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Врз основа на член  23 од Законот за Попис на населението, домаќинствата и становите 

во  Република Северна Македонија, 2021 година (“Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр.19/2021), а со цел обезбедување единствени принципи за организирање на 
попишувањето и единствена примена на пописната методологија при попишувањето, 
директорот на Државниот завод за статистика во согласност со министерот за надворешни 
работи го пропишува следното:  
 
 

УПАТСТВО  

ЗА САМОПОПИШУВАЊЕ / САМОРЕГИСТРАЦИЈА, НА ЛИЦАТА УПАТЕНИ НА СЛУЖБА 
ВО ДИПЛОМАТСКО- КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА 

РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 
 

I ЦЕЛИ  НА ПРЕТХОДНОТО ПОПИШУВАЊЕ 

 
 Пописот на населението, домаќинствата и становите се дефинира како статистичка 
операција со која во редовни временски интервали (најчесто на десет години) се врши 
официјално пребројување на населението на територијата на земјата, од нејзините најмали 
географски територијални единици (за потребите на Пописот, т.н пописни кругови (ПК)) до 
ниво на држава, заедно со дефинираните демографски, образовни, економски и социјални 
карактеристики на населението. 

Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република  Северна 
Македонија  ќе се спроведе во периодот од 1 до 21 април 2021година (критичен момент 31 
март 2021 година, во 24:00 часот). 
 Државниот завод за статистика, (ДЗС) во соработка  со Министерството за надворешни 
работи (МНР) во рамките на своите надлежности утврдени со Законот за Попис на 
населението, домаќинствата и становите во Република  Северна Македонија во 2021 година              
(во понатамошниот текст: Закон за Попис), во периодот од 01 до 15 март 2021 година, го 
организираат претходното самопопишување  на лицата упатени во дипломатско-конзуларните 
претставништва на Република Северна Македонија, во странство како и членовите на нивните 
семејства кои со нив престојуваат во странство.  

Со претходното самопопишување на овие лица, пред времето во кое редовно ќе се 
врши попишувањето, (од 1 до 21  април 2021 година),се овозможува и за оваа категорија на 
лица – единици на Пописот да се обезбеди целосен опфат, бидејќи во времето на Пописот ќе 
бидат отсутни од своето местото на (вообичаено) живеење, во Република  Северна 
Македонија. 

Цели на претходното самопопишување се: 
- да се добијат целосни и квалитетни пописни податоци  и за оваа категорија  лица - 

единици на Пописот; и 
- обезбедување единствени принципи за организирање и примена на Методологијата  

за спроведување на Пописот; 
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1. ЕДИНИЦИ (ЛИЦА) КОИ ЌЕ СЕ ОПФАТАТ СО ПОПИСОТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ОВА 
УПАТСТВО 

 
Во согласност со член 23 од Законот за Попис,  лица- единици  на Попсот кои ќе се 

опфатат со претходнодто самопопишување се: 
- лицата кои имаат место на  живење во Република Северна Македонија, а за време на 

спроведувањето на  Пописот се на служба во дипломатско-конзуларните 
претставништва на Република Северна Македонија во странство како и членовите на 
нивните семејства кои со нив престојуваат во странство.  
 

2.  КРИТИЧЕН МОМЕНТ И ПЕРИОД НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИСОТ 

 
Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија 

ќе се спроведе во периодот од 01 до 21 април 2021 година. 
Податоците при самопопишувањето ќе се запишат според состојбата на ден 31 март  

2021 година во 24:00 часот, односно на полноќ, меѓу 31 март и 01 април  2021 година. Тој 
временски пресек, во статистиката, се нарекува “критичен момент на Пописот”. 

НАПОМЕНА: Попишувањето на лицата наведени во точка еден од ова Упатство ќе се 
спроведе, во периодот од 01 март до 15 март  2021 година , на  според очекуваната состојба во 
критичниот момент (31 март 2021 година во 24:00 часот). 

 

3. ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА САМОПОПИШУВАЊЕТО 

 
 Во согласност со Законот за Попис (член 23) попишувањето на лицата наведени 
во точка 1 од ова Упатство е во надлежност на МНР во соработка со ДЗС. 

За организирање на претходното попишување од стрна на МНР, треба да се обезбеди: 
- Список на лицата кои во време на Пописот се на служба во дипломатско-

конзуларните претставништва (ДКП) на Република Северна Македонија во 
странство како и членовите на нивните семејства кои со нив престојуваат во 
странство. 

