Прашалник за попис 2021

ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
Жупанија

Град/општина

Населба

Улица

Куќен број и додаток на куќниот број

Број на лица во станот

Забелешка

ПОДАТОЦИ ЗА ДОМАЌИНСТВОТО
ПОПИС НА ЛИЦА
Означете го лицето во ова домаќинство што му е
на наведеното лице

Реден број
на лицето

Личен
идентифика
циски број
(ЛИБ)

Презиме

Име

Пол

Датум на
раѓање

Однос кон
референтно
то лице

Мајка
(маќеа)

Брачен другар/другарка;
вонбрачен
другар/другарка;
Татко (очув)
животен партнер/ка;
неформален животен
партнер/ка (од ист пол)

1
...
Однос кон референтното лице
1 Референтно лице

2 Сопруг/сопруга

3 Вонбрачен другар/другарка

4 Животен партнер/ка (од ист пол)

5 Неформален животен партнер/ка (од ист
пол)

6 Син/ќерка или усвоено дете (посинок/поќерка)

7 Татко/мајка или очув/маќеа

8 Брат/сестра

9 Дедо/баба

10 Внук/внука

11 Прадедо/прабаба

12 Правнук/правнука

13 Зет/снаа

14 Свекор/свекрва; тест/тешта

15 Девер/деверица

16 Друг роднина

17 Не е во роднинска врска
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ПОДАТОЦИ ЗА ДОМАЌИНСТВОТО
1. Основа за користење на станот
 Приватна сопственост или сосопственост

 Сродство со сопственикот или закупецот на станот

 Закупец со слободно договорена кирија

 Закупец со заштитена кирија

 Други основи за користење на станот

2. Дали Вашето домаќинство користи земјоделско земјиште, сопствено или под наем, поголемо од
10 ари (1 000m²) − (ниви, овоштарници, лозја, маслинови градини, ливади, пасишта итн.)?
 Да

 Не

3. Дали вашето домаќинство има барем 1 грло добиток (говедо, овца, коза, свиња, коњ) или 10
парчиња живина или 10 кошници со пчели?
 Да
 Не
Забелешка

ПОДАТОЦИ ЗА СТАНОТ
1. Начин на користење на станбената единица
 Само за домување
 За домување и за вршење на деловни активности
2. Сопственост на станот
Приватна

 (физичко лице)

 Фирма

 Држава/град/општина

Црква/верска

 заедница

 Друго

3. Колкава е вкупната површина на овој стан во м²?

4. Колку вкупно соби има овој стан?

5a. Дали во станот постои кујна односно дел од станот којшто е наменет за готвење/подготовка на
оброци?
 Да
 Не
5b. Колкава е површината на кујната односно на делот од станот којшто е наменет за
готвење/подготовка на оброци во м²?
 До 4м²
 4м² и повеќе
6. Дали станот има бања (када или туш)?
 Да
 Не
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ПОДАТОЦИ ЗА СТАНОТ
7. Дали станот има тоалет, било да се наоѓа во посебна просторија или во бањата и од каков вид е?
 На испирање (казанче под притисок)

 Без испирање

 Во станот нема тоалет.

8. Дали во станот постојат водоводни цевки и на што се приклучени?
Друго (дождовница, бунар, цистерна и

 Јавна мрежа

 сл.)

 Не

9. Дали во станот постојат канализациони цевки и на што се приклучени?
 Јавна мрежа

Одвод во околната

 Септичка, црна јама и сл.

 средина

 Не

10. Дали постои инсталација на електрична енергија барем во една од просториите на станот?
 Да
 Не
11. Дали постои инсталација на плин во барем една просторија на станот?
Да
Не


12. На кој начин се греел овој стан во последната грејна сезона?
Централно греење од уред во зградата или во

 Централно греење од општинска топлифијација

 станот

 Греење на печка, камин, шпорет и сл.

 Греење со клима уред

 Станот не се грее.
13. Кој вид на огрев се користел за загревање на станот во последната грејна сезона?
 Огревно дрво

 Природен гас

 Мазут (екстралесно)

 итн.)

