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Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2012 година, 58.3% од 
домаќинствата имале пристап на интернет од дома, што е за 3.3 процентни поени повеќе во споредба со 
истиот период од 2011 година. Учеството на домаќинствата со широкопојасен интернет во вкупниот број на 
домаќинства е зголемено од 42.1% во 2011 година, на 58.1% во 2012 година. 

Во набљудуваниот период, најзастапено поврзување на интернет, кај 99.6% од домаќинствата со интернет-
пристап, е широкопојасното поврзување кое вклучува: фиксно жично (кабел, фибер, Ethernet, PLC итн.), фиксно 
безжично (сателит, јавен WiFi, WiMax) и мобилно поврзување на интернет (најмалку 3G телефон - UMTS  или 
најмалку 3G модем - USB/картичка за лаптоп). 

Во првото тримесечје од 2012 година, од вкупното население на возраст од 15 до 74 години, мобилен телефон 
користеле 68.4%, компјутер користеле 59.9%, а интернет користеле 57.5%. Интернет најмногу користеле 
учениците и студентите, односно 96.4%. Најчесто, 74.7% од корисниците на интернет во последните 3 месеци, 
користеле интернет за телефонирање или за видео повици преку веб-камера (webcam).

Користење на информатичко - комуникациски технологии во 
домаќинствата и кај  поединците, 2012

ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО - INFORMATION SOCIETY

СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

За подетални информации јавете се кај:  Лидија Тодоровска
For further information please call:  Lidija Todorovska
	 	 	 	 	 	 	+389 2 3295 856
      e-mail: lidija.todorovska@stat.gov.mk

Usage of information and communication technologies in households and                                  
by individuals, 2012

According to the data of the Statistical Office of the Republic of Macedonia, in the first quarter of 2012, 58.3% of the households 
had access to the Internet at home, which is 3.3% percentage points more in comparison with the same period in 2011. 
Participation of the households with broadband connection in the total number of households increased from 42.1% in 2011 to 
58.1% in 2012. 

In this period, the most common Internet connection, used by 99.6% of the households with internet access, was broadband 
connection that includes: fixed wired (cable, fiber, Ethernet, PLC etc.), fixed wireless (satellite, public WiFi, WiMax) and mobile 
connection to the Internet (via at least 3G handset-UMTS, or at least 3G modem-USB/card for laptop).

In the first quarter of 2012, 68.4% of the total population aged 15-74 used a mobile phone, 59.9% used a computer, while 57.5% 
used the Internet. Internet was most used by pupils and students, i.e. 96.4%. The Internet was most frequently used, by 74.7% 
of the internet users in the last 3 months, for telephoning over the Internet or video calls via webcam.
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Околу 22% од корисниците на интернет во последните 3 месеци, користеле пренослив компјутер (пр., лаптоп, 
ноутбук или нетбук), а исто толкав процент (22%) користеле рачен уред, како мобилен телефон или паметен 
телефон, за пристап на интернет надвор од дома или работа. 
За мобилен пристап до интернет најчесто била употребувана безжичната мрежа (пр., јавен WiFi, WiMax), па 
така, околу 18% од корисниците на интернет во последните 3 месеци го поврзале својот пренослив компјутер 
на интернет преку оваа мрежа.

Во првото тримесечје од 2012, само 4.3% од корисниците на интернет кои  кога било употребиле интернет, 
направиле нарачки преку интернет за купување на стоки/услуги за лична намена, додека 7.8% тоа го направиле 
во последните 12 месеци, најмногу за купување на облека или спортска опрема (29.8%).

Од лицата кои користеле интернет во последните 12 месеци, 32.6% користеле услуги на е-влада, и тоа за: 
добивање информации (24.8%), за симнување на официјални формулари (19.7%) од веб-страниците на 
јавната власт/администрацијата, за испраќање на пополнети формулари до веб-страниците на јавната власт/
администрацијата (11.8%).