- Список на седиштата  на ДКП во земјите,  каде  лицата се наоѓаат  на служба;  
-  Именување на одговорни лица за контакт, од страна на министерот на  МНР, 

кои ќе даваат поддршка  за спроведување на претходното самопопишување на 
оваа ктегорија на лица – единици на Попис,  во странство; 

За спроведување на претходното самопопишување, ДЗС треба да се обезбеди: 
- Функционалност на пописната апликацијата за самопопишување; 
- Именување на одговорни лица за контакт, од страна на Директорот на ДЗС, кои 

ќе   даваат  методолошко- техничка поддршка за спроведување на претходното 
самопопишување.  

- Упатството за  спроведување на  самопопишувањето/ саморегистрацијата на 
лицата  на служба во дипломатско-конзуларните претставништва (ДКП) на 
Република Северна Македонија во странство како и членовите на нивните 
семејства кои со нив престојуваат во странство. 

- Министерството за надворешни работи, покрај обврските кои произлегуваат од 
член 23 од Законот за Попис, има уште една многу важна улога во 
спроведувањето на самопопишувањето на лицата - единици на Попис кои 
престојуваат во странство по која било основа, а тоа е споделување на 
медиумската кампања и мотивирање на лицата за 
самопопишување/саморегистрација, отсутни во странство: на работа во 

mailto:NADLE@NI
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Обединетите нации и нејзините организации, претставништва или 
претставници на стопанските комори во странство, деловните единици во 
странство, воени претставници на Армијата на Република Северна Македонија 
во странство и студентите и граѓаните што се ангажирани од страна на 
Република Северна Македонија врз основа на меѓународна, техничка и друга 
соработка, како и членовите на нивните семејства/ домаќинствата што 
престојуваат во странство со наведените лица.  

- Исто така, овде спаѓаат и сите лица - државјани на Република Северна 
Македонија кои по која било основа престојуваат во странство, без оглед на 
должината на нивниот престој. 

- Оваа активност ќе се спроведе во периодот од 1  март  до 21 април  2021 
година. 

- Министерството за надворешни работи и сите дипломатско-конзуларни 
претставништва на Северна Македонија во странство се поттикнуваат да ги 
искористат сите можни канали за споделување на информации за Пописот и 
самопопишувањето. Се препорачува да се искористат сите контакти со 
здруженија на граѓани, верски здруженија, здруженија на студенти, со цел 
колку што е можно поголем број на државјани на Северна Македонија кои 
престојуваат во странство да се самопопишат. Целта на оваа активност е да се 
добијат податоци за лицата кои се отселиле, како и нивната демографска, 
образовна и економско-социјална структура, од каде се иселиле и во кој 
период. Овие податоци се од исклучителна важност за анализа и изработка на 
стратегии и политики за спречување или барем намалување на емиграциониот 
бран и планирање на развојни политики кои ќе овозможат услови за нивно 
враќање во татковината. 

- Државниот завод за статистика преку својата медиумска кампања ќе посвети 
особено внимание на оваа извонредно важна целна група, а преку МНР и 
дипломатско-конзуларните претставништва во странство, нивните веб-страници 
и канали на социјалните медиуми, ќе се обиде да допре до овие луѓе и да ги 
потсети дека иако се отселиле од татковината, сепак се дел од неа и со 
самопопишувањето даваат свој придонес за идниот развој на земјата од која 
потекнуваат.    

 

4. НАЧИН НА САМОПОПИШУВАЊЕ /САМОРЕГИСТРАЦИЈА 

 
Самопишувањето на лицата во дипломатско-конзуларните претставништва на 

Република Северна Македонија во странство, се врши преку    on-line пописната апликација, 
расположива на веб. страната на ДЗС.  

Самопопишувањето подразбира пополнување на пописната апликација од страна на 
самото лице кое е единица на попис.   

Спроведувањето на самопопишувањето се врши во согласност со ова Упатство.   
Податоците за домаќинството ги дава полнолетен член во домаќинството кому 

податоците му се најмногу познати, а за децата до 15 години, еден од родителите, посвоителот 
или старателот. 

Лицето кое ги дава одговорите за Пописот е должно на сите прашања да даде  точни и 
целосни податоци. 

