Lista e pyetësorëve 2021.

TË DHËNAT IDENTIFIKUESE
Qarku

Qyteti (komuna)

Lagjja

Rruga

Numri i shtëpisë dhe shtesa në numrin e shtëpisë

Numri i personave në banesë

Vërejtje

TË DHËNAT E FAMILJES
LISTA E PERSONAVE
Shëno personin ne këtë familje e cila është e cekur

Numri rendor
i personave

Numri
identifikues
personal
(NIP)

Mbiemri

Emri

Gjinia

Datëlindja

Raporti ndaj
personit
Nëna (njerka)
referues

Babai
(njerku)

Bashkëshorti/ja,
partneri/ja
jashtëmartesore;
partneri/ja jetësore;
partneri/ja jolegale (gjinia
e njëjtë)

1
...
Raporti ndaj personit referues
1. Personi referues

2. Bashkëshorti/bashkëshortja

3. Partneri/partnerja jashtëmartesore

4. Partneri/ja jolegale (gjinia e njëjtë)

5. Partneri/ja joformal (gjinia e njëjtë)

6. Djali/vajza apo thjeshtëri/thjeshtra

7. babai/nëna ose njerku/njerka

8.Vëllai/motra

9. Gjyshi/gjyshi

10. Nipi/mbesa

11. Stërgjyshi/stërgjyshja

12.Stërnipi/stërmbesa

13. Dhëndër/nuse

14. Vjehrri/vjehrra; vjehrri/vjehrra

15 Kunati /kunata

I afërmi

17. jo familjar
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TË DHËNAT E FAMILJES
1. Baza për shfrytëzimin e banesës
 Pronë private ose bashkëpronësi
 Qiramarrës me qira të rënë dakord lirisht
 Bazat tjera të shfrytëzimit të qeras

 Farefisnia me pronarin apo me qiramarrësin e banesës
 Qiramarrës me qira të mbrojtur

2. A shfrytëzon familja juaj tokë bujqësore, pronë, të marrë, më shumë se 10 hektar (1000 m²) - (ara,
pemishte, vreshta, ullishte, livadhe, kullota etj.)?
 Po
 Jo
3. A ka familja juaj të paktën 1 krerë bagëti (bagëti, dele, dhi, thi, kalë) ose 10 copë shpendë ose 10
koshere bletësh?
 Po
 Jo
Vërejtje

TË DHËNAT PËR BANESË
1. Mënyra e shfrytëzimit të njësitit të objektit
 Vetëm për banim
 Për banim dhe kryerje të veprimtarive
2. Pronësi në banesë
Privat (person

 fizike)

 Sipërmarrje

 Shteti/qyteti/komuna

Kisha/bashkësia

 fetare

 Të tjera

3. Sa është sipërfaqja e kësaj banese me m²?

4. Sa dhoma i ka kjo banesë?

5a. A ekziston kuzhina gjegjësisht një pjesë e banesës për gatim/përgatitje të ushqimit?
 Po
 Jo
5b. Sa është sipërfaqja e kuzhinës gjegjësisht e pjesës së banesës për gatim/përgatitjes së ushqimit në
m²?
 Deri 4 m²
 4 m² më tepër
6. A ekziston në banesë banoja (vaskë dhe dush)?
 Po
 Jo
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TË DHËNAT PËR BANESË
7. A ekziston në banesë tualeti pa marrë parasysh a gjendet në vend të posaçëm ose në banjë dhe cili lloj
është?
 Në shpëlarje (cisternë nën presion)
 Pa shpëlarje
 Nuk ka tualet në banesë.
8. A ekzistojnë në banesë gypat e ujësjellësit në të cilën janë të lidhura?
 Rrjeti publik
 Të tjera (shirat, bunarët, tank etj.)

 Jo

9. A ekzistojnë në banesë gypat e ujërave të zeza në çka janë të lidhura ato?
 Rrjeti publik
 Septik, gropë e zeze etj.
 Lëshimi në mjedis

 Jo

10. A ekziston instalimi i energjisë elektrike së paku në një pjesë të banesës?
 Po
 Jo
11. A ekzistojnë instalimet e gazrave së paku në një pjesë të banesës?
Po
Jo


12. Në çfarë mënyre e ngrohni banesën tuaj në sezonin e fundit të nxehjes?
Nxehje centrale nga pajisjet në ndërtesë apo

 Nxehje centrale nga vendi qendror për nxehje

 banesë

 Nxehje me dru, kaminë, shporet etj.