 Електрична енергија

 Сончева енергија

 Пелети од дрво или брикети

 Топлинска пумпа (сите видови)

Други необновливи извори на енергија (јаглен, мазут

 Други обновливи видови на енергија

14. Дали во станот постои клима уред?
 Да

 Не

15. Во каков вид на зграда се наоѓа овој стан?
Исклучиво или претежно

 станбена зграда

Претежно во нестанбена

 зграда
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 и сл.
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ПОДАТОЦИ ЗА СТАНОТ
16. Колку станови има зградата во која се наоѓа овој стан?
 1 стан

 2 стана

 3 или повеќе станови

17. Каква е положбата на станот?
 Визба

 Сутерен

 Приземје

 Кат

 Стан на два и повеќе ката

18. На кој кат се наоѓа станот? Да се запише број на катот ______________.

19. Во која година е завршена изградбата на зградата во која што се наоѓа станот?
 Недовршени станови
Забелешка

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ
1. Кој дава податоци за ова лице?
 Самото лице

 Член на домаќинството

2. Законска брачна состојба
 Никогаш женет/мажена

 Женет/мажена

 Животно партнерство (со лице од ист пол)

 Вдовец/вдовица

 Разведен/разведена
3. Вид на животната заедница во која што лицето живее
 Брачна заедница

 Вонбрачна заедница

 Животно партнерство (со лице од ист пол)

 пол)

Неформално животно партнерство (со лице од ист

 Лице без брачен/вонбрачен другар/другарка или животен партнер/ка
4. Број на живородени деца
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ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ
5. Дали лицето постојано живее на оваа адреса?
 Да

 Не

6. Дали лицето било присутно во референтниот момент на Пописот (31.08.2021 во 24.00 часот?)
 Да
 Не
7a. Место на живеење
 Хрватска

 Странска држава

(7a.) Жупанија на живеење

(7a.) Град/општина на живеење

(7a.) Населба на живеење

(7a.) Куќен број и додаток на кбр (на улицата
на живеење)

(7a.) Улица на живеење

(7a.) Држава на живеење

8a. Причина за присутност во ова место (населба)
 Работа

 Школување

Фамилијарни

 причини

Бегалец /

 барател

 Земјотрес

на азил

Други

 причини

8aa. Дали лицето има намера да се врати во местото на живеење по санацијата, односно
повторната изградба на оштетениот дом?
 Да
 Не
 Не знам
9a. Колку долго лицето е присутно во ова место (населба)?
Помалку

 од 1

 1 месец

 2 месеци

 3 месеци

 4 месеци

 5 месеци

 6 месеци

 8 месеци

 9 месеци

 10 месеци

 11 месеци

 Една година и подолго

месец

 7 месеци

10a. Уште колку долго лицето има намера да биде присутно во ова место (населба)?
Помалку

 од 1

 1 месец

 2 месеци

 3 месеци

 4 месеци

 5 месеци

 6 месеци

 8 месеци

 9 месеци

 10 месеци

 11 месеци

 Една година и подолго

месец

 7 месеци
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ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ
11a. Зачестеност на враќање во местото на живеење
 Неделно
 Поретко
7b. Место кога е отсутно
 Хрватска

 Странска држава

(7b.) Жупанија кога е отсутно

(7b.) Град/општина кога е отсутно

(7b.) Населба кога е отсутно

(7b.) Улица кога е отсутно

(7b.) Куќен број и додаток на куќниот број

(7b.) Држава кога е отсутно

8b. Причина за отсутност во земјата
 Работа

 Школување

Фамилијарни

 причини

 Земјотрес

 Други причини

8c. Причина за отсутност во странство
Работа (со исклучок на работа во дипломатски мисии на Република Хрватска во странство или во статус на

 испратен работник)

 Работа во дипломатски мисии на Република Хрватска во странство; испратен работник
Престојува како член на фамилијата на лице на работа (освен во дипломатски мисии на РХ во странство или во

 статус на испратен работник)

Престојува како член на фамилијата на лице на работа во дипломатски мисии на РХ во странство или во статус

 на испратен работник

Школување (само за лица чии членови на

 домаќинството престојуваат во земјата)

 Земјотрес

 Други причини

8bb. Дали лицето има намера да се врати во местото на живеење по санацијата, односно
повторната изградба на оштетениот дом?
 Да