Клучот за спроведување на попишувањето е Единствениот матичен број на граѓанинот –
ЕМБГ на лицето кое се попишува.   

 Единствениот матичен број на граѓанинот – ЕМБГна лицето кое се попишува  се 
превзема, од  соодветен  документ: лична карта, патна исправа ,извод од матичната книга на 
родените или др. документ . 
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5. ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПОПИСОТ 

 
 Личните податоци прибрани со Пописот претставуваат доверливи податоци и ќе се 
користат само за статистички цели. Тие подлежат на посебна заштита која ќе биде обезбедена 
во сите фази на реализација на Пописот (прибирање, контрола, внес, обработка и 
дисеминација), а во согласност со одредбите на Законот за Попис, Законот за државната 
статистика и прописите од областа на заштита на личните податоци. 
 

6. РЕДОСЛЕДОСЛЕДНОСТ ПРИ САМОПОПИШУВАЊЕТО/ САМОРЕГИСТРАЦИЈАТА 

 
 За Лицето/та наведени во точка 1 од ова Упатство, кои престојуваат сами во странство 

(самечко домаќинство) или престојуваат заедно со членовите  на нивните домаќинства/ 
семејства,( повеќечлено домаќинство)   самоопишувањето се одвива по следниот редослед: 

1. Самопопишувањето, започнува со најава на веб.страната на ДЗС на следните линкови:  
- www.stat.gov.mk 
- www.popis2021.stat.gov.mk 
- www. census.stat.gov.mk 

 
Слика 1: Регистрација/ најавна страна 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.stat.gov.mk/
http://www.popis2021.stat.gov.mk/
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2. Најавата/ регистрацијата за самопопишувањето, се врши само од странство – земјата во 
која лицето престојува ,( не може да се најавите/регистрирате од РСМакедонија), а 
клучот за самопопшувањето е Единствениот Матичен број на граѓанинот -ЕМБГ  на 
лицето кое се попишува  и  неговата e_mail  адреса. 

3. По успешното најавување / регистрација, преку e_mail  порака, лицето се  известува за 
лозинката  на која  треба да се повика  за да може да започне со  самопопишувањето. 
По добивањето на верификационот код, пожелно е  истиот да се промени т.е да се 
креира нова лозинка.   

4. По успешното логирање, може да се стартува со самопопишувањето,а апликацијата 
овозможува  тоа да биде направено со избор на еден од понудените  8-те јазици 
(македонски, албански,турски, ромски, српски, влашки, бошњачки и англиски јазик) по 
избор на лицето кое се  самопопишува. 

5. Пописната апликацијата  има седум екрани (страни)  кои се однесуваат на : 
• Адресни и идентификациони податоци – екран 1; 
• Миграции- екран 2; 
• Брачна состојба и етнокултурни карактеристики- екран 3 
• Образовни карактеристики- екран 4 
• Економски карактеристики- екран 5 
• Средства за живеење- екран 6 и 
• Попреченост/ инвалидитет- екран  7 

6. Пописната апликација по својата содржина ( белезите за кои се прибираат податоци) е 
иста со пописната апликација, што ќе се користи и  при попишувањето во земјата ,  при 
што задолжително се применуваат технички и организациски мерки согласно 
прописите од областа на заштита на личните податоци.   
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II.   СОДРЖИНА НА ПОПИСНИТЕ ПРАШАЛНИЦИ  И БЕЛЕЗИ ЗА КОИ СЕ 
ПРИБИРААТ ПОДАТОЦИ   

 
 Екран 1 - Адресни и идентификациони податоци на лицето кое се попишува 
 
Адресни податоци 
 Лицето го започнува самопопишувањето со пополнување на адресата на местото на 
вообичаено живеење во Република Северна Македонија (Пример: се запишува адресата на 
која лицето живеело, пред неговото заминување во странство, која може да биде иста или 
различна од неговата официјална адреса на живеење, во лична карта , пасош  или др. 
документ.)   
 Оваа група на прашања се однесуваат на последната адресата  - како последно место 
на вобичаено живеење во РСМакедонија.Секое лице кое се попишува треба да одговори на 
овие прашања. 
 Прашањето за адресните податоци се однесува на : 

- Општина  - името /називот на општината се избира од паѓачко мени/ листа. 
- Населено место- името /називот на населеното место  се избира од паѓачко 

мени/листа. 
- Име на улица - се избира исто така  од паѓачко мени. Пр.  бул. АСНОМ, ул. 104.  

