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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ
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ПОПИСОТ ЗАВРШИ     ПОДАТОЦИТЕ НА "ТАПЕТ"ПОПИСОТ ЗАВРШИ 

Минатиот петок заврши офи ци-
јалниот рок за спроведување 
на пописните активности на 

земјоделството во земјава. Засега, од 
Заводот за статистика не можеа да 
прецизираат точно колкав процент до-
маќинства се попишани. По при би ра-
њето на пописните материјали, де но-
виве се врши и постпописно истра жу-
вање, кое ќе се спроведе со повторна 
посета и попишување на домаќинствата, 
индивидуалните земјоделски стопан ства 
или домаќинствата кои поседуваат шума 
или рибник, во случајно избрани 50 по-
писни кругови. 

Основна цел на постпописното ис-
тражување е преку независно испи ту-
вање на мал дел од пописните кругови 
да се даде оценка за сигурноста на по-

Со пописот треба да се 
обезбедат прецизни и точни 
податоци за состојбите во 
аграрот. Опфатени се и 
индивидуалните земјоделски 
стопанства, домаќинствата 
кои поседуваат шума или 
рибник, деловните субјекти од 
секторите земјоделство, лов и 
шумарство, како и деловните 
субјекти кои не спаѓаат во 
овие сектори, но вршат такви 
активности (земјоделските 
училишта и казнено-
поправните домови), во 
вкупно 41 пописен реон. 
Деловните субјекти се 
попишуваат по поштенски пат, 
а индивидуалните земјоделски 
стопанства и домаќинствата 
непосредно, со 
интервјуирање. 
Со пописот, како што беше 
предвидено, по принципот "од 
врата до врата" се 
евидентираа сите 
домаќинства, но ќе бидат 
попишани само оние кои ги 
исполнуваат условите за 
индивидуално земјоделско 
стопанство (да користат 1.000 
или повеќе метри квадратни 
земјоделска површина, 
помалку од 1.000 метри 
квадратни или воопшто да не 
користат земјоделско 
земјиште, но да поседуваат 
одреден минимален број 
добиток, живина или пчелни 
семејства), објаснуваат во 
Заводот за статистика. 

Опфатени беа и 
домаќинствата кои не ги 
исполнуваат овие услови, но 
на кои земјоделското 
производство им е единствен 
извор на приход. 

датоците од пописот. Се очекува со не-
го да бидат опфатени околу два отсто 
од вкупниот број индивидуални земјо-
делски стопанства.

РЕАЛНА СЛИКА
Од Државниот завод за статистика 

(ДЗС) велат дека добиените податоци 
од постпописното истражување ќе се 
споредат со податоците од пописот на 
земјоделството за да се добие нај ре-
ална и најточна слика за состојбата во 
земјоделството. Притоа, особено вни-
мание ќе се посвети на статистичкото 
оценување на разликите меѓу ре зул-
татите од пописот и од постпописното 
истражување. Пописот на земјо дел-
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ството и постпописното истражување 
имаат цел да се дефинира површината 
на земјоделското земјиште кое се ко-
ристи во Македонија. Тие отворено де-
мантираа дека е можно исправноста на 
статистичките податоци од пописот да 
бидат сомнителни, а податоците кои ќе 
се приберат со овој попис ќе бидат про-

верени на повеќе начини. 
"Држав ниот завод за статистика не 

се согласува со паушалните оценки из-
несени во јав носта дека постои сом не-
вање во ис правноста на статистичките 
податоци кои ќе се добијат од пописот. 
Тие ќе се проверат на повеќе начини. 
Мето до логијата на пописот вклучува 
'фил тер прашања' за да нема невис ти-
нити од говори, а по завршувањето на 
пописот ќе биде спроведено и пост по-
писно ис тражување во случајно из бра-
ни до маќинства", објасни Мира То до ро-
ва од ДЗС.

Според Законот за даноци на имот, 
данокот на земјоделското земјиште е 
од 0,10 до 0,20 отсто, а за земјиште кое 
не се користи за земјоделско про из-
водство може да се зголеми од три до 
пет пати, во зависност од одлуката на 
советот на општината во која имотот се 
наоѓа. Со овој попис треба да се де фи-
нира колку од земјоделското земјиште 

пушташе попишувачите бидејќи стра-
вуваа од данокот на земјоделско зем-
јиште. Заводот за статистика гарантира 
тајност на податоците на земјоделците. 
Даночните служби имаат свои бази на 
податоци. Податоците од овој попис ќе 
се користат за научно-истражувачка ра-
бота, за макро и за микропланирање, 
објаснуваат од Државниот завод за ста-
тистика. 