Around 22% of the Internet users in the last 3 months, used a portable computer (e.g. laptop, notebook, or netbook), and also 
the same percentage (22%) used a handheld device, as a mobile phone or a smart phone, for accessing the internet away from 
home or work. 
For mobile access to the Internet wireless network (e.g. public WIFi, WiMax) had been mostly used, by around 18% of users in 
the last 3 months connecting their portable computer to the Internet via this type of network.

In the first quarter of 2012, only 4.3% of the Internet users that had ever used the Internet, placed orders through the Internet 
for buying goods or services for private purpose, while 7.8% did so in the last 12 months, mostly for buying clothes or sport 
equipment (29.8%).

Of those who used the Internet in the last 12 months, 32.6% used e-government services, for obtaining information (24.8%), for 
downloading official forms (19.7%) from the public authorities’/administrations’ websites, and for sending filled in forms to the 
public authorities’/administrations’ websites (11.8%). 
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Т-01: Користење на информатички и комуникациски технологии во домаќинствата според типот на населеното место (во %)

T-01: Information and communication technologies usage in the households by type of the settlement (in %)

Вкупно  
Total

Тип на населено место  
Type of settlement

градско  
urban

останато 
other

Домаќинства, вкупно 100 100 100 Households, total

Домаќинството користи компјутер 64.2 69.0 56.4 The household uses computer (PC)

Пристап на интернет во домот: Internet access at home:

Има пристап на интернет 58.3 62.9 50.8  Have access at home

Нема пристап на интернет 40.6 35.7 48.6  Don't have access at home

Не знае дали има пристап на интернет 1.1 1.4 0.6  Don't know

Тип на интернет поврзаност Type of internet connection

Домаќинства со широкопојасно поврзување 
(фиксно или мобилно)

58.1 62.8 50.5 Households with broadband connection (fixed 
or mobile)

Фиксно или фиксно безжично широкопјасно 
поврзување:  

57.8 62.6 50.2 Fixed or fixed wireless broadband

 - xDSL (ADSL и др.) 32.6 32.8 32.3   - xDSL (ADSL and others)

  - фиксно жично (кабел, фибер итн.) 22.4 29.9 10.0   - wired fixed (cable, fibre, etc.)

  - фиксно безжично (сателит, WiFi) 6.5 3.7 11.0   - fixed wireless (satellite, WiFi, WiMax)

Мобилно, широкопојасно (пр., UMTS) 3.5 4.5 1.8 Mobile broadband connection (e.g. UMTS)

  -мобилна телефонска мрежа, најмалку 3G (пр., 
UMTS) преку рачен уред (мобилен тел., паметен 
телефон)

2.3 2.9 1.4   -mobile phone network at least 3G (e.g. UMTS) 
via a handset (mobile phone or smartphone)

   -мобилна телефонска мрежа, најмалку 3G (пр., 
UMTS) преку картичка или USB

1.2 1.7 0.5   -mobile phone network at least 3G (e.g. UMTS) 
via a card or USB key

Домаќинства со теснопојасно поврзување 0.6 0.6 0.6 Households with narrowband connection

Модем (dial-up), ISDN 0.3 0.2 0.5  Modem (dial-up), ISDN 

Мобилно теснопојасно поврзување, помалку од 
3G (пр. 2G+/GPRS)  употребувајќи мобилен тел. / 
USB модем

0.3 0.4 0.1 Mobile narrowband conn.less then 3G (e.g. 2G+/
GPRS), used by mobile phone or modem in laptop

Причини за немање поврзување на интернет 
во домот

Reasons for not having Internet at home

Домаќинства кои немаат пристап на интернет 100 100 100 Households that not have Internet access

Има пристап на друго место 5.1 5.7 4.5 Have access elsewhere

Нема потреба 45.5 51.3 38.5 Don't need

Цената на опремата е многу висока 48.0 45.0 51.6 Equipment costs too high

Цената на пристапот на интернет е многу висока 41.1 36.2 47.0 Access costs too high

Недостиг на искуство или умешност 35.4 32.1 39.4 Lack of skills

Загриженост за приватноста или безбедноста   1.2 1.0 1.3 Privacy and security concerns