 Nxehje me kondicioner

 Banesa nuk nxehet.

13. Cilat lloje energjetike përdoren për ngrohje të banesës sipas sezonit të fundit të nxehjes?
 Ngrohje me dru zjarri

 Gasi natyror

 Karburant (ekstra e lehtë)

 nafte etj.)

 Energjia elektrike

 Energjia diellore

 Pelletë ose briketa druri

 Pompë nxehtësie (të gjitha llojet)

Të tjera te burimeve energjetike që nuk rinovohen (qymyr,

 Të tjera të rinovueshme

14. A ekziston në banesë kondicioneri?
 Po

 Jo

15. Në cilin lloje të ndërtesës gjendet kjo banesë?
Ekskluzivisht ose kryesisht vend

 për banim

 Kryesisht vend pa banim
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 Banesa në ndërtesë, manastir etj.
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TË DHËNAT PËR BANESË
16. Sa banesa i ka ndërtesa në të cilën banesë?
 1 banese

 2 banesa

 3 dhe më shumë banesa

17. Cila është pozita e banesës?
 Bodrum

Teren afër

 bodrumit

 Përdhese

 Kat

Banesë me dy ose me

 shumë etazhe

18. Ne cilin kat gjendet banesa? Shënoni numrin e katit ______________.

19. Cilin vit ka përfunduar ndërtimi i ndërtesës ku gjendet banesa?

 Apartamente të papërfunduara

Vërejtje

TË DHËNAT PËR PERSONA
1. Kush i jep të dhënat për këtë person?
 Personalisht
 Anëtari i familjes
2. Statusi bashkëshortore
Asnjëherë i martuar/e

 martuar

Partneritet jetësor (me personin e gjinisë së
 njëjtë)

 I martuar/e martuar
 I vej/e vej

 I shkurorëzuar/e shkurorëzuar

3. Lloji bashkëjetueses në të cilën personi jeton
 Bashkësi martesore
Partneritet jetësor (me personin e gjinisë së

 njëjtë)

 Bashkësi jashtëmartesore
 Partneritet jetësor jo formal (me person të gjinisë së njëjtë)

 Personi/ja pa bashkëshort/partnere jashtëmartesore

4. Numri i fëmijëve të lindur
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TË DHËNAT PËR PERSONA
5. A është personi banor i përhershëm në këtë adresë?
 Po

 Jo

6. A ishte personi i pranishëm në kohën e referimit të Regjistrimit (31 Gusht 2021 në 24.00?)
 Po

 Jo

7a. Vendbanimi
 Kroacia

 Shteti i huaj

(7a.) Qarku i vendbanimit

(7a.) Qyteti/komuna e vendbanimit

(7a.) Lagjja e vendbanimit

(7a.) Numri i shtëpisë dhe shtesa nrsh (rrugët e
banimit)

(7a.) Rruga e vendbanimit

(7a.) Shteti i vendbanimit

8a. Arsye pse gjendet në këtë vend (lagje)
 Puna

 Shkollimi

Arsyet

 familjare

Imigrant /

 azilkërkues

 Tërmet

 Arsye tjera

8aa. A ka ndërmend personi të kthehet në vendbanimin pas rehabilitimit ose rindërtimit të shtëpisë së
dëmtuar?
 Po

 Jo

 Nuk dij

9a. Sa gjatë ka qenë personi në këtë vend (lagje)?
Më pak se

 1 muaj

 1 muaj

 2 muaj

 3 muaj

 4 muaj

 5 muaj

 6 muaj

 7 muaj

 8 muaj

 9 muaj

 10 muaj

 11 muaj

 Një vit dhe më gjatë

10a. Sa gjatë mendon personi të jetë prezent në këtë vend (lagje)?
Më pak se

 1 muaj

 1 muaj

 2 muaj

 3 muaj

 4 muaj

 5 muaj

 7 muaj

 8 muaj

 9 muaj

 10 muaj

 11 muaj

 Një vit dhe më gjatë
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 6 muaj

Lista e pyetësorëve 2021.

