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Индикаторот за квалитет, TP3.12, ја покажува просечната разлика во број на денови помеѓу објавувањето на податоците 
и планираното објавување на податоците 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 временска разлика на објавувањето на податоците на дефинитивните резултати во 2020 година покажува 
дека објавувањето на податоците е по планираниот датум и изнесува 1.2 денови.
По статистички домени, временската разлика на објавувањето на податоците на дефинитивните резултати за:

- Демографските и социјалните статистики изнесува 3.5 денови, 
- Економските статистики изнесува 0.0 денови и
- Животната средина и повеќедоменските статистики изнесува 0.0 денови.

Според периодиката на објавување на соопштенијата, временската разлика за:
- Месечните соопштенија изнесува 0.0 денови,
- Тримесечните соопштенија изнесува 0.0 денови,
- Полугодишните соопштенија изнесува 0.0 денови,
- Годишните соопштенија изнесува 1.4 денови и 
- Повеќегодишните соопштенија изнесува 0.0 денови.

Според периодиката на објавување на тематските публикации, временската разлика за:
- Годишните тематски публикации изнесува 8.7 денови.

По години, вкупната временска разлика на објавувањето на податоците на дефинитивните резултати за:
- 2020 година изнесува 1.2 денови,
- 2019 година изнесува 0.0 денови,
- 2018 година изнесува -0.2 денови,
- 2017 година изнесува -0.7 денови и
- 2016 година изнесува 0.3 денови.

Во 2020 година, 97.5 % (273) од објавените соопштенија и тематски публикации се објавени на планираниот датум 
на објавување, 1.1 % (3) се објавени пред планираниот датум на објавување и 1.4 % (4) се објавени по планираниот 
датум на објавување.

Индикатори за квалитет
Quality Indicators

TP3.12: Временска разлика на објавување на податоците
на дефинитивните резултати, 2020 година
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The Quality Indicator, TP3.12, shows the average number of days between the publication of data and the planned publication of final 
results in 2020, by statistical domains and by periodicity of publication of news releases and thematic publications (monthly, quarterly, 
semi-annual, annual and multi-annual).

The total time lag of the publication of the final results in 2020 indicates that the publication of the data was 1.2 days after the 
planned date.

By statistical domains, the time lag of the publishing data of final results for:

- Demographic and social statistics is 3.5 days,
- Economic statistics is 0.0 days and
- Environment and multi-domain statistics is 0.0 days.

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

- Monthly news releases is 0.0 days,
- Quarterly news releases is 0.0 days, 
- Semi-annual news releases is 0.0 days, 
- Annual news releases is 1.4 days and 
- Multi-annual news releases is 0.0 days.

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

- Annual thematic publications is 8.7 days.

By years, the total time lag of the publishing data of final results for:

- 2020 is 1.2 days,
- 2019 is 0.0 days,
- 2018 is -0.2 days,
- 2017 is -0.7 days and
- 2016 is 0.3 days.

In 2020, 97.5% (273) of the news releases and thematic publications were published on the planned release date, 1.1% (3) were 
published before the planned publication date, and 1.4% (4) were published after the planned publication date.

TP3.12: Punctuality - delivery and publication,
final results, 2020
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T-01:  Временска разлика на објавување на податоците на дефинитивните резултати¹⁾  
T-01:  Time lag to the publishing of 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 1.2 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 8.7 - TOTAL
Демографски и 
социјални статистики 3.5  - 0.0  - 3.3 0.0 8.7  - Demographic and  

social statistics 
Економски статистики 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - Economic statistics
Животна средина и 
повеќедоменски статистики 0.0  -  -  - 0.0 0.0  -  - Environment and

multi-domain statistics

Пописи  -  -  -  -  -  -  -  - Censuses
¹⁾ Просечна разлика во број на денови / Average difference in number of days
²⁾ Класификација на статистички активности - КСА, 2017 / Classification of statistical activities - KSA, 2017

T-02:  Временска разлика на објавување на податоците на дефинитивните резултати, учество во (%)  
T-02:  Time lag to the publishing of final results, share (%)

датум на објавување 
 <  
датум на планирано 
објавување

датум на објавување 
 = 
датум на планирано 
објавување

датум на објавување 
 >  
датум на планирано 
објавување

publication date 
 < 
planned publication date

publication date 
 = 
planned publication date

publication date 
 > 
planned publication date

Број на соопштенија и 
тематски публикации

3 273 4 Number of news releases 
and thematic publications

 - учество во (%) 1.1 97.5 1.4  - share (%) 

T-03:  Временска разлика на објавување на податоците на дефинитивните резултати, по години¹⁾  
T-03:  Time lag to the publishing of 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 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 -1.0

2017 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.3 -1.3

2018 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 0.7

2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -

2020 1.2 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 8.7 -
¹⁾ Просечна разлика во број на денови / Average difference in 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