Нема широкопојасен интернет во областа 1.0 0.3 1.8 Don't have access in their area

Ниедно од наведените, но друго 7.3 8.5 5.8 None of the above, but other
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Г-О1: Домаќинства кои користеле компјутер и интернет(%)
G-O1: Households that used computer and Internet (%)

Г-02: Тип на широкопојасна интернет поврзаност кај домаќинствата со интернет-пристап, 2012 (%)
G-02: Type of broadband Internet connection by households with Internet access, 2012 (%)
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Т-02: Корисници на компјутер и интернет, по пол и по возраст (во %)

T-02: Computer and Internet users by sex and by age (in %)

Вкупно  
Total

Пол 
Sex

Возрасни групи 
Age groups 

машки 
 male

 женски 
female

15-24 25-54 55-74

Вкупно лица на возраст 15-74 години 100 100 100 100 100 100 Total population aged 15-74

Корисници на компјутер (кои кога било  
употребиле компјутер)

64.0 66.9 61.0 92.1 70.9 26.2 Computer users (ever to have used 
a computer)

Употребиле компјутер во последните 3 
месеци1)

59.9 63.4 56.3 91.7 65.9 21.5 Used a computer in the last 3 
months1)

Употребиле компјутер пред 3 месеци до 1 
година

2.3 2.2 2.4 0.5 2.8 2.6 Used a computer between 3 
months and a year ago

Употребиле компјутер пред повеќе од 1 
година

1.8 1.2 2.4 0.0 2.3 2.1 Used a computer more than a year 
ago

Никогаш не употребиле компјутер 36.0 33.1 39.0 7.9 29.1 73.8 Never used a computer

Корисници на интернет (кои кога било  
употребиле интернет)

61.5 64.6 58.3 89.0 68.9 23.2 Internet users (ever to have used 
Internet)

Употребиле интернет во последните 3 
месеци1)

57.5 60.7 54.1 87.6 63.7 19.8 Used Internet in the last 3 months1)

Употребиле интернет пред 3 месеци до 1 
година

2.8 3.3 2.3 1.4 3.5 2.1 Used Internet between 3 months 
and a year ago

Употребиле интернет пред повеќе од 1 
година

1.3 0.6 1.9 0.0 1.7 1.3 Used Internet more than a year ago

Никогаш не употребиле интернет 38.5 35.4 41.7 11.0 31.1 76.8 Never used Internet

Употребиле мобилен тел. или паметен 
телефон во посл. 3 месеци1)

68.4 70.7 66.0 77.8 74.4 47.3 Used a mobile phone or 
smartphone in tha last 3 months1)

Употреба на моб.тел./паметен тел. за 
професионални намени

14.3 18.9 9.7 3.0 21.3 6.8 Used a mobile phone or 
smartphone in tha last 3 months for 
professional purposes

1) Периодот "последните 3 месеци"  е првото тримесечје од годината
1) The period "the last 3 months" is the first quarter of the reference year
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Т-03: Користење интернет во последните 3 месеци, по пол и по возраст (во %)

T-03:  Internet usage in the last 3 months, by sex and age (in %)

Вкупно 
Total

Pol 
Sex

Возрасни групи 
Age groups 

машки 
male

 женски 
female

15-24 25-54 55-74

Корисници на интернет во последните 
3 месеци1)

100 100 100 100 100 100 Internet users in the last 3 months1)

Честота на користење интернет во 
последните 3 месеци

Frequency of Internet usage in the 
last 3 months

Секој ден 76.5 77.9 74.8 86.0 73.7 64.0 every day

Најмалку еднаш неделно 17.0 16.9 17.2 9.8 19.4 23.8 at least once a week

Најмалку еднаш месечно 5.7 4.8 6.7 3.4 6.0 10.7 at least once a month

Помалку од еднаш месечно 0.8 0.4 1.4 0.7 0.8 1.5 less than once a month

Активности на интернет во последните 
3 месеци

Activities on the Internet in the last 
3 months

Праќање / примање електронска пошта 
(е-mail)