TË DHËNAT PËR PERSONA
11a. Të kthehet shpesh në vendbanim
 Çdo javë
 Rrallë
7b. Vendi i shkuarjes
 Kroacia

 Shteti i huaj

(7b.) Qarku i shkuarjes

(7b.) Qyteti/komuna i shkuarjes

(7b.) Lagja e shkuarjes

(7b.) Rruga e shkuarjes

(7b.) Numri i shtëpisë dhe numri shtojce

(7b.) Shteti i shkuarjes

8b. Arsyeja e shkuarjes jashtë ne vend
 Puna

 Shkollimi

 Arsyet familjare

 Tërmet

 Arsye tjera

8c. Arsye e shkuarjes jashtë vendit
 Puna (kryesisht puna në diplomaci te RK jashtë vendit ose me status të punëtorit të dërguar)
 Puna në zyrën e diplomacisë RK jashtë vendit; punëtoret e dërguar
Banon si anëtar i familjes së personit i cili punon (përveç në zyrë diplomatike të RK jashtë vendit ose me status të

 dërguarit në punë)

 Banon si anëtar i familjes në punë në zyrë diplomatike te RK jashtë shtetit ose me status të dërguarit të punës
Shkollim (vetëm për persona anëtarët e

 cilave jetojnë në vend)

 Tërmet

 Arsye të tjera

8bb. A ka ndërmend personi të kthehet në vendbanimin pas rehabilitimit ose rindërtimit të shtëpisë së
dëmtuar?
 Po
 Jo
 Nuk di
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TË DHËNAT PËR PERSONA
9bc. Sa ka munguar personi?
Më pak se

 1 muaj

 1 muaj

 2 muaj

 3 muaj

 4 muaj

 5 muaj

 6 muaj

 7 muaj

 8 muaj

 9 muaj

 10 muaj

 11 muaj

 Një vit dhe më gjatë

10bc. Sa gjatë mendon të mungojë personi?
Më pak se

 1 muaj

 1 muaj

 2 muaj

 3 muaj

 4 muaj

 5 muaj

 7 muaj

 8 muaj

 9 muaj

 10 muaj

 11 muaj

 Një vit dhe më gjatë

11bc. Shpesh kthehet në këtë adresë
 Çdo javë
 Rrallë
12. Vendi i lindjes së personit
 Kroacia

 Jashtë shtetit

(12.) Qarku vendi i lindjes

(12.) Qyteti/komuna vendi i lindjes

(12.) Lagjja e lindjes

(12.) Shteti i lindjes

13. Vendi i banimit të nënës në kohën e lindjes se personit
 Kroacia
 Jashtë shtetit
(13.) Qarku i vendbanimit të nënës në kohën e lindjes

(13.) Qyteti/komuna e vendbanimit të nënës në kohën e lindjes

(13.) Lagjja e vendbanimit të nënës në kohën e lindjes së personit
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 6 muaj
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TË DHËNAT PËR PERSONA
(13.) Shteti i vendbanimit të nënës në kohën e lindjes së personit

14. A jeton personi prej lindjes në këtë lagje?
 Po
 Jo
14a. Prej nga vjen personi?
 Nga regjionit tjetër i RK

 Nga vendi i huaj

(14a.) Qarku prej nga vjen personi

(14a.) Qyteti/komuna prej nga vjen personi

(14a.) Lagja prej nga vjen personi

(14a.) Shteti i huaj prej nga vjen personi

14b. Viti i ardhjes së personit

14.b.1. Për 2020. regjistro muajin

14c. Arsye e shpërnguljes
 Puna

 Shkollimi

 Arsyet familjare

 Kthimi (i te përndjekurve)

 Kthimi (ish refugjatë)

 Migrimi me dhunë (azilit, refugjatë)

 Tërmet

 Të tjera

15. A ka banuar personi jashtë Republikës se Kroacisë pa ndërprerje një vit e më tepër?
 Po

 Jo

 Banon edhe tani

15a. Shteti ku ka banuar për herë të fundit (para ardhjes në Republikën e Kroacisë)
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TË DHËNAT PËR PERSONA
15b. Viti i ardhjes në Republikën e Kroacisë

15c. Arsye e qëndrimit jashtë shtetit
 Puna

 Shkollimi

 Familja

 Refugjatë

 Arsye të tjera

16. Shtetësia
 Kroate

 Kroate e tjetër

 E huaj

16a. Shtetësi e shtetit tjetër?

