
Реден број

ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ
Име и презиме

Улица и куќен број 

Населено место

Општина

Телефон 

Регион 

Тримесечје (квартал), година

Реден број на пописниот круг во општината

Реден број на домаќинството во пописниот круг 

Број на членови во домаќинството

Број на членови на возраст од 15 години и повеќе
(Пополнете со интервјуирање на првото лице од домаќинството)

 Цел на анкетата

Коj е анкетиран?

Како се даваат одговорите?

Периодика на анкетирање

Дефиниции
Приватни/лични патувања, туристички патувања

Службени патувања

Образец ТУ.12

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА ПАТУВАЊАТА НА ДОМАШНОТО НАСЕЛЕНИЕ

Прашалникот се пополнува за сите лица на возраст од 15 и повеќе години што живеат постојано во домаќинството.

Кратко туристичко патување и одмор (со едно до три ноќевања) се смета секој престој надвор од местото на постојано живеење за одмор и рекреација,
посета на пријатели или роднини, без разлика на тоа каде се престојува (во платено или неплатено сместување), за здравствени цели, спорт, култура и
слично, во траење од најмалку едно, а најмногу три последователни ноќевања. 

Туристичко патување и одмор (повеќе од четири ноќевања) се смета секој престој надвор од местото на постојано живеење за одмор и рекреација,
посета на пријатели или роднини, за здравствени цели, спорт, култура и слично, без разлика на тоа каде се престојува (во платено или неплатено
сместување), во траење  од најмалку четири ноќевања едноподруго, но не подолго од три месеци. 

Службено или студиско патување е: конгрес, семинар, деловна средба, учество на саем, изложба, мисија, научно истражување, професионално учество
во спортот, професионална обука, професионална екскурзија на ученици или студенти, размена на ученици или студенти, ако превозот и сместувањето ги
плаќа училиштето или факултетот. Како службено патување не се смета работата на градилиштата и на други објекти надвор од местото на постојано
живеење за кое работникот прима посебен теренски додаток од својата организација.

Од анкетата треба да се добијат податоци за видот и за бројот на патувањата на домашното население, причините за патувањето/непатувањето, типот на
превозот, организацијата на патувањата, местото на ноќевањето, трошоците поврзани со патувањата итн. 

Одговорите треба да бидат обележани со заокружување на бројот веднаш до одговорот во колоната „Шифра“. Празните квадрати предвидени во
колоната „Шифра“ треба да бидат пополнети во зависност од содржината на прашањето.

Анкетата се спроведува тримесечно, а податоците што се даваат се однесуваат за претходното тримесечје (квартал). Треба да се дадат податоци само за
патувањата што започнале и завршиле во месеците од соодветното тримесечје (квартал) и оние патувања што започнале во претходното тримесечје
(квартал), а завршиле во тримесечјето (кварталот) за кое се известува. Не се земаат предвид патувањата што започнале во тримесечјето (кварталот) за кое
се известува, но сѐ уште не се завршени или завршиле во наредното тримесечје (квартал). 

Еднодневен излет - без ноќевања за туристички цели е секој престој надвор од местото на постојано живеење за одмор и рекреација, здравствени цели и
сл. во траење од минимум 3 до 24 часа (без ноќевање), во природа, на излетнички места, на сопствен имот или имот на роднина и пријател (во
викендичка) и слично. 

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, заштитени со Законот за државната статистика и 
ќе се користат исклучиво за статистички цели

Република Северна Македонија                    
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на 
РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 

220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија 
бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 
2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија" 

бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија„ бр.18/20 и 300/20).



Реден 
број

Прашања

1. Реден број на лицето во домаќинството

Пол

Машки

Женски

3.

