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ПРЕДГОВОР

Следејќи ги препораките на Европскиот статистички систем, Државниот завод за статистика, во 2009 
година за првпат го спроведе истражувањето како пилот, а во 2010 година како редовна Анкета за приходи и 
услови за живеење, предвидена во Програмата  за работа на Државниот завод за статистика.

Статистиките на приходи и услови на живеење се инструмент за претставување на споредливи податоци 
за приходите, сиромаштијата, социјалната исклученост и условите за живеење. Социјалната исклученост и 
условите за живеење се следат на ниво на домаќинства, а вработеноста, образованието и здравствените 
податоци се следат на ниво на поединци, односно лица на возраст над 16 години.

Анкетата е основа за пресметување на структурните индикатори за споредбена анализа на ниво 
на Европската унија, како и за пресметување на прераспределбата на приходите и манифестацијата на 
сиромаштијата и социјалната исклученост.

Се надеваме дека податоците од ова истражување ќе им овозможат на корисниците натамошни 
проучувања и креирање на политики во оваа област

Скопје, мај 2013 година

Директор

д-р Благица Новковска

PREFACE

Following Eurostat’s recommendations, the State Statistical Office conducted the survey for the first time in 
2009 as a pilot, and in 2010 as a regular Survey on Income and Living Conditions, planned in the Work Programme 
of the State Statistical Office.

Statistics on income and living conditions are an instrument for presenting comparable data on incomes, 
poverty, social exclusion and living conditions. Social exclusion and living conditions are monitored at the household 
level, while labour, education and health data are collected at the individual level, for persons aged 16 and over.

The survey is the basis for calculating structural indicators for comparative analysis at the EU level, as well as 
for calculating the redistribution of income and the manifestation of poverty and social exclusion. 

We hope that data from this survey will be helpful to users for further analyses and policy making in this 
area.  

  Skopje, May 2013                                                             

           Director
                                                   Blagica Novkovska, PhD
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АНКЕТА ЗА ПРИХОДИ И УСЛОВИ ЗА ЖИВЕЕЊЕ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2010 ГОДИНА

Државниот завод за статистика за првпат во 2010 спроведе истражување кое претставува нов извор на податоци 
за сиромаштијата и социјалната исклученост.

Примарниот фокус на истражувањето е прибирање на информации за приходите и условите за живеење на 
различните типови на домаќинства, од кои се добиени показатели за сиромаштијата и социјалната исклученост кои се 
споредливи со другите земји од Европската унија.

“Анкетата за приходи и услови за живеење” или таканаречена EU SILC (EU Survey on Income and Living Conditions) се 
спроведува во согласност со регулативите на Европскиот парламент и на Советот на Европа  (Регулатива ЕЗ бр.1177/2003 
како основа).

Во овие регулативи се опфатени дефинициите, правилата за рамка на истражувањето, примерокот, правилата за 
следење на домаќинствата, листи на главни и секундарни варијабли, варијабли за услови за домување, за социјалната и 
финансиската исклученост, за материјалната обесправеност и други правила според кои се водат сите европски земји.

Истражувањето, исто така, се спроведува во согласност со меѓународните системи за класификација. Главните 
класификации кои се користат се ISCED 97 за нивото на образование, ISCO 08 и NACE Rev2 за економската активност.

Целта на Анкетата е да се воспостави заедничка рамка за систематско прибирање на податоци за приходите и 
условите за живеење. Анкетата е основа за пресметување на структурните индикатори за споредбена анализа на ниво 
на Европската унија и прераспределбата на приходите и манифестација на сиромаштијата и социјалната исклученост.

Целната популација во секоја земја се состои од сите лица во приватните домаќинства на возраст од 16 години и 
повеќе. Лицата кои живеат во колективни домаќинства и институции се исклучени од целната популација. Дел од лицата, 
со нивните приходи и условите за живеење се следат 4 години, за да се добијат податоци за одредени долгорочни 
индикатори.

Публикацијата ги презентира резултатите од истражувањето врз основа на податоците прибрани во 2010 година. 
Различните податоци главно се презентирани на годишна основа, додека референтниот период за приходите е 12 месеци 
од претходната календарска година.

Од особен интерес во оваа публикација е да се соберат податоци за  состојбата во која живее населението, 
трошоците за домување, трајните добра на  домаќинствата, ситуацијата со вработувањето и приходите на членовите на 
домаќинствата. Исто така, се прибираат податоци за образованието, здравството и задоволството на лицата. 

Од прибраните податоци може да се извлечат заклучоци за условите за живеење на различни групи на население, 
сиромаштијата и социјалната исклученост. 

Статус на економска активност

Дистрибуција на членовите на домаќинството според најфреквентниот статус на  економска активност, 
по квинтили, 2010 година - структура
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Со првиот графикон е прикажана дистрибуцијата на домаќинствата според најфреквентниот статус на економската 
активност, по квинтили, во 2010 година.

Најфреквентниот статус на економска активност е дефиниран како статус што поединците го декларираат за 
приходите во повеќе од половината месеци во референтниот период за приходи.

Најфреквентните статуси на економска активност се вработени (вработени и самовработени), невработени, 
пензионери од редовен работен однос и останати неактивни лица. За да се прикаже структурата додадени се и лицата 
на возраст под 16 години.

Од графиконот може да се види дека вработените лица се најзастапени во петтиот квинтил, односно припаѓаат 
на групата со највисоки приходи, додека во првиот квинтил, кој ги прикажува најсиромашните, во најголем број се 
невработените, потоа другите неактивни лица и лицата на возраст под 16 години.

 

Во графиконот е претставена структурата на сиромаштијата според најфреквентниот статус на економска активност 
во 2010 година, каде што се дава слика на секоја активност поединечно. 

Од графиконот се гледа дека од сите вработени лица, само 9.9% се сиромашни, од сите невработени лица 50.6%, 
од сите пензионери 15.9% и од другите неактивни 34.6% се сиромашни. 

                      Услови за живеење и поседување на трајни добра

  

На графиконот е претставена сликата на условите за живеење во земјата, т.е. може да се види дека 63% од сите 
домаќинствата живеат во единечна семејна куќа, каде што повеќето се сопственици што е добар податок за разлика од 
други земји каде што повеќето домаќинства живеат под кирија. 

Структура на сиромаштијата според најфреквентниот статус на 
економска активност,  2010 година
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Исто така, од истоимената табела во публикацијата може да се види и каква е структурата на видовите на станови 
во руралната и во урбаната средина. Дури 93% од сите домаќинства во руралната средина живеат во единечна семејна 
куќа, како и 45.4% од сите домаќинства во урбаната средина.

Од графиконот може да се види каква е можноста на домаќинствата за поседување на одредени трајни добра како 
што се автомобил, машина за перење алишта, персонален компјутер, лаптоп, телевизор во боја и телефон (вклучувајќи 
и мобилен), изразено во %, во 2010 година. На графиконот е претставена разликата помеѓу руралната и урбаната 
средина. 

Најголем дел од домаќинствата поседуваат телевизор во боја и тоа дури 97.6%, телефон поседуваат 91.9%, машина 
за перење алишта има во 89.8% од сите домаќинства, автомобил поседува речиси половина од населението и голем 
е бројот на домаќинства кои поседуваат персонален компјутер или лаптоп - дури 50.8% од сите домаќинства во 2010 
година.

 Лично мислење за здравствената состојба

Домаќинства кои  поседуваат  трајни добра, во урбани и во  рурални средини,  2010 година - структура
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Од овој графикон може да се види каква е здравствената состојба, вкупно и по пол, според личното изјаснување 
на лицата, од каде што може да се заклучи дека повеќето лица се во добра и многу добра здравствена состојба.

На прашањето - Како ја оценувате вашата општа здравствена состојба, 42.3% од населението се изјасниле - 
добра, многу добра 31.3,  додека лоша здравствена состојба имаат 8.6% од лицата во домаќинствата, а поголем дел од 
нив се жени.

 Приходи 

Вкупен расположлив приход на домаќинствата по видови, во урбани и во рурални средини, 
2010 година - годишен просек по домаќинство, во денари

Од графиконот може да се види разликата во учеството на видовите приходи во вкупниот расположлив приход 
на домаќинствата, во урбаните и во руралните средини, каде што е претставен годишниот просек по домаќинство во 
денари за 2010 година.

Очигледно е  дека во урбаните средини доминира приходот од плати од вработеност со 183 718 денари вкупен 
годишен расположлив приход по домаќинство, за разлика од руралните средини каде  што износот е  106 462 денари 
по домаќинство. 

Кај руралните домаќинства, пак, видлива е разликата кај приходот од самовработеност со 74 494 денари по 
домаќинство, што се должи на големиот број земјоделски активности. 

Исто така, се гледа и разликата во приходот од примени приватни трансфери кои се двојно повисоки во руралните 
отколку во урбаните средини.
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SURVEY ON INCOME AND LIVING CONDITIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 2010

In 2010, for the first time, the State Statistical Office conducted a survey which represents a new source of 
data on poverty and social exclusion.

The primary focus of the survey is collecting information on income and living conditions of different types 
of households, which provide indicators of poverty and social exclusion comparable to the other European Union 
countries.

