
 
 

A s Избор на тип на прашалник (месечен или квартален). 

mese
c 

Овде, впишете го бројот на месецот кога е направено 
интервјуто. 

1. Јануари 
2. Февруари 
3. Март 
4. Април 
5. Мај 
6. Јуни 
7. Јули 
8. Август 
9. Септември 
10. Октомври 
11. Ноември 
12. Декември 

mont
hly_n
onm
onthl

y 

mont
hly_
non
mont
hly 

Месечен или квартален прашалник. 1. месечен 
2. квартален 

dem
1 

dem
1 

Пол на испитаникот. 
[ANK]  НЕ ГО ЧИТАЈТЕ ОВА ПРАШАЊЕ. ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ГО 
ОДГОВОРОТ ПРЕКУ НАБЉУДУВАЊЕ. 

1. Машки 
2. Женски 

dem
2_ye

ar 

dem
2_ye
ar 

Која е вашата година на раѓање? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

 
__________ &apos;&apos; 

¡ (Одбива да одговори) 
dem

2 

dem
2 

Колку години наполнивте на Вашиот последен роденден? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

 
__________ &apos;&apos; 

¡ (Одбива да одговори) 

dem
2_ag

e 

dem
2_ag
e 

Години на испитаникот.  
__________ &apos;&apos; 

¡ (Одбива да одговори) 

dem
2_gr
oup 

dem
2_gr
oup 

Старосна група во која испитаникот спаѓа. 1. 16-29 
2. 30-49 
3. 50-64 
4. 65+ q1 

 

B q Главен прашалник. 

q1 Како се менуваше финансиската состојба на вашето 
домаќинство во текот на изминатите 12 месеци? Таа: 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Се подобри многу 
2. Се подобри малку 
3. Остана иста 
4. Се влоши малку 
5. Се влоши многу 
97. Не знам (не читај!!) q2 

q2 Како очекувате да се менува финансиската состојба на 
вашето домаќинство во текот на следните 12 месеци? Таа: 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Ќе се подобри многу 
2. Ќе се подобри малку 
3. Ќе остане иста 
4. Ќе се влоши малку 
5. Ќе се влоши многу 
97. Не знам (не читај!!) q3 

q3 Што мислите, како се менуваше општата економска 
состојба во државата во текот на изминатите 12 месеци? 
Таа 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Се подобри многу 
2. Се подобри малку 
3. Остана иста 
4. Се влоши малку 
5. Се влоши многу 
97. Не знам (не читај!!) q4 

q4 Како очекувате да се менува општата економска состојба 
во државата во текот на следните 12 месеци? Таа: 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Ќе се подобри многу 
2. Ќе се подобри малку 
3. Ќе остане иста 
4. Ќе се влоши малку 
5. Ќе се влоши многу 
97. Не знам (не читај!!) q5 

q5 Што мислите, како се развиваа цените на производите за 
широка потрошувачка во текот на изминатите 12 месеци? 
Тие: 

1. Пораснаа многу 
2. Растеа умерено 
3. Пораснаа малку 

q5_1
a 
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[ANK]   Прочитај ги одговорите 4. Останаа скоро исти 
5. Паднаа 
97. Не знам (не читај!!) 

q5_1
a 

Што мислите, за колку проценти цените на производите за 
широка потрошувачка пораснаа во текот на изминатите 12 
месеци? (Ве молам дадете ја вашата проценка). 
[ANK]  ВПИШЕТЕ "F8" АКО ИСПИТАНИКОТ НЕ ЗНАЕ ДА ВИ 
ОДГОВОРИ. 

 
__________ % 

¿ (Не знам) 
q5_1

b 

q5_1
b 

Што мислите, за колку проценти цените на производите за 
широка потрошувачка паднаа во текот на изминатите 12 
месеци? (Ве молам дадете ја вашата проценка). 
[ANK]  ВПИШЕТЕ "F8" АКО ИСПИТАНИКОТ НЕ ЗНАЕ ДА ВИ 
ОДГОВОРИ. 

 
__________ % 

¿ (Не знам) 

q5_1 

q5_1 Што мислите, за колку проценти цените на производите за 
широка потрошувачка пораснаа/паднаа во текот на 
изминатите 12 месеци? (Ве молам дадете ја вашата 
проценка). 
 
Цените на производите за широка потрошувачка пораснаа 
за ___% / паднаа за ___% . 