Ниво на образование (највисоко ниво на едукација)                               
(Можен е само еден одговор) 

Без образование или незавршено основно образование

Основно образование

Средно образование (вклучувајќи гимназиско и средно стручно 
образование)

Виша школа (I степен на факултет)

Високо образование (факултет, академија, магистерски и докторски 
студии)

Статус на вработување во периодот на анкетирање

Вработен (вработен, самовработен)

Невработен

Пензионер

Студент, ученик

Друго (домаќинки, деца и други неактивни лица)

Дали сте биле на приватни/лични туристички патувања во последните 3 
месеци?
(Дадете јасно објаснување за „приватно/лично туристичко патување“)

    Да 1 Одете на прашање 8

    Не  (пополнете го прашањето 7) 2

Анкетираното лице одбива да учествува во анкетата 3 Одете на прашање 39

Која е причината поради која не сте патувале во последните 3 месеци?
(Можни се повеќе одговори)

Финансиски причини

Недостаток на слободно време поради семејни обврски  

Недостаток на слободно време поради работа или студирање   

 Здравствени прични или намалена мобилност

Претпочита да остане дома, не е мотивиран да патува

Безбедносни причини

Живее во туристичко место    

 Друго (определи) .........................................................

2. 1

5

1

4

5

7.
4

5

7

8

2

3

5.

6

ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТАНИКОТ/АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ

Возраст на лицето според навршените години 
(Наведете ја возраста на лицето)

Задолжително пополнете го 
прашањето 7

1

2

3

Одговори
шифра        

2

3

4

2

1

одете на 
прашање 25

6.

4.

2



Реден 
број

Прашања

Колку патувања сте направиле во 
последните 3 месеци?

во Северна Македонија 
________________________

Град
Езеро 
Планинa (висорамнини, ридови и др.)
Бања
Море
Село 
Брод за крстосување

Друго, наведи (на пр., река и сл) 
_____________________________

Одмор/Екскурзија
Посета на роднини и пријатели     
Образование 
Здравствен третман
Друго _______________________

Авион       
Поморски превоз     
Железнички транспорт   
Автобус
     а) автобус - редовна линија
     б) автобус - за изнајмување 
Автомобил
а) лично превозно возило (сопствено 
или на лизинг, вклучувајки ги возилата 
на пријатели или роднини)
б) изнајмен автомобил (вклучувајки ги и 
платформите за споделување на 
превозот или за споделување возила)
Други транспортни средства (на пр., 
велосипед, мотоцикл)    

четврто

6
5

2 _______________

5 5

1

1

2

Во Македонија
          - без ноќевања

          - 1 до 3 ноќевања

          - 4 и повеќе ноќевања

          - 1 до 3 ноќевања

Во странство
            - без ноќевања

четврто

3

4

трето

1

1

          - 4 и повеќе ноќевања

5

6

Број на приватни патувања

Внимание! Прашањата од 9 до 24 се однесуваат за секое направено патување во државата или во странство 
(прво, второ, трето итн).

9

Каде бевте за време на Вашите патувања 
во последните 3 месеци?

8

во странство ________________________
(Наведете го името на државата во која 
престојувавте најдолго)

Број на патувања

1

2 _______________

10

Наведете го видот на дестинацијата каде 
што  престојувавте најдолго.
(Можни се повеќе одговори)

Број на приватни патувања

прво второ

2 _______________

2 2

2 _______________

7 7

трето

6

8 8

7

1

прво второ

1

прво второ

4

трето

2
3 3

8

2 2

6 6

1 1

5

2 2

3
4 4 4

ПРИВАТНИ/ЛИЧНИ ТУРИСТИЧКИ ПАТУВАЊА

12

Кога започна Вашето патување?
месец ......... ..година ..........
(Пополнете ги месецот и годината во која 
започнува патувањето)

Број на приватни патувања

прво второ

Одговори
шифра        

33
4

7

8

3

Број на приватни патувања

четврто

1 1
2

Која беше главната причина за Вашето 
патување?
(Наведете само еден одговор за секое 
патување)                                                                                                 

5 5
4 4 4

трето четврто

3 3

Кое сообраќајно средство го користевте?
(Наведете само еден одговор)

Број на приватни патувања

прво второ трето четврто

1 1

5а 5а

3 3

11 1 1

5 5

1 1

5б

2 2 2 2
3 3
4 4 4 4

5б 5б

5 5 5 5

5а

5б

13

6 6 6

4б 4б 4б 4б
4а 4а 4а 4а

5а

6

3



Да

 Не (Ве молиме не одговарајте на 
прашањата 23.1.2, 23.2.2 и 23.3.2)

А. Со плаќање (изнајмени)

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

Б Без плаќање (неизнајмени)

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

Туроператор или туристичка агенција – 
директна резервација за туристички 
услуги или туристички пакет-аражман

Онлајн-преку интернет, во туристичка 
агенција, туроператор, портал или 
агенции за краткорочно изнајмување 
или изнајмување на туристичко 
сместување (Booking.com, Airbnb.com, 
Expedia, HomeAway)

Самостојно-директна резервација со 
давателот на услугата (по телефон, 
електронска пошта и др.)

