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Во согласност со Законот за државната статистика („Службен весник 
на РМ“ бр. 54/1997, 21/2007, 51/2011, 104/2013, 42/2014, 192/2015, 
27/16, 83/18 и 220/18) и Петгодишната програма за статистички 
истражувања („Службен весник на РМ“ бр.22/18 и 224/ 18), Државниот 
завод за статистика на Република Северна Македонија, во рамките на 
подготовките за наредниот Попис на населението, домаќинствата и 
становите, кој треба да се спроведе во април 2020 година, во јуни 2019 
ќе спроведе и Пробен попис. Пробниот попис, исто така, е дел и од 
планираните активности во рамките на проектот на ЕУ - ИПА МБ 2015.

Пописот на населението, домаќинствата и становите претставува 
најмасовна, најобемна и најскапа статистичка операција на 
официјалната статистика според единиците (лица, домаќинства и 
станови) кои се опфаќаат, белезите за кои се прибираат податоци 
на најниско територијално нивo, според бројот на учесниците во 
неговото спроведување и потребните финансиски средства за негова 
реализација.



4

 Со Пописот на населението, домаќинствата и становите се обезбедуваат 
податоци за:
•	 бројот на населението и неговата територијална разместеност, 

како и за неговата структура според демографски, географски, 
економски и социјални белези;

•	 бројот на домаќинствата и нивната територијална разместеност, 
како и податоци за структурата на домаќинствата според нивната 
големина, типот и семејниот состав;

•	 бројот на живеалиштата според видот и нивната територијална 
разместеност, а за становите податоци за нивната големина, 
опременоста со инсталации и простории.

Преку агрегираните податоци од Пописот се обезбедуваат голем фонд 
на релевантни статистички податоци за населението од најмалите 
територијални единици, неопходни за анализа на состојбите и идните 
макроекономски планирања на развојот на земјата, обезбедување 
меѓународна споредливост на податоците - наследство кое треба да го 
обезбедиме за сегашните и идните генерации. Затоа, по своето општо 
значење, Пописот се рангира како активност од висок државен интерес. 

Личните податоци на индивидуалните пописни единици прибрани и 
обработени во пописните активности се доверливи податоци и ќе се 
користат исклучиво за статистички цели во согласност со Законот за 
државната статистика.



5

Секој нареден Попис на населението е покомплексен по својата 
содржина од претходниот. Попис 2020 се разликува од претходните 
по тоа што:
-	 Државниот завод за статистика има примарна улога како 

институција која го организира и спроведува Пописот;
-	 Се применува комбиниран метод на попишување;
-	 Се користат лаптопи наместо хартиени обрасци.

Метод на спроведување на Пописот:
Во Пописот на населението, домаќинствата и становите 2020 ќе 
се користи т.н. комбиниран метод кој подразбира комбинирање 
на два извора на податоци: од административни извори на 
податоци (формирање на претпописна база на податоци од 6 (шест) 
административни збирки на податоци за кои претходно е утврдено 
дека содржат информации за белезите кои се вклучени во Пописот) и 
податоците од Пописот на терен.

Активностите поврзани со Пописот можат да се поделат во 4 основни 
фази:
-	 подготовка (организација и планирање),
-	 спроведување,
-	 обработка и
-	 објавување на податоците.
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Целта на спроведувањето на Пробниот попис е исклучиво за 
статистички потреби и од него нема да произлезат податоци, туку 
само информации за оперативно-техничката подготвеност на сите 
инструменти потребни за успешно спроведување на оваа најголема 
статистичка операција во 2020 година.

Посредни цели на Пробниот попис:
•	 Да се тестира апликативното решение за рачните копјутери 

(латопи) - предвидено за опфат на пописните единици во 
согласност со пописната методологија;

•	 Да се тестира трансферот на податоците од лаптопите во базата на 
податоци во ДЗС во облик потребен за понатамошна обработка 
на податоците;

•	 Да се тестира колку учесниците во теренското попишување ја 
совладале работата со апликацијата и да се добие повратна 
информација од нив за подобрување на апликативното решение;

•	 Колку време е потребно за попишувањето; 
•	 Како населението ќе го прифати ваквиот начин на попишување.

Во фазата на подготовка задолжително се спроведува Пробен попис 
чијашто основна цел е тестирање на подготвените методолошки, 
организациски и ИТ решенија за примената на новиот комбиниран 
методолошки пристап.
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Населението во избраните пописни кругови, како и локалната 
самоуправа, се охрабруваат да ги примат со доверба попишувачите 
– вработени во Државниот завод за статистика, и со своите точни 
и исцрпни одговори да помогнат во тестирањето на пописните 
инструменти. 
Напоменуваме дека секој учесник во непосредното попишување на 
терен има Овластување, издадено од Директорот на Државниот завод 
за статистика, а тој е должен да го покаже пред отпочнувањето на 
анкетирањето.

Пописни кругови за  Пробниот попис 2019

Регион урбан / 
рурал Општина Населено место Пописен круг

2004

Скопски урбан Кисела Вода Скопје Кисела Вода 117 и 180
Зелениково Зелениково 010

Орешани 014
Полошки урбан Гостивар Гостивар 092 и 107

Вруток 025
Форино 231

Југозападен урбан Кичево Кичево 013 и 060
Струга Подгорци 104

Радожда 109
Пелагониски урбан Прилеп Прилеп 281 и 215

Долнени Црнилиште 065
Лажани 044

Вардарски урбан Свети Николе Свети Николе 073 и 108
Ерџелија 026
Горобинци 015

Југоисточен урбан Радовиш Радовиш 057 и 074
Валандово Пирава 038

Јосифово 033
Североисточен урбан Куманово Куманово 115 и 202

Кратово Шлегово 052 и 053
Туралево 049 и 050

Источен урбан Штип Штип 108 и 080
Три Чешми 039
Чардаклија 047
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