Наместо вовед
Во Вашата редовна работа соочени сте со постојано или повремено
користење на информации кои треба да ги збогатат Вашите
сознанија, но и да го олеснат процесот на одлучување.

Во Каталогот се претставени дел од статистичките публикации на
Државниот заводот за статистика, како и можностите за поголема
достапност на податоците.
За подобро задоволување на потребите на корисниците, Државниот
завод за статистика постојано го проширува видот на услугите што ги
нуди и ја збогатува содржината на веб-страницата. Добредојдовте во
светот на информациите и дозволете Државниот завод за статистика
да биде прва станица на Вашиот пат до успехот.

Директор
Лидија Костовска

Namesto voved

Со Вашиот избор да ги користите статистичките публикации и услуги
на Државниот завод за статистика, направивте еден од најдобрите
избори за користење на навремени, веродостојни и сеопфатни
податоци за Република Македонија.
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Државен завод за статистика: Прва станица на вашиот пат
до успехот
Публикации
Публикациите претставени во овој Каталог во печатена форма се
достапни за корисниците во Библиотеката, а во електронска форма
на веб-страницата на Државниот завод за статистика.

Dr`aven zavod za statistika:
Prva stanica na va{iot pat do uspehot

Веб - страница
Најновите податоци и информации секогаш ќе ги најдете на вебстраницата на Државниот завод за статистика: http://www.stat.gov.mk.
Барања на податоци по телефон
Основните информации за земјата, на едноставен начин и бесплатно,
можете да ги добиете по телефон.
Библиотека
Библиотечниот фонд содржи статистички публикации на повеќе
национални статистички уреди и меѓународни статистички
институции, како и сите изданија на Државниот завод за
статистика.
Во Библиотеката можете да се обратите секогаш кога Ви е потребна
и консултација за начинот на користење на податоците.
ПОДГОТОВКА НА
КОРИСНИЦИТЕ

ПОДАТОЦИ

СПОРЕД

ПОТРЕБИТЕ

НА

За сите статистички податоци што не можете да ги најдете
во публикациите, Државниот завод за статистика изработува
податоци во согласност со Вашите потреби.
За сите информации кои Ви се потребни и не можете да ги најдете на
друго место, слободно обратете се до Државниот завод за статистика
каде што стручен тим Ви стои на располагање за подготовка на
податоците според Вашите потреби.

Со овие услуги, за подготовка на податоци според потребите на
корисниците, Државниот завод за статистика - обезбедува:
-најбрза подготовка на информациите од тим на експерти;
-ажурни и релевантни статистички податоци и информации;
-во рок од 24 часа информација за начинот и можностите за
одговарање на барањето;
-консултација и стручна помош на секој корисник за подобро
користење на податоците;

Dr`aven zavod za statistika:

Prva stanica na va{iot pat do uspehot

-доставување на податоците на македонски и на англиски
јазик и на различни медиуми: пошта (хартија и/или ЦД Ром),
е-пошта и факс.

Статистички годишник на Република
Македонија, 2016
Најсеопфатно издание со статистички
податоци за социоекономскиот, политичкиот
и општествениот живот во Република
Македонија.

Multisektorski
statistiki

Годишните податоци и временските серии
за населението, вработеноста, индустријата,
трговијата, бруто-домашниот производ,
образованието и многу други, даваат статистичка панорама на
Република Македонија и особено на нејзиното место во Европа и
во светот.
македонски и англиски
662 страници
електронско и печатено издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=34&rbr=627

Македонија во бројки, 2016
Основните статистички податоци
за
Македонија од областа на економијата и
социјалниот живот, прикажани во оваа
публикација, овозможуваат во секое време
да ги имате при рака информациите кои се
најчесто потребни.

МАКЕДОНИЈА
ВО БРОЈКИ

македонски и англиски
88 страници
електронско и печатено издание
www.stat.gov.mk

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=27&rbr=631
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Регионите во Република
Македонија, 2016
Оваа публикација содржи податоци
од социо-економски индикатори
од осумте региони во Република
Македонија.
Со табели, мапи и коментари што се однесуваат на податоците,
е лесно да се препознаат сличностите и различностите помеѓу
регионите.
Со оваа публикација, процесот на планирање на регионално ниво
ќе биде подобрено и полесно.