16b. Shtetësi e huaj

17. Kombësia

18. Gjuha amtare

19. Feja

20. Bashkësia fetare
 Nuk jam anëtar i ndonjë kishe apo komuniteti fetar

9

 Pa shtetësi
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TË DHËNAT PËR PERSONA
21. Shkalla me e larte a arsimit
 Pa shkollim

 Shkolla e papërfunduar

 Shkolla fillore

 vjet

Shkolla e mesme profesionale me kohëzgjatje prej 1-3

Shkolla e mesme profesionale në kohëzgjatje prej 4

 ose më shumë vite

Shkollë e mesme, studim i shkurtër profesional

 Gjimnazi
Shkolla e lartë, I. (VI.) shkalles fakultetit, studim

 (inxhinier, aplikant)

 profesional universitar (inxhinier, bachelor profesional)

Studim profesional universitar që zgjat të paktën 4

 vite, studim profesional me diplom specijalist (i

 Studime themelore universitare (bachelor universitar)

diplomuar, specialist profesional)
Fakultet, akademia e artit, studim universitare para
diplomatike, studim universitar, studim integrues i
 paradiplomes dhe studim i diplomës universitare (dipl.
ing. mag. i lendes)
Studim pos diplomatik magjistraturës shkencore

 (mr.sc., mr. art.)

Studim profesional pasuniversitar në universitet, studim

 special pasuniversitar (master, specialist universitar)

 Doktoratura

21a. Sa klasë të shkollës fillore keni përfunduar?
(shkruaj 1-7)

22. A shkoni në shkollë, a studioni apo në program të arsimit parashkollor?
 Po

 Jo

22a. Cilën shkallë të arsimit merrni pjesë?
Programi i arsimit parashkollore (kopsht,

 foshnjore)

 1.-4. klasë të shkollës fillore

 5.-8. klasë të shkollës fillore

 Shkollat e mesme profesionale për industri e zejtari

Shkollat e mesme profesionale teknike dhe të

 ngjashme

 Shkolla e mesme e artit

 Gjimnazi

 Studim profesional i shkurtër

 Studim profesional para diplomimit

 Studim specialistit profesional

 Studim universitare para diplomatike

 universitar

 Studim profesional pasuniversitar

 Studim universitar pas diplomatik- studim doktoraturë

Studim integrues para diplomatik universitar, studim diplomatik
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TË DHËNAT PËR PERSONA
23. Vendi i shkollimit/ku studion/arsimi parashkollor
 Kroacia
 Jashtë shtetit
(23.) Qarku vendi i shkollimit /studimi/arsimi parashkollore

(23.) Qyteti/komuna vendi i shkollimit/studimi/arsimi parashkollore

(23.) Lagjja vendi i shkollimit/studimi/arsimi parashkollore

(23.) Emri i rrugës se shkollës/studimit/arsimit parashkollor

(23.) Numri i shkollës dhe numri shtojce i rrugës së shkollës/studimi/ arsimit parashkollore

(23.) Shteti i tretë në të cilin personi shkollohet/studion/arsim parashkollor

24. Sa shpesh ktheheni nga vendi i shkollimit/studimit/arsimit parashkollore apo vendbanimit?
Çdo ditë (ose disa herë në

 javë)

 Çdo javë

Rrallë (ne muaj, vit,

 herë pas here)

Shkollimi nga largësia ose

 nga shtëpia

25. Mjet për udhëtim te perënditem deri ne institutin e arsimit (përzgjedh një mjet me te cilin e kalon
largesën me te largët)
 Automobil (personi vozitës)

 Automobil (personi shoqërues)

 Autobus

 Tramvaj

 Tren

 Biçikleta

 Motoçikleta

 Lloje të tjera të transportit (anije etj.)