Доколку ја нема во понудената листа се избира- непозната улица. 
- Куќен број – се внесува на пр. 12, 23... 
- Додаток на куќен број (доколку на куќниот број има додаток) – се внесува на пр. 4а, 8б.. 
- Број на влез и број на стан во влезот  се внесува ако станува збор за стамбена зграда,  

во спротивно овие полиња остануваат празни. 
НАПОМЕНА: За населените места без уличен систем се одговара на прашањата за општина и 
населено место ,а во полето за улица се запишува „Непозната улица“. Полињата куќен број, 
додаток на куќен број, број на влез и број на стан остануваат празни. 
 
Слика 2. Адресни податоци 
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Идентификациони податоци 
На прашањата за идентификационите податоци , лицето треба да внесе :  

-  име - Никола 
-  презиме - Николов 
-  пол – машко, женско 
- ЕМБГ - во предвидените поле -пр. 0101962450 и останатите три боја , вкупно 13 цифри, 

кој се превземаат од соодветен  документ:  лична карта, патна исправа ,извод од 
матичната книга на родените или др. документ од кој може да се превземе ЕМБГ на 
попишуваното лице. 
 

Слика 3: Идентификациони податоци 
 

 
 



 11 

 
Прашање:  Вкупен број на членови на домаќинството се однесува вкупниот број на членови во 
домаќинството  кои престојуваат  во странство со лицето кое се попишува. 
 
НАПОМЕНА: „Домаќинство“ е секоја семејна или друга заедница на лица што изјавуваат дека 
живеат заедно и ги трошат заеднички своите приходи за намирување на основните животни 
потреби (домување, исхрана и друго). 
 „Самечко домаќинство“ е домаќинството на секое лице што  живее само и кое нема свое 
домаќинство во друго место. 
 
 
Прашање: Број на членови на домаќинството кои се македонски државјани- се однесува на 
бројот на лицата кои се членови на домаќинството и кои се македонски  државјани.  
 
Прашање: Реден број на лицето автомтски се доделува според редоследот на пополнување на 
прашањата за секое лице кое се попишува. Лицето кое ќе се попише прво ќе го добие редниот 
број еден. За сите останати лица треба да се запише во каква релација се со референтното 
лице. 
 
НАПОМЕНА: Референтно лице  во домаќинството е првото лице ( државјанин на РС 
Македонија ,  кое  прво се самопопишува и апликацијата автоматски  му ја доделува 
шифрата 01/статус референтно лице.  Лицата кои сами прстојуваат во странство и 
претставуваат самечко домаќиство, задолжително ја добиваат шифрата 01.  
 
Прашање: „Однос  кон  лицето на кое се води домаќинството/ референтното лице“ се 
однесува  на релациите помеѓу  референтното лице (првопопишаното лице)  и лицата членови 
на домаќинството кои се попишуваат. 
За останатите членови на домаќинството, односите  се уредуваат врз основа на шифрите за 
односите во домаќинството, дадени во прилог на Табелата.  
 
 
Табела:Шифри за односите на членовите на домаќинството кон референтното лице 
01 Лице на кое се води домаќинството/ 

референтнолице 
07 Внука, внук 

02 Сопруга, сопруг 08 Снаа, зет 

03 Партнерка, партнер во невенчана заедница 09 Баба, дедо 

04 Ќерка, син, посвоено дете, паштерка,  посинок 10 Сестра, брат 

05 Мајка, татко 
 

11 Останати роднини (вујна-вујко, 
стрина-стрико, тетка-тетин, внук од 
брат/сестра итн.) 

06 Свекрва, свекор, тешта, тест 12 Нероднини 

13  Не припаѓа на домаќинството 
 
  
Прашање: Број на семејство - се однесува на редниот број на семејството доколку во 
едно домаќинство има повеќе семејства. Се внесува  реден број, пр. 1, 2,3,.. Прво се 
запишува семејството на референтното лице. Доколку нема семејство во полето се 
запишува „0“. 
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Прашање:  „Положба во семејството“ се однесуваат на семејните односи помеѓу лицата кои се 
попишуваат.Референтното лице  ( првозапишаното лице) ги наведува САМО членовите на 
неговото семејство кои со него престојуваат во странство.  

