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Предговор

Почитувани корисници,

Како дел од европското статистичко семејство, Државниот завод за статистика, во ова издание, на еден 
поинаков начин презентира податоци за Република Северна Македонија и преку инфографици, графикони 
и табели дава приказ на дел од социоекономските движења во земјата. 

Државниот завод за статистика постојано вложува напори за развој и унапредување на дисеминациските 
продукти со цел да се приближи до поголем број на корисници и да ја зголеми свесноста за значењето на 
статистичките податоци и нивната употреба.

Се надеваме дека и оваа година „МакСтат избор“ ќе го привлече вниманието на јавноста, а Заводот ќе 
продолжи со своите напори за зголемување на продукцијата на статистички изданија кои ќе нудат еден 
поинаков пристап кон статистичките податоци.

Скопје, декември 2019 година

Директор
                                                                        Апостол Симовски
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Знаци

J = џул СМТК = Стандардна меѓународна трговска класификација

TJ = тераџул СНС = Систем на национални сметки

kW = киловат КПД = Класификација на производите според дејности

kWh = киловат час НКД = Национална класификација на дејностите

MWh = мегават час ISIC = Меѓународна стандардна индустриска класификација

GWh = гигават час

hPa = хектопаскал БДП = Бруто-домашен производ

СДВ = Странски директни вложувања

MMF = Меѓународен монетарен фонд ЕПРВ = Еквивалент на полно работно време

OECD = Организација за економска соработка и развој (CHP) = Комбинирано производство на топлина

OON = Организација на Обединетите нации NGL = Природни течни гасови

UNICEF = Меѓународен фонд за помош на децата при 
Обединетите нации

LPG = Стопени петрогасови

FAO = Организација за исхрана и земјоделство

- = нема појава

: = заштитен (индивидуален) податок

... = не се располага со податок

* = коригиран податок

0 = податокот е помал од 0.5 од дадената единица мерка

Ø = просек

1) = ознака за фуснота под табела

( ) = непотполн односно недоволно проверен податок

= опфатено со податокот во правец на стрелката

Кратенки
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6 НаселеНие

Vkupno
Prose~no  
na den

Во Република Северна Македонија, во 2018:
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Во 2018 година, најголемо учество, односно 
34.1 % се живородени деца од мајки на возраст 
25 – 29 години. Според редот на раѓање, 9 056 се 
првородени, 7 854 се второродени,  3 160 се 
третородени, а регистрирани се и 15 случаи на 
живородени деца како деветто и повеќе. Според 
структурата по пол на живородените деца, 
поголемо учество од 52.4 % имаат машките, т.е. 
на  100  живородени женски деца 110 се машки.

Од вкупно 780 повеќекратни живородени 
деца, 763 се близнаци, а 17 се тројки и повеќе.

Според брачноста, 2 587 деца  или 12.1 % од 
живородените се родени надвор од брак, а 
регистрирани се 19 случаи на мајки под 15 
години.

Според последната процена на 
населението (состојба на 31.12.2018 годи-
на), во Република Северна Македонија има 
2 077 132 жители, а според структурата по 
пол 50.1 % се мажи, а 49.9 % се жени. 
Густината на населението изнесува 83.3 
жители на 1 км2. Најгусто населен е Скопски-
от, a најретко населен е Вардарскиот Регион.

Структура на живородените деца според редот на раѓање

Во 2018 година, просечната возраст на 
населението изнесува 39.2 години (на мажите 
38.4 години и на жените 40.1 година).

Според очекуваното траење на животот 
во Република Северна Македонија, жените 
(77.9 години) живеат за 3.9 години подолго 
од мажите (74.0 години).
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Просечната возраст кај умрените од машки пол изнесува 71.1 година, односно 75.7 години кај лицата од 
женски пол или се бележи за 4.6 години повисока просечна возраст кај жените.

Бројот на умрените доенчиња изнесува 122 или регистрирани се 5.7 умрени доенчиња на 1000 
живородени.

Најмногу бракови, 4 999 или 37.0 %, според возраста на младоженецот, се склучени  на возраст од 25 до 
29 години, а  4 446  или 32.9 %, според возраста на невестата, се склучени исто така на возраст од 25 до 29 
години.

Според траењето на бракот, најмногу разводи, 322 или 19.9 %, се случиле од 5 до 9 години по склучувањето 
на бракот.

Просечната возраст на младоженецот при склучувањето прв брак изнесува 29.6 години, а на невестата 
26.9 години.

Како најзастапени причини 
за смрт се: болестите на цирку-
латорниот систем, кои учеству-
ваат со 53.9 %, неоплазмите со 
18.9 %, симптомите, знаците и 
ненормалните клинички наоди 
некласифицирани на друго 
место со 9.0 %, ендокрините, 
нутритивните и метаболичките 
болести со 4.7 % итн.