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=32&rbr=628

Месечен статистички извештај
Конјунктурни податоци за индустријата,
земјоделството, шумарството, градежништвото, сообраќајот, прометот, цените, вработеноста.
Повеќегодишните серии на податоци го прават
ова издание корисен прирачник за следење
на економските појави во подолг временски
период.
македонски и англиски
78 страници
електронско и печатено издание
http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=28&rbrObl=37

Multisektorski
statistiki

македонски и англиски
131 страница
електронско и печатено издание

Статистика на животна средина, 2015

Multisektorski
statistiki

Публикацијата содржи голем сет на
индикатори за животна средина, кои се
расположливи освен во оваа и во други
институции во Република Македонија и со
кои се прикажува квалитетот на на медиумите
на животната средина (вода, воздух, почва),
еколошките проблеми (осиромашовувње
на озонскиот слој и климатските промени,
заштита на животната средина и губењето на
биолошката разновидност, создавањето на отпад и управувањето со
него) и креирањето на секторските политики (индикатори поврзани
со земјоделството, шумарството, туризмот и инструментите на
политиката за заштита на животната средина).
македонски и англиски
166 страници
електронско и печатено издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=20&rbr=601

Жените и мажите во Македонија, 2016
Оваа публикација Ви нуди разновидни податоци
за жените и мажите во Македонија од различни
аспекти.
Вашите анализи за положбата на жените
и мажите во Македонија, дополнете ги со
статистички податоци за образованието,
виталните аспекти, животниот стандард,
вработеноста, културата, судството и друго.
македонски и англиски
99 страници
електронско и печатено издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=23&rbr=643

Одржлив развој, 2016

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=47&rbr=637

Статистички албум на Република
Македонија
Во оваа публикација прва од ваков вид
направено е графичко прикажување
на податоците и информациите за
општествениот и стопанскиот живот во
републиката. Целта е да ги прикажеме
податоците на сликовит и популарен начин за да бидат достапни,
разбирливи и поинтересни за поширокиот круг на корисници.
Во таа смисла е прилагоден и изборот и систематизацијата на
материјалот.
македонски и англиски
41 страница
електронско и печатено издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=75&rbr=638

Multisektorski
statistiki

Одржливиот развој претставува напор
на сегашните генерации да обезбедат
континуиран напредок на квалитетот на
животот на сегашните генерации без да се
загрози развојот на идните генерации.
Главните индикатори кои се наметнуваат како
основа на одржливиот развој се: климатските
промени и чистата енергија, одржливоста на
сообраќајот, одржливиот модел на производство и потрошувачка,
зачувувањето и управувањето со природние ресурси, јавното
здравство, социјалната вклученост, демографијата и миграциите,
глобалната сиромаштија и соочување со предизвиците на
одржливиот развој.
Оваа публикација со широк спектар на индикатори ќе претставува од
посебен интерес на научните установи, индустриските капацитети и
воопшто за широката јавност.
македонски и англиски
191 страница
електронско и печатено издание

25 години НЕЗАВИСНА
МАКЕДОНИЈА
Во оваа јубилејна публикација со
кратки текстови, табели и графикони
прикажани се статистички податоци
кои го отсликуваат општественополитичкиот и економскиот живот на
Република македонија во 25 годишниот период на самостојност.
македонски и англиски
44 страници
електронско и печатено издание

Multisektorski
statistiki

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=76&rbr=642

МакСтат ИЗБОР
Во ова ново издание на Државниот завод
за статистика на еден поинаков начин
презентирани се дел од податоците со
кои располага Заводот. Публикацијата
е поделена во 20 области во кои преку
табели, графикони инфографици и
кратки коментари се презентирани
трендовите на дел од појавите што ги
следиме. Прикажани се податоци кои визуелно ги претставуваат
социоекономските случувања во Република Македонија.
македонски и англиски
70 страници
електронско и печатено издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=80&rbr=650

Природно движење на населението,
2015

македонски и англиски
115 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=10&rbr=633

Процени на населението на 30.6.2015 и 31.12.2015 според
полот и возраста, по општини и статистички региони
(НТЕС 3), 2013
Статистичкиот преглед содржи податоци за проценката на бројот
на населението по возраст и пол на национално, регионално и
општинско ниво.
Податоците се предмет на интерес како на домашната така и на
меѓународната јавност и се применува во градењето на политиките
за научни и развојни цели во општеството.
македонски
65 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=11&rbr=634

Naselenie i socijalni
statistiki

Статистичкиот преглед содржи податоци и
показатели од доменот на виталната статистика
т.е за: родените, умрените лица, склучените
и разведени баракови на национално,
регионално и општинско ниво. Податоците
служат за следење и анализа на природното
движење на наслението заради правилно
креирање, следење и оценка на различни политики (социјални,
здравствени, образовни итн) поддршка на локалната власт и
алокација на средства, информирање на јавноста и економијата,
задоволување на меѓународните барања.

