
Народна банка на Република Северна Македонија

Дирекција за статистика

месечно 14 дена 12 14 14 14 14 13 14 14

месечно 21 ден 19 21 21 21 21 20 21 21

месечно 21 ден 19 21 21 21 21 20 21 21

квартално 2 месеца 31 31 30

(Кв.1/2023) (Кв.2/2023) (Кв.3/2023)

квартално 2 месеца 31 31 30

месечно 21 ден 19 21 21 21 21 20 21 21

месечно 21 ден 19 21 21 21 21 20 21 21

месечно 21 ден 19 21 21 21 21 20 21 21

месечно 1 месец 31 30 31 31 29 31 30 28

квартално 4 месеци 31 31

квартално 2 месеца 31 31 29 30

месечно 7 дена

месечно 1 месец 31 30 31 31 29 31 30 28

квартално 2 месеца 31 31 29 30

годишно 9 месеци 29

полугодишно 100 дена 29 10

квартално 1 квартал 30 29 28

квартално 1 квартал 30 29 28

месечно 40 дена 10 9 10 10 7 10 10 7

квартално 5 дена 5 5

квартално 95 дена 5 5

Забелешка:
1/

 Во заградата е наведен периодот на кој се однесуваат податоците.
2/

 Сите датуми се очекувани датуми на објавување на статистичките податоци и се предмет на промена.

портфолио инвестиции, надворешен долг), согласно Методолошките објаснувања и Програмата за статистички истражувања 2018 - 2022 година, 

ќе биде објавена на 29 септември 2023 година.

(09/2023)

(09/2023)

(04/2023)

(08/2023)

10. Должнички хартии од вредност
(Кв.1/2023) (Кв.2/2023)

7 7

(Кв.1/2023) (Кв.2/2023) (Кв.3/2023)

5 7 7 7 7

(редовна годишна 

ревизија) /3

6

КАЛЕНДАР НА ОБЈАВУВАЊЕ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ 
/1,2,3

Датум на последна промена: јануари 2023

Категорија на податоци Периодичност
Рок на 

објавување 

(T+)

мај декемвријуни јули август септември октомври ноември

А. ФИНАНСИСКИ СЕКТОР

  1.  Биланс и преглед на НБРСМ
(04/2023) (05/2023) (06/2023)

  I.  Монетарна статистика

(04/2023) (05/2023) (06/2023)

(07/2023) (08/2023) (09/2023) (10/2023) (11/2023)

  2.  Биланс и преглед на останатите депозитни институции (банки и штедилници)
(10/2023) (11/2023)(07/2023) (08/2023) (09/2023)

(07/2023) (08/2023) (09/2023) (10/2023) (11/2023)

  4.  Биланс и преглед на останати финансиски институции и потсектори (осигурителни друштва, пензиски фондови, инвестициски 

фондови, финансиски друштва, друштва - даватели на финансиски лизинг, друштва за управување со инвестициски фондови и 

друштва за управување со пензиски фондови)

  3.  Преглед на депозитни институции (НБРСМ, банки и штедилници)
(04/2023) (05/2023) (06/2023)

  5.  Преглед на финансиски институции (депозитни институции и останати финансиски институции)
(Кв.1/2023) (Кв.2/2023) (Кв.3/2023)

  6.  Парична маса и нејзините компоненти
(10/2023)

(08/2023) (09/2023)

(11/2023)

  7.  Депозити кај банките и штедилниците
(04/2023) (05/2023) (06/2023)

(04/2023) (05/2023) (06/2023) (07/2023) (08/2023) (09/2023)

(07/2023) (08/2023) (09/2023) (10/2023) (11/2023)

(10/2023)

  II.1.  Официјални девизни резерви

  8.  Кредити на банките и штедилниците

(11/2023)

Б. НАДВОРЕШЕН СЕКТОР

(10/2023) (11/2023)

  9.  Каматни стапки

(04/2023) (05/2023) (06/2023)

(04/2023) (05/2023) (06/2023) (07/2023)

(10/2023) (11/2023)

  I.   Платен биланс 

(07/2023) (08/2023) (09/2023) (10/2023)

  II.  Официјални девизни резерви и девизна ликвидност

(11/2023)

  II.2.  Извештај за официјални девизни резерви и девизна ликвидност
(04/2023) (05/2023) (06/2023) (07/2023)

(05/2023) (06/2023) (07/2023) (08/2023)

(Кв.3/2023)

 VII. Надворешен долг
(Кв.1/2023) (Кв.2/2023) /3 (Кв.3/2023)

  IV.  Директни инвестиции - состојби
(2022) /3

  V.  Портфолио инвестиции (КППИ)
(06/2023)

(Кв.2/2023)
(редовна годишна 

ревизија) /3
(Кв.3/2023)

  III.  Директни инвестиции - движења

(10/2023)

В. ЦЕНИ НА НЕДВИЖНОСТИ

  I.  Индекс на цени на недвижности
(Кв.2/2023) (Кв.3/2023)

(04/2023) (05/2023) (06/2023) (07/2023) (08/2023) (09/2023)

 VIII.  Eфективен девизен курс (РЕДК)

 VI.  Меѓународна инвестициска позиција
(Кв.1/2023) (Кв.2/2023) /3

(Кв.1/2023)

(03/2023)

Г. ПУБЛИКАЦИИ

  I.  Квартален извештај (статистички прилог )
(Кв.1/2023) (Кв.2/2023)

3/
 Редовната годишна ревизија на податоците од надворешниот сектор (платен биланс, меѓународна инвестициска позиција, директни инвестиции, 

(редовна годишна 

ревизија) /3


