
Децата и жените во бројки
Клучни наоди од мулти-индикаторското кластерско истражување во Северна Македонија 2018-2019 година



Мулти-индикаторското кластерско истражување во Северна Македонија (МИКС) и МИКС за ромските населби во Северна Македонија беа спроведени во 2018-2019 
година од страна на Државниот завод за статистика, како дел од глобалната програма МИКС. Стручна поддршка беше обезбедена од Детскиот фонд при Обединетите 
нации (УНИЦЕФ), заедно со финансиска поддршка од УНИЦЕФ, Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА) и Британската амбасада. 

МИКС истражувањата мерат клучни индикатори со кои им се овозможува на државите да генерираат податоци што би се применувале при донесување јавни политики, 
програмите и националните развојни планови, како и за следење на напредокот кон Целите за одржлив развој и другите меѓународно договорени обврски.

Целосната содржина на истражувањата и наодите може да се видат со преземање на документот.

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS6/Europe%20and%20Central%20Asia/North%20Macedonia%2C%20Republic%20of/2018-2019/Survey%20findings/North%20Macedonia%20and%20North%20Macedonia%20Roma%20Settlements%20MICS%202018-19%20SFR_English.pdf


 Целокупно население        Ромски населби

ДОМАЌИНСТВА

ЖЕНИ ДЕЦА ПОМАЛИ ОД 5 ГОДИНИ* ДЕЦА НА ВОЗРАСТ 5-17 ГОДИНИ*

Ц
ел
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мс

ки населби

4082

1431

1390

3169 1422 1506 1390 764
*Анкетирана е мајката или лицето што се грижи за детето

АНКЕТИРАНА ПОПУЛАЦИЈА



 Целокупно население        Ромски населби

Процентуална распределба на населението во домаќинствата според возрасна група и пол
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Процентуална распределба на населението во домаќинствата според возрасна група и пол
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 Целокупно население        Ромски населби

ПРОФИЛ НА ДЕЦАТА

Образование на мајката/старателот Образование на мајката/старателот
Без образование  или основно

Средно

Високо
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Квинтил на богатство Квинтил на богатство

Процентуална распределба на децата на возраст 5-17 години и децата помали од 5 години според  
(i) нивото на образование на мајката/старателот и (ii) квинтили на богатство
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ПЛАНИРАЊЕ НА  
СЕМЕЈСТВОТО

Иако се запознаени со повеќето методи за 
контрацепција, само 14 проценти од жените на 

возраст 15-49 години што се во брак или заедница 
(или нивните партнери) употребуваат современ метод 

за контрацепција.
*Современи методи за контрацепција опфаќаат стерилизација кај жени, стерилизација кај мажи, интраутеринска 
направа („спирала“), лекарства за инјектирање, импланти, апчиња, кондоми за мажи, кондоми за жени,  
дијафрагма, гел и итна/пост-коитус контрацепција

ЗАПОЗНАЕНИ СЕ УПОТРЕБУВААТ

99% 14%95% 9%

Од жените што сакаат да одложат или ограничат број 
на раѓања, само 20 проценти употребуваат современ 

метод за контрацепција.

20% 11%
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РЕПРОДУКЦИЈА 
ВО РАНА ВОЗРАСТ

4%

21
114

28%

СТАПКА НА РАЃАЊА КАЈ АДОЛЕСЦЕНТКИ РЕПРОДУКЦИЈА ВО РАНА ВОЗРАСТ

Процент жени на возраст 20-24 години
што родиле живородено дете пред  

да наполнат 18 години.

*Стапката на раѓања кај адолесцентки (жени на возраст 15-19 години) се дефинира како број раѓања кај жени  
на возраст 15-19 години поделен со просечниот број на жени возраст 15-19 години, изразен на 1000 жени.
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ГРИЖА ЗА   
РОДИЛКИТЕ

Речиси сите жени на 
возраст 15-49 години што 
родиле живородено дете 

во претходните две години 
добиле пред-родилна 
здравствена грижа во 

најмалку четири наврати 
за време на бременоста. 

Речиси сите 
живородени деца 
се породуваат во 

здравствена установа.