The “Survey on Income and Living Conditions”, so-called EU SILC, is conducted under the regulations of the 
European Parliament and of the Council (Regulation EC No.1177/2003 as basis)

These regulations include definitions, rules for the frame of the survey, sample, rules for monitoring 
households, lists of main and secondary variables, variables on housing conditions, social and financial exclusion, 
material deprivation and other rules applied by all European countries.

The Survey is also conducted in accordance with international classification systems. The main classifications 
used are ISCED 97 (level of education), ISCO 08 and NACE Rev.2 (economic activity). 

The purpose of the survey is to establish a common framework for the systematic collection of data on income 
and living conditions. The survey is the basis for calculating the structural indicators for comparative analysis at the 
EU level and redistribution of income and manifestation of poverty and social exclusion.

The target population in each country consists of all persons in private households aged 16 years and over. 
Persons living in collective households and institutions are excluded from the target population. Some people with their 
income and living conditions are monitored for 4 years in order to obtain data on certain long-term indicators.

The publication presents the results of the survey based on data collected in 2010. Various data are generally 
presented on an annual basis, while the reference period for income is 12 months of the previous calendar year.

Of particular interest in this publication is to gather data on the conditions in which the population lives, 
the cost of housing, household durable goods, employment situation and income of the household members. Data 
are also collected on education, health and satisfaction of people. 

From the collected data, conclusions can be drawn about the living conditions of different population 
groups, poverty and social exclusion. 

Status of economic activity

The first graph shows the distribution of households according to the most frequent status of economic activity, 
by quintiles, in 2010. 

Most frequent status of economic activity is defined as the status that individuals declare for the incomes in 

Distribution of household members by most frequent activity 
status and quintile groups, 2010 - structure
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more than half of the months in the income reference period. 
The most frequent statuses of economic activity are employed (employees and self-employed), unemployed, 

retired from full-time employment and other inactive persons. To present the structure, persons under the age of 
16 years are also added. 

From the graph, it can be seen that employees are the most common in the fifth quintile, i.e. they belong 
to the group with the highest income, while in the first quintile, which shows the poorest, most of the persons are 
unemployed, followed by other inactive persons and persons under the age of 16 years.

 

The graph presents the structure of poverty by most frequent activity status in 2010, which gives a picture of 
each activity individually.

From this graph, it can be seen that only 9.9% of all employed persons are poor, 50.6% of all unemployed, 
15.9% of all pensioners and 34.6% of other inactive persons are poor.

Living conditions and possession of durable goods

This graph provides a picture of the living conditions in the country, i.e. it can be seen that 63% of all households 
live in a detached family house, where most are owners, which is good compared to other countries where many 
households live in rented dwellings.

Structure of poverty by most frequent activity status, 2010
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Also, the same table in the publication shows the structure of the types of dwellings in rural and urban areas. 
As many as 93% of all households in rural areas live in detached houses, as well as 45.4% of all households in the 
urban areas.

The graph shows the ability of households to possess certain durable goods such as a car, washing machine, 
personal computer, laptop, color TV and telephone (including mobile), expressed in % in 2010. This clearly reflects 
the difference between rural and urban areas.

Most of the households, almost 97.6%, possessed a color TV, 91.9% possessed a telephone, washing machines 
were owned by 89.8% of all households, nearly half of the population owned a car, while 50.8% of all households 
had a personal computer or laptop in 2010.

 Personal opinion about health

This graph presents the health status in total and by gender, according to the personal opinion of respondents, 

Household possession of durable goods in urban and rural areas, 2010 - structure
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from which it can be concluded that most people are in good and very good health.
To the question - How do you evaluate your general health status, 42.3% of the population responded with 

good, 31.3% very good, while 8.6% had bad health, most of which were women.

 Income

Total disposable household income by types in urban and rural areas, 2010 - annual average per houshold

The graph shows the difference in the share of income types in total disposable income of households in 
urban and rural areas, presenting the annual average per household in denars for 2010.

It can be seen that in urban areas the dominant type of income is from wages and salaries from employment 
with 183 718 denars total annual disposable income per household, compared to rural areas where there are                            
106 462 denars per household.

In rural areas, there is a visible difference in the income from self-employment, 74 494 denars per household, 
which is due to the large number of agricultural activities.

Differences can also be observed in the income from received private transfers, which are twice as high in 
rural than in urban areas.
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МЕТОДОЛОШКИ ОБЈАСНУВАЊА

Вовед
Анкетата за приходи и услови за живеење (EU-SILC) е годишно истражување кое Државниот завод за статистика за 

првпат го спроведе во 2010 година на примерок од 5040 домаќинства во земјата. Главниот домен на ова истражување е да 
се овозможат пресметки на дистрибуцијата на приходите и монетарните индикатори на сиромаштијата. Анкетата (EU-SILC), 
исто така, служи за пресметка на веродостојни квантитативни индикатори на социјалната исклученост и материјалната 
обесправеност.

Анкетата за приходи и услови за живеење ја спроведуваат сите земји-членки на ЕУ во согласност со европската 
рамка дефинирана со Регулативата 1177/2003 која стапи во сила во 2004 година. Во нашата земја анкетата е спроведена 
врз основа на член 26 од Законот за државната статистика ("Службен весник на Република Македонија" бр. 54/97 и 21/07) 
и Програмата за статистички истражувања 2008-2012, бр. 19-31/1 ("Службен весник на Република Македонија" бр. 11/08 
и 141/10). Оттука, сета работа која се однесува на овој проект (EU-SILC) е координирана од Евростат, кој во детали ги 
обезбедува упатствата за методологијата која е имплементирана со цел да се обезбеди споредливост помеѓу земјите.

Начинот на спроведување на ова важно истражување овозможува следење и на домаќинството и на поединецот. 
Информациите за социјалната исклученост, условите за живеење, се прибираат на ниво на домаќинство, додека податоците 
за работната сила, образованието и здравјето се обезбедуваат и се однесуваат на лицата на возраст од 16 години и 
повеќе.

Користејќи ги податоците од Анкетата за приходи и услови за живеење, Државниот завод за статистика го пресметува 
сетот на таканаречени Лаекен индикатори за сиромаштија, по нивното воспоставување од страна на Европскиот совет во 
декември 2001 година.

Публикацијата содржи VII дела:

I. Методологија
II. Население по домаќинства
III. Домување
IV. Материјална обесправеност
V. Приходи во домаќинствата
VI. Здравје
VII. Лаекен индикатори за сиромаштија

Цел на Анкетата
Основна цел на Анкетата е да се воспостави заедничка рамка за систематско прибирање на податоци за приходите 

и условите за живеење. Со оваа Анкета се обезбедуваат податоци за сиромаштијата и социјалната исклученост и условите 
за живеење.

Извори на податоците
Податоците прикажани во оваа публикација се добиени врз основа на статистичкото истражување „Анкета за 

приходи и услови за живеење”, спроведено во 2010 година.

Единици на набљудување
Единици на набљудување се домаќинствата и лицата кои живеат во нив. Со Анкетата беа опфатени лицата на 

возраст од 16 и повеќе години.
Под домаќинство се смета секоја семејна или друга заедница на лица кои ќе изјават дека живеат заедно и заеднички 

ги трошат своите приходи за подмирување на основните животни потреби (домување, исхрана и др.) без оглед на тоа дали 
сите членови постојано се наоѓаат во местото каде што е населено домаќинството или некои од нив определено време 
престојуваат во друго населено место, односно странска држава, заради работа, школување или од други причини, при 
што престојот во земјата треба да е најмалку 6 од последните 12 месеци.

Примерок
За ова истражување е користен двоетапен стратифициран примерочен дизајн. Во првата фаза, со прост случаен 

примерок се избрани примарните примерочни единици - пописни кругови од Пописот 2002. Во втората фаза, со прост 
случаен примерок се избрани секундарните примерочни единици (домаќинства) – со доделување на случајни броеви. 
Стратификацијата е направена по регион (8 региони – нивоа од НТЕС) и тип на населено место (урбано и останато), така 
што се добиени вкупно 16 стратуми.
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Рамка за примерокот е Пописот на населението, домаќинствата и становите од 2002 година. Во секој стратум, 
бројот на избраните пописни кругови е направен пропорционално на популацијата во соодветниот стратум. Примерокот 
одговара на рамката по секој стратум, како што е прикажано во следната табела:

Регион Тип
Домаќинства во 

рамката
Избрани 

домаќинства
Пописни кругови

Вардарски Урбано 33233 273 39
Вардарски Останато 14236 112 16
Источен Урбано 36236 287 41
Источен Останато 21658 168 24
Југозападен Урбано 27083 266 38
Југозападен Останато 30569 287 41
Југоисточен Урбано 21732 182 26
Југоисточен Останато 27963 245 35
Пелагониски Урбано 49702 392 56
Пелагониски Останато 22829 196 28
Полошки Урбано 22073 231 33
Полошки Останато 47016 525 75
Североисточен Урбано 27112 252 36
Североисточен Останато 19184 182 26
Скопски Урбано 132301 1106 158
Скопски Останато 31311 336 48

Вкупно 564238 5040 720

Анкетата за приходи и услови за живеење во 2010 година е спроведена на примерок од 5040 домаќинства. Во 
секој пописен круг се избрани по 7 домаќинства. Сите региони по тип на населено место се покриени пропорционално 
на бројноста на населението од целната популација. Значи, целата територија на Република Македонија е соодветно 
географски претставена со Анкетата.