Умрени во 2018 година според причините за смрт 1)

1) Меѓународна класификација на болестите, повредите и причините за смрт, 10. ревизија (ICD-X)

НаселеНие
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Број на деца во градинки/центри за ран детски развој

Учебна/академска година 2017/2018 2018/2019

Број на деца во детски градинки/центри за ран детски развој 1)    35 286    37 615

Детски градинки-установи       99       103

Број на ученици во редовните основни училишта  192 448  188  102

Број на ученици во редовните средни училишта 71 458 71 650

Број на ученици во основните училишта за ученици со посебни потреби  758  769

Број на ученици во средните училишта за ученици со посебни потреби 238 226

Број на  редовни основни училишта 989 987

Број на  редовни средни училишта 131 132

Запишани студенти  (прв, втор и трет циклус) 60 010 56 231 

Дипломирани студенти  (прв, втор и трет циклус)2) 10 731 9 826
1) Податоците се според состојба на 30.9.2017 и на 30.9.2018 година
2) Податоците се однесуваат на календарскaта 2018 година. 

Во 2018 година, во споредба 
со 2017, бројот на децата во 
детските градинки/центрите 
за ран детски развој е зголемен 
за 6.6 %. 

Основни индикатори за образованието
ОбразОваНие
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Во учебната 2018/2019 година, во редовните 
основни училишта се запишале 4 346 ученици  
помалку отколку во учебната 2017/2018 година.  

Во учебната 2018/2019 година, во редовните 
средни училишта се запишале 192 ученици 
повеќе отколку во  учебната 2017/2018 година. 

На почетокот на учебната 2018/2019 година, 
во Република Северна Македонија се 
регистрирани 43 специјални основни училишта 
и во нив се запишале 769 ученици. 

Во редовните основни училишта, во учебната 
2018/2019 година, во просек има 17 ученици по 
одделение, додека едно основно училиште во 
просек има 191 ученик. 

Во учебната 2018/2019 година, во приватните 
средни училишта се запишале 13 ученици 
повеќе отколку во учебната 2017/2018 година, 
додека во споредба со учебната 2008/2009 
година се запишале 784 ученици повеќе. 

60 % од вкупниот број ученици во редовните 
средни училишта се запишуваат во средните 
стручни училишта. Најпопуларни струки се 
здравствената со 25 %, економско-правната со 
21 %, електротехничката со 14 %. 

Запишани ученици во учебната 2018/2019 година

ОбразОваНие
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Во 2018 година, од вкупниот број 
дипломирани студенти (во прв, втор и трет 
циклус), 4 025 се мажи и 5 801 се жени. 

Процентот на дипломирани студенти-жени 
(во прв, втор и трет циклус) во вкупниот број 
дипломирани студенти во 2018 изнесува 59 %.

ОбразОваНие

Запишани студенти во академската 2018/2019 година
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Број на дипломирани студенти (прв, втор и трет циклус) според научната област

2017 2018

Вкупно 10 731 9 826

Природно-математички науки 498 481

Техничко-технолошки науки 1 657 1 682

Медицински науки 900 1 192

Биотехнички науки 373 356

Општествени науки 5 971 4 955

Хуманистички науки 1 332 1 160

Во 2018 година, 78 % од вкупниот број 
дипломирани студенти (во прв, втор и 
трет циклус) се студенти што дипломирале 
на додипломски студии. 

Вкупниот број дипломирани студенти 
(во прв, втор и трет циклус) во 2018 е за 
230 % поголем во однос на дипломираните 
студенти во 1993 година. 

Број на дипломирани студенти (прв, втор и трет циклус)

ОбразОваНие
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Во Република Северна Македонија, во 2018:
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2017 2018

Работна сила 954 212 957 623

Вработени 740 648 759 054

Невработени 213 564 198 569

Долгорочно невработени 166 365 148 292

Стапка на невработеност 22.4 20.7

Активно население

Во 2018 година бројот на вработените се 
зголеми за 2.5 % во однос на 2017 година.

Во 2018 година поголем дел од вработените се 
мажи (60.4 %), додека 65.5 % од неплатените 
семејни работници се жени.

Учеството на неплатените семејни работници 
во вкупниот број на вработените во 2018 година 
изнесува 6.1 %.

Стапка на невработеност 

Бројот на долгорочно невработените лица што 
се невработени повеќе од една година се намали 
за 10.9 %.

Стапката на невработеност 
континуирано се намалува и 
во 2018 година бележи нама-
лување од 13.1 % во однос на 
2008 година.
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Субјективно мислење за условите за домување во 2017 година
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Индикатори на сиромаштијата и на социјалната исклученост, 2015 − 2017 година

Месечниот износ на приходите според кои се цени дека едно четиричлено домаќинство (2 возрасни и 
2 деца помали од 14 години) е сиромашно изнесува 15 773 денари. Податоците за сиромаштијата во 2017 
година покажуваат дека од сите вработени лица само 9.0 % се сиромашни, од сите невработени лица 38.7 
%, од сите пензионери 7.7 % и од другите неактивни 32.1 % се сиромашни.