Речиси сите жени на возраст 15-49 години што родиле 
живородено дете во претходните две години имале пост-

родилен здравствен преглед од здравствен работник. 99% 97%

96% 93% 94%
96%
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ЗДРАВ ПОЧЕТОК  
НА ЖИВОТОТ

(во рок од еден час по раѓањето)

МИНИМАЛНО 
НИВО НА 
РАЗНОВИДНОСТ 
ВО ИСХРАНАТА

(во првите шест месеци по раѓањето)

54% 26%

10% 28%16% 19%

РА
НО ПОЧНУВАЊЕ СО ДОЕЊ

Е  

ИСКЛУЧИВО ДОЕЊЕ

Децата примаат храна од најмалку 5 од 8 групи на прехранбени производи: 1) мајчино млеко, 
2) житарици, репки и кртоли 3) мешункасти и јаткасти плодови, 4) млечни производи, 5) месни 

производи, 6) јајца, 7) овошје и зеленчук богати со витамин А, и 8) друго овошје и зеленчук.
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Деца на возраст 24-35 месеци што 
ги примиле  

сите препорачани вакцини

Деца на возраст 12-23 месеци  
што ги примиле  

сите препорачани вакцини

Над 80 проценти од сите деца ги примиле сите препорачани вакцини.
Помал процент од децата во ромските населби ги примиле сите препорачани вакцини,  

во споредба со целокупното население.

83%
85%79%

57%

*Основни антигени опфаќаат: BCG, Polio3, DTP3 (возраст 12-23 месеци) и МРП (возраст 24-35 месеци); сите антигени 
опфаќаат: BCG, Polio4, DTP4, ХепБ3, Hib4 и МРП, според распоредот на вакцинирање во Северна Македонија

ЗДРАВ ПОЧЕТОК  
НА ЖИВОТОТ
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СТАТУС НА    
ИСХРАНЕТОСТ 

ПРЕКУМЕРНА ТЕЖИНА

ЗАБАВЕН РАСТ

ПОТХРАНЕТОСТ

4%

11%

3%

12%

6%

4%

Резултатите од антропометриските мерења покажуваат дека забавен раст се јавува кај 4 проценти од децата во 
државата, додека потхранетост се јавува кај 3 проценти. Овие проценти се нешто повисоки кај децата Роми.

*Забавен раст значи дека детето е со понизок раст во однос на возраста. Потхранетост значи дека детето е  
со помала тежина во однос на својата висина. 



 Целокупно население        Ромски населби

Индексот на ран детски развој прикажува процент 
на деца на возраст 3-4 години што го постигнуваат 
очекуваното темпо на развој во четири домени: 
писменост и вештини со броеви, учење, физички и 
социо-емоционален развој.

ИНДЕКС НА 
РАН ДЕТСКИ 
РАЗВОЈ 82%

69%

Во периодот на раното детство, мозокот се развива 
и е изразено податлив за обликување и реактивен на 
промени. Оптимален ран детски развој изискува околина 
што стимулира развој, пристап до книги и учебни 
материјали, интеракции со лица што се грижат и им 
посветуваат внимание на децата, соодветна исхрана, 
пристап до квалитетно предучилишно образование и 
заштита и безбедност.
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ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ УЧЕЊЕ

ЈАЗИЧНА И МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТСОЦИО-ЕМОЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ
79% 60% 32%

95%

100%

98%

4%

99%

ИНДЕКС НА 
РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ



 Целокупно население        Ромски населби

РАН ДЕТСКИ   
РАЗВОЈ

Со повеќето деца на возраст од 2-4 години, возрасен член на домаќинството се вклучува во активности со 
детето со кои што се унапредува учењето и подготвеноста за училиште. Мајките остваруваат вакви интеракции 

со нивните деца многу повеќе од татковците - 73 проценти наспроти 32 проценти.

32% 73% 88%
14% 40% 55%
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ПОСЕТУВАЊЕ 
УЧИЛИШТЕ

ПРЕДУЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ (36-59 месеци)

37%

12%

Загрижувачки низок процент од децата на возраст 3-6 години посетуваат предучилишно образование. 
Овој резултат е уште поалармантен кај децата Роми.



 Целокупно население        Ромски населби

ОСНОВНО СРЕДНО98% 81% 91% 39%

Стапките на посетување основно и средно 
образование се високи кај целокупното население. 

Резултатите се загрижувачки кај децата Роми, од кои 
само 39 проценти посетуваат средно училиште.

ПОСЕТУВАЊЕ 
УЧИЛИШТЕ
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ОСНОВНИ ВЕШТИНИ ЗА УЧЕЊЕ 
- ЧИТАЊЕ

Резултатите се изведени од проценка на основните вештини за учење во областа читање, што се очекува да бидат 
стекнати по завршување второ одделение од основното образование. Резултатите прикажуваат проценти од децата 

на возраст 7-14 години и 7-8 години кои покажуваат вештини за читање со успешно исполнување три задачи.

возраст 7-14 возраст 7-8

64% 31%45% 20%
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Процент деца на возраст 7-14 години кои покажуваат основни вештини за читање.