              - Резервации преку интернет – 
преку онлајн формулари или системи за 
резервација на хотел или 
превоз/авиокомпанија)

              - Не резервирав – резервација не 
е потребна, на пр., сопствен превоз, 
сместување кај пријатели/роднини итн.).

              - Друго (наведете)
         _________________________

16

второ трето четврто

1 1 1 1

одете на 
прашање 16

14

Дали имавте ноќевање за време на 
патувањето?

Број на приватни патувања

прво

2 2 2 2

второ

1

2

4 4

1 1
одете на 

прашање 18

одете на 
прашање 17

одете на 
прашање 21

одете на 
прашање 17

одете на 
прашање 21

одете на 
прашање 21

5 5

6

10

1

2

10 10 10

2

3 3 3 3

2

4 4

6 6

Само за патувања  во странство Наведете 
го бројот на ноќевањата на домашната 
територија, Република Северна 
Мaкедонија, пред и по патувањето (ако ги 
има)

трето четврто

Број на ноќевања

6

5 5

Хотел, мотел

15

Одморалиште обезбедено од 
претпријатието
Младинско/детско одморалиште, 
марина, објекти за сместување од 
здравствен карактер (бања)

Камп, кампинг-терен и каравани 
(трејлери)

Приватна куќа, вила, апартман или стан; 
како и изнајмена соба во станбен објект

Вкупно ноќевања (1-8)

Други неизнајмени краткотрајни 
сместувачки капацитети (викендички, 
одморалишта итн.)

Каков тип сместување избравте за време 
на патувањето и колку ноќевања 
имавте?
(Можни се повеќе одговори)

Како го организиравте патувањато?
(Наведете само еден одговор за секое 
патување)

Број на приватни патувања

прво второ трето четврто

Број на ноќевања Број на ноќевања Број на ноќевања

Број на приватни патувања

прво

Сопствена куќа (стан)

Роднини, пријатели (без плаќање за 
престојот)

4



Ноќевање или ноќевање со појадок  во 
хотелот или во друго место за престој

17а1
Наведете ја апликацијата преку која 
резервиравте

Превоз (билети во двете насоки за авион, 
автобус или друго превозно средство)

17б1
Наведете ја апликацијата преку која 
резервиравте

Туристички пакет-аранжман

Друго (наведи) 
___________________________

Да

Не

Превоз (билети во двете насоки за авион, 
автобус или друго превозно средство)

Сместување (резервација во хотел или 
друг сместувачки објект). 
(Не ги пополнувајте одговорите на 
прашањата 23.1.2, 23.2.2 и 23.3.2!)

Храна и пијалаци (на пр., полупансион, 
полн пансион, сè вклучено)

Други стоки или услуги (на пр., 
екскурзии, влезници, курсеви и др.)

Да

Не 2 2 2

1

2 2 2

1 1 1

2

Број на приватни патувања

прво второ трето

3

четврто
21

одете на 
прашање 23

Дали на патувањето бевте 
придружувани од членовите на Вашето 
домаќинство на кои им ги плативте 
трошоците Вие?

одете на 
прашање 18

одете на 
прашање 21

4 4

1 1 1

Број на приватни патувања

прво второ трето четврто

1 1

Број на приватни патувања

прво второ трето четврто

2 не 2 не 2 не

4 4

3 3 3 3

1 да 1 да 1 да 1 да

2 не

…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

Број на приватни патувања

прво второ трето четврто

2 2 2 2

19

Што е вклучено во пакетот на 
туристичката агенција, туроператорот?
(Можни се повеќе одговори за секое 
патување)

20

18

Колкава беше цената за извршената 
услуга по лице – износ во денари на 
пакет-аражманот?