Миграции, 2015

Naselenie i socijalni
statistiki

Статистичкиот преглед содржи податоци зa
внатешните и надворешните миграции,
заедно со демографските и социоекономските
карактеристики на лицата кои се преселуваат
во и од Република Македонија. Податоците
овозможуваат следење на механичкото
движење на населението како компонента
која директно влијае на бројната состојба на
населението и перспективите на неговиот
иден развој.
македонски и англиски
112 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=9&rbr=630

Основни и средни училишта на крајот на учебната
2014/2015 година
Статистичкиот преглед содржи податоци за основните и средните
училишта на крајот од учебната година во Република Македонија.
Податоците се однесуваат на бројот на учениците и наставниците
по разни белези (пол, возраст, успех, паралелки, национална
припадност) според видот на основните и средните училишта во
Република Македонија, на национално ниво, статистички региони
по општини.
Податоците се предмет на интерес како на домашни така и
на меѓународни корисници и се применуваат во градењето на
образовните и економските политики во општеството.
македонски и англиски
64 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=41&rbr=625

Основни и средни училишта на
почетокот на учебната 2015/2016 година

Запишани студенти во учебната 2015/2016 година
Статистичкиот преглед содржи податоци за запишаните студенти
на додипломски студии во академска година, на ниво на Република
Македонија и по општини.
Податоците се однесуваат на бројот на запишани студенти по разни
белези (годините на студирање на студентите, претходно завршената
школска подготовка, возраста, изјаснувањето за припадност кон
етничка заедница, државјанството, местото на постојано живеење
итн.)
Публикацијата содржи и податоци за наставниците и соработниците
во наставата според: пол, возраст, припадност кон етничка заедница,
научни квалификации и траење на работното време.
Податоците се предмет на интерес како на домашни така и на
меѓународни корисници и се применуваат во градењето на образовните
и економските политики во општеството.
македонски и англиски
186 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=38&rbr=644

Naselenie i socijalni
statistiki

Статистичкиот преглед содржи податоци за
основните и средните училишта на почетокот од
учебната година во Република Македонија.
Податоците се однесуваат на бројот
на
запишани ученици по разни белези (пол,
возраст, паралелки, национална припадност)
и наставниците според видот на основните и
средните училишта во Република Македонија,
на национално ниво, статистички региони по општини.
Податоците се предмет на интерес како на домашни така и на
меѓународни корисници и се применуваат во градењето на образовните
и економските политики во општеството.
македонски и англиски
51 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=42&rbr=626

Naselenie i socijalni
statistiki

Дипломирани студенти, 2015 (прв, втор и
трет циклус)
Во статистичкиот преглед се презентирани
податоци за дипломираните студенти (прв,
втор и трет циклус) во календарска година, на
ниво на Република Македонија и по општини.
Податоците во прегледот се систематизирани
по видови на школи, отсеци и групи, според
начинот на студирање на студентите, местото
на постојано живеење, возраста, полот, припадноста кон етничка
заедница, студенти странски државјани кои дипломирале на
факултетите и високите стручни школи во Република Македонија
итн.
Податоците се предмет на интерес како на домашни така и на
меѓународни корисници и се применуваат во градењето на
образовните и економските политики во општеството.
македонски и англиски
113 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=37&rbr=654

Запишани студенти на последипломски студии, 2015/2016
Во статистичкиот преглед се презентирани податоци за лицата
запишани на последипломски студии (магистерски, специјалистички
и докторски) во академска година на високообразовните установи и
научните установи на ниво на Република Македонија.
Статистичките податоци се презентирани според повеќе белези: вид
и локација на факултетите, возраст, пол, изјаснување за припадност
кон етничка заедница, научна област на трудовите итн.
Податоците се предмет на интерес како на домашни така и на
меѓународни корисници и се применуваат во градењето на
образовните и економските политики во општеството.
македонски и англиски
135 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=39&rbr=651

Установи за згрижување и воспитание на
деца - детски градинки - центри за ран
детски развој, 2015

македонски и англиски
53 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=21&rbr=617

Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2015
Публикацијата содржи податоци за корисниците на социјална
заштита, установите за сместување на деца без родители
и родителска грижа, установите за сместување на лица со
посебни потреби, установите за згрижување на деца и млади со
воспитно-социјални проблеми, организациите за професионална
рехабилитација, установите-домови за возрасни лица, податоци за
центрите за социјална работа, корисниците на социјална парична
помош и додатоци за деца. Публикацијата е збогатена и со преглед
по општини и по региони.
македонски и англиски
50 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=22&rbr=647