 Këmbë
26. A keni kryer ndonjë punë me para në dorë për të pakten një orë nga 25 deri më 31 gusht, ose ne natyre
ose a keni punuar si anetar asistent i pa paguar në ndonjë biznes familjar që sjell të ardhura? Prodhimi i
mallrave ose shërbimeve (p.sh. bujqësore) të destinuara kryesisht ose ekskluzivisht për konsumimin e
tyre familjar dhe nuk përfshihet këtu (zgjidhni JO). Puna nga shtëpia për shkak të rrethanave COVID-19
është e barabartë me punën në vendin e punës.
 Po

 Jo, mirëpo e kam punën në të cilën do të kthehem
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 Jo
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TË DHËNAT PËR PERSONA
27. A keni kërkuar punë gjatë gushtit apo jeni duke u përpjekur të krijoni biznesin tuaj, zeje, fermë
bujqësore ose vetëpunësim?
 Po
 Jo
28. Nëse ju ofrohet ndonjë punë tani, a mund t’ja filloni punës pas dy jave?
 Po

 Jo

29. Pozita në punë nga 25 deri më 31 gusht
 A punon tek punëdhënësi pronar në cilindo sektor.
 A punoni në sipërmarrjen tuaj, zejtari, profesion te lire apo ne veprimtari bujqësore dhe NUK punësoni punëtor.
 A punoni në sipërmarrjen tuaj, zejtari, profesion të lirë apo në veprimtari bujqësore dhe punësoni punëtor.
 A punoni si punëtor ndihmës (pa pagesë) në veprimtarin bujqësore, zejtari, sipërmarrje ose profesion të lirë.
 Llojet e tjera të punësimit
30. Profesioni

30a. Përzgjidhni grupin e profesionit në të cilin punoni (shembull profesionet e cekura janë ne kllapa)
Ligjdhënëse, zyrtare, drejtor (deputet, sekretar shtetëror, drejtor i institucioneve arsimore, drejtor i enteve

 shëndetësore, drejtor i enteve për mirëqenie sociale, udhëheqjes i odës ekonomike, udhëheqjes i partisë politike,
kryetar gjykate, drejtor komercial, drejtor i prodhimit, drejtor hoteli etj.)
Shkencëtaret, inxhinier dhe ekspert (mjek, motrat kryesore medicine, stomatolog, fizioterapisë, farmaceutik, veterinar,

 mësues, profesor universitar, gjykatës të gjykatës për kundërvajtje, ekspert financiar, programues, instalime qeramiike,
arkitekt, dizajn të grafitit, priftërinj, gazetar, artist, redaktor etj.)
Teknik, dhe bashkëpunëtore ekspert (komercialist ne shitje, teknik për makina dhe pajisje, teknolog i prodhimit te

 verave, teknik i laboratorit, motër medicine, optik, sportist profesional, asistente, përfaqësues në sigurim, fotograf,
kuzhinier kryesor, dizajnuare, kapiten i anijeve, pilot etj.)
Punonjës administrativ (kontabilist, referent bankier, referent administrativ, magazinier punonjës të postës,

 recepsionist, anketues etj.)

Profesionet shërbyes dhe tregtar (polic, zjarrfikës, portier, kryepunëtor në dyqan, shitës, arkëtar, kamerier, kuzhinier,

 paruke-ri estetik, dado, guidë turistik, instruktor i vozitjes etj.)
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TË DHËNAT PËR PERSONA
 Bujq, pylltar, peshkatar, gjuetar (fermer, frutor, vreshtar, blegtor, shpendër, bletar, kopshtar etj.)
Profesionet në zejtari individuale te prodhimit (ndërtimtare, murator, automekanik, hidraulike, zdrukthëtar,

 bravandreqës, montuese i konstruksioneve metalike, montuese i pajisjeve telekomuni.kuese, elektricist, tapicier,
rrobaqepës, furrtar, kasap, këpucar, zhytës, piroteknike etj.)
Menaxherë e pajisjeve dhe makinave, prodhues ne industri dhe montues i produkteve (operator i sharrës rrethore,

 operator i shtypit teknik, kaldajës, vozitës i kamionëve, inxhinier, vozitës i pirunit, vulkanizues, timonist, marinar etj.)
Profesione të thjeshta (pastrues, dhome pastrues, punëtor ne prodhim, paketues, punëtor ndihmës ne ndërtimtari,

 mbledhës frutash dhe perimesh, punonjës në bujqësi, mbledhës i drurëve, pregadites i ushqimit të shpejtë, larës i
enëve, shitës rruge dorëzues etj.)

 Profesione ushtarake (oficer, nënoficer, rekrut, ushtar, kadet etj.)