"Заклучно со 10 јуни беа по пишани 
344.056 домаќинства, односно повеќе 
од 60 отсто од вкупниот број. Како што 
се предвидувше, пописот за врши во 
пла  нираниот рок, а од 16 до 20 јуни 
почна спроведувањето на по ст по пис-
ното истражување заради про верка на 
добиените податоци и опфатот на ин-
дивидуалните земјоделски сто панства", 
истакна Мира Тодорова, ра ководител 
на Секторот за дисеминација во ДЗС. 

Таа демантираше дека е сомни телна 
исправноста на статистичките податоци 

Пописот на земјоделството кој го 
спроведува Државниот завод за 
статистика од 1 до 15 јуни е трет по 
Втората светска војна, односно прв 
по околу 40 години. За негово ефи-
касно реализирање се ангажирани 
повеќе од 6.000 попишувачи во вку-
пно 41 реон на државата. Гене рално, 
цел на пописот е да се дефинира 
земјоделското земјиште кое се ко-
ристи во Македонија, односно дека 
податоците добиени од него во ни-
кој случај нема да бидат злоупо-
требени. Корисници на податоци од 
пописот ќе бидат Владата, минис-
терствата, научно-истражувачките 
ин ституции и земјоделците. Од до-
биените бројки никој нема да биде 
оштетен, а тие ќе дадат придонес за 
користењето пари од европските 
фондови.

навистина се користи, а упатените ве-
лат дека тоа е она што ги плаши соп-
ствениците. Пописот почна на 1 јуни и 
на почетокот наиде на тешкотии, од-
носно лош прием кај граѓаните поради 
лошата информираност за употребата 
на добиените податоци. Поради оваа 
дилема, многу граѓани им даваа не точ-
ни податоци на попишувачите или вооп-
што не ги примаа во своите домови. По 
првичните проблеми во пописот, спо-
ред одговорните во Статистика, тој про-
должи со нормален тек.

БЕЗ ПРОБЛЕМИ
Податоците од пописот на земјодел-

ството нема да бидат злоупотребени за 
товарење на граѓаните со нови даноци, 
уверуваат од Државниот завод за ста-
тистика. По првичните проблеми во по-
писот, според одговорните во Статис-
тика, тој продолжи, до крај се спроведе 
во нормален тек и заврши како што бе-
ше проектирано.

Првите два дена населението не ги 

од пописот, податоците кои ќе се при-
берат со овој попис ќе бидат проверени 
на повеќе начини, а и при самото ди-
зајнирање на прашалниците се водело 
сметка за логичката по вр заност на пра-
шањата. Според неа, пост пописното 
истражување ќе се спроведе со повтор-
на посета и попишување на дома ќин-
ствата, индивидуалните земјо делски сто-
панства или домаќинствата кои посе-
дуваат шума или рибник, во случајно 
избрани 50 пописни круга. Основна цел 
на ова истражување е преку независно, 
повторно испитување на мал дел од 
пописните кругови да се даде оценка за 
сигурноста на пода тоците од пописот. 
Се очекува со него да бидат опфатени 
околу два отсто од вкупниот број ин ди-
видуални земјо дел ски стопанства. До-
биените податоци од постпописното ис-
тражување, како што вели Тодорова, ќе 
се споредат со по датоците од пописот 
на земјоделството. Притоа, особено вни-
мание ќе му се по свети на статистичкото 
оценување на разликите меѓу резул та-
тите од по писот и од постпописното 
истражување. 

Државниот завод за статистика са-
мостојно го подготви пописот на 
земјоделството, а методологијата 
која се применуваше е изготвена во 
согласност со стандардите на Орга-
низацијата за храна и земјоделство 
на ОН (ФАО). Притоа се испочитувани 
и правилата на ЕУРОСТАТ.

Во согласност со европските ис-
куства се препорачува пописот на 
земјоделството да се врши на секои 
десет години, како и пописот на на-
селението. Најдобро е, велат во Др-
жавниот завод за статистика, пописот 
да се спроведува една година по по-
писот на населението.