1

1 1 1 1

2

Број на приватни патувања

прво второ

Дали ги плативте туристичките услуги, 
пакет-аранжман однапред?

трето четврто

3 3 3

Наведете што вклучува Вашата 
резервација на интернет.
(Само еден одговор за секое патување)

4 4 4 4

17

…………………………… ……………………………

1 да

17a

1 да 1 да

Сместување со плаќање во приватна 
куќа, вила, апартман или стан; како и 
изнајмена соба во станбен објект, преку 
Booking.com, Airbnb.com, Expedia, 
HomeAway и сл.
Само интернетска резервација на 
сместувањето со наплата преку 
туристичка агенција, туроператор, портал 
или агенции за краткорочно изнајмување 
на недвижности или изнајмување на 
туристичко сместување

1 1

…………………………… ……………………………

           
         

одете на 
прашање 17а1

          одете на 
прашање 21

одете на 
прашање 17б1

          одете на 
прашање 21

Дали интернетската резервација за 
превозот е направена преку веб-
страница или апликација како што е 
BlaBlacar, Europcar.com, Avis.com, 
Hertz.com?

17б

1 да

2 не 2 не 2 не 2 не

2 2 2 2

5



1 1 1 1

2 2 2 2

23

1

2

3

4

5

6

7

7a

8

1

2

3

4

5

6

7

7a

8

Наведете ги возраста и бројот на лицата

Број на лица

     0 до 14 години

     15 навршени години и повеќе

22
Број на лицаБрој на лица

Износ, во денари 

Трошоци за патување во странство
Трошоци направени во Северна Македонија/пред и по патувањето во странство

Број на приватни патувања
прво второ трето

Внимание! Прашањата   23.1, 23.2, 23.3 и  24 се поставуваат само на првото, т.е. на едно интервјуирано лице, 
во случај кога неколку лица од истото домаќинство патуваат во исто време.

Трошоци за култура – вкупно                                             

Трошоци за спортски настани                                                             

четврто

23.2

Број на лица

23.1

Трошоци по вид: (трошоци поврзани со 
патувањата направени пред и по 
патувањето надвор од пакетот).

Трошоци за рекреативни спортски 
активности

Трошоци за култура – вкупно                                             

Трошоци за сместување (ноќевање)                                                    

Трошоци за транспорт – вкупно                                                                               

Трошоци за сместување (ноќевање)                                                    

Трошоци за транспорт – вкупно                                                                               

Трошоци за спортски настани                                                             

Трошоци за храна и пијалаци   

Трошоци  направени за други стоки и 
услуги – вкупно                                                            

Трошоци за храна и пијалаци   

Трошоци по вид: (трошоци поврзани со 
патувањата направени пред, за време и 
по патувањето надвор од пакетот).

       Од тоа: трајни добра и вредни стоки 
(автомобили, компјутери, слики, 
уметнички дела, накит и др.)
Вкупни трошоци (1 + ... + 7) 
(пополнување на шифрата 8 е 
задолжително!)

второ трето

Трошоци за рекреативни спортски 
активности

Трошоци  направени за други стоки и 
услуги – вкупно                                                            

       Од тоа: трајни добра и вредни стоки 
(автомобили, компјутери, слики, 
уметнички дела, накит и др.)
Вкупни трошоци (1 + ... + 7) 
(пополнување на шифрата 8 е 
задолжително!)

второ

Број на приватни патувања

прво

Наведете ги трошоците по вид што сте ги направиле Вие и оние што Ве придружуваа на патувањето.

четврто

Трошоци за патување во Северна Македонија

Износ, во денари 

трето четврто

Број на приватни патувања

прво
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1

2

3

4

5

6

7

7a

8

Дали сте направиле приватни/лични 
патувања од почетокот на годината 
досега?

Да

Не

Колку приватни/лични патувања сте 
направиле од почетокот на годината 
досега?                      

Внимание! Одете на прашање 27 „Службени патувања“.