31. Veprimtari

31a. Zgjidhni grupin e duhur të veprimtarive të sipërmarrjeve, zejtarive, institucioneve apo subjekteve
tjera te bizneseve në të punoni (për shembull veprimtarit e cekura janë të kllapa)
 Bujqësia, pylltaria dhe peshkataria (rritja e drithërave, rritja e frutave, vreshtaria, blegtoria, peshkimi, gjuetia etj.)
Minierat dhe guroret ( nxirrja e naftës dhe gazit te papërpunuar, shërbimet në lidhje me nxirjen e naftës dhe gazit,

 gurthyes, gropa zhavorri, kripore etj.)

Industria e prodhimtarisë (prodhimi i produkteve ushqimore, prodhimi i produkteve metalike, prodhimi i makinave,
prodhimi i motorëve te automobilave, ndërtimi i anijeve, shtypshkronja, gur gdhendje, industria e drurit, riparimi dhe
 mirëmbajtja e pajisjeve, anijeve, aeroplanëve, shinave etj.) PËRJASHTONË riparimin e automobilave dhe
motoçikletave, riparimin e pajisjeve të kompjuterëve dhe gjërave për përdorim individual dhe shtëpi.
Furnizimi me energji elektrike, gazit dhe avullit (prodhimi, transferim, shpërndarja dhe tregti me energji elektrike,

 prodhim, furnizimi me avull etj.)

Furnizim me ujë; largimi i ujerave të ndotura, menaxhimi i mbetjeve dhe veprimtaria e sajimit te ambientit (grumbullimi,

 përpunimi, trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave, riciklim dhe deminim etj.)

Ndërtimtaria (ndërtimtaria e lartë, ndërtimtaria e ulët, punët e instalime elektrike, punët e izolimit, paraqitja e

 instalimeve te ujësjellësit, kanalizimit dhe gazit, si dhe instalimet për nxehje dhe kondicioner, ndërtimi i zdrukthëtarisë,
punimet e ngjyrosjes dhe xhamprerëse, punimet kallaji etj.)
Tregtia me te madhe dhe te vogël si dhe ndërmjetësimi në tregti; riparimi i makinave dhe motoçikletave (PËRFSHINË:

 veprimtarinë e autolarjes, barnatoreve)

Transporti dhe magazinimi (transporti rrugore, ujor, ajror, transporti me taksi, transporti me gypa, shërbimet e

 parkingut, postes, kukuriske etj.)

Veprimtaria e ofrimit të shërbimeve te parapërgatitjeve dhe shërbimit të ushqimit (hotelet, pushimoret, kampet, shtëpi e

 studentëve dhe nxënësve, restoranteve, pastiçeri, pjekje te ushqimit, bare, kate-ring etj.)

13

Lista e pyetësorëve 2021.

TË DHËNAT PËR PERSONA
Informacione dhe komunikim (shtypje, prodhim i filmave dhe programeve televizive, editim i programeve te radios dhe

 televizive, incizim i shënimeve me zë, telekomunikacion, programimi i kompjuterëve dhe këshillat, portalet e internetit,
agjencitë gazetare etj.)
Aktivitetet financiare dhe aktivitetet e sigurimit (banka, këmbimbore, shtëpi sigurimi, fonde pensioneve, bursa të

 mallrave dhe letrave valid etj.)

Shitblerja e patundshmërive (blerja dhe shitja, dhënia me qira dhe menaxhimi i patundshmërive, agjencitë për punë me

 patundshmëri etj.)

Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike (aktivitete juridike dhe kontabiliste zyrë avokatësh, shërbime
kontabiliste, revizion, këshilla tatimore, aktivitete arkitektonike dhe inxhinierie, hulumtime dhe zhvillime eksperimentale
 ne natyre, teknik dhe shkencat shoqërore, marketing, hulumtim i tregut, dizajn grafike, aktivitete fotografie, aktivitete
përkthyese, aktivitete veterinare dhe meteorologji etj.)
Sherbetim ndihmese dhe administrative (dhënie me qira (përveç patundshmërive), agjencitë për punësim, agjencitë
udhëtimi, aktivitet i mbrojtës private, menaxhim i ndërtesave, shërbime te pastrimit te godinave dhe objekteve, instalime
 deratiike, rregullimi dhe mirëmbajtja e zonave të gjelbërta dhe varrezave, aktivitete administrative dhe ndihmëse në
zyrë, aktivitetet e qendrave për thirrje, shërbime të paketimeve etj.)
Shërbimet publike dhe mbrojtja, sigurim social obligator (gjykata, zjarrfikësit, ministrit, shërbimet shtetërore, dogana,

 policia, sigurimet sociale dhe shëndetësore etj.)