ТОЧНО ОДГОВАРА 
НА ПРАШАЊА ЗА 
БУКВАЛНО РАЗБИРАЊЕ

ТОЧНО ОДГОВАРА 
НА ПРАШАЊА ЗА 
ИЗВЕДУВАЊЕ ЗАКЛУЧОЦИ
0 40 60 80 100

0 40 60 80 100

70%

76%

ТОЧНО ЧИТА 90% 
ОД ЗБОРОВИТЕ ВО 
ЗАДАДЕН РАСКАЗ 

0 40 60 80 100

84%52%

39%

44%

ОСНОВНИ ВЕШТИНИ ЗА УЧЕЊЕ 
- ЧИТАЊЕ
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41%

19%

26%
7%

Резултатите се изведени од проценка на основните вештини за учење во областа на математичката писменост, 
што се очекува да бидат стекнати по завршување на второ одделение од основното образование. Резултатите 

прикажуваат проценти од децата на возраст 7-14 години и 7-8 години кои покажуваат основна математичка 
писменост преку успешно исполнување четири задачи.

ОСНОВНИ ВЕШТИНИ ЗА УЧЕЊЕ 
- МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ

возраст 
7-14

возраст  
7-8
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Процент деца на возраст 7-14 кои што покажуваат основна математичка писменост.

60% 27%

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ 
ЛОГИЧКИ ШЕМИ

СОБИРАЊЕ

55% 33%

ЧИТАЊЕ БРОЕВИ 

85% 57% 82% 56%

РАЗЛИКУВАЊЕ 
БРОЕВИ

ОСНОВНИ ВЕШТИНИ ЗА УЧЕЊЕ 
- МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ
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СТАВОВИ ЗА 
ДИСЦИПЛИНИРАЊЕ НА ДЕЦАТА

ПРОЦЕНТ МАЈКИ/СТАРАТЕЛИ КОИ СМЕТААТ 
ДЕКА Е НЕОПХОДНО ФИЗИЧКО КАЗНУВАЊЕ

ПРОЦЕНТ ДЕЦА НА ВОЗРАСТ 1-14 ГОДИНИ 
КОИ СЕ ИЗЛОЖЕНИ НА НЕКАКВО ФИЗИЧКО 

КАЗНУВАЊЕ 

Иако релативно мал дел од родителите веруваат дека децата треба физички да се казнуваат за да бидат соодветно 
воспитани, во пракса повеќето од нив применуваат физичко казнување како начин на дисциплинирање.

4% 45%6% 54%
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ДИСЦИПЛИНИРАЊЕ
НА ДЕЦАТА

22% 16% 73% 82%

Помалку од една четвртина од децата на возраст 1-14 години се изложени само на ненасилни начини на 
дисциплинирање, додека некаков насилен начин на дисциплинирање се употребува за приближно три 

четвртини од децата.

ПРОЦЕНТ ДЕЦА НА ВОЗРАСТ 1-14 ГОДИНИ КОИ 
СЕ ИЗЛОЖЕНИ САМО НА НЕНАСИЛНИ НАЧИНИ 

НА ДИСЦИПЛИНИРАЊЕ

ПРОЦЕНТ ДЕЦА НА ВОЗРАСТ 1-14 ГОДИНИ КОИ 
СЕ ИЗЛОЖЕНИ НА НЕКАКОВ НАСИЛЕН НАЧИН НА 

ДИСЦИПЛИНИРАЊЕ 
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МАЛОЛЕТНИЧКИ БРАК  
ПРЕД НАВРШУВАЊЕ 18 И 15 ГОДИНИ 

ВО БРАК ИЛИ ЗАЕДНИЦА ПРЕД  
НАВРШУВАЊЕ 18 ГОДИНИ

ВО БРАК ИЛИ ЗАЕДНИЦА ПРЕД  
НАВРШУВАЊЕ 15 ГОДИНИ

Осум проценти од жените на возраст 20-24 години во државата за првпат стапиле во брак или заедница пред да 
наполнат 18 години, а помалку од 1 процент од жените во истата возрасна група стапиле во брак или заедница 

пред да наполнат 15 години. Сепак, овие бројки се многу повисоки кај ромското население.

8%

46%

0.3%
15%
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СТАВОВИ ЗА  
СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Процент жени на возраст 15-49 години 
кои сметаат дека сопругот оправдано 
може да ја тепа сопругата во која и да е од 
следниве околности:
• Ако излезе без да му каже
• Ако ги запоставува децата
• Ако се расправа со него
• Ако одбие полов однос со него
• Ако го загори јадењето

10% 19%