НАПОМЕНА: За член од семејството кој за време на самопопишувањето не престојува  
во странство со нив и останал да живее во Република Северна Македонија, не се даваат 
податоци. 

Под семејство се подразбира семејна заедница која се состои само од брачен пар или од 
родители  (двајца или еден) и нивните деца кои не се во брак. Под семејство, во смисла на 
пописната методологија, се подразбира и  заедница на партнер и партнерка кои живеат 
заедно, а законски немаат засновано брачна заедница. 

Во согласност со оваа дефиниција се разликуваат следните типови на семејства: 
 брачен пар без деца; 
 брачен пар со дете / деца кои не се во брак; 
 родители (партнери кои не се во брак) со дете / деца кои не се во брак; 
 мајка со дете / деца кои не се во брак; 
 татко со дете / деца кои не се во брак. 

Секоја ваква заедница представува едно семејство и треба да добие свој реден број. 
За секое лице кое се попишува треба да се избере неговата семејна улога, со избор на 
соодветна шифра за уредување на односите во семејството , дадени во Табелата : Шифри за 
положбата во семејството. 
За лицата кои немаат семејство, за „Број на семејство“ се запишува „0“ а во полето „Положба 
во семејството“ се избира „Не припаѓа на семејството“. 
 
Табела: Шифри за положбата во семејството 

Шифри за сопружниците/родителите 
/партнерите 

Шифри за децата 

01 Сопруг во венчана брачна заедница  07 Дете на двајцата родители што се во венчана 
брачна заедница и двајцата живеат во истото 
семејство 

02 Сопруга во венчана брачна заедница  08 Дете на двајцата  родители што се во невенчана 
заедница и двајцата живеат во истото семејство 

03 Партнер во невенчана заедница 09 Дете само на сопругот или на невенчаниот 
партнер кој живее во истото семејство 

04 Партнерка во невенчана заедница 10 Дете само на сопругата или на невенчаната 
партнерка која живее во истото семејство 

05 Сам татко со дете/деца  11 Дете на сам татко (без сопруга или  партнерка во 
семејството) 

06 Сама мајка со дете/деца  12 Дете на сама мајка (без сопруг или партнер во 
семејството) 

13   Неприпаѓа на семејството 
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Слика 4: Положба во домаќинството и семејството 
 

 
 

 
 
Втор екран - Миграции 
Слика 5: 
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Прашање: Дали имате државјанство од друга држава -  се однесува дали попишуваното лице 
покрај македонското државјанство има и  државјанство од друга држава.  
 
Прашање: Од која држава имате државјанство - се однесува само за лицата кои имаат 
државјанство и од друга држава. Одговорот  за  државата  се избира од паѓачко мени со внес 
на првите неколку букви за името на државата. 
 
 Прашање: Се  самопопишувате од странство, затоа што таму сте присутни поради, се однесува 
на причината поради која лицето е во странство и треба да избере еден од понудените 
одговори.  
НАПОМЕНА: Лицата на служба во ДКП и испратени од РСМакедонија на служба во странство 
задолжително одговараат под модалитет 2. Исто се однесува и за лицата  на служба  во 
Обединетите нации и нејзините организации, претставништва или претставници на 
стопанските комори во странство, деловните единици во странство, воени претставници на 
Армијата на Република Северна Македонија во странство и граѓаните што се ангажирани врз 
основа на меѓународна, техничка и друга соработка. 
НАПОМЕНА: На ова прашање исто така одговараат и лицата - членови на нивните семејства/ 
домаќинствата што престојуваат со нив во странство  и доколку не работат и не се школуваат 
одговараат со модалитет 4 -  придружувате лице што е отсутно поради работа или 
школување. Доколку лицето  самостојно работи, одговара со модалитет 1, а ако се 
школкува со модалитет 3. 
 

1. самостојна работа 
2. испратен од работодавачот 
3. школување 
4. придружувате лице што е отсутно поради работа или школување 
5. друго (се што не е наведено) 

Прашање:  Пред колку време ја напуштивте РСМакедонија, на ова прашање треба да се 
одговори со внес  на  број на години и/или месеци. 
 