73.3 76.7 69.5 83.6 70.5 59.0 Sending or receiving e-mails

Телефонирање преку интернет/видео 
повици преку вебкам 

74.7 73.4 76.2 77.2 74.1 71.1 Telephoning over the Internet / video 
calls via webcam 

Праќање пораки до сајтови за разговор, 
социјални мрежи, блогови, новински 
групи или он-лајн форуми за дискусии, 
употреба на инстант пораки 

72.8 71.3 74.4 89.7 68.5 46.1 Posting messages to chat sites, social 
network sites, blogs, newsgroups 
or on-line discussion forum, use of 
instant messaging

Читање или симнување он-лајн новини/
весници/списанија од интернет

71.4 75.6 66.7 69.7 72.9 66.3 Reading or downloading online news 
/ newspapers / news magazines

Наоѓање информации за производи/
услуги  

64.1 66.4 61.6 65.2 65.0 54.4 Finding information about goods or 
services

Слушање веб-радио или гледање веб-
телевизија

53.2 53.7 52.5 69.1 48.8 30.7 Listening to web radios or watching 
web television

Играње или симнување игри, слики, 
филмови или музика 

52.3 52.6 51.9 72.4 45.7 32.3 Playing or downloading games, 
images, films or music

Играње мрежни игри со други лица 29.8 32.5 26.7 48.1 23.3 14.8 Playing networked games with other 
persons 

Ставање на лично креирана содржина на 
веб-страници

31.0 30.2 32.0 45.2 25.9 20.4 Uploading self-created content to any 
website to be shared

Креирање на веб-страници или блогови 5.1 6.5 3.4 9.8 3.3 1.5 Creating websites or blogs

Закажување на лекар  преку веб-
страница (пр., во болница или 
здравствен центар) 

1.7 1.5 1.9 - 2.6 0.8 Making an appointment with a 
practitioner via a website (e.g. of a 
hospital or a health care centre)

Користење услуги поврзани со патување 
и сместување 

11.2 10.6 11.8 5.7 13.7 11.1 Using services related to travel and 
accommodation

Продажба на производи/услуги (на пр.: 
преку аукции) 

4.7 5.9 3.3 5.2 4.3 5.4 Selling goods or services, e.g. via 
auctions 

Интернет-банкарство 13.6 14.1 13.0 5.0 17.1 16.6 Internet banking 

1) Периодот "последните 3 месеци"  е првото тримесечје од годината
1) The period "the last 3 months" is the first quarter of the reference year
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Г-03: Корисници (15-74) на мобилен телефон, компјутер и интернет во последните 3 месеци, по образовни групи (%)
G-03: Mobile phone, computer and Internet users (aged 15-74), in the last 3 months, by education groups (%)

Г-04: Корисници (15-74) на мобилен телефон, компјутер и интернет во последните 3 месеци,                                
според работниот статус (%)

G-04: Mobile phone, computer and Internet users (aged 15-74) in the last 3 months, by labour status (%)
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Т-04: Мобилна употреба на интернет во последните 3 месеци, според полот и возрасните групи (во %)

Т-04: Mobile usage of the Internet in the last 3 months, by sex and age groups (in %)

Вкупно  
Total

Пол / Sex Возрасни групи / Age groups 

машки 
male

 женски 
 female

15-24 25-54 55-74

Корисници на интернет во последните 3 
месеци1)

100 100 100 100 100 100 Internet users in the last 3 months1)

Пристап до интернет надвор од 
дома  или работа преку преносливи 
компјутери: 

Аccess the internet away from home or 
work via: 

Лаптоп, ноутбук, нетбук 21.6 21.5 21.6 27.6 19.2 18.2 Laptop, notebook or netbook

Таблет компјутер 2.5 2.8 2.1 2.9 2.6 0.5 Tablet 

Ниедно од горенаведените 77.6 77.6 77.6 71.2 80.1 81.3 None of the above 

Вид на мрежа употребена за поврзување 
на преносливиот компјутер на интернет 

Type of networks used to connect the 
portable computer to the internet

Мобилна тел. мрежа со USB или картичка 
(пр., интегрирана SIM картичка) 

