
      Почитувани,

     Однапред Ви благодариме за соработката.

Реден број на прашалникот (во рамките на граничниот премин)

Граничен премин

Ден, месец, час на анкетирањето

Времетраење на анкетирањето (во минути)

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПАТУВАЊЕТО

1.1. Цел на посетата во Република Северна Македонија:

1

2

3 1.2.2

1.2. Должина на престој во Република Северна Македонија

1.2.1. Колку часа сте поминале во земјата (за еднодневен престој, транзит) -- одете на прашање 2
т.е. 3 за транзит

1.2.2. Колку ноќи сте поминале во земјата -----------------------------------------------

1.3. Ако сте биле во повеќедневен престој, каква била целта на престојот

1

2

3

4

5

1.4. Каде се остварени ноќевањата за време на повеќедневниот престој

1

2

3

4

Службени потреби  --------------------------------------------------------------------------------

Кај роднини и пријатели  -----------------------------------------------------------------------

Во своја куќа, стан  --------------------------------------------------------------------------------

Друго место (кола)  -------------------------------------------------------------------------------

Посета на роднини и пријатели  --------------------------------------------------------------

Други - наведи (религиозни, спортски, здравствени, семејни причини)

Транзит (со ноќевање во кола при транзитно патување)  ---------------------------

Во угостителски објект за сместување  ----------------------------------------------------

одете на прашање 3

Образец TУ.16

Државниот завод за статистика, во согласност со Програмата за статистички истражувања 2018-2022, а заради
потребата да обезбеди податоци за движењата во туризмот, подобрување на условите за развој на туризмот и
заради подобрување на туристичките услуги, во текот на месеците јуни, јули, август и септември ќе спроведе анкета
на сите гранични премини.

Ве молиме, лично или со помош на нашиот анкетар, да го пополните овој Прашалник и да го дадете Вашето
мислење за туристичките услуги во Република Северна Македонија. Податоците се користат само за статистички
цели.

АНКЕТА ЗА СТРАНСКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

Еднодневен престој (без ноќевања)  -------------------------------------------------------------

Транзит (без ноќевања)  -----------------------------------------------------------------------------

Престој (сте ноќевале во Република Северна Македонија)  -----------------------------

Одмор и рекреација  -----------------------------------------------------------------------------

Podatocite {to se pribiraat so ovoj obrazec pretstavuvaat individualni podatoci, 
za{titeni so Zakonot za dr`avnata statistika i }e se koristat isklu~ivo za statisti~ki celi

^len 26 od Zakonot za dr`avnata statistika 
("Slu`ben vesnik na RM" br. 54/97, 21/07, 51/11, 

104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 i 220/18) i 
Programata za statisti~ki istra`uvawa za 

periodot 2018-2022 godina ("Slu`ben vesnik 
na Republika Makedonija" br.22/18 i 224/18).

Republika Severna Makedonija                    
Dr`aven zavod za statistika
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2. ПОДАТОЦИ ЗА ЕДНОДНЕВНИТЕ ПРЕСТОИ

2.1. Дали во Република Северна Македонија дојдовте

1
2

1

2

2.4. Каква била целта на еднодневниот престој

1

2

3

4

5

6

Друго - наведи 7

2.5. Колку пати сте биле на еднодневна посета во Република Северна Македонија во текот на 2018 година

3. ТРОШОЦИ ЗА ПАТУВАЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ

(пополнува  статистика)
износ во валута износ во денари

Вкупно: валута

За други потреби (наведете)

2.3. Дали во Република Северна Македонија патувате во:

Од местото на живеење  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Од местото каде што го минувате одморот  -------------------------------------------------------------------------

2.2. Кое место во Република Северна Македонија го 
посетивте 

Сопствен аранжман (индивидуално)  ----------------------------------------------------------------------------------

Аражман на туристичка агенција  ---------------------------------------------------------------------------------------

Шопинг  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забава ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не сум бил  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Број  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.1. Од тоа деца до 14 години  -----------------------------------------------------------------------------------------