Стапки на одговор/неодговор (по тип и вкупно):

 Вкупно Урбано Останато
Неодговор 20.5 24.3 15.0
Одбива 6.3 8.1 3.8
Отсутни 7.9 9.1 6.2
Одговор 79.5 75.7 85.0

Пондерирање:
По пресметката на основните пондери на ниво на пописен круг, се прават порамнувања со неодговор за креирање 

на крајните пондери. Оцените во Анкетата за приходи и услови на живеење главно се пресметани како суми (тотали) и 
просечни вредности, а главни домени на оцени се: вкупно, тип на населено место, пол, старосни групи и квинтили.

Извештаен период
Анкетата беше спроведена во периодот од мај до август 2010 година.

Прибирање на податоците
Прибирањето на податоците се вршеше преку 3 типа на прашалници:
 - Прашалник за домаќинство (во кој беа опфатени сите членови на домаќинството, без оглед на возраста)
Овој прашалник содржи податоци за местото на живеење на домаќинството, составот на домаќинството, семејните 

врски, станбените и животните услови, приходите на ниво на домаќинство и други карактеристики на домаќинството.
 - Индивидуален прашалник (за секое лице на возраст од 16 и повеќе години)
Овој прашалник содржи податоци за секое лице во домаќинството, поединечно, на возраст од 16 и повеќе години, 

за неговата здравствена состојба, образованието, економскиот статус, приходите и друго.
 - Прашалник за неодзив
Овој прашалник содржи податоци за неодговор и причините за тоа.
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Дефиниции

Приход
Бруто-приходот вклучува приход од пазарни извори и надоместоци во готовина. 
Приходот од пазарни извори вклучува приход во готовина од вработеност, неготовински приходи од вработеност, 

готовински надоместоци од самовработеност, приход од изнајмување на имот или земја, добиени регуларни приватни 
готовински трансфери помеѓу домаќинствата, камати, дивиденди, профит од капитални инвестиции од некорпоративни 
бизниси и приход на лицата на возраст под 16 години.

Надоместоците во готовина се збир на сите надоместоци за невработените, старосни и семејни пензии, надоместоци 
за боледување и инвалидитет, надоместоци за образование, социјални додатоци и надоместоци на домаќинствата 
и децата, надоместоци за домување и надоместоци за социјална исклученост или оние кои не се спомнати на друго 
место. Директните даноци и платените регуларни приватни готовински трансфери помеѓу домаќинствата се одземаат од 
бруто-приходот и се добива расположливиот приход. Тековната дефиниција на вкупниот расположлив приход на ниво на 
домаќинство кој се користи за пресметка на презентираните индикатори ги исклучува импутираните ренти, вредноста на 
стоките произведени за лична потрошувачка, социјалните трансфери во натура и неготовинските приходи од вработеност, 
освен користењето на службено возило.

Референтен период за приходите за EU-SILC 2010 е фиксен 12-месечен период од претходната година (од јануари 
до декември 2009 година).

Еквивалентна големина на домаќинството:
Со цел да се отсликаат разликите на големината и составот на домаќинствата, податоците за приходите се дадени 

по еквивалент возрасен.
Тоа значи дека вкупниот приход на домаќинството се дели со соодветната еквивалентна скала користејќи ја 

таканаречената OECD модификувана еквивалентна скала која обезбедува пондер од:
1.0 за првиот возрасен;- 
0.5 за кој било друг член на домаќинството на возраст од 14 години и повеќе;- 
0.3 за секое дете на возраст под 14 години.- 

Податоците кои произлегуваат, кои се збир на овие пондери, се својствени на секој член на домаќинството.
Така, на пример, домаќинство од двајца возрасни и две деца на возраст под 14 години има пондер: 1.0 + 0.5 + 

(2*0.3) = 2.1.

 Праг на сиромаштија:
Се однесува како линијата на сиромаштија. Таа е еквивалент на 60 проценти од медијалниот национален 

еквивалентен приход на лицата кои живеат во домаќинствата.

 Стапка на сиромаштија:
Овој индикатор го прикажува процентот на лица со еквивалентен расположлив приход под прагот на 

сиромаштија.
Стапката на сиромаштија пред социјалните трансфери го прикажува процентот на лица со еквивалентен 

расположлив приход пред социјалните трансфери исклучувајќи ги, исто така, и пензиите под прагот на сиромаштија. 

 Најфреквентен статус на економска активност:
Најфреквентниот статус на економска активност е дефиниран како статус што поединците го декларираат за 

приходите во повеќе од половината месеци во референтниот период за приходи. 
Најфреквентните статуси на економска активност се вработени, невработени, пензионери од редовен работен 

однос и останати неактивни лица.

 Издржувани деца:
Лицето е дефинирано како издржувано дете ако тоа е:

на возраст под 18 години или- 
на возраст од 18 до 24 години, неактивно и живее со најмалку еден родител- 

 Поинаку тоа лице ќе биде дефинирано како возрасен.
Овој поим се разликува од поимот „дете“ кој кореспондира со лицата на возраст под 18 години.
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 S80/S20 сооднос:
 Соодносот помеѓу збировите на највисоките и најниските 20 проценти на еквивалентни приходи на лицата во 
домаќинствата.

 Домаќинства со многу низок интензитет на економска активност:
За секое домаќинство интензитетот на економската активност се пресметува со делење на збирот на сите месеци 

во кои всушност работеле сите работоспособни членови на домаќинството (т.е. лицата на возраст 18-59 кои не спаѓаат 
во дефиницијата на издржувани деца), со збирот на месеци во кои теоретски би можело да се работи во домаќинството. 
Поединците се класификувани во категории на интензитет на економска активност во вредност од WI=0 (домаќинство 
без вработени) до WI=1 (целосна економска активност, т.е. сите работоспособни членови на домаќинствата работеле за 
време на референтниот период за приходи ). Интензитет на економска активност еднаква или пониска од 0.20 се смета 
како многу низок.

 Стапка на сериозна материјална обесправеност:
Стапката на сериозна материјална обесправеност е дефинирана како процент од населението со наметнат 

недостиг од најмалку четири од деветте материјално обесправени ставки во димензија на економски товар или трајни 
добра.

Деветте ставки земени предвид се: 1) потешкотија во плаќањето на кредити за купување или реновирање на 
станот или за станарина, сметки за комунални услуги или потешкотии со исплаќање на нестанбен кредит; 2) капацитет 
да се овозможи да плати една недела одмор; 3) капацитет да се овозможи јадење на месо, пиле, риба или соодветно 
вегетаријанско јадење секој втор ден; 4) капацитет да се соочи со неочекуван финансиски трошок (одредена сума која 
кореспондира со месечниот праг на сиромаштија од претходната година); 5) домаќинството да не може да си дозволи 
телефон (вклучувајќи и мобилен); 6) домаќинството да не може да си дозволи телевизор во боја; 7) домаќинството да 
не може да си дозволи машина за перење алишта; 8) домаќинството да не може да си дозволи автомобил и 9) можност 
домаќинството да плати за адекватно затоплување на станот.

 Стапка на сиромашни или социјално исклучени лица, индикатор AROPE
 Ова е главниот индикатор за набљудување на Стратегијата за целната сиромаштија ЕУ 2020. Тој го изразува 
учеството на населението кое е или сиромашно или сериозно материјално обесправено или, пак, живее во домаќинство 
со многу низок интензитет на економска активност. 

ЗНАЦИ

-  нема појава

...  не се располага со податок

Ø  просек

0  податокот  е помал од 0.5 од дадената единица мерка

0.0  податокот е помал од 0.05 од дадената единица мерка

1)  ознака за фуснота под табелата

( )  непотполн, односно проценет податок

*  коригиран податок

:   заштитен (индивидуален) податок, базиран на помалку од 20 појави

...*   индексот е над 1000

 
  опфатено со податокот во правец на стрелката 

 (CV>=25) непрецизна процена, различна од нула

u   недоволно репрезентативен податок, базиран на 20-50 појави
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METHODOLOGICAL NOTES

 Introduction

The Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC) is an annual survey conducted for the first time in 2010 by the 
State Statistical Office of the Republic of Macedonia on a sample of 5040 private households in the country. The main scope of 
this survey is to enable the compilation of statistics on income distribution and indicators of monetary poverty. The SILC also 
serves to produce reliable quantitative information on social exclusion and material deprivation. 

The SILC is carried out annually by all European Union Member States under a European framework defined by Regulation 
1177/2003 that came into force in 2004. In our country the survey is carried out based on Article 26 of the Law on State Statistics 
(Official Gazette of the Republic of Macedonia No. 54/97 and 21/07) and the Programme for Statistical Surveys 2008-2012, No. 
19-31/1 (Official Gazette of the Republic of Macedonia No. 11/08 and 141/10). Consequently, all work related to the SILC project 
is coordinated by Eurostat which, in particular, provides guidelines on the methodology that is implemented in order to ensure 
comparability among countries.