 Не

 Не знам
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ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ
9bc. Колку долго лицето е отсутно?
Помалку

 од 1

 1 месец

 2 месеци

 3 месеци

 4 месеци

 5 месеци

 6 месеци

 8 месеци

 9 месеци

 10 месеци

 11 месеци

 Една година и подолго

месец

 7 месеци

10bc. Уште колку долго лицето има намера да биде отсутно?
Помалку

 од 1

 1 месец

 2 месеци

 3 месеци

 4 месеци

 5 месеци

 6 месеци

 8 месеци

 9 месеци

 10 месеци

 11 месеци

 Една година и подолго

месец

 7 месеци

11bc. Зачестеност на враќање на оваа адреса
 Неделно
 Поретко
12. Место на раѓање на лицето
 Хрватска

 Странство

(12.) Жупанија на раѓање на лицето

(12.) Град/општина на раѓање на лицето

(12.) Населба на раѓање

(12.) Држава на раѓање

13. Место на живеење на мајката во времето на раѓањето на лицето
 Хрватска
 Странство
(13.) Жупанија на живеење на мајката во времето на раѓањето на лицето

(13.) Град/општина на живеење на мајката во времето на раѓањето на лицето

(13.) Населба на живеење на мајката во времето на раѓањето на лицето
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ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ
(13.) Држава на живеење на мајката во времето на раѓањето на лицето

14. Дали лицето од раѓање непрекинато живее во оваа населба?
 Да
 Не
14a. Од каде лицето се доселило?
 Од друга населба во РХ
 Од странство
(14a.) Жупанија од која што лицето се доселило

(14a.) Град/општина од која што лицето се доселило

(14a.) Населба од која што лицето се доселило

(14a.) Странска држава од која што лицето се доселило

14b. Година на доселување

14.b.1. За 2020 да се запише месецот

14c. Причина за доселување
 Работа

 Школување

 Фамилијарни причини

 Враќање (поранешен егзил)

 Враќање (поранешен бегалец)

 Присилна миграција (азилант, бегалец)

 Земјотрес

 Друго

15. Дали лицето некогаш престојувало вон Република Хрватска непрекинато една година и
подолго?
 Да

 Не

 Престојува и сега

15a. Последна држава во која што лицето престојувало (пред доаѓањето во Република Хрватска)
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ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ
15b. Година на доаѓање во Република Хрватска

15c. Причина за престој во странство


Работа

 Школување

Фамилијарни

 причини

 Бегалец

 Други причини

16. Државјанство
 Хрватско

 Хрватско и друго

 Странско

16a. Кое е другото државјанство?

16b. Странско државјанство

17. Народност

18. Мајчин јазик

19. Вера

20. Верска заедница

 Не сум член на ниедна црква или верска заедница
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ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ
21. Највисоко постигнато образование
 Без училиште

 Незавршено основно училиште

 Основно училиште

 Средно стручно училиште во траење од 1 – 3 години

Средно стручно училиште во траење од 4 или

 повеќе години

 Гимназија
Вишо училиште, I(VI) степен на факултет, пред

Вишо училиште, кратко стручно студирање

 (инженер, кандидат)

 дипломски стручни студии (инженер, стручна диплома
од прв циклус на студии)

Стручни пред дипломски студии кои траат

Пред дипломски универзитетски студии

 најмалку 4 години, специјалистички дипломски
стручни студии (дипломиран, стручен специјалист)
Факултет, уметничка академија, до-дипломски
универзитетски студии, дипломски универзитетски
 студии како и интегрирани пред дипломски и
дипломски универзитетски студии (дипл. инг., маг.
на струката)
Постдипломски магистерски научни студии (mr.sc.,

 mr.art.)