6.8 5.9 7.8 9.1 6.4 1.9 Mobile phone network, using USB key or 
card (e.g. integrated SIM card)

Безжична мрежа (пр., WiFi) 18.2 19.2 17.1 24.0 15.7 16.8 Wireless network (e.g. WiFi)

Честота на пристап до интернет преку 
пренослив компјутер:

Frequency of access the internet using a 
portable computer:

Секој ден или речиси секој ден 8.6 9.1 7.9 10.9 8.2 3.3 every day or almost every day

Најмалку еднаш неделно 8.1 8.4 7.7 10.5 6.7 10.2 every day or almost every day

Помалку од еднаш неделно 5.8 4.9 6.7 7.4 5.1 5.3 at least once a week (but not every day)

Пристап до интернет надвор од дома/
работа преку рачен уред:

Аccess the internet away from home or 
work via a handheld device:

Мобилен телефон или паметен телефон 21.6 23.0 20.1 28.1 20.3 9.7 Mobile phone or smart phone

Други рачни уреди (пр., PDA, MP3, 
е-книги, конзола за игри), без таблет 
компјутер

1.2 1.2 1.2 1.4 1.2   - Other handheld device (e.g. PDA, MP3 
player, e-book reader, handheld games 
console; excluding tablet computer)

Ниедно од горенаведените 78.2 76.7 79.9 71.9 79.5 90.3 None of the above

Вид на мрежа употребена за поврзување 
на рачниот уред на интернет 

Type of networks used to connect the 
handheld device to the Internet 

Мобилна тел.мрежа (пр., GPRS, UMTS) 11.5 13.1 9.8 11.7 12.0 7.8 Mobile phone network (e.g. GPRS, UMTS)

   од која, мобилна со широк опсег, 
најмалку 3G (пр., UMTS) 

4.8 6.2 3.3 4.7 5.3 1.5  of which, broadband connection (at least 
3G, e.g. UMTS)

Безжична мрежа (пр., WiFi) 15.4 16.7 13.9 21.4 14.2 3.7 Wireless network (e.g. WiFi)

Честота на пристап до интернет преку 
рачен уред:

Frequency of access the internet using a 
handheld device:

Секој ден или речиси секој ден 7.8 9.5 5.9 9.5 8.0 0.8 every day or almost every day

Најмалку еднаш неделно 9.3 9.6 8.9 12.8 8.3 4.2 at least once a week (but not every day)

Помалку од еднаш неделно 4.7 4.2 5.3 5.9 4.2 4.7 less than once week

Prodol`uva na stranica 9 Continuing on page 9
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Т-04: Мобилна употреба на интернет во последните 3 месеци, според полот и возрасните групи (во %)

Т-04: Mobile usage of the Internet in the last 3 months, by sex and age groups (in %)

Вкупно  
Total

Пол / Sex Возрасни групи / Age groups 

машки 
male

 женски 
 female

15-24 25-54 55-74

Користење интернет преку рачен уред за 
приватна намена, за:

Using Internet via a handheld device for 
private purpose for the following activities

Праќање/примање е-пошта 14.8 16.3 13.1 14.8 16.1 5.3 Sending / receiving e-mails

Читање/симнување он-лајн новини, 
весници

7.8 9.4 5.9 6.6 8.8 4.1 Reading or downloading online news, 
newspapers, news magazines

Читање/симнување он-лајн книги или 
е-книги

1.9 1.6 2.2 1.9 2.0 1.1 Reading or downloading online books or 
e-books

Играње/симнување игри, слики, филмови 
или музика

6.8 5.4 8.4 10.7 5.6 2.2 Playing or downloading games, images, 
video or music

Употреба на поткаст за автоматско 
преземање на аудио и видео фајлови

2.6 1.8 3.5 4.5 1.9 1.1 Using podcast service to automatically 
receive audio or video files of interest

Учество во социјални мрежи (креирање 
кориснички профил, праќање пораки или 
др. на фејсбук, твитер итн.)