The manner of conducting this major survey makes it possible to monitor both the household and the individual. 
Information on social exclusion and housing conditions is collected at household level, while labour, education and health-related 
data are obtained in respect of persons aged 16 and over.

 Using data from SILC, the State Statistical Office produces the Laeken set of common European poverty indicators, so 
called after they were established at the European Council of December 2001.

 The publication contains 7 parts:

 I. Methodology

 II. Household population 

 III. Housing 

 IV. Material deprivation 

 V. Household income 

 VI. Health 

 VII. Laeken Poverty Indicators 

 Purpose of the survey

The main goal of the "Survey on Income and Living Conditions" is to establish a common framework for the systematic 
collection of data on income and living conditions. This survey provides data on poverty and social exclusion and living 
conditions. 

 Data sources

The data presented in this publication have been obtained on the basis of the statistical survey "Survey on Income and 
Living Conditions" conducted in 2010.

 Observation units

 Observation units are households and persons who live within. The survey covered all the persons aged 16 and over.

A household is every family or other community of people that live together and spend their incomes together in order 
to cover their basis costs (for living, food, etc.) regardless of whether all the members of the household are continually present 
in the place of residence or whether some of them are staying for a longer time in another place or country for purposes of 
employment or education or other reasons, but have been in the country for at least 6 of the last 12 months. 

 Sample 

A stratified two-stage sampling design was used for this survey. In the first stage a simple random sampling of the primary 
sampling units (PSU) from Population Census 2002 was carried out. In the second stage a simple random sampling was made to 
select secondary sampling units (households) – with random number generation. Stratification was made by regions (8 regions 
– NUTS3 level) and degree of urbanisation (urban and other), resulting in a total of 16 strata. 
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The sample frame was the Census 2002. The number of selected PSUs in each stratum was proportional to its population 
size. The sample matches the sample frame in every stratum, as shown in the next table:

Region Type
Households in 

frame
Selected 

households
PSU

Vardar Region Urban 33233 273 39
Vardar Region Other 14236 112 16
East Region Urban 36236 287 41
East Region Other 21658 168 24
Southwest Region Urban 27083 266 38
Southwest Region Other 30569 287 41
Southeast Region Urban 21732 182 26
Southeast Region Other 27963 245 35
Pelagonia Region Urban 49702 392 56
Pelagonia Region Other 22829 196 28
Polog Region Urban 22073 231 33
Polog Region Other 47016 525 75
Northeast Region Urban 27112 252 36
Northeast Region Other 19184 182 26
Skopje Region Urban 132301 1106 158
Skopje Region Other 31311 336 48

Total 564238 5040 720

The Survey on Income and Living Conditions was conducted on a sample of 5040 households. In each enumeration area 
7 households were selected. All regions by type of settlement are covered proportionally to the target population. Therefore, the 
entire territory of the Republic of Macedonia is with appropriate geographical representation in the survey. 

Response/non-response rate (by type, and total):

 All Urban Other

Non-response 20.5 24.3 15.0
Refuse 6.3 8.1 3.8
Absent 7.9 9.1 6.2
Response 79.5 75.7 85.0

 Weighting

After the calculation of design weights at the level of primary sampling units, non-response adjustments are made for 
final weights. Estimates in the Survey on Income and Living conditions are generally made in the form of totals and averages. 
Main domains of estimation are: the whole country, type of settlement, gender, age groups, and quintiles.

 Reporting period of the survey

The Survey was conducted from May to August 2010.

 Data collection

The data in the survey were collected through 3 types of questionnaires:

- Household questionnaire (covering all household members regardless of the age)

 This questionnaire contains data regarding the place of living, household composition, family relations, housing and living 
conditions, household level of income and other characteristics of the household.

 - Individual questionnaire (for each person aged over 16)

 This questionnaire contains data about every person in the household aged over 16, about their health status, education, 
economic status, income, etc.

 - Non-response questionnaire 

 This questionnaire contains data about non-response and the reasons for that.
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 Definitions 

 Income 
Gross income includes income from market sources and cash benefits. 

 Income from market sources includes employee cash or near cash income, non-cash employee income, cash benefits 
from self-employment, income from rental of a property or land, regular inter-household cash transfer received, interest, 
dividends, profit from capital investments in unincorporated businesses and income received by people aged under 16. 

Cash benefits are a sum of all unemployment benefits, old age and survivor's pensions, sickness and disability benefits; 
education-related, family/children related and housing allowances; and benefits for social exclusion or those not elsewhere 
classified. Direct taxes and regular inter-household cash transfers paid are deducted from gross income to give disposable 
income. 

The current definition of total household disposable income used for the calculation of presented indicators excludes 
imputed rent, value of goods produced for own consumption, social transfers in kind and non-cash employee income except 
company cars. 

The income reference period in EU-SILC 2010 is a fixed 12-month period from the previous calendar year 
(January to December 2009). 

 Equivalent household size:

In order to reflect differences in household size and composition, the income figures are given per equivalent 
adult. 

This means that the total household income is divided by its equivalent size using the so-called modified 
OECD equivalence scale, which gives a weight of: 

 1.0 to the first adult;- 
 0.5 to any other household member aged 14 or over;- 
 0.3 to each child below age 14.- 

 The resulting figure, which is the sum of these weights, is attributed to every member of the household.

Thus, for instance, a household that consists of 2 adults and 2 children below the age of 14 is therefore: 1.0 + 0.5 + 
(2*0.3) = 2.1.

 At-risk-of-poverty threshold:

Referred to as the at-risk-of-poverty line. This is equivalent to 60 percent of the median national equivalised 
income of the persons living in households.

 At-risk-of-poverty rate:

This indicator reflects the percentage of persons with an equivalised disposable income below the at-risk-
of-poverty threshold. 

 The “at-risk-of-poverty rate before social transfers” shows the percentage of persons with an equivalised 
disposable income before social transfers excluding also old-age benefits below the “at-risk-of-poverty threshold”.

 Most frequent activity status:

The most frequent activity status is defined as the status that individuals declare to have occupied for 
more than half the number of months in the income reference year. The most frequent activity status groups are 
employment, unemployment, retirement and other inactive persons.

 Dependent child:

The person is defined as a dependent child if he/she is:

 - under 18 or;

 - 18-24 years old and is inactive and living with at least one parent.

 A person is otherwise referred to as an adult.

 This term differs from the term “child“ which corresponds to the persons aged under 18.
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 S80/S20 ratio:

The ratio between the sums of the highest and lowest 20 percent equivalised incomes of persons within 
the households.

 Households with a very low work intensity: 

For each household the work intensity is calculated by dividing the sum of all the months actually worked 
by the working age members of the household (i.e. persons aged 18-59 who do not fall under the definition of 
dependant children), by the sum of the workable months in the household – i.e., number of months that could 
theoretically be worked within the household. Individuals are classified into work intensity categories that range 
from WI=0 (jobless household) to WI=1 (full work intensity, i.e. all working age household members worked during 
the income reference year).

Work intensity equal or inferior to 0.20 is considered as very low.

 Severe material deprivation rate: 

The severe material deprivation rate is defined as the percentage of the population with an enforced lack of 
at least four out of nine material deprivation items in the “economic strain and durables” dimension. 

The nine items considered are: 1) arrears on mortgage or rent payments, utility bills, hire purchase 
installments or other loan payments; 2) capacity to afford paying for one week's annual holiday away from home; 
3) capacity to afford a meal with meat, chicken, fish (or vegetarian equivalent) every second day; 4) capacity to face 
unexpected financial expenses (set amount corresponding to the monthly national at-risk-of-poverty threshold of 
the previous year); 5) household cannot afford a telephone (including mobile phone); 6) household cannot afford 
a colour TV; 7) household cannot afford a washing machine; 8) household cannot afford a car and 9) ability of the 
household to pay for keeping its home adequately warm. 

 People at-risk-of-poverty rate or social exclusion, (AROPE) indicator: 

This indicator is the headline indicator to monitor the EU 2020 strategy poverty target. It reflects the share 
of the population, which is either at risk of poverty, or severely materially deprived or lives in a household with a 
very low work intensity.