НАПОМЕНА: За лицата кои ја напуштиле РСМакедонија, пред помалку од 30 дена треба да се 
одговори еден месец. 
Одговорот се однесува на изминатиот временски период од кога прв пат  лицето заминало, во 
странство, (без разилка дали во меѓувреме се селело од една држава во друга). Краткотрајниот 
престој во РСМакедонија од семејни, здравствени и туристички и сл. причини, не се сметаат за 
враќање во РСМакедонија.  
  
Прашање:  Колку често се враќате во РС Македонија - треба да одберете еден од понудените 
одговори. 
Прашање:  Место на раѓање  – каде живеела вашата мајка - се однесува на местото каде 
живеела мајката кога сте родени. Ова прашање не се однесува на местотo каде мајката се 
породила. Доколку мајка живеелеа во РСМакедонија, треба да ги наведете општината и 
населеното место каде живеела. Доколку, мајката  живееле во друга држава треба да ја 
наведете  државата. 

 
Прашање: „Од каде сте се доселиле на 
оваа адреса (последна доселба)...“ 
Одговорот на ова  прашање се однесува 
на местото кое се попишувате во 
РСМакедонија. Односно, дали 
предходно сте живееле во друго  
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населено место, различно од  она кое предходно го наведовте  како последно место  (адреса 
)на живеење во РС Македонија. Доколку, на тоа место сте се доселиле од друго место во 
РСМакедонија треба да ги наведете општината и населеното место каде  сте живееле и 
календарската година кога сте се доселиле. Доколку сте се доселиле од друга држава треба да  
ја наведете и  државата каде сте  живееле и календарската година кога се се доселиле. 
 
Трет екран  - Брачна состојба и етнокултурни карактеристики 
Слика 6:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прашање: Која е Вашата законска брачна состојба  
Бракот е со закон уредена заедница на живот на маж и жена. 
Верските бракови не се сметаа за законски регистриран брак. 
Неженето, односно немажено лице е лице кое никогаш не било во брак. Одговор се дава 
според законската брачна состојба на лицето, со внес на бројот пред соодветниот модалитет. 

1. Неженет/немажена 
2. Женет/мажена 
3. Вдовец/вдовица 
4. Разведен/разведена 

На прашањето за Број на живородени деца одговараат само лица од женски пол. Одговорот  
се однесува на вкупниот  број на живородени деца кои ги родила жената (вклучувајќиги и 
децата кои во моментот на самопопишувањето несеживи). Во вкупниот број на живородени 
деца нема да се земаат: посвоените деца, мртвородените деца и децата од партнерот доколку 
е во брачна или вонбрачна заедница. 
Прашање: Дали живеете во вонбрачна заедница 
На ова прашање одговор се дава независно од законската брачна состојба на лицето и од 
возраста на лицата. Лицето одговара на еден од понудените модалитети со Да  или Не. 
 
Прашањата за Етнокултурните карактеристики се однесуваат на: Етничка припадност,  
Вероисповед, Мајчин јазик и Јазик на кој лицето зборува во домаќинството. На овој сет на 
прашања одговараат  сите лица и се изјаснуваат доброволно, според сопствената волја. За 
лицата под 15 години одговор дава родителот или старателот. 
Одговорот се запишува текстуално (првите три букви) и се селектира соодветната етничката 
припадност за која се изјаснило попишуваното лице. Доколку станува збор за етничка 
припадност за која не постои можност да се селектира, пр. Африканец тогаш,од паѓачкото 
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мени лицето го селектира модалитетот:  Други неспомнати националности, а во наредното 
поле го внесува текстуалниот одговор за припадноста на етничката зедница онака како што се 
изјаснило лицето.  
На прашањета за „Етничка припадност“ и „Вероисповед“ се одговара со  избор на еден од 
понудените одговори. За брзо пребарување треба да се внесат првите неколку букви од 
одговорот. Доколку не е пронајден посакуваниот одговор, во полето „Етничка припадност“ 
треба да се одбере - Други неспомнати националности.  Доколку не е пронајден посакуваниот 
одговор, во полето Вероисповед треба да се избере - Припадници на вероисповед која не е 
наведена. по што апликацијата отвора ново поле каде што треба да се внесе  одговорот. Во ова 
поле предвиден е и одговорот Не е верник  и Атеист  
 За лицата кои не сакаат да  одговорат на било кое од овие прашања предвиден е одговорот  
Не се изјаснил и Непознато 

За прашањата за „Мајчин јазик“ и „Јазик на кој лицето зборува во домаќинството“  се 
одговара на истит начин како и на предходнте полиња. Овде не е предвиден одговорот „Не се 
изјалниле“.Полето за одговор не смее да се остави празно. 
 