12.5 12.0 13.0 17.1 11.7 2.2 Participating in social networks (creating 
user profile, posting messages or other 
contributions to facebook, twitter, etc.)

Други активности 1.9 2.9 0.9 1.0 2.2 3.3 Other

Употребиле интернет-апликации на 
рачниот уред за местоположбата 
(пр.,GPS)

7.5 8.2 6.7 11.2 6.6 1.5 Used internet applications (apps) on a 
handheld device exploiting the information 
about where they are (e.g. GPS)

Не употребиле интернет-апликации 
на рачниот уред за местоположбата 
(пр.,GPS)

10.6 10.8 10.4 13.6 10.0 4.8 Didn't use internet applications (apps) on a 
handheld device exploiting the information 
about where they are (e.g. GPS) 

Не знаат дали употребиле интернет-
апликации на рачниот уред за 
местоположбата (пр.,GPS)

3.7 4.4 3.0 3.3 4.0 3.3 Don't know whether they used internet 
applications (apps) on a handheld device 
exploiting the information about where 
they are (e.g. GPS)

Употреба на пренослив компјутер или 
рачен уред за пристап до интернет за 
професионални цели, надвор од дома/
работа

7.5 9.6 5.0 1.0 10.6 6.7 Use a portable computer or handheld 
device to access the internet for 
professional purposes (to perform work 
related tasks) away from home or work

Се соочиле со следните проблеми при 
употребата на пренослив компјутер или 
рачен уред надвор од дома/работа за 
пристап до интернет, во последните 3 
месеци:

Encountered any of the following 
problems when using a portable computer 
or handheld device away from home or 
work to access the internet in the last 3 
months: 

Потешкотии да добијат информација за 
чинењето на интернет-пристапот

5.6 5.1 6.2 9.5 3.9 4.5 Difficulty in obtaining information about 
cost of accessing the internet 

Неочекувано високи сметки за пристапот 
до интернет

3.7 3.3 4.1 5.5 2.9 3.1 Unexpected high bills (e.g. after moving 
outside local tariff area or roaming to 
foreign service)

Почести проблеми со сигналот 
на мобилната телефонска мрежа 
(недостапност, мала брзина)

11.6 11.4 11.8 15.0 10.8 6.1 Frequent difficulties with mobile phone 
network signal (unavailability of broadband 
or low speed)

Prodol`uva na stranica 10 Continuing on page 10
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Т-04: Мобилна употреба на интернет во последните 3 месеци, според полот и возрасните групи (во %)

Т-04: Mobile usage of the Internet in the last 3 months, by sex and age groups (in %)

Вкупно  
Total

Пол / Sex Возрасни групи / Age groups 

машки 
male

 женски 
 female

15-24 25-54 55-74

Проблеми при сетирањето или 
менувањето на параметрите на 
интернет-пристапот 

5.9 6.8 4.8 9.1 4.9 1.5 Difficulties in setting or changing 
parameters for internet access 

Неповолност од користењето на мал 
екран

4.0 4.1 3.8 6.6 3.1 1.5 Inconvenience of using small screen or 
entering text on handheld device

Друго 8.8 9.1 8.4 7.9 9.1 9.3 Other

Причини за непристапување на 
интернет со пренослив или рачен уред

The reasons for not accessing the internet 
with a portable computer or handheld 
device

Нема потреба од интернет-пристап 
надвор од дома или работа

46.2 44.5 48.2 24.3 54.2 62.4 Do not need internet access away from 
home or work

Не знае како да употреби или тоа е 
многу сложено

9.8 9.8 9.8 3.1 11.0 23.7 Do not know how to use or use is too 
complicated

Неповолност од користењето на мал 
екран

6.2 7.6 4.6 5.7 6.1 8.7 Inconvenience of using small screen on a 
handheld device

Премногу скапо 33.4 35.1 31.5 43.1 31.1 17.3 Too expensive (the device and/or the 
internet subscription)