SYMBOLS

-  no entry

...  data not available

Ø  average

0  value is less than 0.5 of the unit of measure being used

0.0  value is less than 0.05 of the unit of measure being used

1)  footnote beneath table

( )  incomplete or estimated data

*  corrected data

:   confidential (individual) data, based on less than 20 counts

...*   index is above 1000

 
  covered by data in direction of the sign 

(CV>=25) inaccurate estimate, other than zero

u   under represented data based on 20-50 counts
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Т-01: Просечна големина на домаќинството и возрасни групи по пол, во урбани и во рурални средини, 2010 година
Т-01: Average size of the household and age groups by gender in urban and rural areas, 2010

Сите 
домаќинства

Урбана 
средина

Рурална 
средина

All households Urban area Rural area

Просечен број на членови на домаќинството 3.8 3.6 4.1 Average number of household members

Сите членови на домаќинството, % 100.0 100.0 100.0 All household members, %

0-15 19.7 19.2 20.4 0-15

16-24 14.7 14.5 15.0 16-24

25-49 36.9 36.7 37.3 25-49

50-64 17.9 19.3 15.7 50-64

65+ 10.8 10.3 11.5 65+

Мажи 100.0 100.0 100.0 Males

0-15 20.5 20.4 20.7 0-15

16-24 14.9 14.7 15.2 16-24

25-49 37.6 37.1 38.3 25-49

50-64 17.6 19.0 15.4 50-64

65+ 9.4 8.8 10.4 65+

Жени 100.0 100.0 100.0 Females

0-15 18.9 18.1 20.2 0-15

16-24 14.5 14.3 14.8 16-24

25-49 36.2 36.2 36.3 25-49

50-64 18.2 19.6 16.1 50-64

65+ 12.2 11.8 12.7 65+

Т-02: Просечна големина на домаќинството и возрасни групи по пол и по квинтили, 2010 година
Т-02: Average size of the household and age groups by gender and quintile groups, 2010

Квинтил

Quintile

1 2 3 4 5
Просечен број на членови на домаќинството 4.5 3.8 4.0 3.6 3.4 Average number of household members

Сите членови на домаќинството, % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 All household members, %

0-15 23.3 21.0 21.9 17.0 15.3 0-15

16-24 17.3 13.7 14.5 14.8 13.1 16-24

25-49 37.1 33.6 37.6 37.1 39.1 25-49

50-64 16.1 17.8 14.8 19.0 21.7 50-64

65+ 6.2 13.9 11.1 12.1 10.8 65+

Мажи 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Males

0-15 24.3 22.9 22.8 16.4 16.1 0-15

16-24 18.3 12.8 14.5 14.4 14.3 16-24

25-49 35.8 34.6 39.2 39.7 38.7 25-49

50-64 15.4 18.0 14.3 19.5 20.7 50-64

65+ 6.2 11.6 9.2 10.0 10.3 65+

Жени 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Females

0-15 22.2 19.0 21.1 17.6 14.5 0-15

16-24 16.3 14.5 14.5 15.2 11.8 16-24

25-49 38.4 32.7 36.1 34.7 39.6 25-49

50-64 16.9 17.6 15.4 18.5 22.8 50-64

65+ 6.2 16.2 12.8 14.0 11.3 65+

NASELENIE PO DOMA]INSTVA - HOUSEHOLD POPULATION
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Т-03: Дистрибуција на домаќинствата според нивната големина, во урбани и во 
рурални средини, 2010 година - структура

Т-03: Distribution of households by household size, in urban and rural areas, 2010 - structure

Сите домаќинства Урбана средина Рурална средина

All households Urban area Rural area

Сите домаќинства 100.0 100.0 100.0 All households

Самечки домаќинства 10.1 10.2 9.9 Single-person households

Двочлени домаќинства 19.1 18.6 20.0 Two-person households

Трочлени домаќинства 17.7 19.4 14.7 Three-person households

Четиричлени домаќинства 28.2 31.6 22.1 Four-person households

Пет и повеќечлени домаќинства 25.0 20.3 33.3 Five and more-person households

Т-04: Дистрибуција на домаќинствата според нивната големина,  
по квинтили, 2010 година - структура

Т-04: Distribution of households by household size and quintile groups, 2010 - structure
Квинтил

Quintile

1 2 3 4 5

Сите домаќинства 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 All households

Самечки домаќинства 4.5U 15.4 11.0 11.2 8.2 Single-person households

Двочлени домаќинства 16.4 23.5 15.1 19.0 21.5 Two-person households

Трочлени домаќинства 15.8 12.2 18.3 20.1 22.2 Three-person households

Четиричлени домаќинства 27.3 22.9 29.3 29.3 32.2 Four-person households

Пет и повеќечлени домаќинства 36.0 26.1 26.3 20.5 16.0 Five and more-person households

Т-05: Дистрибуција на членовите на домаќинството според најфреквентниот статус на економска активност, во урбани и во 
рурални средини, 2010 година - структура

Т-05: Distribution of household members by most frequent activity status in urban and rural areas, 2010 - structure

Сите домаќинства Урбана средина Рурална средина

All households Urban area Rural area

Сите членови на домаќинството 100.0 100.0 100.0 All household members

Вработени 21.6 25.9 15.0 Employed

Самовработени 7.6 4.0 13.0 Self-employed

Невработени 18.2 18.5 17.7 Unemployed

Пензионери 11.8 12.9 10.2 Retired

Други неактивни лица 20.0 18.5 22.4 Other inactive persons

Лица на возраст под 16 години 20.8 20.2 21.7 Persons aged under 16
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Т-06: Дистрибуција на членовите на домаќинството според најфреквентниот статус на 
економска активност, по квинтили, 2010 година - структура

Т-06: Distribution of household members by most frequent activity 
status and quintile groups, 2010 - structure

Квинтил

Quintile

1 2 3 4 5

Сите членови на домаќинството 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 All household members

Вработени 4.1 14.1 21.9 28.8 39.3 Employed

Самовработени 4.7 6.7 9.8 7.9 8.6 Self-employed

Невработени 36.2 20.7 13.7 12.7 7.6 Unemployed

Пензионери 5.2 13.0 11.8 15.2 14.1 Retired

Други неактивни лица 25.2 23.4 19.5 17.8 14.3 Other inactive persons

Лица на возраст под 16 години 24.7 22.2 23.2 17.7 16.1 Persons aged under 16
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Т-07: Просечен број на соби во домаќинството, во урбани и во рурални средини, 2010 година
Т-07: Average number of rooms in the household in urban and rural areas, 2010

број на соби number of rooms
Сите 

домаќинства
Урбана 

средина
Рурална 
средина

All households Urban area Rural area

Просечен број на соби во домаќинството 3.3 3.0 3.6 Average number of rooms in the household

Просечен број на соби по  член на 
домаќинство

1.2 0.8 1.8 Average number of rooms per household 
member

Т-08: Вид на станот, во урбани и во рурални средини, 2010 година - структура
Т-08: Type of dwelling in urban and rural areas, 2010 - structure

Сите 
домаќинства

Урбана 
средина

Рурална 
средина

All households Urban area Rural area

Вкупно 100.0 100.0 100.0 Total

Единечна семејна куќа - одвоена 62.8 45.4 93.0 Detached house

Единечна семејна куќа - полуодвоена 10.2 13.3 4.8 Semi-detached or terraced house

Стан во зграда со помалку од 10 станови 3.0 4.3 : Apartment or flat in a building with less than 
10 dwellings

Стан во зграда со 10 и повеќе станови 23.8 36.7 : Apartment or flat in a building with 10 and 
more dwellings

Друг вид на живеалиште : : : Some other kind of accommodation

Т-09: Снабденост на станот со различни санитарни услови, во урбани и во 
рурални средини, 2010 година - структура

Т-09: Dwelling supply with different amenities in urban and 
rural areas, 2010 - structure

Сите домаќинства Урбана средина Рурална средина

All households Urban area Rural area

Када или туш 87.9 94.6 76.1 Bath or shower

Внатрешен тоалет 87.4 95.6 72.9 Indoor flushing toilet

Т-10: Проблеми во станот и околината, во урбани и во рурални средини, 2010 година - структура

Т-10: Problems of main dwelling and environment en in urban and rural areas, 2010 - structure

Сите  
домаќинства

Урбана 
средина

Рурална 
средина

All households Urban area Rural area

Покрив што протекува, влажни ѕидови, 
темели, искршени и гнили прозорци

22.4 22.7 21.9 Leaking roof, damp walls, floors, foundation or 
rot in window frames or floors

Премногу темно, недоволна светлина 6.9 8.4 4.4 Too dark, not enough light

Бучава од соседи, индустрија или бучава од 
улица 

12.7 15.5 7.9 Noise from neighbour flats, stairway, industrial 
enterprises or street

Загаденост, нечистотија или други проблеми 
во животната средина 

12.3 14.6 8.3 Pollution, grime and/or other environmental 
problems in the area

Криминал, насилство или вандализам во 
околината

7.4 10.0 2.8 Crime, violence or vandalism in the area

DOMUVAWE - HOUSING
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Т-11: Домаќинства кои  поседуваат  трајни добра, во урбани и во рурални средини, 2010 година - структура
Т-11: Household possession of durable goods in urban and rural areas, 2010 - structure

Сите домаќинства Урбана средина Рурална средина

All households Urban area Rural area

Телефон (вклучувајќи и мобилен) 91.9 93.7 88.6 Phone (including mobile phone)

Телевизор во боја 97.6 98.4 96.3 Color TV

Персонален компјутер, лаптоп 50.8 58.6 37.1 Computer, laptop

Машина за перење алишта 89.8 94.4 81.7 Washing machine

Автомобил 48.2 50.7 44.0 Car

Т-12: Влијание на факторите на материјалната обесправеност на домаќинствата, 
во урбани и во рурални средини, 2010 година - структура

Т-12: Influence of household material deprivation risk factors in urban and rural areas, 2010 - structure

Сите 
домаќинства

Урбана 
средина

Рурална 
средина

All households Urban area Rural area

Дали домаќинството, доколку сака, може да си 
овозможи да плати еднонеделен одмор во текот на 
годината? 100.0 100.0 100.0

Can your household afford (if you wish) going 
for a week's annual holiday away from home?

