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Предговор

Оваа публикација е специјално издание по повод одбележувањето 
на 25 години на Државниот завод за статистика во самостојна Република 
Македонија.

Определувајќи се за графичко прикажување на основните резултати 
и тенденции на нашиот општествено - економски развој во периодот од 
осамостојувањето во 1991 до 2016 година,  Државниот завод за статистика 
настојува бројните, досега објавени информации, карактеристични за одделни 
етапи од развојот на поважните области од општествениот и стопанскиот живот, 
да ги прикаже сликовито и популарно, така што да бидат достапни, разбирливи 
и поинтересни за поширокиот круг на корисници. Во таа смисла е прилагоден 
и изборот и систематизацијата на материјалот.

Во оваа публикација, прва од ваков вид во издание на Државниот завод 
за статистика во самостојна Македонија,  е применет вообичаениот редослед 
на прикажување на одделни области.

Идејата за публикацијата, изборот на податоците и графичките решенија 
во целост се дело на Државниот завод за статистика со што се приклучуваме 
кон одбележувањето на 25-годишниот јубилеј на самостојна Република 
Македонија.

Веруваме дека ваквиот начин на прикажување на статистичките 
податоци ја популаризира македонската статистика, буди интерес и го зголемува 
степенот на користење на статистичките информации.

Скопје, август 2016 година                              Директор      
                   Лидија Костовска

Preface

This publication is a special edition marking the 25th anniversary of the State 
Statistical Office in independent Republic of Macedonia.

Deciding on a graphical display of the main results and trends of our socio-
economic development in the period from gaining independence in 1991 to 2016, 
the State Statistical Office endeavours to present the abundance of published 
data, specific to individual stages of the development of the major areas of social 
and economic life, in a graphic and popular way in order to make them accessible, 
understandable and more attractive to a wider range of users. The selection and 
arrangement of the material have been adapted accordingly.

This publication, the first of its kind issued by the State Statistical Office in 
independent Macedonia, employs the customary layout order of individual areas.

The idea for the publication, the selection of data and the graphic design 
are entirely the work of the State Statistical Office, which is our contribution to the 
celebration of the 25th anniversary of independent Republic of Macedonia.

We believe that this method of presenting statistical data will help popular-
ise Macedonian statistics, attract interest and increase the utilisation of statistical 
information.

Skopje, August 2016                                  Lidija Kostovska, 
                                     Director
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Карта на Република Македонија
Map of the Republic of Macedonia

Општини и статистички региони во Република Македонија
Municipalities and statistical regions in the Republic of Macedonia

Состојба: 01.01.2015
Situa�on: 01.01.2015

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Sta�s�cal Office

ГЕОГРАФСКА И АДМИНИСТРАТИВНА КАРТА GEOGRAPHIC AND ADMINISTRATIVE MAPS
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НАСЕЛЕНИЕ POPULATION
Процена на населението (состојба 30.06.)
Population estimates (at 30.06.)

1) Податок од Пописот 1994 / 1994 Population Census data
2) Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 1994 / The estimates were made on the basis of the total population from the 1994 Census
3) Процените се изработени врз основа на вкупното население според Пописот 2002 / The estimates were made on the basis of the total population from the 2002 Census

Густина на населеност (на км2)
Population density (per km2)
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НАСЕЛЕНИЕ POPULATION
Старосни пирамиди на 30.06
Age pyramids at 30.06
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НАСЕЛЕНИЕ POPULATION
Просечна возраст на населението
Average age of the population

Средно траење на животот
Life expectancy
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НАСЕЛЕНИЕ POPULATION
Природен прираст
Natural increase

Умрени доенчиња на 1000 живородени
Infant deaths per 1000 live births
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НАСЕЛЕНИЕ POPULATION
Разведени бракови
Divorces

Население по пол
Population by sex
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НАСЕЛЕНИЕ POPULATION
Разведени бракови според траењето на бракот
Divorces by duration of marriage

Миграционо салдо и природен прираст
Net migration and natural increase



11

Внатрешни миграции
Internal migrations

НАСЕЛЕНИЕ POPULATION
Просечна возраст на склучување на прв брак
Average age at first marriage
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СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ И КУЛТУРА SOCIAL CONDITIONS AND CULTURE

Вработени во установи за згрижување и воспитување - детски градинки
Employees in institutions for care and education of children - kindergartens