одете на 
прашање 27

Број на патувања

26

          - 1 до 3 ноќевања 5

          - 4 и повеќе ноќевања

Во Северна Македонија
          - без ноќевања

6

4

1

          - 1 до 3 ноќевања 2

          - 4 и повеќе ноќевања 3

Во странство
            -без ноќевања

Колку вкупно Ве чинеа патувањата? (Се 
прикажуваат сите  трошоци поврзани со 
патувања направени пред, за време и по 
патувањето надвор од пакетот). Се 
пополнува за секое патување.

Износ, во денари 

25
1

2

Трошоци  направени за други стоки и 
услуги – вкупно                                                            

       Од тоа: трајни добра и вредни стоки 
(автомобили, компјутери, слики, 
уметнички дела, накит и др.)
Вкупни трошоци (1 + ... + 7) 
(пополнување на шифрата 8 е 
задолжително!)

23.3

Трошоци за транспорт – вкупно                                                                               

Трошоци за рекреативни спортски 
активности

Трошоци за култура – вкупно                                             

Износ, во денари 

Трошоци за храна и пијалаци   

 ВКУПЕН ИЗНОС НА ТРОШОЦИТЕ

Внимание! Прашањата 25 и 26 се однесуваат за четвртото тримесечје!

Трошоци за сместување (ноќевање)                                                    

Трошоци за спортски настани                                                             

трето

Трошоци за патување во странство
Трошоци направени во странство

Број на приватни патувања

прво

Внимание! Пополнувањето на прашањето  24 е задолжително! Придружните лица не го одговараат прашањето 24.

Трошоци по видови: 
(трошоци поврзани со патувањата 
направени во странство надвор од 
пакетот).

24
прво второ трето четврто

второ четврто

Број на приватни патувања
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Реден 
број

Прашања

Дали сте биле на  службени  патувања 
во последните 3 месеци?

 Да

 Не

Колку службени патувања сте 
направиле во последните 3 месеци? 

во Северна  Македонија 
..................................................

Авион             

Поморски превоз         

Железнички транспорт   

Автобус  

Автомобил

Други транспортни средства (на пр., 
велосипед, мотоцикл)    

Да

 Не (Ве молиме не одговарајте на 
прашањата 37.1.2, 37.2.2!)

1 11

6 6

2 _______________ 2 _______________

Одговори
шифра        

2

32

Дали имавте ноќевање за време на 
патувањето?

Број на службени патувања

1

2 2 2

второ

четврто

2 2

4

трето четврто

2 _______________

5 5

4 4 4

2 2

СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА

31

Кога започна Вашето патување? месец 
......... ..година ..........
(Пополнете ги месецот и годината во 
која започнува патувањето)

Број на службени патувања

прво

5

3 3 3
30

Кое сообраќајно  средство го 
користевте?
(Наведете само еден одговор за секое 
патување) 

Број на службени патувања

прво второ трето

1 1 1

прво

6 6

второ трето

Во Северна Македонија
          - без ноќевања

          - 1 до 3 ноќевања

          - 4 и повеќе ноќевања

Во странство
            - без ноќевања

второ третопрво

6

Каде бевте за време на Вашите 
патувања во последните 3 месеци?

28

1 1

          - 1 до 3 ноќевања

          - 4 и повеќе ноќевања

5

крај на 
прашалникот

1

2

3

Број на патувања

4

одете на 
прашање 34

29

1

2 _______________

3

во странство 
________________________
(Наведете го името на државата во која 
престојувавте најдолго)

1

5

Број на службени патувања

четврто

Внимание! Прашањата од 29 до 38 се однесуваат на секое направено патување во државата или во странство 
(прво, второ, трето итн).

27 1

2

четврто

1
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1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

Организацијата во која работите

Надворешна организација

Да

 Не  2 2

36

Број на службени патувања

прво второ четвртоВе молиме наведете го бројот на 
лицата што Ве придружуваа?

трето

34

четврто

1 1 11
35

Дали на патувањето бевте 
придружувани од членовите на 
Вашето домаќинство на кои им ги 
плативте трошоците Вие?

Број на службени патувања

Кој ги финансираше Вашите патувања?