Стапка на сиромаштијата пред и по социјалните трансфери, 2015 − 2017 година

2015 2016 2017

Стапка на сиромашни лица, % од населението 21.5 21.9 22.2

Број на лица што живеат под линијата на сиромаштијата, во илјади 
лица

445.2 453.2 460.3

Линија на сиромаштијата за самечко домаќинство, годишен 
еквивалентен приход во денари

78 362 82 560 90 129

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

164 560 173 376 189 270

Нерамномерна распределба на приходите − S80/S20 квинтилен 
сооднос на приходите

6.6 6.6 6.4

Нерамномерна распределба на приходите, коефициент на Џини 33.7 33.6 32.5
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Анализирано по 
типови домаќинства, 
стапката на сирома-
штија на домаќин-
ствата составени од 
двајца возрасни со две 
издржувани деца во 
2017 година е 20.0 %. 

Сиромашни домаќинства што поседуваат  трајни добра, 2017 година - структура

Подготвувањето храна 
кај жените зафаќа 37 % од 
домашните активности, до-
дека кај мажите само  12 %. 
Исто така, миењето садови 
кај жените зафаќа 16 % од 
домашните активности, до-
дека кај мажите само 2 %.

Просечно дневно користење на времето на лицата на возраст над 10 години, по активности и по 
пол, 2014/2015 година − во часови

Квалитет На живОтОт
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Култура и јавно информирање
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Посетители на претстави во кината, професионалните театри и организираните ликовни изложби

Во 2018 година, бројот на прикажаните 
филмски претстави е намален за 7.2 %.

Во сезоната 2017/2018, во однос на 
2016/2017 година, вкупниот број на 
прикажаните претстави во професионалните 
театри е намален за 13.7 %.

Во 2018 година, бројот на организираните 
ликовни изложби изнесува 622 и во споредба 
со 2017 година е зголемен за 8.2 %. 

    Во истиот период, за 31.0 % е зголемен 
бројот на ликовните уметници − учесници на 
изложбите, а за 22.3 % е зголемен бројот на 
посетителите на ликовните изложби.

Во 2018 година се издадени вкупно  
7 весници, од кои 4 се дневни.

Од вкупно 18 списанија, 12 се месечни и  
6 со различна периодика.

Култура и медиуми



20 живОтНа средиНа

Количество на комунален отпад по жител

Инвестиции и трошоци за заштита на животната средина
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Создаден комунален отпад во Република Северна Македонија и годишно количество на собран 
комунален отпад

Од вкупното количество 
создаден комунален отпад, 
собрани се 73.3 %. Во 
вкупното количество собран 
комунален отпад, најголемо 
е учеството на измешан 
комунален отпад (85.6 %), a 
потоа органски отпад 5.7 %. 
Најмало е учеството на 
собран отпад од гума, 0.1 %.   

Во 2018 година, во споредба со 
2017 година, е создадено поголемо 
количество комунален отпад по 
жител за 1.6 %.

Во 2018 година, учеството 
на трошоците за заштита на 
животната средина во однос 
на вкупните инвестиции 
изнесува 25.3 %. 

Во вкупните даноци за 
заштита на животната сре-
дина, во 2017 година, најго-
лемо е учеството за даноците 
на енергија, 64.4 %.

Даноци за заштита на животната средина,  
по ставки

2016 20172)

Енергија 7 141.10 7 355.00
Загадување 104.10 99.00
Транспорт 3 862.70 3 968.90
Ресурси 0.00 0.00

милиони денари

живОтНа средиНа

1) Проценети податоци
2) Претходни податоци

Создаден комунален 
отпад1) 

(во тони)

Собран комунален отпад 
(во тони)

2009  725 976  552 230
2010  721 507  545 763
2011 735 250  543 954
2012 786 909 555 760
2013  792 785  554 938
2014  765 156  569 794
2015  786 182  620 328
2016 796 585 160 289
2017 786 881 635 875
2018 854 865 625 386
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Инпут - аутпут во земјоделството



23

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Растително производство 81.6 95.3 97.2 98.3 100.0 92.9 93.0 97.2

Добиточно производство 90.4 97.8 101.3 102.0 100.0 96.7 95.5 99.9

Вкупен аутпут 84.3 96.1 98.4 99.4 100.0 93.9 93.7 97.9

Индекси на цени на аутпутот во земјоделството

Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството

Производство на одделни култури

2017 2018
Пченица  200 112  241 106

Тутун  22 885  25 547

Домати  159 721  161 621

Пиперки  175 100  182 872

Јаболка  43 366  140 296

тони

Во 2018 година, во однос на 2017, 
производството на пченица, тутун, домати, 
пиперки и јаболка бележи зголемување, и 
тоа:  на пченицата за 20.5 %, тутунот за 11.6 
%, доматите за 1.2 %, пиперките за 4.4 % и 
јаболката за 223.5 %. 