Недостапна широкопојасна поврзаност 
или поврзаноста е многу бавна

3.6 3.3 4.0 6.4 2.6 1.9 Unavailability of broadband or connection 
is too slow

Загриженост за приватноста или 
безбедноста

1.9 2.3 1.6 2.2 2.0 0.8 Security or privacy concerns

1) Периодот "последните 3 месеци"  е првото тримесечје од годината
1) The period "the last 3 months" is the first quarter of the reference year
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Т-05: Поединци кои нарачале/купиле производи или услуги преку интернет за приватна намена (%)

T-05: Individuals having ordered/bought goods or services for private purpose over the Internet (%)

Користеле интернет (кога било) 100 Used the Internet (ever to have used)

Време на нарачката преку интернет Period of order/purchase via Internet

 во последните 3 месеци 4.3 In the last 3 months

 пред 3 месеци до 1 година 3.6 Between 3 months and a year ago

 пред повеќе од 1 година 3.6 More than a year ago

 никогаш 88.6 Never ordered/bought

Нарачале/купиле производи/услуги преку интернет (кога 
било)

11.4
Ordered/bought goods or services via Internet (ever to have 
used)

Нарачале преку интернет во посл.12 месеци 7.8
Ordered/bought goods or services via Internet in the last 12 
months

Нарачале преку интернет во посл.12 месеци 100 Ordered via Internet in the last 12 months

Производи/услуги нарачани преку интернет во последните 
12 месеци:

Good/services ordered via Internet in the last 12 months:

Прехранбени и др. производи 8.1 Food/ groceries

Производи за домаќинство 18.4 Household goods 

Медицина, лекови 4.7 Medicine, medication

Филм,музика 6.9 Film/music

Книги, списанија, весници, е-книги 17.7 Books/magazines/e-books

Материјали за е-учење 11.9 e-learning materials

Облека, спортска опрема 29.8 Clothes, sports goods

Софтвер за видеоигри и надградби 7.4 Video games software and upgrades

Друг компјутерски софтвер и надградби 11.2 Other computer software and upgrades 

Компјутерски хардвер 13.1 Computer hardware

Електронска опрема (и камери) 9.9 Electronic equipment (incl. cameras)

Телекомуникациски услуги (претплата за ТВ, интернет,  
фиксен, мобилен телефон и др.)

11.3
Telecommunication services (e.g. TV, internet subscriptions, 
fixed or mobile phone subscriptions, etc.)

Купување акции, осигурување и др. финансиски услуги 1.1 Share purchases, insurance policies and other financial services

Хотелско и др. сместувања за одмор 19.4 Holiday accommodation

Други аранжмани за патувања 17.6 Other travel arrangements 

Билети за настани (кино, театар и др.) 12.4 Tickets for events

Друго 10.5 Other

Купиле/нарачале производи/услуги според земјата на 
потекло/престој на продавачот:

Buying or ordering goods or services by country of origin/
residence of the seller 

Продавачи од земјава (РМ) 54.8 National sellers

Продавачи од земјите на ЕУ 36.2 Sellers from other EU countries

Продавачи од другиот дел на светот 24.9 Sellers from the rest of the world

Земјата на продавачот не е позната 5.3 Country of origin of sellers is not known
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Further information about the statistics can be found on the web page of the State Statistical Office

Г-05: Користење интернет за интеракција со јавната власт во последните 12 месеци  
(% од корисниците на интернет во последните 12 месеци)                                                                                        

G-05: Using the Internet for interacting with public authorities in the last 12 months                                                                                                     
(% of the internet users in the last 12 months)

Simnuvawe na oficijalni 
formulari) / Downloading official forms 
from public authorities’ websites

Dobiv. informacii od veb-
stranicite na јавната власт  
Obtaining information from public 
authorities’ websites

Ispra}awe na popolneti 
formulari, elektronski   
Sending filled in forms to public 
authorities' websites, electronically

Koristenici na e-vlada vo posl. 12 
meseci 
Use of e-government in the last 12 months

11.8

19.7

24.8

32.6
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Испраќање на пополнети
формулари, електронски

Симнување на официјални
формулари

Добив.информации од веб-
страниците на јавната власт

Корисници на е-влада во
посл.12 месеци


