
Општина
ОБРАЗЕЦОТ СЕ ПОПОЛНУВА
Пријава во ново место на живеење во друга општина 1
Пријава во ново место на живеење во иста општина 2
Пријава во Република Северна Македонија од друга држава 3
Пријава за промена на адресата на станот во исто место на живеење 4 Реден број

годинамесец

Образец МИГ. ДОС 

ПРИЈАВА
за доселено лице

ден

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).

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

1.  ПРЕЗИМЕ

ИМЕ

Име на еден од родителите

2.  ПОЛ Машко 1 Женско 2

3. ДАТА НА РАЃАЊЕ И ЕМБГ

4.  МЕСТО НА РАЃАЊЕ 

5.  БРАЧНА СОСТОЈБА
Неженет - немажена 1
Женет - мажена 2
Вдовец - вдовица 3
Разведен - разведена 4
Непознато 9

6.  ПРИПАДНОСТ КОН ЕТНИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

7.  ДРЖАВЈАНСТВО

8.  ШКОЛСКА ПОДГОТОВКА
Без училиште 1
1-5 одделенија основно училиште  2
6-8 одделенија основно училиште 3
Основно училиште 4
Средно училиште
  - со двегодишно траење 5
  - со тригодишно траење 6
  - со четиригодишно траење 7
Виша школа 8
Висока школа 10
Магистратура 11
Докторат 12
Непознато 9

9.  ПРИЧИНА ЗА ПРЕСЕЛУВАЊЕ
Вработување 1
Склучување на брак 2
Семејни причини 3
Школување, специјализација 4
Друго 5
Повратник 6

месец

(држава)

ден година Ост. 6 ц. од ЕМБГ

Назив на завршеното средно училиште, виша или висока 
школа, факултет

(населено место)

(општина)

Потребно време за пополнување мин. (овластен работник) (МП)

10.  ЗАНИМАЊЕ
Врши занимање во работен однос или самостојно  1
Прекинал работа поради стечај,
издржување казна затвор и друго
или бара повторно вработување  2
Невработен, бара прво вработување 3

Домаќинка 4
Дете, ученик, 5
Студент  6
Неспособен за работа или други издржувани лица 7
Пензионер и лица со друг личен приход 8
Непознато 9

(ако е заокружен модалитетот 1 на линијата да се запише што поко-
нкретно и описно видот на работата, доколку е заокружен модалитетот 2, 

3  да се запише занимањето  кое го вршеле или се оспособени)

11.  НОВО МЕСТО НА:
постојано живеење

12.  ПОРАНЕШНО МЕСТО НА:
постојано живеење

13.  ДАЛИ ЛИЦЕТО ШТО СЕ ПРИЈАВУВА Е :

само 1
со членови на семејството 2

(„Напомена да се пополнат обрасци за сите членови 
од семејство“)

стан

(населено место)

(општина)

(држава)

улица и куќен број

број додаток влез

стан

(населено место)

(општина)

(држава)

улица и куќен број

број додаток влез