земјОделствО и стОчарствО

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(Инпут 1) Средства тековно 
потрошени во земјоделството

104.1 110.2 112.3 107.1 100.0 103.6 107.2 113.2

(Инпут 2) Средства наменети за 
инвестиции во земјоделството

98.6 99.3 99.2 99.1 100.0 109.3 109.7 111.0

Вкупен инпут 103.7 109.6 111.6 106.6 100.0 104.0 107.3 113.1

2015=100

2015=100
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Вредноста на растителното производство има најголемо учество во вкупната вредност на 
производството во земјоделството со 70.6 %, добиточното производство учествува со 26.2 %, а услугите 
и неземјоделските секундарни дејности во земјоделството учествуваат со 3.2 %.

Распределба на вредноста на производството во земјоделството, 2017
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Учество на одделни видови добиток во вкупниот број на 
добиточни единици, 2018

Во последната година, во однос 
на претходната година, бројот на 
говеда, свињи и овци не бележи 
значителна промена, додека 
бројот на кози е во пораст.

2017 2018

Говеда  255 036  256 181

Свињи  202 197  195 538

Овци  724 555  726 990

Кози  107 466  117 447

Измолзено млеко во 2018 споредено со 2017

Број на добиток

земјОделствО и стОчарствО
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 Површина под шума и друго земјиште, во хектари

Вкупно Шума
 Друго 

шумско 
земјиште

Неплодно 
земјиште

2013 1 101 521  987 545  102 261  11 715

2014 1 128 442  983 388  100 660  44 394

2015 1 145 689  994 403  106 862  44 424

2016 1 141 351 1 001 665  106 887  32 799

2017 1 122 258 1 001 489  109 126  11 643

2018 1 122 753 1 007 095  100 207  15 451

Република Северна Ма-
кедонија се простира на 
површина од 25 713 км2. 
Шумите во Република 
Северна Македонија по-
криваат 39.2 % или 1/3 од 
вкупната површина на 
земјата.

Вкупната површина под шума во 2018 година, во однос на 2013, е зголемена за 1.9 %.

 Површина под шума според видот, 2018

Вкупно бруто-исечена-
та дрвна маса во 2018 
година е намалена за  
0.6 % во однос на 2017  
година.

земјОделствО и стОчарствО
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1) Претходни податоци

Бруто-примарно производство електрична енергија од обновливи 
извори, 20181)
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Во 2018 година, вкупната бруто-произведена 
електрична енергија од обновливи извори 
изнесуваше 1965.542 GWh, што претставува 35.1 
% од вкупната бруто-произведена електрична 
енергија и споредено со бруто-произведената 
обновлива електрична енергија во 2017 година 
е забележан раст од 51.7 %. Бруто-произведената 
обновлива електрична енергија изнесува 65.5 % 
од финалната потрошувачка на електрична 
енергија во домаќинствата во 2018 година.

Просечната дневна потрошувачка на електрична 
енергија во домаќинствата во 2018 година 
изнесуваше 4.0 KWh по жител, a просечната вкупна 
дневна бруто-потрошувачка на електрична 
енергија во Република Северна Македонија 
изнесуваше 9.9 KWh по жител.

Вкупно потребната енергија од природен гас во 
Република Северна Македонија во 2018 година 
изнесуваше 255.226 милиони нм3 и претставува 
намалување од 7.5 % во споредба со 2017 година.

Во 2018, споредено со 2017 година, вкупната 
потреба од нафтени продукти е намалена за 4.2 %.

Просечни цени со ДДВ на електричната енергија за домаќинствата

VII-XII 
2013

I - VI 
2014

VII-XII 
2014

I - VI 
2015

VII-XII 
2015

I - VI 
2016

VII-XII 
2016

I - VI 
2017

VII-XII 
2017

I - VI 
2018

VII - XII 
2018

I - VI 
2019

Домаќинства 4.9 4.9 5.1 5.0 5.1 5.0 5.1 5.0 5.0 4.8 4.8 4.8

Просечната цена на електричната енергија за домаќинствата се одржува стабилна и во периодот од 
второто полугодие на 2013 до првото полугодие на 2019 година се движи од 4.8 до 5.1 денар по KWh.

денар / KWh

1) Претходни податоци
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Финална енергетска потрошувачка по сектори, 
20181)

Финална енергетска потрошувачка во 
индустријата по видови енергенти, 20181)

1) Претходни податоци
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Во 2017 година, финалната потрошувачка на домаќинствата беше највисока за храна и безалкохолни 
пијалаци (31.9 %), по што следи потрошувачката за бруто-станарина, вода, електрична енергија и други 
горива (22.1 %) и за сообраќај (9.1 %).