1

10 10

Број на службени патувања

прво второ

Број на службени патувања

прво второ трето четврто

Број на ноќевања

10

четврто

33

Одморалиште обезбедено од 
претпријатието

Младинско/детско одморалиште, 
марина, објекти за сместување од 
здравствен карактер (бања)

Камп, кампинг-терен и каравани 
(трејлери)

Приватна соба

Вкупно ноќевања (1-8)

Само за патувања  во странство 
Наведете го бројот на ноќевањата на 
домашната територија, Република 
Северна Мaкедонија, пред и по 
патувањето (ако ги има)

Хотел, мотел

Сопствена куќа (стан)

Роднини, пријатели (без плаќање за 
престојот)

22

прво второ трето

2

1

2

1 1

2

2

Други неизнајмени краткотрајни 
сместувачки капацитети (викендички, 
одморалишта итн.)

Каков тип сместување избравте за 
време на патувањето и колку 
ноќевања имавте?
(Можни се повеќе одговори) Број на ноќевања

трето

Број на ноќевања Број на ноќевања

10

одете на 
прашање 37

Внимание! Прашањата  37.1, 37.2 и  38  се поставуваат само на лицето што патувало службено, т.е. на едно интервјуирано лице, 
во случај кога неколку лица од истото домаќинство патуваат во исто време. 
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37

1

2

3

4

5

6

7

7a

8

1

2

3

4

5

6

7

7a

8

Трошоци за храна и пијалаци   

прво второ

37.1

38

Колку Ве чинеа патувањата вкупно? 
(Се прикажуваат сите трошоци 
поврзани со патувањата направени 
пред, за време и по патувањето). Се 
пополнува за секое патување.

 – ВКУПНО ТРОШОЦИ  
(лични и службени)

Вкупни трошоци (1 + ... + 7) 
(пополнување на шифрата 8 е 
задолжително!)

Трошоци за култура – вкупно                                             

Трошоци за спортски настани                                                             

Трошоци за сместување (ноќевање)                                                    

Износ, во денари 

Број на службени патувања

прво второ трето четврто

Трошоци за сместување (ноќевање)                                                    

Трошоци за транспорт – вкупно                                                                               

Трошоци  направени за други стоки и 
услуги – вкупно                                                            
       Од тоа: трајни добра и вредни 
стоки (автомобили, компјутери, слики, 
уметнички дела, накит и др.)

Трошоци за спортски настани                                                             

Трошоци за рекреативни спортски 
активности

Трошоци за култура – вкупно                                             

37.2

Трошоци по вид: лични и службени 
трошоци – вкупно
(трошоци поврзани со патувања 
направени во странство)

Трошоци  направени за други стоки и 
услуги – вкупно                                                            

Трошоци за храна и пијалаци   

Трошоци за рекреативни спортски 
активности

       Од тоа: трајни добра и вредни 
стоки (автомобили, компјутери, слики, 
уметнички дела, накит и др.)

Вкупни трошоци (1 + ... + 7) 
(пополнување на шифрата 8 е 
задолжително!)

Трошоци за транспорт – вкупно                                                                               

прво второ трето четврто

Износ, во денари 

Трошоци за патувањето во странство

Број на службени патувања

Број на службени патувања

Трошоци за патување во Северна Македонија

Износ, во денари 

четврто

Наведете ги трошоците по вид што сте ги направиле Вие и оние што Ве придружуваа на патувањето. 

Трошоци по вид: лични и службени 
трошоци – вкупно
(трошоци поврзани со патувања 
направени пред, за време и по 
патувањето) трето

Внимание! Пополнувањето на прашањето 38 е задолжително! Лицата од придружбата не одговараат на прашањето 38.
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Реден 
број

Прашања

Одбива да учествува во 
истражувањето – причини
(Наведете само еден одговор)

Темата на истражувањето

Недовербата во целта на 
истражувањето

Воопшто не сака да учествува во ниту 
една анкета

Испитаникот не е достапен на оваа 
адреса

Не е можно да се контактира со 
лицето

Друго (наведете) 
_____________________________

Анкетар: _________________________________________________________ Потпис _________________

Проверил: _________________________________________________________ Потпис _________________