Четврт екран – Образовни карактеристики 
Прашање: Највисоко завршено образование (не одговараат лица на возраст под 10 години и 
лица кои посетуваат основно училиште) 

Под највисока завршена школа се подразбира видот на школата со чие завршување 
лицето стекнало највисок степен на образование. Притоа не треба да се прави разлика дали  
школската подготовка е стекната со завршување на редовна школа или школа која ја заменува 
редовната школа (на пример: училиште за образование на возрасни), односно дали е стекната 
со полагање на испити во редовна школа или со завршување на некоја програма за скратено 
школување. 

Курсевите кои не даваат свидетелство за редовна школа (на пример: курс за 
дактилографи, за книговодители, за јазик и слично) не се земаат предвид како одговори на ова 
прашање, туку се дава податок за претходно завршената школа. 

Ако лицето посетувало или завршило некоја школа во странство, како одговор треба да 
се наведе соодветната школа во земјата. Доколку тоа не е можно, треба да се внесе 
соодветниот степен на таа школа, односно дали е основно или средно училиште, виша или 
висока школа, факултет, академија. 
 
Слика 7: 
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На прашањата за „Највисоко завршено образование“  и “Училиште школа што сега ја 
посетувате“ треба да се одговори на еден од понудените одговори. 
За лицата кои завршиле средно образование или повисок степен  на образование треба да се 
одгвори на прашањето „Поле на образование“ 
 
Прашање: Училиште/школа што сега ја посетувате (не одговараат лица на возраст под 5 
години) 

Одговорот се дава со внес на соодветниот степен (т.е. ранг, ниво) на школата која 
лицето ја посетува.  

За лицата кои не се школуваат, односно кои уште не почнале или престанале да се 
школуваат, се внесува модалитетот 1 - "Не посетувате училиште - школа".  

Ако лицето привремено го прекинало школувањето треба да се внесе степенот на 
школата која лицето ја посетувало во моментот на прекинувањето. 
 

1. Не посетува училиште /школа 
2. Основно училиште 
3. Средно училиште/гимназија 

3.1 Поле на образование 
4. Виша школа 

4.1 Поле на образование 
5. Висока школа/факултет 

5.1 Поле на образование 
6. Магистерски студии 

6.1 Поле на образование 
7. Докторски студии 

7.1 Поле на образование 

За лицата кои сеуште се во процес на образование треба да се одговори за полето на 
образование и местото каде посетуваат образование. Доколку лицето посетува 
училиште/школа во РСМакедонија , треба да се наведе општината и населеното место. 
Доколку посетува училиште /школа  во друга држава, треба да наведе во која држава посетува 
училиште/школа. 
 
Петта страна:  Економски карактерисики 
Слика 8: 
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НАПОМЕНА: На овие прашања одговараат само лицата на возраст од 15 и повеќе 

години. 
Прашањата за  економската активност се однесуваат на  очекуваната состојба во 

 периодот од 25 до 31 март 2021 година. 
НАПОМЕНА: За оваа категорија на лица на служба во дипломатско- конзуларните 
претстваништва, задолжително   се одговара со внес на модалитетите  обележани и означени  
на  следниот начин: 
На погоренаведеното прашање задолжително се  внесува  модалитетот 1 – Да.  
На прашањето за Занимање, од класификација се избира занимањето од групата :Дипломати и 
дипломатски службеници. 
На прашањето за Дејност,од постоечката класификација се избира дејноста: Дејност на екстра 
територјални организации и тела.  
На прашањето за Економскиот статус се внесува модалитетот – Ваработен. 
 
За лицата лицата - членови на нивните семејства/ домаќинствата што престојуваат со нив во 
странство  кои работеле за плата во текот на предходната недела или имаат работа од која 
отсуствувале во предходната недела (поради боледување, годишен одмор и сл.) одговараат со 
„Да“ или „Не, но имам работа од која отсуствував предходната недела“, и во продолжение 
треба да одговорат на прашањата за занимањеи дејност, место на работа и економски статус, 
според понудените одговори. Занимањето и Дејноста се избираат од понудените 
Калсификации. 
Доколку лицето работи во РСМакедонија треба да ја наведе општината и населеното место, 
како и превозното сретсво кое го користи и времето поминато во пат во еден правец. (Ако 
лицето не патува за време попоминато во пат се запишува „0“).  
Доколку лицето работи во друга земја требада ја наведе земјата каде работи. 
 