Структура на финалната потрошувачка на домаќинствата 
(национален концепт), 2017
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БДП според производниот метод, по сектори и оддели од НКД, рев. 2

БДП според трошочен метод

1) Претходни податоци
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Бруто-домашниот производ во Република 
Северна Македонија во 2017 година изнесува  
10 038 милиони евра или 4 839 евра по глава на 
жител.

Бруто-домашен производ

2017 20181)

БДП по тековни цени (ЕУР милиони) 10 038  10 698
Годишна стапка на растот на БДП (%) 1.1 2.7
БДП по глава на жител (ЕУР) 4 839  5 153

Реалниот раст на бруто-
домашниот производ за 2017 
година изнесува 1.1 %. Во 
изминатите десет години, 
стапката на раст на БДП беше 
највисока во 2015 година  
(3.9 %), а најниска во 2012 
година, кога БДП забележа 
пад од 0.5 %.

Во  периодот од 2015 до 2017 година, учеството 
на трошоците за потрошните производи во 
вкупната вредност на  трошоците за финална 
потрошувачка на домаќинствата е најголемо, а 
учеството на  трајните  производи е најмало.

Годишна стапка на раст на БДП

Структура на финалната потрошувачка на домаќинствата според трајноста (национален концепт)

2015 2016 2017

Трајни производи 4.4 4.4 5.0

Полутрајни производи 5.3 5.5 5.5

Потрошни производи 51.8 51.8 51.1

Услуги 38.5 38.3 38.4

1) Претходни податоци
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Разлика во 
цена помеѓу 

годините

Просечна 
годишна цена 

на мало

Колку може
да се купи со 

просечна плата
Разлика помеѓу 

годините

% денари
Леб од пченично брашно
(тип 500) кг кг

2011
 -8 

53.31 391
+103

2018 49.15 494

% денари Масло за јадење л л
2011

 -27
83.59 249

+150
2018 60.82 399

% денари Јајца парче парче
2011

 +12
7.04 2 961

+112
2018 7.90 3 073

% денари Шеќер, кристал кг кг
2011

 -41
55.79 374

+363
2018 32.95 737

% денари ЕУРОСУПЕР-БС 95 л л
2011

 -9
76.09 274

+77
2018 69.16 351

% денари Хамбургер парче парче
2011

 +26
81.85 255

-19
2018 102.81 236

Цени и инфлација
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Годишен пораст на трошоците за живот - инфлација

Инфлацијата мерена со индексот на трошоците на животот во последните десет години е релативно 
стабилна и се движи од 3.9 % во 2011 година, а дефлација од -0.8 % се бележи во 2009 година. Во 2017 година 
стапката на инфлација изнесуваше 1.5 %.

Зголемувањето на индексот на трошоците на животот од 1.5 % во 2018 година, во споредба со 
претходната година, е резултат на повисоките индекси во групите: Транспорт за 7.5 %, Алкохолни пијалаци, 
тутун и наркотици за 5.5 %, Рекреација и култура за 2.4 %, Ресторани и хотели за 1.9 %, Храна и безалкохолни 
пијалаци, Мебел, покуќнина и одржување на покуќнината за 0.8 %, Здравје и Комуникации за 0.7 %, 
Останати стоки и услуги за 0.5 %, намалување на индексот е забележано во групите: Облека и обувки  
за 0.4 % и Образование за 0.1 %, додека групата Домување, вода, електрика, гас и други горива е на ниво 
од претходната година. 
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1) Претходни податоци

Извоз/увоз по производи, 20181)
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Извоз и увоз на стоки

Трендот на зголемување на 
покриеноста на увозот со извоз 
започнат во 2010 се задржува и во 
2018 година. Во 2018 година, во 
обемот на размената извозот 
учествува со 43.3 %, што е 
зголемување за 5.3 % во споредба 
со 2010 година. Учеството на увозот 
во обемот на размената конти-
нуирано се намалува и во 2018 
година изнесува 56.7 %. Споредено 
со 2010 година, учеството на увозот 
во обемот на размената во 2018 е 
намалено за 5.3 %.

1) Претходни податоци

Стоковна размена со странство според видовите на транспорт на граница, 20181)

 Вид на транспортот

Извоз Увоз 

количество во тони
учество во 
вкупниот 
извоз, %

количество во тони
учество во 
вкупниот 
увоз, %

Вкупно 3 458 901 100.0 6 357 547 100.0
Железнички  140 429 4.1  714 944 11.2
Патен 3 272 883 94.6 5 366 271 84.4
Воздушен   445 0.0   870 0.0
Поштенски   5 0.0   21 0.0
Посебни видови на 
транспорт (цевководен 
или електрични водови)

 22 019 0.6  184 142 2.9

Друг  23 121 0.7  91 299 1.4
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Стоковна размена според економската групација на земјите, 20181)

Во 2018 година, Република Северна 
Македонија има остварено најголем извоз − од 
земјите членки на ЕУ − во Германија (57.3 %), од 
земјите членки на ЕФТА − во Швајцарија (93.5 %), 
од земјите на Западен Балкан − во Србија (36.4 
% ) и од останатите земји се издвојуваат Турција 
(22.4 %) и Кина (15.4 %).