Место и датум на анкетирање: ______________________________________________

Име, презиме и телефон

Име, презиме и телефон

39

6

Причини за неодговор на лицето

1

2

3

4

5

Одговори
шифра        

11



Шифра Назив алфа2 Шифра Назив алфа2

004 Авганистан AF 642 Романија                                          RO
008 Албанија                                          AL 643 Руска Федерација                                            RU
012 Алжир DZ 214 Доминиканска Република                            DO
020 Андора                                            AD 218 Еквадор                                           EC
024 Ангола                                            AO 233 Естонија                                          EE
031 Азербејџан                                        AZ 246 Финска                                            FI
032 Аргентина                                         AR 250 Франција                                          FR
036 Австралија                                        AU 268 Грузија                             GE
040 Австрија                                          AT 276 Германија                                         DE
044 Бахами BS 292 Гибралтар                                         GI
051 Ерменија                                          AM 300 Грција                                            GR
052 Барбадос                                          BB 332 Хаити                                             HT
056 Белгија                                           BE 336 Света Столица (Ватикан град држава)                                           VA
060 Бермуди                                           BM 340 Хондурас                                          HN
064 Бутан                                             BT 344 Хонг Конг                                         HK
068 Боливија                                          BO 348 Унгарија                                          HU
070 Босна и Херцеговина                               BA 352 Исланд                                            IS
076 Бразил                                            BR 356 Индија                                            IN
100 Бугарија                                          BG 360 Индонезија                                        ID
104 Мијанмар                                   MM 364 Иран, Исламска Република                                              IR
108 Бурунди                                           BI 368 Ирак                                              IQ
112 Белорусија                                        BY 372 Ирска                                             IE
116 Камбоџа                               KH 376 Израел                                            IL
120 Камерун                                           CM 380 Италија                                           IT
124 Канада                                            CA 388 Јамајка                                           JM
144 Шри Ланка                                         LK 392 Јапонија                                          JP
152 Чиле                                              CL 398 Казахстан                                         KZ
156 Кина                                              CN 400 Јордан                                            JO
158 Тајван, Кинеска провинција                                            TW 404 Кенија                                            KE
170 Колумбија                                         CO 410 Кореја, Република                                      KR
178 Конго                                             CG 414 Кувајт                                            KW
188 Костарика                                        CR 417 Киргистан                                         KG
191 Хрватска                                          HR 422 Либан                                             LB
192 Куба                                              CU 426 Лесото                                            LS
196 Кипар                                             CY 674 Сан Марино                                        SM
203 Чешка Република                                             CZ 682 Саудиска Арабија                                  SA
204 Бенин                                             BJ 686 Сенегал                                           SN
208 Данска                                            DK 688 Србија                                RS
212 Доминика                                          DM 702 Сингапур                                          SG
428 Латвија                                           LV 703 Словачка                                          SK
430 Либерија                                          LR 704 Виетнам                                           VN
438 Лихтенштајн                                       LI 705 Словенија                                         SI
440 Литванија                                         LT 710 Јужна Африка                                      ZA
442 Луксембург                                        LU 716 Зимбабве                                          ZW
450 Мадагаскар                                        MG 724 Шпанија                                           ES
458 Малезија                                          MY 910* Косово ХК
462 Малдиви                                 MV 729 Судан                                             SD
466 Мали                                              ML 752 Шведска                                           SE
470 Малта                                             MT 756 Швајцарија                                        CH
484 Мексико                                           MX 760 Сириска Арапска Република                                            SY
492 Монако                                            MC 764 Тајланд                                           TH
496 Монголија                                         MN 784 Обединети Арапски Емирати                         AE
498 Молдавија                                         MD 788 Тунис                                             TN
499 Црна Гора ME 792 Турција                                           TR
504 Мароко                                            MA 795 Туркменистан                                      TM
528 Холандија                                         NL 800 Уганда                                            UG
554 Нов Зеланд                                        NZ 804 Украина                                           UA
578 Норвешка                                          NO 807 Македонија                                        MK
604 Перу                                              PE 818 Египет                                            EG
608 Филипини                                          PH 826 Обединето Кралство GB
616 Полска                                            PL 834 Танзанија, Обединета Република                                         TZ
620 Португалија                                       PT 840 Соединети Американски Држави                                               US
634 Катар                                             QA 862 Венецуела                                         VE

Список на држави
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