За лицата кои не работеле во текот на предходната недела треба да се одговори на прашањата 
за:  „Причина поради која не работеле“, „Ако им биде понудена работа дали би започнале да 
работите во следните две недели“ и „Дали (активно, преку јавување на огласи и сл.) барале 
работа во предходните четири недели“ 
 
 
Слика 9:  
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Екран шест:  Средства за живот 
Слика 10: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На ова прашање одговараат сите лица без разлика на возраста и можат да дадат најмногу два 
одговори. 
За лицата кои ги издржува друго лице се одговара со „Да“ 
Секој кој одговорил дека е издржувано лице треба да даде одговор  на прашањето „Каков 
статус има лицето кое е Ваш издржувател“, преку избор на еден од понудените одговори. 
 
Екран 7:  Здравствена попреченост/ потешкотии 
Слика 11:  

 
Под здравствени  потешкотии се подразбира состојбата настаната со раѓање - вродена 

аномалија, болест, повреда и др. поради која лицето е трајно, делумно или целосно 
оневозможено нормално да ги извршува секојдневните активности дома, на работа и на 
училиште.  

Одговорот за постоењето на потешкотии во извршувањето на секојдневните 
активности на лицето дома, на работа или на училиште се заснова само на изјавата на лицето, 
а не врз база на  документацијата за неговата здравствената состојба. Односно, за постоењето 
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на потешкотиите не мора да постои медицинска документација и лицето не мора да ја 
поседува. 
  Прашањата не се прибираат со цел да се утврди здравствената состојба на лицата, туку 
да се увиди како потешкотиите кои лицата ги чувствуваат им влијаат во нормалното 
извршување на секојдневните активности, односно во нормално одвивање на нивниот 
социјален живот. 

Лицата кои имат привремени здравствени проблеми, помалку од 6 месеци  (пр. грип, 
скршена рака/ нога...) не треба да  се оквалификуваат како лицата со здравствени потешкотии. 
  Прашањето се поставува на сите лица единици на попис, а за децата помали од 15 
години одговор дава родителот или старателот. Доколку некое лице не е во сотојба да 
одговори (поради проблеми со говорот, слухот ...), одговор треба да даде некој друг член на 
семејството/домаќинството или друго лице кое најмногу го познава лицето кое се попишува.  
За одговор на ова прашање лицето може да одговори со еден од наведените модалитети.  

1. Да 
2. Не 
3. Одбива да одговори 

Доколку лицето одговори  со модалитетот 2 и 3  самопопишувањето  завршува.   
 

Прашање: Вид на потешкотии 
 НАПОМЕНА: Само лицата кои на претходното прашање одговориле со модалитет 1, 
дека имаат потешкотии, треба да продолжат со одговор на предвидениот сет на прашања, за 
нивната попреченост. На ова прашање одговор се дава за сите наведени видови на 
здравствени потешкотии со кои попишуваното лице можеби се соочува , а кои се однесуваат 
на: 

1. Со движењето (одење, качување по скали) 
2. Со видот (иако носи очила) 
3. Со слухот (иако носи апаратче за слушање) 
4. Со комуникацијата 
5. Други потешкотии 

Прашање: Која е главната причина за наведените потешкотии  
 
Доколку се дадени два или повеќе одговори за видот на потешкотиите како одговор на 

ова прашањето ќе се запише причината за онаа која  на лицето му предизвикува најголеми 
тешкоти во извршувањето на секојдневните активности дома/на работа/на училиште. 

1. Од раѓање 
2. Болест 
3. Повреда при работа 
4. Професионално заболување 
5. Сообраќајна несреќа 
6. Друго 

Прашање: Дали користите помагало или помош од друго лице при извршувањето на 
секојдневните активности 
 
 Одговор се давасо внес на еден од понудените модалитети. 

1. Да 
2. Не 

 
НАПОМЕНА:  За движење низ пописната апликација  се кликнува на копчето, зачувај и  
премини на друга страна, а самоппоишувањето се финализира со копчето: Затвори  
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