3.1. Број на лица што патуваат со Вас (вклучувајќи Ве и Вас)  --------------------------------------------------------

Рекреација  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Здравстевни потреби  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посета на роднини и пријатели  -----------------------------------------------------------------------------------------

Службени потреби  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.2. Со колку лица ги делите трошоците (вклучувајќи Ве и Вас)  --------------------------------------------

3.2. Вкупни трошоци за време на посетата во Република Северна Македонија

шифра

Трошоци зa угостителски услуги (храна и пијалаци)  --------------

Трошоци зa сместување (за лица со престој)  ------------------------

Трошоци зa гориво  ------------------------------------------------------------

Трошоци зa патарина  ---------------------------------------------------------

Трошоци зa купување во трговијата (шопинг)  ------------------------

Трошоци зa забава  ------------------------------------------------------------

Трошоци зa рекреација  ------------------------------------------------------

Трошоци зa здравствени потреби  ----------------------------------------
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4. МИСЛЕЊЕ И ОЦЕНКА ЗА: 
2 3 4

5. ПОДАТОЦИ ЗА АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ

5.2. Пол 1
2

5.3. Возраст 1
2
3
4
5
6
7

5.4. Ниво на завршено образование

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 (само за анкетираното лице)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

хигиената на јавните места  ------------------------------------------------------

(означете со Х) 1-лошо

безбедноста  --------------------------------------------------------------------------

здравствените услуги  --------------------------------------------------------------

аеродромските услуги  -------------------------------------------------------------

рестораните  ---------------------------------------------------------------------------

патната мрежа  -----------------------------------------------------------------------

забавата /ноќен живот  ------------------------------------------------------------

5-одлично

машки  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

однесувањето на луѓето  ----------------------------------------------------------

27-35   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
36-42   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
43-50   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
51-59   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

женски  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

природната средина  ---------------------------------------------------------------

археолошките и историските ресурси  ----------------------------------------

друго (наведете)

5.1. Државјанство, земја

18-26   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

60-65   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
66+       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

200

000
100

Без образование или со завршено 3 одделение  -------------------------------------------------------
Основно образование со завршено 4/5 одделение  --------------------------------------------------
Основно образование со завршено 8/9 одделение  --------------------------------------------------

10

Факултет, академија  --------------------------------------------------------------------------------------------
Магистратура и специјализација  --------------------------------------------------------------------------
Докторат  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

354
500

Стручњаци и научници  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Средно гимназиско образование  ---------------------------------------------------------------------------
Средно стручно образование (2 или 3 години)  ---------------------------------------------------------
Средно стручно образование (4 години)  -----------------------------------------------------------------
Виша школа ( I степен на факултет)  ------------------------------------------------------------------------

600
700
800

344
353

5.5. Доколку сте вработен/а во која група на занимања припаѓате? 

Занимања за неиндустриски начин на работа во производството  -----------------------------------------
Ракувачи и составувачи на машини и постројки  ------------------------------------------------------------------
Елементарни занимања  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Техничари и сродни занимања  -----------------------------------------------------------------------------------------
Службеници  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работници во услужни дејности и продажба  ----------------------------------------------------------------------
Стручни работници во земјоделството, шумарството, рибарството и ловот  -----------------------------

Членови на законодавни и извршни тела, државни функционери, раководни државни
службеници, дипломати и директори  --------------------------------------------------------------------------------

Воени занимања  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.6. Ниво на приходи
Ве молиме посочете приближно во која од следните групи се Вашите просечни месечни приходи:

До 30750 денари 1

Од 30751 до 61500 2

Од 61501 до 92250 3

Од 92251 до 123000 4

123001 и повеќе денари 5

6

7

Ви благодариме за соработката

(2001+  евра)  ----------------------------------------------------

Не знае  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Одбива да одговори  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

(до 500 евра)  ----------------------------------------------------

(501 - 1000 евра)  -----------------------------------------------

(1001 - 1500 евра)  ---------------------------------------------

(1501 - 2000 евра)  ---------------------------------------------