 (универзитетска диплома од прв циклус на студии)

Постдипломски стручни студии на универзитет,

 постдипломски специјалистички студии (магистер,
универзитетски специјалист)

 Доктор на науки

21a. Колку одделенија од основното училиште сте завршиле?
[да се запише 1-7]

22. Дали посетувате училиште, студии или програма за предучилишно образование?
 Да

 Не

22a. Кое ниво на образование го посетувате?
Програма на предучилишно образование

 (јасли, градинка)

 1. – 4. одделение основно училиште

 5. – 8. одделение основно училиште

 Индустриски и занаетчиски стручни средни училишта

 Технички и сродни стручни средни училишта

 Уметнички средни училишта

 Гимназија

 Кратки стручни студии

 Пред дипломски стручни студии

 Специјалистички дипломски стручни студии

Пред дипломски универзитетски

Интегрирани пред дипломски и дипломски универзитетски

 студии

 студии, дипломски универзитетски студии

 Постдипломски специјалистички студии

 Постдипломски универзитетски студии - докторски студии
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ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ
23. Место на школување/посетување на студии/предучилишно образование
 Хрватска
 Странство
(23.) Жупанија на школување/посетување на студии/предучилишно образование

(23.) Град/општина на школување/посетување на студии/предучилишно образование

(23.) Населба на школување/посетување на студии/предучилишно образование

(23.) Улица на школување/посетување на студии/предучилишно образование

(23.) Куќен број и додаток на куќниот број на улицата на школување/посетување на
студии/предучилишно образование

(23.) Странска држава во која што лицето се школува/посетува на студии/програма на
предучилишно образование

24. Колку често се враќате од местото на школување/посетување на студии/предучилишно
образование во местото на живеење?
Секојдневно (или повеќе

 пати неделно)

 Неделно

Поретко (месечно,

 годишно, повремено)

Школување на далечина

 или од дома

25. Средство за секојдневно патување до образовната установа (да се избере едно средство со кое
се поминува најголема оддалеченост)
 Автомобил (лицето е возач)

 Автомобил (лицето е сопатник)

 Автобус

 Трамвај

 Воз

 Велосипед

 Мотор

 Друг вид на превоз (брод, итн.)

 Пешки
26. Дали од 25 до 31 август сте вршеле, најмалку еден час, некаква работа за надомест со пари или
во натура или сте работеле како неплатен помагачки член во семеен бизнис кој носи приход?
Производството на стоки или услуги (на пр. земјоделски) наменети главно или исклучиво за
сопствена потрошувачка во домаќинството овде не се вклучува (изберете го одговорот НЕ).
Работата од дома заради околностите од КОВИД-19 е еднаква на работата на работно место.
 Да

 Не, но имам работа на која ќе ѝ се вратам
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ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ
27. Дали во текот на август сте барале работа или сте се обиделе да основате сопствена фирма,
занаетчиски дуќан, земјоделско стопанство или сте извршувале самостојна дејност?
 Да

 Не

28. Ако сега Ви биде понудена работа, дали би можеле да почнете да работите во следниве две
недели?
 Да
 Не

29. Позиција во вработувањето од 25 до 31 август
 Работите како работодавач во било кој сектор на сопственост.
Работите во сопствена фирма, занает, слободно занимање или земјоделско стопанство и НЕ вработувате

 работници.

Работите во сопствена фирма, занает, слободно занимање или земјоделско стопанство и вработувате

 работници.

Работите како член што помага (неплатен) во фамилијарно земјоделско стопанство, занает, фирма или

 слободно занимање.

 Други видови на вработување

30. Професија

30a. Одберете соодветна група на професија во којашто работите (примерите на професии се
наведени во загради)
Законодавци, службени лица и директори (пратеник, државен секретар, директор на образовна институција,
директор на здравствена институција, директор на установа за социјална грижа, претседател на стручна
 комора, претседател на политичка партија, претседател на суд, комерцијален директор, директор на
производство, директор на хотел и сл.)
Научници, инженери и стручни лица (лекар, главна медицинска сестра, стоматолог, физиотерапевт, фармацевт,

 ветеринар, наставник, универзитетски професор, судија, финансиски стручњак, програмер, хемичар, архитект,
графички дизајнер, свештеник, новинар, глумец, режисер и сл.)
Техничари и стручни соработници (комерцијалист во продажба, техничар за машини и уреди, технолог за
производство на вино, лабораториски техничар, медицинска сестра, оптичар, професионален спортист,
 деловна секретарка, застапник во осигурување, фотограф, главен готвач, дизајнер, капетан на пловен објект,
пилот и сл.)
Административни службеници (книговодител, банкарски службеник, административен службеник, магационер,

 поштенски службеник, рецепционер, аптекар и сл.)

