ЗОШТО ПРОПАДНА
ПОПИСОТ ВО 2011 ГОДИНА?
Политизација
Сложена организација
Непочитување на пописната методологија
Взаемна недоверба меѓу етничките заедници
Спред меѓународните препораки за попис, подато
ците за населението по етничка припадност спаѓаат
во белези од несуштинско значење (non-coretopics).

ПОПИСОТ Е
ДЕМОКРАТИЈА,
А НЕ САМО
ЕТНИЧКА БРОЈКА!

КОИ СЕ ГЛАВНИТЕ ПРЕДУСЛОВИ
ЗА УСПЕШНО СПРОВЕДУВАЊЕ
ПОПИС ВО МАКЕДОНИЈА?
Политичка волја и политички консензус
Добра техничка подготовка и организација
Јасна и прецизна законска рамка

Проектот „Пописот е демократија, а не само етничка
бројка!“ се реализира со поддршка од Проектот на
УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува
Фондацијата Отворено општество - Македонија

Попис веднаш!

ШТО ГУБИ МАКЕДОНИЈА?
Без попис, Македонија како држава го губи угледот,
покажува дека не е способна да организира важна
статистичка операција, не ги исполнува меѓу
на
родните обврски и не може да планира и да реали
зира успешни и ефективни политики во ниту една
општествена област.

Содржината не ги претставува погледите и
позициите на Агенцијата на Соединетите
Американски Држави за меѓународен развој
или на Владата на САД.

www.popis.mk

КОИ СЕ ОСНОВНИТЕ
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОПИСОТ?

СУШТИНСКО ЗНАЧЕЊЕ
НА ПОПИСОТ

Пописот на населението и домувањето е најма
совна статистичка акција според бројот на
учесниците и најобемна според бројот на стати
стичките единици кои треба да се опфатат.

Статистичка операција која во комплексните
општества дава длабок увид во состојбата на
теренот и обезбе
дува основни податоци врз
кои се темели крирањето и спроведувањето на
политиките и развојните стратегии во различни
области (политички систем, економија, социјална
политика, образование, здравство, децентрали
зација, земјоделство).

Индивидуално попишување - секоја пописна
единица (лице, стан, домаќинство) се попишува
посебно.
Универзалност - се опфаќаат сите пописни еди
ни
ци на дефинираната територија (држава или
определна територија)
Истовременост - сите пописни единици се
попишуваат во ист временски период.
Периодичност - пописите се спроведуваат во
речиси сите држави и тоа во редовни временски
интервали, на секои 10 години.

КАКО ЗЕМЈА ЧЛЕНКА НА ОБЕДИНЕТИТЕ
НАЦИИ, МАКЕДОНИЈА, СПОРЕД
РЕЗОЛУЦИЈА 2005/13 ИМА ОБВРСКА
РЕДОВНО ДА СПРОВЕДУВА ПОПИС.

Фер и демократски избори (избирачки списоци и
издавање лични карти) - основни податоци за вооби
чаено место на живеење; податоци за миграција во
други општини или држави; причини за доселувањето
или иселувањето; споредбеност на податоците со
оние во Избирачкиот список и др.
Здравство - преглед на општата здравствена
состојба на населението; основа за планирање на
здравствените политики; основа за пресметување на
природниот прираст и морбидитет на населението
и др.

Попис веднаш!

Образование - генерална слика за образовната
структу
ра на населението односно за тоа какво и
колкаво образование имаат граѓаните; дали има по
треба од промена на образовните политики; дали има
потреба од намалување или зголемување на бројот
на образовни институции во сите степени на обра
зование и др.
Земјоделство - информации за човечкиот капа
ци
тет во земјоделските гранки; информации за капа
цитетите на земјоделското производство (земјиште,
ме
ханизација, добиток, живина и др.), основа за
ефективна и ефикасна земјоделска политика
Социјална политика - прецизни податоци за низа
индикатори кои го мерат степенот на сиромаштија;
кои се и колкави се ранливите групи и категории
на граѓани; креирање социјални политки, креирање
политики и мерки за вработување и др.
Економски развој (регионален развој, инфрастру
ктура, енергетика) - основни податоци за стратегии
за регионален развој; преглед на физичката инфра
структура (патишта, станбена површина, кана
ли
зација, вода, превозни средства) и на условите за
домување; основни податоци за градење развојни и
инфраструктурни политики, и др.