Во 2018 година, Република Северна 
Македонија има остварено најголем увоз − од 
земјите членки на ЕУ − од Германија (18.6 %),  
од земјите членки на ЕФТА − од Швајцарија  
(93.3 %), од земјите на Западен Балкан − од 
Србија (76.5 % ) и од останатите земји се 
издвојуваат Кина    (20.7 %) и Турција (16.9 %).

НадвОрешНа тргОвија

1) Претходни податоци
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Градежништво
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2017 2018
Број на завршени станови  5 622  5 436
Корисна површина на завршените станови (м2)  501 245  460 812
Вредност на извршени градежни работи, вкупно (илјади денари) 39 798 019 37 537 657
Вредност на извршени градежни работи во индивидуална сопственост (илјади денари) 21 485 274 19 744 537
Вредност на извршени градежни работи во јавна сопственост (илјади денари) 18 312 745 17 793 120
Вредност на извршени градежни работи во странство (илјади денари) 1 557 662 1 280 950
Број на издадени одобренија за градење  3 390  2 800

Вредноста на извршените градежни работи во индивидуална сопственост во 2018 година е намалена за 
8.1 % во однос на претходната година.

Во 2018 година, најголем број (56.8 %) издадени 
одобренија за градба се за високоградба. Секое 
четврто одобрение е за реконструкција на објект.

Во 2018 година, предвидената вредност на 
издадените одобренија за градење е помала за  
1.7 % во однос на претходната година.

Основни податоци

Број на издадени одобренија за градење Предвидена вредност на издадените 
одобренија за градење

градежНиштвО
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Вредност на извршените градежни работи според видовите објекти, 2018

Број на издадени одобренија за градење и предвидени станови
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Од вкупно изградените станови во 2018 
година, најмногу биле изградени трисобни 
станови (32.2 %), а најмалку гарсониери и 
еднособни (9.8 %).

Речиси секој трети стан што е изграден 
во 2018 година е двособен.

Во 2018 година, бројот на завршени 
станови е за 3.3 % помал во однос на 
претходната година.

Просечната корисна површина на 
завршените станови е 84.8 м2.

2017 2018
Елементи за ѕидање   97 684   72 940
Елементи за тавани и сводови   13 944   12 556
Префабрикувани елементи и готови конструкции   182 964   186 312
Материјали за врзување  3 574 938  3 535 280
Агрегати и профилиран материјал од камен   648 645   572 762
Материјали за армирање и прицврстување   946 098  1 034 938
Дрвена граѓа   97 743   50 483
Изолациски материјал и премази  1 184 713  1 158 258
Материјал за покриви   13 536   12 256
Материјал за подови и обложување ѕидови   232 671   157 886
Материјал за инсталации на вода, канализација, греење, 
вентилација, санитарии

  465 995   416 949

Материјал за инсталации на јака и слаба струја   76 706   49 015
Друг материјал и елементи за вградување   829 329   722 217
Потрошено гориво  1 336 566  1 187 983

Во вкупната вредност 
на потрошените градеж-
ни материјали и енерги-
ја, во 2018 година, најго-
лемо учество има 
групата „Материјали за 
врзување“ со 3 535 280 
илјади денари (38.6 %), 
во која спаѓаат цементот, 
свежиот бетон подготвен 
за лиење и асфалтот.

градежНиштвО

Изградени станови според бројот на соби

Вредност на потрошените градежни материјали и енергија, по години, во илјади денари
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Индустрија, 2018
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Производството на вино на точење во 2018 
година, во споредба со 2017 година, е зголемено 
за 87 %.

Производството на цигари во 2018 година, во 
споредба со 2010 година, е намалено двојно.

Прометот во индустријата остварен на стран-
ските пазари во 2018 година е зголемен  повеќе од 
двојно во однос на 2010 година и во 2018 година 
неговото учество е 81.7 % во вкупниот промет во 
индустријата.

Во 2018 година произведени се 750 автобуси и 
други возила и во споредба со 2017 година се 
бележи зголемување за 26.9 %.

Најголемо учество во структурата на ин-
дустриското производство во 2018 година имаат 
одделите Снабдување со електрична енергија, гас, 
пареа и климатизација (12.2 %), Производство на 
моторни возила, приколки и полуприколки (9.8 %),  
Производство на машини и уреди неспоменати на 
друго место (9.7 %), Производство на прехранбени 
производи (9.7 %) и Производство на облека 
(8.5 %).

Месечни индекси на индустриското производство, прометот и работниците во индустријата
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Од вкупно 72 315 активни деловни 
субјекти во Република Северна 
Македонија, 8 424 (11.6 %) се со пре-
тежна дејност од областа на 
индустријата.