Услужни и трговски занимања (полицаец, човек за обезбедување, пожарникар, домар, управител на

 продавница, продавач, благајник, келнер, готвач, фризер, козметичар, дадилка, туристички водич, инструктор за
возење и сл.)
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Земјоделци, шумари, рибари, ловци (орач, овоштар, лозар, одгледувач на добиток, одгледувач на живина,

 пчелар, градинар и сл.)

Занаетчии и индивидуални производители (градежен работник, ѕидар, автомеханичар, водоинсталатер, столар,

 бравар, монтер на метални конструкции, монтер на телекомуникациски уреди, електричар, тапетар, шивач,
пекар, месар, чевлар, нуркач, пиротехничар и сл.)
Оператори на постројки и машини, индустриски производители и составувачи на производи (оператор со кружна

 пила, оператор со текстилна преса, ложач на централно греење, возач на камион, машиновозач, возач на
вилушкар, вулканизер, кормилар, морнар и сл.)
Едноставни занимања (чистачка, собарка, работник во производство, работник на рачно пакување, помошен

 работник во градежништво, собирач на овошје и зеленчук, земјоделски работник, собирач на дрва, подготвувач
на брза храна, мијач на садови, уличен продавач, доставувач и сл.)

 Воени професии (офицер, подофицер, регрут, војник, кадет и сл.)
31. Дејности
31a. Одберете соодветна група на дејности на фирми, занаетчиски дејности, установи или друг
деловен субјект во којшто работите (примери на дејности се наведени во заградите)
Земјоделство, шумарство и рибарство ( одгледување на житни култури, овоштарство, лозарство, сточарството,

 риболов, лов и сл.)

Рударство и вадење (вадење на сурова нафта и гас, услужни дејности во врска со вадењето на нафта и гас,

 каменолом, чакалска јама, солана и сл.)

Преработувачка индустрија (производство на прехранбени производи, производство на метални производи,
производство на машини, производство на моторни возила, изградба на бродови, печатење, каменоделство,
 дрвна индустрија, поправка и одржување на машини, бродови, авиони, шински возила и сл.). СЕ ИСКЛУЧУВА:
поправка на моторни возила и мотори, поправка на компјутери и на комуникациска опрема и на предмети за
лична употреба и за домаќинство.
Снабдување со електрична енергија, гас и пареа (производство, трансфер, дистрибуција и трговија со

 електрична енергија, производство, дистрибуција и трговија со гас, снабдување со пареа и сл.)

Снабдување со вода; отстранување на отпадните води, стопанисување со отпадот и дејности за санација на

 околината (собирање, обработка и управување со отпад, рециклирање, деминирање и сл.)

Градежништво (високоградба, нискоградба, електроинсталатерски работи, изолација, спроведување на

 инсталации за водовод, канализација и гас, како и инсталации за греење и климатизација, вградување на
столарија, молерски и стакларски работи, лимарски работи и сл.)
Трговија на големо и мало и посредување во трговијата; поправка на моторни возила и мотори (ВКЛУЧЕНИ СЕ:

 миење автомобили, аптека)

Превоз и складирање (копнен, воден и воздушен превоз, превоз со такси, гасоводен транспорт, услуги на

 паркинзи, поштенски и курирски дејности и сл.)

Дејности за сместување како и подготовка и послужување на храна (хотели, одморалишта, кампови, студентски

 и средношколски домови, угостителство, ресторани, слаткарници, печење на плодови, барови, кетеринг и сл.)
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Информации и комуникации (издаваштво, производство на филмови и телевизиски програми, емитување на

 радио и телевизиски програми, снимање на звучни записи, телекомуникации, компјутерско програмирање и
советување, интернетски портали, новински агенции и сл.)
Финансиски и осигурителни дејности (банки, менувачници, осигурителни друштва, пензиски фондови, берза на

 стока и вредносни хартии и сл.)

Работење со недвижности (купување и продажба, изнајмување или управување со недвижен имот, агенции за

 работа со недвижен имот и сл.)

