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TP2: Временска разлика до дефинитивните резултати, 2020 година
Индикаторот за квалитет, TP2, го покажува просечниот број на денови до објавувањето на дефинитивните резултати 
во 2020 година, по статистички домени и по периодика на објавување на соопштенијата и тематските публикации на 
месечни, тримесечни, полугодишни, годишни и повеќегодишни.

Вкупната просечна временска разлика до дефинитивните резултати во 2020 година изнесува 220 денови (ø 220).

По статистички домени, просечната временска разлика до дефинитивните резултати за:

- Демографските и социјалните статистики изнесува 183 денови (ø 183),

- Економските статистики изнесува 194 денови (ø 194) и

- Животната средина и повеќедоменските статистики изнесува 428 денови (ø 428). 

Според периодиката на објавување на соопштенијата, просечната временска разлика за:

- Mесечните соопштенија изнесува 34 денови (ø 34),

- Tримесечните соопштенија изнесува 57 денови (ø 57),

- Полугодишните соопштенија изнесува 91 ден (ø 91),

- Годишните соопштенија изнесува 284 денови (ø 284) и

- Повеќегодишните соопштенија изнесува 382 денови (ø 382).

Според периодиката на објавување на тематските публикации, просечната временска разлика за:

- Годишните тематски публикации изнесува 323 денови (ø 323).

По години, вкупната просечна временска разлика до дефинитивните резултати за:

- 2020 година изнесува 220 денови,

- 2019 година изнесува 219 денови,

- 2018 година изнесува 233 денови,

- 2017 година изнесува 228 денови и

- 2016 година изнесува 213 денови.

Повеќегодишните соопштенија, по години, имаат поголеми отстапувања во просечниот број на денови, што е резултат 
на различната периодика на објавувањето (2-годишни, 3-годишни, 4-годишни, 5-годишни и над 5-годишни).

Индикатори за квалитет
Quality Indicators
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TP2: Time lag - final results, 2020

The Quality Indicator, TP2, shows the average number of days until the publication of the final results in 2020, by statistical domains and 
by periodicity of the publication of news releases and thematic publications (monthly, quarterly, semi-annual, annual and multi-annual).

The total average time lag to the final results in 2020 is 220 days (ø 220).

By statistical domains, the average time lag to the final results for:

- Demographic and social statistics is 183 days (ø 183),

- Economic statistics is 194 days (ø 194) and

- Environment and multi-domain statistics is 428 days (ø 428).

According to the periodicity of the news releases, the average time lag for:

- Monthly news releases is 34 days (ø 34),

- Quarterly news releases is 57 days (ø 57),

- Semi-annual news releases is 91 days (ø 91),

- Annual news releases is 284 days (ø 284) and

- Multi-annual news releases is 382 days (ø 382).

According to the periodicity of the thematic publications, the average time lag for:

- Annual thematic publications is 323 days (ø 323).

By years, the total average time lag to the final results for:

- 2020 is 220 days,

- 2019 is 219 days,

- 2018 is 233 days,

- 2017 is 228 days and

- 2016 is 213 days.

Multi-annual news releasеs have greater variations in the average number of days, which is the result of different periodicity of 
publication (2-year, 3-year, 4-year, 5-year and over 5-year).
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T-01:  Временска разлика до дефинитивните резултати¹⁾ 
T-01:  Time lag - final results¹⁾  

Домени според КСА²⁾ Вкупно 
Total

Соопштенија 
News releases

Тематски публикации 
Thematic publications

Domains by KSA²⁾месечни 
monthly

три- 
месечни 
quarterly

полу- 
годишни 

semi-  
annual 

годишни 
annual

повеќе- 
годишни 

multi- 
annual 

годишни 
annual

повеќе- 
годишни 

multi- 
annual 

ВКУПНО 220 34 57 91 284 382 323 - TOTAL

Демографски и 
социјални статистики

183  - 64  - 171 248 323  - Demographic and  
social statistics 

Економски статистики 194 34 55 91 332 412  -  - Economic statistics

Животна средина и 
повеќедоменски статистики

428  -  -  - 425 456  -  - Environment and 
multi-domain statistics

Пописи  -  -  -  -  -  -  -  - Censuses

¹⁾ Просечен број на денови / Average number of days
²⁾ Класификација на статистички активности - КСА, 2017 / Classification of statistical activities - KSA, 2017

T-02:  Временска разлика до дефинитивните резултати, по години¹⁾ 
T-02:  Time lag - final results, by years¹⁾  

Година на објавување 
Year of publication

Вкупно
Total

Соопштенија 
News releases

Тематски публикации 
Thematic publications

месечни 
monthly

три- 
месечни 
quarterly

полу- 
годишни 

semi-  
annual 

годишни 
annual

повеќе- 
годишни 

multi- 
annual 

годишни 
annual

повеќе- 
годишни 

multi- 
annual 

2016 213 38 52 61 227 346 295 517

2017 228 37 47 75 249 278 294 381

2018 233 37 47 90 252 392 290 662

2019 219 37 54 90 261 244 300 -

2020 220 34 57 91 284 382 323 -
¹⁾ Просечен број на денови / Average number of days

Подетални информации на: http://www.stat.gov.mk/Indikatori_kvalitet_mk.aspx 
For further information: http://www.stat.gov.mk/Indikatori_kvalitet_en.aspx