Од 8 424 деловни субјекти, чија 
претежна дејност е во индустријата, 
дури 6 892 деловни субјекти се со 
помалку од 10 вработени (од 0 до 9).

Учество на фирмите според бројот на вработените во вкупниот број фирми што се регистрирани 
во областа на индустријата во 2018 година

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи
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Учеството на Капиталните производи во 2018 
година во вкупниот индекс на индустриското 
производство во споредба со 2010 година е 
зголемено за 17.2 % или за четирипати повеќе, 
најмногу  како резултат на започнувањето со 
работа на деловните субјекти во новоотворените 
технолошки индустриски развојни зони (ТИРЗ).

Во 2018 година, кај главните индустриски 
групи учеството во вкупниот индекс на 
индустриското производство е најголемо кај 
Нетрајните производи за широка потрошувачка 
со 31.7 %, додека најмало учество има групата 
Трајни производи за широка потрошувачка со 
3.0 %.

Учество на главните индустриски групи во вкупниот индекс на индустриското производство
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1) Податоците се однесуваат на активните деловни субјекти од нефинансискиот сектор
2) Претходни податоци

Деловни субјекти1), 20182)
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Во 2018 година,  со  зголемен број 
на претпријатија за 5.2 %  и  број на 
вработени за 1.6 %, реализиран е 
поголем промет за 8.6 % и додадена 
вредност за 7.2 % во однос на 
претходната година.

1) Податоците се однесуваат на активните деловни субјекти од нефинансискиот сектор
2) Претходни податоци

Основни структурни деловни показатели1)

2017 20182)

Број на претпријатија  55 359  58 245

Број на вработени  388 972  395 078

Промет, во милиони денари 1 202 551 1 305 883

Додадена вредност по фактор 
трошок, во милиони денари

 261 796  280 633

Трошоци за вработените, во 
милиони денари

 127 381  137 979

Бруто деловен вишок, во 
милиони денари

 134 415  142 654

Најголемо учество во 
вкупната додадена вредност 
имаат секторите Преработу-
вачка индустрија со 28.1 %  и 
Трговија со 23.6 %. 

Според големината, најго-
лем придонес имаат средните и 
големите деловни субјекти од 
преработувачката индустрија 
со 21.9 %, односно микро и 
малите субјекти од областа на 
трговијата  со 11.2 %.

Основни структурни деловни показатели, по сектори на дејност, 20182)
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6 321 новосоздадено претпријатије е реги-
стрирано во 2017 година, што е за 11.4 % 
помалку од 2016 година. 

Во 2017 година згаснале 5 796 претпријатија, 
односно 12.8 % помалку во однос на 2016.

72.3 % од новосоздадените, односно 76.1 % 
од згаснатите  деловни субјекти се друштва со 
ограничена одговорност и акционерски 
друштва. 

32.9 % од вкупниот број новосоздадени 
претпријатија во 2012 година преживеале во 
2017 година.

1) Податоците се однесуваат на активните деловни субјекти од нефинансискиот сектор
2) Претходни податоци
3) Претходни податоци за згаснатите претпријатија

Новосоздадени и згаснати претпријатија
Демографија на претпријатија

Најголемиот дел од 
вкупниот промет е реализиран 
во секторите Трговија и 
Преработувачка индустријата 
(69.1 %).

Структура на прометот во 20181)2)
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Лица што користат интернет за нарачка на 
производ или услуги во последните 12 месеци, 
од други земји на ЕУ

Производи/услуги нарачани преку 
интернет во последните 12 месеци 
(анкета 2017) 

316 499 лица на возраст 15 − 74 купувале онлајн во првото тримесечје од 2018 
година и направиле:

Информатичко-комуникациски технологии
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Во првото тримесечје од 
2018 година, 79.3 % од 
домаќинствата имале пристап 
на интернет од дома.

Корисници на интернет (15-74 години) во првото тримесечје од годината

Во првото тримесечје од 
2018 година, интернет 
најмногу користеле лицата 
на возраст 15 − 24 години 
(97.5 %) и учениците и 
студентите (98.9 %).

Употреба на информатичко-комуникациски технологии (%)

2017 2018
Лица на возраст 15-74 кои во првото тримесечје од годината:

користеле интернет 75 79
користеле мобилни уреди за пристап до 
интернет

65 69

користеле интернет за наоѓање информации 
за производи / услуги

50 50

учествувале во социјални мрежи 84 65
Претпријатија со најмалку 10 вработени кои имале:

пристап до интернет 92 92
веб-страница 49 54
oгласување на отворени (слободни) работни 
места или онлајн апликации за работа

31 26

линкови или референции до профилите на 
претпријатието на социјалните медиуми (на 
пр., Facebook, Google+, Twitter)

59 52
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Во 2018 година, 
87.6 % од големите 
претпријатија (250+) 
имале своја веб-
страница, но само кај 
16.9 % од нив веб-
страницата обезбе-
дувала онлајн нара-
чување. 