Деца во установи за згрижување и воспитување - детски градинки
Children in institutions for care and education of children - kindergartens



13

СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ И КУЛТУРА SOCIAL CONDITIONS AND CULTURE
Корисници на социјална парична помош
Recipients of social cash benefits

Весници и списанија
Newspapers and magazines
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СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ И КУЛТУРА SOCIAL CONDITIONS AND CULTURE

Прикажани филмови и кинопретстави
Shown films and cinema performances

Кина и посетители
Cinemas and attendance
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СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ И КУЛТУРА SOCIAL CONDITIONS AND CULTURE
Театри и посетители
Theatres and attendance

Изведени дела и претстави
Performed titles and performances
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ПРАВОСУДСТВО ADMINISTRATION OF JUSTICE
Пријавени, обвинети и осудени полнолетни лица
Reported, accused and convicted adult perpetrators

Пријавени, обвинети и осудени малолетни лица
Reported, accused and convicted juveniles
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ОБРАЗОВАНИЕ EDUCATION
Запишани ученици во основното образование
Enrolled students in primary and lower secondary school

Успех на учениците кои завршиле основно училиште
Final results of students who have finished primary and lower secondary school
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ОБРАЗОВАНИЕ EDUCATION
Ученици кои завршиле основно и средно образование
Students who have finished primary, lower secondary and upper secondary school

Запишани студенти на додипломски студии
Enrolled students in undergraduate studies

1) Бројот на запишани студенти не ги содржи податоците од Државниот универзитет Тетово. Во предвидениот временски рок бараните податоци не беа доставени.
1)  The number of enrolled students does not include data from the State University Tetovo. The required data were not received within the prescribed deadline
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ОБРАЗОВАНИЕ EDUCATION
Потребно време на дипломираните студенти од запишување до дипломирање 
Time taken by graduated students from enrolment to graduation

Доктори на науки  и магистри според пол
Doctors and masters of science by sex
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ОБРАЗОВАНИЕ EDUCATION
Запишани ученици во редовните основни училишта
Enrolled students in regular primary and lower secondary schools

Запишани ученици во редовните средни училишта
Enrolled students in regular upper secondary schools
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ПАЗАР НА ТРУДОТ LABOUR MARKET
Вработени и невработени по пол
Employed and unemployed by sex

Стапки на вработеност и невработеност
Employment and uneployment rate
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ПАЗАР НА ТРУДОТ LABOUR MARKET
Вработени според школската подготовка
Employed by educational attainment

1) Високото образование вклучува: високо образование,  магистратура и докторат
1) University level education includes: university level education, Master's degree and Doctorate (Ph.D)
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ПРИХОДИ, ПОТРОШУВАЧКА И ЦЕНИ INCOMES, EXPENDITURE AND PRICES
Релативна стапка на сиромаштија
Relative poverty rate

Движење на стапката на трошоци на живот во Република Македонија
Trend of consumer price rates in the Republic of Macedonia
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ПРИХОДИ, ПОТРОШУВАЧКА И ЦЕНИ INCOMES, EXPENDITURE AND PRICES

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Industrial producer price indices on the domestic market

Просечна исплатена нето и бруто-плата во Република Македонија
Average net and gross wage paid in the Republic of Macedonia



25

НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИИ NATIONAL ECONOMY AND FINANCES
Стапки на реален раст на БДП
GDP real growth rates

Бруто-домашен производ, по жител, според паритетот на куповната моќ (во стандарди на куповната моќ СКМ, EU 28 =100)
Gross domestic product per capita, according to purchasing power parity (in purchasing power standards, EU28 = 100)

1) Претходни податоци
1)  Preliminary data
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НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИИ NATIONAL ECONOMY AND FINANCES
Инвестиции во основни средства според техничката структура
Gross fixed capital formation by technical composition

Структура на бруто-домашниот производ според трошочниот метод
Structure of gross domestic product by expenditure approach

1) Претходни податоци / Preliminary data
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ЗЕМЈОДЕЛСТВО AGRICULTURE
Производство на пченица и пченка
Production of wheat and maize

Производство на градинарски растенија
Production of vegetables 
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ЗЕМЈОДЕЛСТВО AGRICULTURE
Говеда, овци и живина
Cattle, sheep and poultry

Производство на кравјо млеко по молзна крава
Production of cow’s milk per dairy cow
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ЗЕМЈОДЕЛСТВО AGRICULTURE