Да 27.6 32.1 19.8 Yes

Не 72.4 67.9 80.2 No
Дали домаќинството, доколку сака, може да си 
овозможи да плати јадење со месо, риба или 
соодветно вегетаријанско јадење, секој втор ден? 100.0 100.0 100.0

Can your household afford (if you wish) eating 
meat, chicken or fish (or their vegetarian 
equivalent) every second day?

Да 44.7 45.4 43.6 Yes

Не 55.3 54.6 56.4 No
Дали домаќинството може да се соочи со 
неочекуван трошок, плаќајќи го со сопствени 
средства? 100.0 100.0 100.0

Can your household afford an unexpected 
required expense and pay through its own 
resources?

Да 60.1 62.7 55.5 Yes

Не 39.9 37.3 44.5 No
Дали вашето домаќинство, во последните 
12 месеци, поради недостиг на пари, имало 
потешкотии во плаќањето на сметки за комунални 
услуги? 100.0 100.0 100.0

Has your household been in arrears on utility 
bills in the last 12 months because of lack of 
money?

Да 33.4 32.8 34.5 Yes

Не 66.6 67.2 65.5 No
Дали вашето домаќинство, во последните 
12 месеци, поради недостиг на пари, имало 
потешкотии во плаќањето на кредити за купување 
или реновирање на станот, станарина и сл.? 100.0 100.0 100.0

Has your household been in arrears on 
mortgage or rent payments in the last 12 
months because of lack of money?

Да 9.4 9.8 8.6U Yes

Не 90.6 90.2 91.4 No
Дали вашето домаќинство, во последните 
12 месеци, поради недостиг на пари, имало 
потешкотии во плаќањето на рати за нестанбен 
кредит ? 100.0 100.0 100.0

Has your household been in arrears on hire 
purchase instalment or other loan payments 
in the last 12 months?

Да 11.1 13.1 : Yes

Не 88.9 86.9 95.2 No

MATERIJALNA OBESPRAVENOST - MATERIAL DEPRIVATION
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Т-13: Дистрибуција на домаќинствата во зависност од субјективното мислење дали вкупните месечни приходи ги 
задоволуваат потребите, во урбани и во рурални средини, 2010 година - структура

Т-13: Distribution of households according to the subjective opinion about the ability to make  
ends meet in urban and rural areas, 2010 - structure

Сите домаќинства Урбана средина Рурална средина

All households Urban area Rural area

Сите домаќинства 100.0 100.0 100.0 All households

Многу тешко 38.7 36.1 43.2 With great difficulty

Тешко 24.3 25.4 22.2 With difficulty

Со извесни тешкотии 24.6 25.2 23.4 With some difficulty

Подносително лесно 8.9 9.2 8.5 Fairly easily

Лесно 2.9 3.3 2.3U Easily

Многу лесно 0.7U 0.8U : Very easily



28 Statisti~ki pregled 2.4.13.03 /737

PRIHODI VO DOMA]INSTVATA - HOUSEHOLD INCOME

Т-14: Вкупен расположлив приход на домаќинствата според видови, во урбани и во  
рурални средини, 2010 година - годишен просек по домаќинство, во денари

Т-14: Total disposable household income by types in urban and  
rural areas, 2010 - annual average per household in denars

Сите 
домаќинства

Урбана  
средина

Рурална  
средина

All households Urban area Rural area

Вкупен расположлив приход 287 531 313 783 241 574 Total disposable income

Плати од вработеност 155 631 183 718 106 462 Wages and salary

Приход од самовработеност 57 895 48 413 74 494 Income from self-employment

Приход од имот  819  994  512 Income from property

Пензии 55 993 64 903 40 395 Pensions 

Социјални трансфери 9 640 10 586 7 984 Social transfers

Примени приватни трансфери 7 749 5 314 12 012 Received private transfers

Друг вид на приход  313  482  18 Other income

Дадени приватни трансфери - 509 - 627 - 303 Paid private transfers

Т-15: Вкупен расположлив приход на домаќинствата, по видови и по квинтили, 2010 година -  
годишен просек по домаќинство, во денари

Т-15: Total disposable household income, by types and quintile groups, 2010 -  
annual average per household in denars

Квинтил
Quintile

1 2 3 4 5

Вкупен расположлив приход 82 181 157 815 247 795 325 735 629 865 Total disposable income

Плати од вработеност 27 639 75 197 134 570 189 091 355 050 Wages and salary

Приход од самовработеност 14 499 24 797 49 290 56 727 145 575 Income from self-employment

Приход од имот  307  473  284  874 2 180 Income from property

Пензии 17 733 44 535 45 575 64 611 108 406 Pensions 

Социјални трансфери 13 453 10 508 8 900 8 772 6 516 Social transfers

Примени приватни трансфери 8 645 2 612 9 301 5 952 12 302 Received private transfers

Друг вид на приход  227 -  111  38 1 203 Other income

Дадени приватни трансфери - 322 - 307 - 235 - 328 -1 367 Paid private transfers
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Т-16: Вкупен расположлив приход на домаќинствата, по видови и по квинтили, 2010 година - структура по квантили

Т-16: Total disposable household income, by types and quintile groups, 2010 - structure of quintiles

Квинтил
Quintile

1 2 3 4 5

Вкупен расположлив приход 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total disposable income

Плати од вработеност 33.6 47.6 54.3 58.1 56.4 Wages and salary

Приход од самовработеност 17.6 15.7 19.9 17.4 23.1 Income from self-employment

Приход од имот 0.4 0.3 0.1 0.3 0.3 Income from property

Пензии 21.6 28.2 18.4 19.8 17.2 Pensions 

Социјални трансфери 16.4 6.7 3.6 2.7 1.0 Social transfers

Примени приватни трансфери 10.5 1.7 3.8 1.8 2.0 Received private transfers

Друг вид на приход 0.3 - 0.0 0.0 0.2 Other income

Дадени приватни трансфери -0.4 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 Paid private transfers

Т-17: Вкупен расположлив приход на домаќинствата, по видови и по квинтили, 2010 година - структура по видови на приход

Т-17: Total disposable household income, by types and quintile groups, 2010 - structure of types of income

Квинтил
Quintile

Вкупно
1 2 3 4 5

Total

Вкупен расположлив приход 100.0 5.7 11.0 17.3 22.6 43.3 Total disposable income

Плати од вработеност 100.0 3.6 9.7 17.4 24.3 45.1 Wages and salary

Приход од самовработеност 100.0 5.0 8.6 17.1 19.6 49.7 Income from self-employment

Приход од имот 100.0 7.5 11.6 7.0 21.3 52.6 Income from property

Пензии 100.0 6.4 16.0 16.4 23.0 38.2 Pensions 

Социјални трансфери 100.0 28.0 21.9 18.6 18.2 13.4 Social transfers

Примени приватни трансфери 100.0 22.4 6.8 24.1 15.3 31.4 Received private transfers

Друг вид на приход 100.0 14.6 - 7.1 2.4 75.9 Other income

Дадени приватни трансфери 100.0 -12.7 -12.1 -9.3 -12.9 -53.0 Paid private transfers
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Т-18: Лично мислење за општата здравствена состојба,  во урбани и во рурални средини, 2010 година - структура

Т-18: Personal opinion of health status in urban and rural areas, 2010 - structure

Сите 
домаќинства

Урбана 
средина

Рурална 
средина

All households Urban area Rural area

Како ја оценувате вашата општа здравствена 
состојба? 100.0 100.0 100.0

How do you evaluate your general health 
status?

Многу добра 31.3 28.0 36.6 Very good

Добра 42.3 45.2 37.8 Good

Задоволителна 15.9 16.5 15.0 Fair

Лоша 8.6 8.6 8.5 Bad

Многу лоша 1.8 1.7 2.1 Very bad

Дали имате некакво хронично (долготрајно) 
заболување? 100.0 100.0 100.0

Do you suffer from any chronic (long standing) 
illness?

Да 13.4 13.8 12.9 Yes

Не 86.6 86.2 87.1 No

Дали здравствените проблеми кои траат 
најмалку 6 месеци ви ги отежнуваат 
секојдневните активности? 100.0 100.0 100.0

Do you suffer from health problems that have 
limited your home, work and leisure activities 
for at least 6 months?

Да, во голема мера 5.8 5.8 5.9 Yes, strongly limited

Да, ограничено 6.6 6.7 6.4 Yes, limited

Не, неограничено 87.6 87.5 87.7 No, not limited

ZDRAVJE - HEALTH
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Т-19: Лично мислење за општата здравствена состојба, по пол и по возрасни групи, 2010 година - структура

Т-19: Personal opinion of health status by gender and age groups, 2010 - structure
Вкупно

16-24 25-49 50-64 65+
Total

Вкупно / Total
Како ја оценувате вашата општа здравствена 
состојба? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

How do you evaluate your general health 
status?

Многу добра 31.3 62.9 37.8 11.2 2.8 Very good
Добра 42.3 33.6 48.3 46.9 25.6 Good
Задоволителна 15.9 2.7U 10.2 25.7 35.9 Fair
Лоша 8.6 : 3.1 14.2 27.9 Bad
Многу лоша 1.8 : 0.6U 2.0 7.8 Very bad

Дали имате некакво хронично (долготрајно) 
заболување? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Do you suffer from any chronic (long standing) 
illness?

