
Населението во општина Кочани според Пописот во 2021 година  

Според податоците на Државниот завод за статистика од Пописот на населението, 

домаќинствата и становите во Република Северан Македонија спроведен во 2021 година, 

вкупниот број на резидентни жители на општина Кочани изнесува 31 602 житела. Од 

нив 15 977 се жени, а 15 625 се мажи.  

Според возрасната структура, од 0 до 4 години има 1 315 жители; од 5 до 9 години има 

1 543 жители; од 10 до 14 години има 1 542 житела;  од 15 до 19 години има 1 615 жители; 

од 20 до 24 години има 1 751 жител; од 25 до 29 години има 1 763 жители; од 30 до 34 

години има 1 993 жители; од 35 до 39 години има 1 998 жители; од 40 до 44 години има 

2 151 жител; од 45 до 49 години има 2 154 жители; од 50 до 54 години има 2 162 житела; 

од 55 до 59 години има 2 345 жители; од 60 до 64 години има 2 350 жители; од 65 до 69 

години има 2 440 жители; од 70 до 74 години има 1 984 жители; од 75 до 79 години има 

1 235 жители; од 80 до 84 години има 682 житела; над 85 години има 399 жители.  

Според етничката припадност, најголем процент – 85 % се изјасниле како Македонци – 

26 798, Ромите се 6 % или 1 892 жители, 0,5 % односно 170 жители се Власи, 138 се 

Турци или 0,4 %, Срби се 0,11 %, односно 37 жители,  0,04 %  или 15 се изјасниле како 

Албанци, 0,04 % односно 14 се Бошњаци, а 0,43 % или 136 се други неспомнати. За 

својата етничка припадност не се изјасниле 2 жители на Кочани. 

Според изјаснувањето за религиска припадност, во Кочани има 16 982 православни 

верници; 2 069 се муслимани; 12 се католици; 9 976 христијани; 19 протестанти; 

евангелисти се 31; евангелисти-методисти се 7; 35 се изјасниле како Јеховини сведоци; 

20 се друго; 45 се атеисти; а за својата религиска припадност не се изјасниле 4 жители. 

Во Кочани има 12 006 домаќинства и 18 451 стан. 

 

 

Извор: Државен завод за статистика 

 

 

 

 

 