Naselenie i socijalni
statistiki

Статистичкиот преглед содржи податоци за
установите за згрижување и воспитание на
деца во детските градинки - центри за ран
детски развој според јазикот на кој се изведува
дејноста, должината на дневниот престој и
храната, користењето партиципација, според
полот и возраста, како и според занимањето и вработеноста на
родителот - старателот. Во публикацијата се вклучени и податоци
за вработените според занимањето и припадноста кон етничка
зедница. Публикацијата е збогатена и со преглед по општини,
региони и населени места.

Сторители на кривични дела, 2015
Публикацијата содржи статистички податоци
кои се резултат на редовните годишни
статистички истражувања и обезбедуваат
информации за сторителите на кривични дела
во сите фази на постапката, почнувајќи од
поднесувањето на пријавата до правосилноста
на пресудата.
македонски и англиски
133 страници
електронско издание

Naselenie i socijalni
statistiki

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=43&rbr=635

Научна и истражувачкo-развојна дејност, 2015
Научно-истражувачката дејност е основен двигател на развојот
на секоја земја. Оваа публикација нуди податоци за состојбите во
Република Македонија во оваа област.
Најголема предност на оваа публикација е што нуди меѓународно
споредливи статистички податоци, според методологијата на
ОЕЦД - упатство Frascati, за бројот на вработените во научноистражувачките организации, како и во високообразовните и други
установи кои се занимаваат со научно-истражувачка дејност, според
школската подготовка, должината на работното време, завршените
и незавршените научни проекти, приходите и расходите.
македонски и англиски
44 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=40&rbr=653

Анкета за работната сила, 2015
Оваа публикација содржи податоци за
структурата на работната сила, вработеноста
и невработеноста според возраста, полот,
школската подготовка и други белези,
податоци за дополнителното ангажирање на
вработените, како и податоци за неактивното
население.

Главни показатели за следење на промените кај работната сила се:
- Стапката на активност;
- Стапката на вработеност;
- Стапката на невработеност;
- Стапка на вработеност според највисокото стекнато ниво на
образование;
- Лица кои живеат во домаќинства без вработени;
- Лица кои рано го напуштаат образованието;
- Лица со низок степен на образование;
- Доживотно учење.
македонски и англиски
131 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=3&rbr=620

Pazar na trudot

Во публикацијата се презентирани, во околу
90 табели, основните резултати од Анкетата за работната сила.
Анкетата е целосно усогласена со стандардите на Меѓународната
организација на трудот (ILO) и со методолошките препораки на
статистичкиот завод на Европската унија (EUROSTAT) и е извор
на податоци за состојбата и движењето на пазарот на трудот во
Република Македонија.

Анкета за структура на заработувачката,
2014

Pazar na trudot

Публикацијата која за прв пат ја издаде
Државниот завод за статистика со податоците
кои се наоѓаат во неа, овозможува формирање
на сеопфатен статистички информативен
систем на пазарот на трудот во Република
Македонија. Податоците за вкупните
заработувачки на вработените од страна
на работодавачот даваат неопходни информации за следење на
промените на пазарот на трудот.
Со оглед на тоа дека публикацијата содржи податоци за вработените
според занимањата и други белези карактеристични за работната
сила, може да послужи како добра основа за анализи на одделни
појави во областа на пазарот на трудот а особено во доменот на
креирање на инвестициони планови како во земјата, така и на
заинтересирани инвеститори од странство.
македонски и англиски
67 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=67&rbr=621

Бруто-домашен производ, 2014
Оваа публикација содржи детални годишни
податоци за БДП по тековни и по постојани
цени.

македонски и англиски
58 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=44&rbr=648

Национална економија
и финансии

Во околу 40 табели се прикажани: основните
макроекономски показатели за развојот на
Република Македонија, основните категории
на БДП пресметани според производниот
метод, расчленети по дејности според
Националната класификација на дејностите и расходните агрегати
на БДП, при што потрошувачката на домаќинствата е расчленета на
ниво на производи според класификацијата COICOP, а инвестициите
во основни средства според класификацијата CPA.