Да 13.4 1.6U 5.2 21.7 42.7 Yes
Не 86.6 98.4 94.8 78.3 57.3 No

Дали здравствените проблеми кои траат 
најмалку 6 месеци ви ги отежнуваат 
секојдневните активности? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Do you suffer from health problems that have 
limited your home, work and leisure activities 
for at least 6 months?

Да, во голема мера 5.8 : 2.1 8.3 21.5 Yes, strongly limited
Да, ограничено 6.6 : 2.8 11.4 18.5 Yes, limited
Не, неограничено 87.6 98.7 95.1 80.3 60.0 No, not limited

Мажи / Male
Како ја оценувате вашата општа здравствена 
состојба? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

How do you evaluate your general health 
status?

Многу добра 33.3 60.8 39.5 13.9 3.5U Very good
Добра 43.5 34.9 48.2 48.6 28.0 Good
Задоволителна 15.0 3.5U 9.4 22.9 39.7 Fair
Лоша 6.8 : 2.5 12.2 22.6 Bad
Многу лоша 1.5 : 0.4U 2.3U 6.1 Very bad

Дали имате некакво хронично (долготрајно) 
заболување? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Do you suffer from any chronic (long standing) 
illness?

Да 11.4 : 4.4 19.3 38.9 Yes
Не 88.6 98.2 95.6 80.7 61.1 No

Дали здравствените проблеми кои траат 
најмалку 6 месеци ви ги отежнуваат 
секојдневните активности? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Do you suffer from health problems that have 
limited your home, work and leisure activities 
for at least 6 months?

Да, во голема мера 4.6 : 1.7 7.8 16.4 Yes, strongly limited
Да, ограничено 5.8 : 2.4 9.8 18.9 Yes, limited
Не, неограничено 89.6 98.5 95.9 82.5 64.7 No, not limited

Жени / Female
Како ја оценувате вашата општа здравствена 
состојба? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

How do you evaluate your general health 
status?

Многу добра 29.4 65.1 35.9 8.6 2.3U Very good
Добра 41.2 32.3 48.4 45.2 23.7 Good
Задоволителна 16.8 : 11.1 28.3 33.0 Fair
Лоша 10.4 : 3.8 16.2 32.0 Bad
Многу лоша 2.2 : : 1.7U 9.1 Very bad

Дали имате некакво хронично (долготрајно) 
заболување? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Do you suffer from any chronic (long standing) 
illness?

Да 15.4 : 6.1 23.9 45.7 Yes
Не 84.6 98.6 93.9 76.1 54.3 No

Дали здравствените проблеми кои траат 
најмалку 6 месеци ви ги отежнуваат 
секојдневните активности? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Do you suffer from health problems that have 
limited your home, work and leisure activities 
for at least 6 months?

Да, во голема мера 7.0 : 2.5 8.8 25.4 Yes, strongly limited
Да, ограничено 7.4 : 3.2 12.9 18.2 Yes, limited
Не, неограничено 85.6 98.8 94.3 78.2 56.4 No, not limited
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Т-20: Незадоволена потреба за медицински преглед или лекување, во урбани и во 
рурални средини, 2010 година - структура

Т-20: Unmet need for medical examination or treatment in urban and rural areas, 2010 - structure

Сите домаќинства Урбана средина Рурална средина
All households Urban area Rural area

Дали во текот на последните 12 месеци 
сте имале потреба од медицински преглед 
или лекување, но не сте биле на лекар? 100.0 100.0 100.0

Was there any occasion during the last 
12 months when you needed a medical 
examination or treatment but you did not 
have it?

Да, имаше барем еден таков случај 14.9 14.0 16.2 Yes, there was at least one occasion

Не, немаше таков случај 85.1 86.0 83.8 No, there was no such occasion
Која беше главната причина поради која 
не сте биле на медицински преглед или 
лекување? 100.0 100.0 100.0

What was the main reason for unmet need 
for medical examination or treatment?

Не можам да си дозволам (многу скапо) 68.3 68.6 67.9 Could not afford to (too expensive)
Премногу долго се чека за преглед и 
лекување 6.2 8.0 3.7U Too long to wait in line
Не можам да најдам време заради 
работните обврски, чување на децата 
и друго 4.8 5.3U 4.2U

Could not take time because of work, care 
for children or for others

Преголема оддалеченост (нема 
средства за транспорт) 2.9 : 5.6

Too far to travel (no means of 
transportation)

Страв од лекари, болници, прегледи, 
лекување 2.6 2.4U 2.9U

Fear of doctors, hospitals, examination, 
treatment

Чекам здравствениот проблем да се 
подобри сам од себе 11.3 9.8 13.2

Wanted to wait and see if problem gets 
better on its own

Не познавам добар лекар или 
специјалист : : : Didn't know any good doctor or specialist

Други причини 3.5 4.8 1.7U Other reasons

Т-21: Незадоволена потреба за медицински преглед или лекување, по возрасни групи, 2010 година - структура
Т-21: Unmet need for medical examination or treatment by age groups, 2010 - structure

Вкупно
16-24 25-49 50-64 65+

Total

Вкупно / Total

Дали во текот на последните месеци сте 
имале потреба од медицински преглед 
или лекување, но не сте биле на лекар? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Was there any occasion during the last 12 months 
when you needed a medical examination or 
treatment but you did not have it?

Да, имаше барем еден таков случај 14.9 3.9 12.2 22.5 24.9 Yes, there was at least one occasion

Не, немаше таков случај 85.1 96.1 87.8 77.5 75.1 No, there was no such occasion
Која беше главната причина поради која 
не сте биле на медицински преглед или 
лекување? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

What was the main reason for unmet need for 
medical examination or treatment?

Не можам да си дозволам (многу скапо) 68.3 71.4U 71.6 71.2 57.8 Could not afford to (too expensive)
Премногу долго се чека за преглед и 
лекување 6.2 : 5.8U 5.2U 9.1U Too long to wait in line
Не можам да најдам време заради 
работните обврски, чување на децата 
и друго 4.8 : 8.4U 3.8U :

Could not take time because of work, care for 
children or for others

Преголема оддалеченост (нема 
средства за транспорт) 2.9 - : : 8.1U Too far to travel (no means of transportation)
Страв од лекари, болници, прегледи, 
лекување 2.6 : : 4.9U :

Fear of doctors, hospitals, examination, 
treatment

Чекам здравствениот проблем да се 
подобри сам од себе 11.3 : 9.9 10.4 15.5

Wanted to wait and see if problem gets better 
on its own

Не познавам добар лекар или 
специјалист 0.4 - : : : Didn't know any good doctor or specialist

Други причини 3.5 : : 2.4U 5.4U Other reasons
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Т-22: Незадоволена потреба за стоматолошки преглед или лекување, во урбани и во 
рурални средини, 2010 година - структура

Т-22: Unmet need for dental examination or treatment in urban and rural areas, 2010 - structure
Сите 

домаќинства
Урбана 

средина
Рурална 
средина

All households Urban area Rural area

Дали во текот на последните 12 месеци 
сте имале потреба од заболекар, но не сте 
посетиле стоматолошка ординација? 100.0 100.0 100.0

Was there any occasion during the last 12 
months when you needed a dental exami-
nation or treatment but you did not have it?

Да, имаше барем еден таков случај 12.6 12.7 12.5 Yes, there was at least one occasion

Не, немаше таков случај 87.4 87.3 87.5 No, there was no such occasion
Која беше главната причина поради која не 
сте побарале помош од заболекар? 100.0 100.0 100.0

What was the main reason for unmet need for 
dental examination or treatment?

Не можам да си дозволам (многу скапо) 72.0 72.7 71.0 Could not afford to (too expensive)
Премногу долго се чека за преглед и 
лекување 5.2 6.4U 3.2U Too long to wait in line
Не можам да најдам време заради 
работните обврски, чување на децата и 
друго 4.8 4.3U 5.4U

Could not take time because of work, care 
for children or for others

Преголема оддалеченост (нема средства 
за транспорт) 1.6 : 4.1U

Too far to travel (no means of 
transportation)

Страв од лекари, болници, прегледи, 
лекување 10.7 10.5 11.0

Fear of doctors, hospitals, examination, 
treatment

Чекам здравствениот проблем да се 
подобри сам од себе 3.6 3.4U 3.8U

Wanted to wait and see if problem gets 
better on its own

Не познавам добар лекар или специјалист 0.1 : : Didn't know any good doctor or specialist

Други причини 2.0 2.5U 1.3U Other reasons

Т-23: Незадоволена потреба за стоматолошки преглед или лекување, по возрасни групи, 2010 година - структура

Т-23: Unmet need for dental examination or treatment by age groups, 2010 - structure

Вкупно
16-24 25-49 50-64 65+

Total

Вкупно / Total

Дали во текот на последните 12 месеци сте 
имале потреба од заболекар, но не сте посетиле 
стоматолошка ординација?  100.0   100.0  100.0  100.0  100.0 

Was there any occasion during the last 12 
months when you needed a dental examination 
or treatment but you did not have it?

