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AC3: Опфатност на метаподатоци од
статистички аутпути, статистички процеси и квалитет, 2020 година

Индикаторот за квалитет, AC3, го покажува количеството на расположливи метаподатоци во споредба со вкупниот 
број на метаподатоци во Извештаите за квалитет за статистичко истражување во 2020 година, по статистички домени. 
Индикаторите за квалитет, AC3.1/AC3.2/AC3.3, го покажуваат количеството на расположливи метаподатоци од 
статистички аутпути/статистички процеси/квалитет, во споредба со вкупниот број на метаподатоци од статистички 
аутпути/статистички процеси/квалитет во Извештаите за квалитет за статистичко истражување во 2020 година, по 
статистички домени.
Вкупната опфатност на метаподатоците во 2020 година изнесува 88.5 %.
Опфатноста на метаподатоците за:

- Статистичките аутпути (AC3.1) изнесува 90.5 %,
- Статистичките процеси (AC3.2) изнесува 87.4 % и
- Квалитетот (AC3.3) изнесува 86.9 %.

По статистички домени, вкупната опфатност на метаподатоците (AC3) за:
- Демографските и социјалните статистики изнесува 83.5 %,
- Економските статистики изнесува 90.7 % и 
- Животната средина и повеќедоменските статистики изнесува 92.2 %. 

Индикаторот за oпфатност на метаподатоците од статистичките аутпути, статистичките процеси и квалитетот го 
покажува количеството на расположливи метаподатоци во Извештаите за квалитет за статистичко истражување.

AC3: Metadata completeness - rate, 2020
The Quality Indicator, AC3, shows the amount of metadata available compared to the total number of metadata in the 2020 Quality 
Reports for statistical survey by statistical domains.
The Quality Indicators, AC3.1/AC3.2/AC3.3, show the amount of available metadata from statistical outputs/statistical processes/quality 
compared to the total number of metadata from statistical outputs/statistical processes/quality in the Quality Reports for statistical 
survey in 2020 by statistical domains.
The total metadata completeness in 2020 was 88.5%.
Metadata completeness for:

- Statistical outputs (AC3.1) is 90.5%,
- Statistical processes (AC3.2) is 87.4% and
- Quality (AC3.3) is 86.9%.

By statistical domains, total metadata completeness (AC3) for:
- Demographic and social statistics is 83.5%,
- Economic statistics is 90.7% and
- Environment and multi-domain statistics is 92.2%.

The Quality Indicator of metadata completeness of statistical outputs, statistical processes and quality indicates the amount of 
metadata available in the Quality Reports for statistical surveys.

Индикатори за квалитет
Quality Indicators
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Подетални информации на: http://www.stat.gov.mk/Indikatori_kvalitet_mk.aspx 
For further information: http://www.stat.gov.mk/Indikatori_kvalitet_en.aspx

T-01:  Опфатност на метаподатоците од статистичките аутпути, статистичките процеси и квалитетот, по домени, според КСА¹⁾ 
T-01:  Metadata completeness - rate, by domains, according to KSA¹⁾

Домени според КСА¹⁾

AC3 
Вкупно 

Total

AC3.1 
од статистички 

аутпути 
from statistical 

outputs

AC3.2 
од статистички 

процеси 
from statistical 

processes

AC3.3 
од квалитет 
from quality Domains by KSA ²⁾

ВКУПНО 88.5% 90.5% 87.4% 86.9% TOTAL

Демографски и социјални статистики 83.5% 86.8% 81.4% 81.0% Demographic and social statistics

Економски статистики 90.7% 92.1% 90.0% 89.4% Economic statistics

Животна средина и повеќедоменски 
статистики

92.2% 92.9% 92.0% 91.4% Environment and multi-domain 
statistics

¹⁾ Класификација на статистички активности - КСА, 2017 / Classification of statistical activities - KSA, 2017