Приходи, потрошува~ка
и цени

Потрошувачка на домаќинствата, 2015
Подготовката на маркетиншки анализи и
планови започнува со соодветна анализа на
трендовите во потрошувачката на населението.
Податоците во оваа публикација се однесуваат
на просечните расположливи средства според
изворите, висината на употребените средства
според повеќе белези и количествата на
потрошени прехранбени артикли и други
производи за лична употреба. Покрај тоа, публикацијата нуди
информации и за условите на домување, снабденоста на
домаќинствата со трајни добра, како и за субјективното мислење на
домаќинствата за нивниот животен стандард.
македонски и англиски
122 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=2&rbr=623

Анкета за приходи и услови за живеење во Република
Македонија, 2015
Оваа публикација обезбедува структурни индикатпри за споредбена
анализа на ниво на ЕУ и пресметки на прераспределбата на
приходите и манифестацијата на сиромаштијата и социјалната
исклученост.
Публикацијата содржи податоци кои ја отсликуваат состојбата во
кое живее населението, сиромаштијата и социјалната исклученост.
Податоците се меѓународно споредливи и можат да им послужат
на корисниците за анализа која би придонела како за подготовка
на стратешки економски планови така и за донесување на одлуки
поврзани со социјалната сфера.
македонски и англиски
38 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=68&rbr=656

Полјоделство, овоштарство и лозарство,
2015
Во овој статистички преглед се презентирани
статистички податоци за засеаните и
ожнеаните површини, вкупното производство
и производството по единица површина
на земјоделски производи во Република
Македонија, по општини.
македонски и англиски
60 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=5&rbr=613

Во статистичкиот преглед се систематизирани и презентирани
податоци за бројот на добитокот, живината и пчелните семејства,
како и податоци за производството на добиточни производи:
млеко, месо, волна, јајца и мед. Податоците се прикажани на
национално ниво и на ниво на региони според Номенклатурата
на територијалните единици за статистика, НТЕС, од 2013 година,
посебно за двата сектора - индивидуалните земјоделски стопанства
и деловните субјекти.
македонски и англиски
38 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=6&rbr=616

Земјоделство

Сточарство, 2015

Индустрија,
граде`ништво i energija

Индустрија, 2011-2015
Публикацијата содржи податоци за индексите
на индустриското производство, индексите
за работниците во индустријата, како и
натурални показатели за избрани индустриски
производи.
македонски и англиски
63 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=8&rbr=619

Nadvore{na trgovija

Стоковна размена со странство, 2014
Овој статистички преглед содржи податоци
за стоковната размена со странство според:
економската намена на производите, степенот
на обработка, земји со најголем обем на
размена, економски групации на земји,
најважни производи и друго.
Публикацијата е хармонизирана со стандардите на ЕУ (ЕУРОСТАТ), што овозможува меѓународна споредба на податоците.
македонски и англиски
157 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=14&rbr=629

Транспорт и други услуги, 2015
Во оваа публикација се презентирани податоци
за превозот на патници и стоки во патниот,
железничкиот, воздухопловниот, градскиот и
езерскиот сообраќај, податоци за патната
мрежа, број на регистрирани патни моторни
возила, како и податоци за сообраќајни
незгоди, телекомуникациски и поштенски
сообраќај.
македонски и англиски
103 страници
електронско издание

Туризам, 2011-2015
Во публикацијата се презентирани податоци за бројот на туристите
и остварените ноќевања на домашните и странските туристи, по
месеци и по години. Годишните податоци за состојбите во туризмот
во Република Македонија, по општини, се однесуваат за туристи по
видови места, видови и категории на објекти, по земја на припадност
на туристите.
македонски и англиски
52 страници
електронско издание
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=18&rbr=618

Transport, turizam
i drugi uslugi

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=15&rbr=645

КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ
Почитувани корисници,

Korisni informacii

Државниот завод за статистика е надлежна институција во областа
на статистиката. Нашата мисија е на корисниците да им обезбедиме
објективни статистички информации и анализи кои се потребни за
поддршка на демократските процеси во земјата, подобрување на
процесот на одлучување и истражувачката работа.
Сите изданија на Државниот завод за статистика се групирани во
следните области:
1. Мултисекторски статистики
2. Население и социјална статистика
3. Национална економија и финансии
4. Приходи, потрошувачка и цени
5. Земјоделство
6. Индустрија
7. Надворешна трговија
8. Транспорт, туризам и други услуги
9. Животна средина
Државен завод за статистика
Адреса: Даме Груев 4, Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 (0)2 3295 666
Факс: +389 (0)2 3111 336
Ad hoc (индивидуални) барања за податоци
Тел.: +389 (0)2 3295 741
Факс: +389 (0)2 3111 336
е-пошта: info@stat.gov.mk
www.stat.gov.mk