Arsimi (arsimi parashkollor, shkollës fillore dhe shkollës mesme, arsimi i lartë, auto-shkollat, arsimi në lëmi të sportit,

 rekreacion dhe kulturë, kurse të cilat nuk janë të definuar në këtë nivel etj.)

Mbrojtja shëndetësore dhe mirëqenia sociale (spitalet, entet e shëndetësis, stomatologjisë, strehimore për të moshuar

 dhe për persona invalidit, qendra për mirëqenie sociale etj.)

Art, argëtim, sport, rekreacion (punë në qendra kulturore, teatër, muze, arkiv, bibliotekë, ne kopsht botanik dhe

 zoologjik, ne rezervate natyrore, ne parqe zbavitëse dhe tematike, në bas-tore, objekte sportive, klube sportive,
palestër qendra, veprimtari ne marine etj.)
Aktivitete të shërbimeve tjera (organizata anëtare, shoqata, sindikate, organizata fetare, politike, pastrime kimike,

 parukeri, sallone bukurie, shërbime funerali, riparime te kompjuterëve dhe pajisjeve komunikimi, riparim të mobileve,
mbathjeve, rrobave, aparateve elektrike, orëtar, bizhuteri etj.)
Aktivitete familjare për punëdhënës: aktivitete familjare për prodhime të mallrave të ndryshme dhe shërbimeve te

 ndryshme për nevojat individuale

Aktivitete i organizatave dhe organeve jashtë territorit (përfaqësues të huaj diplomatik dhe konzulare, organizatat

 ndërkombëtare etj.)

32. Cila nga kategoritë e mëposhtme përshkruan më mirë poziten tuaj në aktivitetin prej 25-31 gusht?
 Nxënës apo student.

 Amvisë.

 Prodhues për nevojat personale.

 Pensionist.

 i paaftë për punë.

 paraburgose, edukimit etj.

 i aftë për punë, mirëpo për momentin nuk punoni.

 Të tjera

Jeni në mbajtje të dënimit me burgim ose masave
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33. Vendi i punës
 Kroacia

 Jashtë shtetit

(33.) Vendi i punës në Qark

(33.) Vendi i punës në qytet/komune

(33.) Lagja e vendit të punës

(33.) Numri apo shtojce e numrit të vendit të
punës

(33.) Adresa e vendit të punës

(33.) Shteti i vendit të punës

34. Sa shpesh ktheheni nga vendi i punës në vendbanim?
 Çdo ditë (ose disa herë në javë)

 Çdo javë

 Personi punon nga shtëpia

 Rrallë (në muaj, vit, herë pas here)

35. Mjeti i transportit për çdo ditë në punë (zgjidhni një mjet transporti me të cilin kaloni pjesën me te
largët)
 Automobil (personi vozitës)

 Automobil (personi shoqërues)

 Autobus

 Tramvaj

 Tren

 Biçikleta



Motoçikleta

 Lloje të tjera të transportit (anije etj.)

 Këmbë
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36. Cilat janë burimet kryesore të ardhurave për jetës? (zgjidh burimin më të rëndësishëm gjatë 12 muajve
të kaluar)
 Të ardhurat nga puna

 Pensioni

 Të ardhurat nga prona

 Të dhënat sociale

 Të ardhurat tjera

 Mbështetje te kohëpaskohshme të tjerave

 Pa të ardhura
37. A është plagosur apo lënduar personi civil për shkak të rrethanave të Luftës Atdhetare?
 Jo
 Po
38. Për shkak të rrethanave gjatë Luftës Atdhetare, a i është vrarë apo i është zhdukur personit civil
babai/nëna, bashkëshorti, fëmija, vëllai/motra, gjyshi/gjyshja, nipi/mbesa?
 Po
 Jo
38a. Cili është numri i këtyre personave?

38b.1. Mbiemri i personave civil te
rënë/zhdukurve

38b.2. Emri i personit civil te
vrarë/zhdukur
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38b.3. Ditëlindja