Стручни, научни и технички дејности (правни и сметководствени дејности, адвокатски канцеларии,
сметководство, ревизија, даночно советување, архитектонски и инженерски работи, истражување и
 експериментален развој во природните, техничките и општествените науки, маркетинг, истражување на пазарот,
графички дизајн, фотографски дејности, преведувачки дејности, ветеринарни дејности, метеорологија и сл.)
Административни и помошни услужни дејност (изнајмување (освен недвижен имот), агенции за вработување,
патнички агенции, дејности на приватно обезбедување, управување со згради, услуги на чистење на згради и
 објекти, дератизација, уредување и одржување на зелени површини и гробишта, административни и помошни
канцелариски дејности, дејности на кол центри, услуги на паркирање и сл.)
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување (судство, противпожарство, министерства,

 државна управа, царинска управа, полиција, задолжително пензиско и здравствено осигурување и сл.)

Образование (предучилишно, основно и средно образование, високо образование, авто школи, образование во

 областа на спортот, рекреацијата и културата, курсеви кои не се дефинирани со нивоа и сл.)

Здравствена заштита и социјална грижа (болници, здравствени установи, стоматологија, домови за постари

 лица и лица со инвалидитет, центар за социјална грижа и сл.)

Уметност, забава, спорт и рекреација (работа на културните установи, театри, музеи, архиви, библиотеки,

 ботанички и зоолошки градини, природни резервати, забавни и тематски паркови, кладилници, работа на
спортските објекти, спортски клубови, фитнес центри, активности на марини и сл.)
Други услужни дејности (членски организации, здруженија, синдикати, верски организации, политички

 организации, хемиско чистење, фризерски и козметички салони, погребални услуги, поправка на компјутери и
комуникациска опрема, поправка на намештај, обувки, облека, електрични апарати, накит, часовници и сл.)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; активности на домаќинства кои произведуваат разни стоки и

 извршуваат различни услуги за сопствени потреби

Дејности на екстериторијални организации и тела (странски дипломатски и конзуларни претставништва, меѓународни

 организации и сл.)

32. Која од следните категории најдобро ја опишува Вашата положба во дејности од 25 до 31
август?
 Ученик сте или студент.

 Домаќинка сте.

 Произведувате стоки за сопствена потрошувачка.

 Пензионер сте.

 Не сте способни за работа.

 притвор, воспитување и сл.

Способни сте за работа, но моментално не

 работите.

На издржување сте на затворска казна или мерки на

 Друго
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33. Место на работење
 Хрватска

 Странство

(33.) Жупанија на работење

(33.) Град/општина на работење

(33.) Населба на работење

(33.) Куќен број и додаток на куќниот број на
улицата на работење

(33.) Улица на работење

(33.) Држава на работење

34. Колку често се враќате од местото на работење во местото на живеење?
 Секојдневно (или повеќе пати неделно)

 Неделно

 Поретко (месечно, годишно, повремено)

 Лицето работи од дома

35. Средство на секојдневно патување на работа (одберете едно средство со кое се преоѓа
најголема оддалеченост)
 Автомобил (лицето е возач)

 Автомобил (лицето е сопатник)

 Автобус

 Трамвај

 Воз

 Велосипед

 Мотор

 Друг вид на превоз (брод, итн.)

 Пешки
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36. Кој Ви е главен извор на средства за живот? (одберете го најважниот извор на приходи во текот
на изминатите 12 месеци)
 Приходи од работење

 Пензија

 Приходи од имот

 Социјална помош

 Други приходи

 Повремена поддршка од други

 Без приходи
37. Дали лицето како цивил беше рането или повредено во врска со околностите на Татковинската
војна?
 Не
 Да
38. Дали на лицето, во врска со околностите на Татковинската војна, како цивилно лице му загина
или исчезна татко/мајка, брачен другар, дете, брат/сестра, дедо/баба, внук/внука?
 Да
 Не
38a. Колкав е бројот на тие лица?

38b.1. Презиме на
загинатото/исчезнатото цивилно
лице

38b.2. Име на
загинатото/исчезнатото
цивилно лице

Забелешка
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38b.3. Датум на раѓање