Површина под шуми по видови дрвја, %
Forest area by tree species, %

Сеча во шумите по видови дрвја, %
Timber harvested by tree species, %

Бруто - додадена вредност во земјоделството
Gross value added in agriculture
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ИНДУСТРИЈА, ГРАДЕЖНИШТВО И ЕНЕРГИЈА INDUSTRY, CONSTRUCTION AND ENERGY
Верижни индекси на индустриското производство
Chain indices of industrial production

Производство на вино
Production of wine
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ИНДУСТРИЈА, ГРАДЕЖНИШТВО И ЕНЕРГИЈА INDUSTRY, CONSTRUCTION AND ENERGY
Производство на цигари и ферментиран тутун
Production of cigarettes and fermented tobacco

Производство на цемент
Production of cement
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ИНДУСТРИЈА, ГРАДЕЖНИШТВО И ЕНЕРГИЈА INDUSTRY, CONSTRUCTION AND ENERGY

Завршени станови според бројот на соби
Completed dwellings according to the number of rooms

Вредност на извршените градежни работи за станбени објекти  и број на завршени станови
Value of completed construction works for residential buildings and number of completed dwellings
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ИНДУСТРИЈА, ГРАДЕЖНИШТВО И ЕНЕРГИЈА INDUSTRY, CONSTRUCTION AND ENERGY
Индекси на финалната потрошена електрична енергија во домаќинствата, по жител
Indices of final electricity consumption in households per capita

Структура на бруто-производството на електрична енергија, 2015
Structure of total gross electricity production, 2015

Финална енергетска потрошувачка по сектори, % 
Final еnergy consumption by sectors, %
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ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ BUSINESS ENTITIES
Активни деловни субјекти
Active business entities

Број на активни деловни субјекти
Number of active business entities
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НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА EXTERNAL TRADE
Извоз и увоз
Export and import

Стоковна размена на Република Македонија со странство според одредени сектори на СМТК
External trade of the Republic of Macedonia by sectors of SITC

1) Претходни податоци / Preliminary data
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ТРАНСПОРТ, ТУРИЗАМ И ДРУГИ УСЛУГИ TRANSPORT, TOURISM AND OTHER SERVICES
Транспорт
Transport

Патнички автомобили на илјада жители
Passenger cars per 1000 inhabitants
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ТРАНСПОРТ, ТУРИЗАМ И ДРУГИ УСЛУГИ TRANSPORT, TOURISM AND OTHER SERVICES
Сообраќајни незгоди со настрадани лица
Traffic accidents involving casualties

Деловни субјекти со пристап на интернет и со широкопојасна поврзаност на интернет (фиксна или мобилна)
Enterprises with Internet access and broadband connection to the Internet (fixed or mobile)
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Домаќинства со пристап на интернет и со широкопојасна поврзаност на интернет (фиксна или мобилна)
Households with Internet access and broadband connection to the Internet (fixed or mobile)

Корисници на интернет, по возрасни групи
Internet users, by age groups

ТРАНСПОРТ, ТУРИЗАМ И ДРУГИ УСЛУГИ TRANSPORT, TOURISM AND OTHER SERVICES
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ТРАНСПОРТ, ТУРИЗАМ И ДРУГИ УСЛУГИ TRANSPORT, TOURISM AND OTHER SERVICES
Доаѓања и ноќевања на туристи и промет во угостителството
Tourist arrivals and nights spent and turnover in catering trade and services

1) Податоците за индивидуалните угостителски дуќани не се вклучени
1)  The data on private catering establishments are not included
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ЖИВОТНА СРЕДИНА ENVIRONMENT
Создаден комунален отпад во Република Македонија и годишно количество на комунален отпад по жител
Generated municipal waste in the Republic of Macedonia and annual amount of municipal waste per person

Инвестиции за заштита на животната средина и трошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина
Investments in environmental protection and expenditures on maintenance of assets for environmental protection 
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ЖИВОТНА СРЕДИНА ENVIRONMENT
Отпад според секторот на економската активност1)

Waste by section of economic activity1)

1) Според Националната класификација на дејности - НКД Рев.2 (Сектори: Преработувачка индустрија, Рударство и вадење на камен и Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација) 
1)  According to the National Classification of Economic Activities - NKD Rev.2 (Sections: Manufacturing, Mining and quarrying and Electricity, gas, steam and air conditioning supply)   


