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Одбива да одговори

Друго

Имотно правни односи

Судство

Административни услуги кои граганите ги 
користат од институциите

Социјална заштита

Образование

Приватен сектор

Здравство

Работата и вработување





Не знам

Никому не би се обратил/а, објавил/а

Друго

Соработници; колеги

Невладина организација

Адвокат

Медиуми; социјални медиуми

Државна; јавна институција

Членови на семејството
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Не знае

Друго

Нема дискриминација

Секаде

Имотно правни односи

Приватен сектор

Социјална заштита

Образование

Административни услуги кои граѓаните ги користат 
од институциите

Здравство

Судство

Работа и вработување
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