
Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Образец ШД

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОМОВИ ЗА УЧЕНИЦИ-СТУДЕНТИ КОИ СЕ ШКОЛУВААТ             
НАДВОР ОД МЕСТОТО НА ПРЕСТОЈОТ НА РОДИТЕЛОТ-ИЗДРЖУВАТЕЛОТ 

за периодот од 1 април 2020 до 31 март 2021

Податоци за деловниот субјект за кој се пополнува извештајот

1 Деловен субјект-назив

2 Единствен матичен број на субјектот - ЕМБС

3 Реден број на единица во состав 
(локална единица)

4 Општина-назив

5 Населено место-назив

6 Улица-назив 

7 Куќен број

8 Телефон

9 Е-пошта

10 Дејност според НКД Рев. 2

11 Сопственост

12 Облик на организирање

1. Вид на домот

1 Домови за ученици во основни училишта

2 Домови за ученици во средни училишта

3 Домови за ученици во православно верско училиште

4 Домови за ученици во католичко верско училиште

5 Домови за ученици во исламско верско училиште

6 Студентски домови

2. Број на ученици-студенти кои не се примени поради пополнет капацитет

__________________________________________________________

3. Број на ученици сместени по одлука на судот

______________________________________________________________

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен 
весник на РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 

27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања 

за периодот 2018-2022 година („Службен весник на Република 
Македонија" бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија„ бр.18/20 и 300/20).
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4. Ученици-студенти според училиштето што го посетуваат и според изјаснувањето за припадноста кон 
етничка заедница

Вкупно 
(2-11) Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци Не се 

изјасниле Останати Непознато

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Вкупно

2 Женски

3 Посетуваат основно 
училиште

сѐ

4 женски

5 Посетуваат средно 
училиште

сѐ

6 женски

7 Посетуваат факултет 
и висока стручна 
школа

сѐ

8 женски

За припадноста кон етничка заедница се изјаснува родителот, старателот или лично.

5. Ученици-студенти според плаќањето за престојот во интернатот
1 Вкупно ученици-студенти (2+6)

2

Ученици-студенти кои плаќаат

вкупно (3+4+5)

3 полн износ на месечната уплата

4 до 50% од месечната уплата

5 над 50 % од месечната уплата

6 Ученици-студенти кои не плаќаат

6. Ученици-студенти според местото на постојано живеење
Вкупно Женски

1 2

1 Вкупно (2+3+4)

2 Од општината каде што се наоѓа извештајната единица

3 Од други општини од Република Северна Македонија

4 Од други држави

Постојано место на живеење - официјално (легално) место на живеење каде што лицето живее во согласност со законските прописи т.е. (важечките 
документи за адресата на живеење).

7. Ученици-студенти според државата на потекло
1 Назив на државата

2 Вкупно

3 Женски

Прво се внесуваат ученици-студенти со држава на потекло - Република Северна Македонија. При избор на државата, со македонска поддршка се 
отчукува  првата буква од државата. На (+) се додаваат колони колку што има потреба за внес на држави.
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8. Ученици-студенти според занимањето на родителот-издржувателот
Од Северна Македонија Од други држави

1 2
1 Вкупно ученици-студенти (2-14) 

2

Главни групи 
на занимања

членови на законодавни и извршни тела, државни функционери, 
раководни државни службеници, дипломати и директори

3 стручњаци и научници

4 техничари и сродни занимања

5 службеници

6 работодавци во услужни дејности и работници во продавници и 
на пазарни продажби

7 стручни земјоделски и рибарски работници

8 занимања за неиндустриски начин на работа во производството

9 ракувачи и составувачи на машини и постројки

10 елементарни занимања

11 воени занимања

12 Пензионери

13 Други лица

14 Непознато

Објаснување за главните групи на занимање има во Упатството. Родителите кои се индивидуални земјоделци се прикажуваат во (стручни земјоделски 
и рибарски работници). Други лица: да се вклучат студенти и невработени лица кои бараат работа, лица без личен приход, а се способни за работа 
и користат социјална помош, стечајни работници, приматели на парична помош за технолошки вишок, лицата со личен приход од имот или некоја 
друга недвижност или лицата со личен приход со неодреден извор или слично. Исто така, во други лица  се прикажуваат лицата неспособни за   
работа, а се корисници на социјална помош (нега на болен и други социјални додатоци категоризирани според видот на попреченост) и друго.

9. Ученици-студенти според образованието на родителот-издржувателот
Од Северна Македонија Од други држави

1 2
1 Вкупно ученици - студенти (2+3+4+5+6)
2 Високо образование
3 Висока стручна школа (виша) 
4 Средно образование
5 Основно образование
6 Непознато 

10. Вработени според занимањето
Вкупно Жени На определено време Жени

1 2 3 4
1 Вкупно (2+3+4+5+6+7)
2 Воспитувачи
3

Стручни 
соработници

педагог
4 психолог
5 библиотекар
6 Административни работници
7 Други

Директорот на домот треба да се распредели според стручната подготовка што ја има, а секретарот во административни работници. Вработени на 
определено време се лица кои имаат договор за работа со ограничено времетраење (важи и за табелите 11 и 12).  

11. Вработени според степенот на образованието
Вкупно Жени На определено време Жени

1 2 3 4
1 Вкупно (2+3+4+5)
2 Високо образование
3 Висока стручна школа (виша)
4 Средно образование
5 Основно образование
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12. Вработени според изјаснувањето за припадноста кон етничка заедница
Вкупно Жени На определено време Жени

1 2 3 4

1 Вкупно (2-11)

2 Македонци

3 Албанци

4 Турци

5 Роми

6 Власи

7 Срби

8 Бошњаци

9 Не се изјасниле

10 Останати

11 Непознато

13. Вкупен капацитет (број на легла)

_________________________________________

(реален број - проектиран капацитет на легла што го имаат)

14. Искористеност на капацитетот (легла)

_________________________________________

Број на сместени ученици - студенти во домовите

15. Полн износ на пропишаната месечна уплата (во денари)

_________________________________________

Полниот износ на месечната уплата не ги претставува вкупните трошоци за сместување (економска цена) по еден корисник, туку пропишаната 
месечна уплата што се плаќа за престојот.

16. Забелешка

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Поднесол: ___________________________________________________________

Одобрил: ____________________________________________________________

Потрошено време (часови и минути):___________:__________

      (М.П.)


