 
Под временска разлика до дефинитивните резултати се подразбира број на денови од последниот 
ден од референтниот период до денот на објавување на дефинитивните резултати во соопштенија 
и тематски публикации. 
 
Применливост 
Индикаторот за временската разлика до дефинитивните резултати се применува за сите 
соопштенија и тематски публикации, а податоците за пресметка се преземаат од Календарот на 
објавување. 
 
Формули за пресметка 
  
IQ_TP2 = Dobjdr - Drp 

 
IQ_TP2 - временска разлика до дефинитивните резултати  
Dobjdr  - датум на објавување на дефинитивните резултати 

Drp - датум на последен ден од референтниот период 

 
Единица на мерење: датум; број на денови 
 
Нивоа и принципи на агрегација 
Временската разлика до дефинитивните резултати се пресметува на ниво на соопштение и тематска 
публикација и на ниво на статистичко истражување. 
Агрегациите се пресметани по статистички домени според Класификацијата на статистички 
активности - КСА, 2017. 
 

𝐈𝐐_𝐓𝐏𝟐𝐚 =
Σ IQ_TP2

Σ brd𝑟
 

 
IQ_TP2a - агрегирана временска разлика до дефинитивните резултати  
IQ_TP2 - временска разлика до дефинитивните резултати  
brdr - број на соопштенија и тематски публикации 
  
Единица на мерење: број на денови; број 
 
Користени знаци 
 -  = нема појава 
 Ø = просек 
 
Користена литература 
ESS Handbook for quality reports, 2014 (Eurostat) 
ESS Quality and performance indicators (QPI), 2014 (Eurostat) 



Quality Indicator 
TP2: Time lag - final results 

 

Methodological explanation 
 
Definition 
Time lag to the final results means the number of days from the last day of the reference period to the 
date of publication of the final results in news releases and thematic publications. 
 
Applicability 
The Quality Indicator for the time lag to the final results applies to all news releases and thematic 
publications, and the data for calculation are taken from the Advance Release Calendar. 
 
Calculation formulae 
  
IQ_TP2 = Dobjdr - Drp 

 
IQ_TP2 - time lag to the final results 
Dobjdr - date of publication of the final results 

Drp- date of the last day of the reference period 

 
Unit of measurement: date; number of days 
 
Aggregation levels and principles 
The time lag to the final results is calculated at the level of news release and thematic publication and at 
the level of statistical survey. 
Aggregations are calculated at the level of statistical domains according to the Classification of statistical 
activities - KSA, 2017. 
 

𝐈𝐐_𝐓𝐏𝟐𝐚 =
Σ IQ_TP2

Σ brd𝑟
 

 
IQ_TP2a - aggregated time lag to the final results 
IQ_TP2 - time lag to the final results 
brdr - number of news releases and thematic publications 
 
Unit of measurement: number of days; number 
 
Used symbols  
 -  = no occurrence 
 Ø = average  
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ESS Quality and performance indicators (QPI), 2014 (Eurostat) 
 


