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Домови и интернати за ученици и студенти, 2019/2020 година

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2019/2020 година, вкупниот број на ученици и на студенти 
сместени во домовите за ученици во основното и во средното образование и во студентските домови изнесува 5 727, 
што претставува намалување за 4.5 % во однос на 2018/2019 година. Во домовите за ученици што посетуваат средни 
верски училишта се сместени 192 ученици.

Со годишните извештаи се опфатени 36 домови: домовите за ученици во основните училишта, домовите за ученици 
во средните училишта, домовите за ученици во средните верски училишта и студентските домови.

Домовите за ученици и студентските домови обезбедуваат сместување, исхрана и воспитание на ученици и студенти 
за време на школувањето надвор од местото на постојано живеење на родителите/издржувателите.

Homes and boarding schools for pupils and students, 2019/2020

According to the data of the State Statistical Office, in 2019/2020, the total number of pupils and students accommodated in homes 
for pupils in primary and secondary school and student dormitories was 5 727, which represents a decrease of 4.5% compared to 
2018/2019. The homes for students in secondary religious schools accommodated 192 students.

The annual reports cover 36 homes: homes for pupils in primary school, homes for pupils in secondary school, homes for secondary 
religious school students and student dormitories. 

Pupil and student homes and student dormitories provide lodging, food and education for pupils and students in the course of schooling 
outside their parents’/guardians’ place of residence.

СОЦИЈАЛНА СТАТИСТИКА - SOCIAL STATISTICS
СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE



Издавач: Државен завод за статистика
Скопје, „Даме Груев“ 4, Факс: 02 3111 336
Подготвил: Перо Илиевски
Publisher: State Statistical Office
Skopje, Dame Gruev 4, Fax: +389 2 3111 336
Prepared by: Pero Ilievski

Кориснички барања
Телефон: 02 3295 741
Ел.пошта: info@stat.gov.mk
User requests
Tel: +389 2 3295 741
E-mail: info@stat.gov.mk

Прашања и информации
Телефон: 02 3295 666
Ел.пошта: press@stat.gov.mk
Enquiries and information
Tel: +389 2 3295 666
E-mail: press@stat.gov.mk

При користење на податоците да се наведе изворот
When using data, please state the source

2
20.07.2020

Година/Year LVIII
Број/No: 2.1.20.27

Za podetalni informacii poglednete ja veb - stranicata na Dr`avniot zavod za statistika.

Further information about the statistics can be found on the web - page of the State Statistical Office.

T-01: Видови домови и интернати и ученици и студенти според училиштето што го посетуваат  
T-01: Types of homes  and boarding houses and pupils and students according to the school they attend 

 

Вкупно
Total

Видови домови и интернати 
Types of homes - boarding houses Вкупно 

ученици и 
студенти

Total 
pupils- 

students

Посетуваат: 
Attending:

Вработени во 
домовите и 
интернатите
Employees 
in homes-
boarding 
houses  

домови за ученици 
во основните 

училишта
homes for pupils in 

primary schools

домови за ученици 
во средните 

училишта
homes for pupils in 
secondary schools

студентски 
домови
student 

dormitories

основно 
училиште
 primary 
schools

средно 
училиште

 secon-
dary 

schools

висока стручна 
школа, 

факултет
higher school, 

faculty
2019/2020 34 8 14 12 5 727  87 1 859 3 781  482 2019/2020
2018/2019 35 8 14 13 5 998  96 1 972 3 930  503 2018/2019
2019/2020 
------------ 

2018/2019
97.1 100.0 100.0 92.3 95.5 90.6 94.3 96.2 95.8

2019/2020 
------------ 

2018/2019

 T-02: Ученици и студенти сместени во домови и интернати според училиштето што го посетуваат 
T-02: Number of pupils and students lodging in homes and boarding houses according to the school they attend 

 

Вкупно ученици и 
студенти

Total pupils- students

Видови домови/интернати 
Types of homes - boarding houses

 

домови за ученици во основни 
училишта

homes for pupils in primary 
schools

домови за ученици во средни 
училишта

homes for pupils in secondary 
schools

студентски домови
student dormitories

2019/2020 5 727  76 1 561 4 090 2019/2020
2018/2019 5 998  84 1 585 4 329 2018/2019
2019/2020 
------------- 

2018/2019
95.5 90.5 98.5 94.5

2019/2020 
------------- 

2018/2019
Посетуваат:  Attending: 

Основно училиште  87  76  11 - Primary schools
Средно училиште 1 859 - 1 548  311 Secondary schools
Висока стручна 
школа, факултет 3 781 -  2 3 779 Higher school, faculty

T-03: Домови за ученици што посетуваат средни верски училишта 
T-03: Homes for secondary religious school students 

 
Вкупно домови

Total homes
Вкупно ученици

Total pupils
Вработени во домовите

Employees in homes  
2019/2020 2 192 43 2019/2020
2018/2019 2 240 44 2018/2019
2019/2020 
------------- 

2018/2019
100.0 80.0 97.7

2019/2020 
------------- 

2018/2019
Домови за ученици во 
православно верско училиште

1 39 18 Homes for orthodox religious 
school students

Домови за ученици во исламско 
верско училиште

1 153 25 Homes for islamic religious 
school students