Претпријатија (со најмалку 10 вработени) со своја веб-страница или почетна страница

Лица (15-74 години) кои нарачале, купиле производи или услуги преку интернет во последните 
12 месеци
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Транспорт

2017 2018 

Воздухопловен патнички превоз  2 027 000  2 343 000  15.6%

Железнички товарен превоз  1 558 000  1 679 000   7.8%

Езерски патнички превоз   44 510   46 590  4.7%

Регистрирани патнички автомобили   403 316   415 062  2.9%

Број на загинати лица во патни 
сообраќајни незгоди    155    133  14.2%
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Во 2018 година, на 
Меѓународниот аеродром ꟷ 
Скопје и на аеродромот „Свети 
Апостол Павле“ се превезени   
2 343 000  патници, што 
претставува пораст за 15.6 % во 
однос на 2017 година.

Во 2018 година, на патиштата 
во Република Северна Македонија, 
животот го загубиле 133 лица.

Во 2018 година, во просек, 
на  1 000  жители се регистрирани 
по 200 патнички возила.

Просечната старост на 
патничките автомобили во 2018 
година изнесува 19.10 години.

2017 2018

Должина на патиштата, во км  14 410  14 559

Должина на железничките пруги, во км 907 907

Патнички автомобили на 1000 жители 194.7 200.0

Градски и приградски јавен превоз, илјади 
патници 72 117 71410

Железнички патнички превоз, илјади патници 500   540

Патен товарен превоз, илјади тони  64 221  66 798

Железнички товарен превоз, илјади тони  1 558  1 679

Основни индикатори за транспортот

Загинати и повредени во сообраќајни незгоди
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Превезени патници со автобуси, 2018

Патен товарен превоз, 2018

Превезените количества стоки во железничкиот 
превоз во 2018 година се зголемени за 7.8 % во 
однос на 2017 година.

Превезените количества стоки во патниот 
товарен превоз во 2018 година се зголемени за 
3.9 % во однос на 2017 година.
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Трговија на мало Трговија на големо

2018

Учество на фирми што имаат дејност во секторот Трговија 39 %

Процент од вкупно вработените што работат во секторот Трговија 26 %

Процент од вкупниот промет остварен во секторот Трговија 41 %
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Едно од 4 лица во Република Северна 
Македонија работи во секторот Трговија.

Во 2018 година, 39 % од деловните субјекти 
имале дејност во секторот Трговија.

Деловни субјекти во секторот Трговија

Во 2018 година, во 
споредба со 2017 година, 
бројот на фирмите во 
секторот Трговија е зго-
лемен за 2.9 %, бројот на 
вработените е зголемен 
за 3.1 %, а прометот е 
зголемен за 8.1 %.
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Број на легла според видовите на сместувачки објекти

Доаѓања на туристи според видовите на објекти за сместување

Ноќевања на туристи според видовите на објекти за сместување

туризам
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Во 2018 година, 
бројот на туристите е 
зголемен за 61 % во 
однос на 2013 година, и 
тоа: кај домашните 
туристи има зголему-
вање за 39 %, а кај 
странските зголемува-
њето изнесува за 77 %.

Во 2018 година, во 
однос на 2013, има 
зголемување на ноќева-
њата за 47 %, кај 
ноќевањата на домаш-
ните туристи има зголе-
мување за 32 %, додека 
кај ноќевањата на 
странските туристи е 
забележaно зголемува-
ње за 69 %.

Во 2018 година, од реги-
стрираните  1 126 935 туристи, 
37 % беа домашни, а 63 % 
странски туристи.

Вкупниот број легла во 2018 
година изнесуваше 76 558.

Во 2018 година, 1 491 535 
ноќевања (47 %) беа остварени 
од странски туристи.

Доаѓања на туристи

Ноќевања на туристи
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Во 2018 година, 
бројот на туристите 
од државите членки 
на Европската Унија 
учествува со 57 % во 
вкупниот број на 
странските туристи. 
Во однос на 2013 
година, бројот на 
туристите од Европ-
ската Унија во 2018 
година е зголемен 
за 69 %.

Ноќевањата на туристите од седумте држави 
со најголем број ноќевања во 2018 година 
(Турција, Холандија, Полска, Србија, Бугарија, 
Грција и Германија) учествуваа со  
50 % во вкупниот број ноќевања на странските 
туристи.

Во 2018 година, ноќевањата на туристите од 
државите членки на Европската Унија учествуваа 
со  56 % во вкупниот број ноќевања на странските 
туристи и бројот на ноќевањата на туристите од 
Европската Унија е зголемен за 67 % во однос на 
2013 година.

Индекси на доаѓања и ноќевања на туристи, 2018/2013
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