Да, имаше барем еден таков случај    12.6       7.9    13.7    17.3      7.4 Yes, there was at least one occasion

Не, немаше таков случај    87.4     92.1    86.3    82.7    92.6 No, there was no such occasion

Која беше главната причина поради која не сте 
побарале помош од заболекар?  100.0   100.0  100.0  100.0  100.0 

What was the main reason for unmet need for 
dental examination or treatment?

Не можам да си дозволам (многу скапо)    72.0     73.6    69.7    79.2    57.4 Could not afford to (too expensive)

Премногу долго се чека за преглед и 
лекување      5.2  : 5.1U 6.0U  : Too long to wait in line

Не можам да најдам време заради работните 
обврски, чување на децата и друго      4.8  : 6.5U  :  : 

Could not take time because of work, care 
for children or for others

Преголема оддалеченост (нема средства за 
транспорт) 1.6U  -  :  :  : Too far to travel (no means of transportation)

Страв од лекари, болници, прегледи, 
лекување    10.7 18.5U    12.0 6.6U  : 

Fear of doctors, hospitals, examination, 
treatment

Чекам здравствениот проблем да се подобри 
сам од себе      3.6  : 4.2U 2.6U  : 

Wanted to wait and see if problem gets 
better on its own

Не познавам добар лекар или специјалист  :  -  :  :  : Didn't know any good doctor or specialist

Други причини      2.0  :  :  : 10.5U Other reasons



34 Statisti~ki pregled 2.4.13.03 /737

Т-24: Индикатори на сиромаштијата и социјалната исклученост, 2010 година
Т-24: Poverty and social exclusion indicators, 2010

Стапка на сиромашни лица, % од население 27.3 At-risk-of-poverty rate, % of population
Број на лица кои живеат под линијата на сиромаштија, во 
илјади лица 557.9

Number of persons below at-risk-of-poverty threshold, in 
thousand persons

Линија на сиромаштија за самечко домаќинство, годишен 
еквивалентен приход во денари 60 885

At-risk-of-poverty threshold of single-person household - 
annual equivalent income in denars

Линија на сиромаштија за четиричлено домаќинство 
(2 возрасни и 2 деца помали од 14 години), годишен 
еквивалентен приход во денари 127 859

At-risk-of-poverty threshold of four-person household (2 
adults and 2 children aged less than 14) - annual equivalent 
income in denars

Стапка на сиромашни лица пред социјални трансфери и пред 
пензии, % од население 42.8

At-risk-of-poverty rate before social transfers and before 
pensions, % of population

Нерамномерна распределба на приходите S80/S20 квинтилен 
сооднос на приходи 10.3 Inequality of income distribution S80/S20

Нерамномерна распределба на приходите Gini коефициент 40.8 Inequality of income distribution Gini coefficient

LAEKEN INDIKATORI ZA SIROMA[TIJA - LAEKEN POVERTY INDICATORS

Т-25: Стапка на сиромаштија, по возраст и по пол, 2010 година
Т-25: At-risk-of-poverty rate by age and gender, 2010

во проценти in percent
Вкупно Мажи Жени

Total Male Female

Вкупно 27.3 27.9 26.6 Total

0-17 31.4 32.4 30.4 0-17

18-64 26.9 27.0 26.7 18-64

65 и повеќе 20.6 22.8 18.8 65 and over

Т-26: Стапка на сиромаштија по тип на домаќинство, 2010 година
Т-26: At-risk-of-poverty rate by household type, 2010

во проценти in percent

Домаќинства без издржувани деца 21.5 Households without dependent children
Самечки домаќинства (еден возрасен член помлад од 65 
години) 18.4 Single-person househols (one adult younger than 65 years)
Самечки домаќинства (еден возрасен член на возраст од 65 
години и повеќе) 10.3 Single-person househols (one adult 65 years or older)

Самица 12.5 Single female

Самец 15.1 Single male

Домаќинства на двајца возрасни помлади од 65 години 29.6 Households of two adults younger than 65 years
Домаќинства на двајца возрасни од кои едниот е постар од 
65 години 21.6 Households of two adults, at least one aged 65 years and over

Домаќинства со тројца и повеќе возрасни 20.5 Households with three or more adults

Домаќинства со издржувани деца 29.6 Households with dependent children

Самохран родител со издржувани деца 20.1 Single parent with dependent children

Домаќинства на двајца возрасни со едно издржувано дете 22.3 Households of two adults with one dependent child

Домаќинства на двајца возрасни со две издржувани деца 22.7 Households of two adults with two dependent children
Домаќинства на двајца возрасни со три и повеќе издржувани 
деца 36.5

Households of two adults with three or more dependent 
children

Домаќинства на двајца возрасни 25.5 Households of two adults
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Т-27: Стапка на сиромаштија според најфреквентниот статус на економска активност, по пол, 2010 година
Т-27: At-risk-of-poverty rate by most frequent activity status and by gender, 2010

во проценти in percent
Вкупно Мажи Жени

Total Male Female

Вработени 9.9 10.9 8.3 Employed

Невработени 50.6 57.2 42.1 Unemployed

Пензионери 15.9 19.7 12.1 Retired

Други неактивни лица 34.6 31.5 35.3 Other inactive population 

Т-28: Стапка на сиромаштија на вработените (со полно или скратено работно време), 2010 година
Т-28: In-work at-risk-of-poverty rate (by full-time/part-time work), 2010

во проценти in percent

Полно работно време 8.9 Full-time work

Скратено работно време 26.0 Part-time work

Т-29: Стапка на сиромаштија пред и по социјални трансфери, 2010 година
Т-29: At-risk-of-poverty rate before and after social transfers, 2010

во проценти in percent

Стапка на сиромаштија по социјални трансфери 27.3 At-risk-of-poverty rate after social transfers

Стапка на сиромаштија пред социјални трансфери 42.8 At-risk-of-poverty rate before social transfers
Стапка на сиромаштија пред социјални трансфери со вклучени 
пензии 30.5

At-risk-of-poverty rate before social transfers (except 
pensions)

Т-30: Материјално обесправени лица во однос на одредени потреби, 2010 година
Т-30: Materially deprived persons in relation to certain items, 2010

Субјективни прашања за домаќинствата кои се 
однесуваат на обесправеноста

Обесправени 
лица, во 
илјади

% од  
население

Subjective questions related to deprivations asked to the 
householdsDeprived 

persons, in 
thousands

% of 
population

Лица кои имаат потешкотии со плаќањето на барем 
еден од наведените трошоци: кредити за купување или 
реновирање на станот, станарина, сметки за комунални 
услуги (вода, струја и затоплување) или рати за 
нестанбен кредит 818.3 40.0

Persons that have been unable to pay on time due to 
financial difficulties for any of the listed housing costs: 
mortgage repayment for the main dwelling, rent, utility 
bills for electricity, water, heating, etc. or hire purchase 
installments or other loan payments

Лица кои не можат да си овозможат да платат 
еднонеделен одмор во текот на годината 1 513.0 74.0

Persons that can not afford to pay for one week annual 
holiday away from home

Лица кои не можат да си овозможат да платат јадење со 
месо, риба или соодветно вегетаријанско јадење, секој 
втор ден 1 132.0 55.4

Persons that can not afford to pay a meal with meat or 
fish (or their vegetarian equivalent) every second day

Лица кои не можат да се соочат со неочекуван трошок, 
плаќајќи го со сопствени средства 698.5 34.2

Persons that can not face with an unexpected required 
expense and pay through their own resources

Лица кои не можат да си дозволат да поседуваат телефон 
(вклучувајќи и мобилен) 49.7 2.4

Persons that can not afford to possess a telephone 
(including mobile)

Лица кои не можат да си дозволат да поседуваат 
телевизор во боја 27.4 1.3 Persons that can not afford to possess a color TV
Лица кои не можат да си дозволат да поседуваат машина 
за перење алишта 104.8 5.1 Persons that can not afford to possess a washing machine

Лица кои не можат да си дозволат да поседуваат 
автомобил (вклучувајќи и службен кој се користи за 
сопствени потреби) 539.6 26.4

Persons that can not afford to possess a car/van 
(including company car for private use)

Лица кои не можат да си овозможат адекватно да го 
затоплат нивниот стан 592.7 29.0

Persons that can not afford to keep their home 
adequately warm
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Т-32: Лица на возраст 18-59 кои живеат во домаќинства со низок интензитет на  
економска активност, по пол, 2010 година

Т-32: People aged 18-59 living in households with very low work intensity, by gender, 2010
во проценти in percent

Вкупно 23.2 Total

Мажи 22.1 Males

Жени 24.3 Females

Т-33: Комбиниран (AROPE) индикатор, стапка на сиромашни или социјално  
исклучени лица, по пол, 2010 година

Т-33: Combined (AROPE) indicator, at-risk-of-poverty rate or social exclusion, by gender, 2010
во проценти in percent

Вкупно 47.4 Total

Мажи 47.8 Males

Жени 47.0 Females

Т-31: Сериозно материјално обесправени лица или процент на население кое не може  
да си дозволи барем 4 од 9 потреби, по возраст, 2010 година

Т-31: Severely materially deprived persons or percentage of population lacking at 
 least 4 of 9 items in the economic strain and durables dimension, by age, 2010

во проценти in percent

Вкупно 35.1 Total

0-17 36.5 0-17

18-64 34.4 18-64

65 и повеќе 35.8 65 and over
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