 
__________ % 

q6 

q6 Споредено со изминатите 12 месеци, како очекувате 
цените на производите за широка потрошувачка да се 
развиваат во текот на следните 12 месеци? Тие ќе: 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Ќе се зголемуваат со поголема стапка 
2. Ќе се зголемуваат со иста стапка 
3. Ќе се зголемуваат со помала стапка 
4. Ќе останат скоро исти 
5. Ќе паднат 
97. Не знам (не читај!!) 

q6_1
a 

q6_1
a 

За колку проценти очекувате цените на производите за 
широка потрошувачка да пораснат во текот на следните 12 
месеци? (Ве молам дадете ја вашата проценка). 
[ANK]  ВПИШЕТЕ "F8" АКО ИСПИТАНИКОТ НЕ ЗНАЕ ДА ВИ 
ОДГОВОРИ. 

 
__________ % 

¿ (Не знам) 
q6_1

b 

q6_1
b 

За колку проценти очекувате цените на производите за 
широка потрошувачка да паднат во текот на следните 12 
месеци? (Ве молам дадете ја вашата проценка). 
[ANK]  ВПИШЕТЕ "F8" АКО ИСПИТАНИКОТ НЕ ЗНАЕ ДА ВИ 
ОДГОВОРИ. 

 
__________ % 

¿ (Не знам) 

q6_1 

q6_1 За колку проценти очекувате цените на производите за 
широка потрошувачка да пораснат/паднат во текот на 
следните 12 месеци? (Ве молам дадете ја вашата 
проценка). 
 
Цените на производите за широка потрошувачка ќе 
пораснат за ___% / паднат за ___% . 

 
__________ % 

q7 

q7 Како очекувате бројот на невработени лица во државата 
да се менува во текот на следните 12 месеци? Бројот: 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Ќе се зголеми значително 
2. Ќе се зголеми незначително 
3. Ќе остане ист 
4. Ќе се намали незначително 
5. Ќе се намали значително 
97. Не знам (не читај!!) q8 

q8 Имајќи ја во предвид општата економска состојба, дали 
сметате дека сега е вистински момент за луѓето да 
направат капитални купувања, како што е купување на 
мебел, купување на електрични/електронски апарати, и 
т.н.? 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Да, сега е вистинскиот момент 
2. Не е ни вистинскиот момент, но не е ни погрешен момент 
3. Не, сега не е вистинскиот момент 
97. Не знам (не читај!!) 

q9 

q9 Споредено со изминатите 12 месеци, очекувате да 
потрошите повеќе или помалку пари за капитални 
купувања во текот на следните 12 месеци, како што е 
купување на мебел, купување на електрични/електронски 
апарати и т.н.? 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Ќе потрошам многу повеќе 
2. Ќе потрошам малку повеќе 
3. Ќе потрошам скоро исто 
4. Ќе потрошам малку помалку 
5. Ќе потрошам многу помалку 
97. Не знам (не читај!!) q10 

q10 Имајќи ја во предвид општата економска состојба, дали 
сметате дека сега: 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Е многу добар момент да се штеди 
2. Е доволно добар момент да се штеди 
3. Не е добар момент да се штеди 
4. Е многу лош момент да се штеди 
97. Не знам (не читај!!) q11 
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q11 Во текот на следните 12 месеци, колку е веројатно дека ќе 
заштедите пари? 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Многу е веројатно 
2. До некаде е веројатно 
3. До некаде не е веројатно 
4. Воопшто не е веројатно 
97. Не знам (не читај!!) q12 

q12 Која од следните изјави најдобро ја опишува 
финансиската состојба на вашето домаќинство во 
моментов? 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Заштедуваме многу 
2. Заштедуваме по малку 
3. Само успеваме нашите примања да ги израмниме со 
нашите трошоци 
4. Мораме да трошиме од нашите заштеди 
5. Запаѓаме во долгови 
97. Не знам (не читај!!) q13 

q13 Колку е веројатно дека ќе купите автомобил во текот на 
следните 12 месеци? 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Многу е веројатно 
2. До некаде е веројатно 
3. До некаде не е веројатно 
4. Воопшто не е веројатно 
97. Не знам (не читај!!) q14 

q14 Дали во текот на следните 12 месеци планирате да купите 
или изградите куќа/стан (лично за Вас, за некој член од 
семејството, за изнајмување и т.н.)? 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Да, сигурно 
2. Можно е 
3. Најверојатно не 
4. Не 
97. Не знам (не читај!!) q15 

q15 Колку е веројатно дека ќе потрошите големи суми на пари 
за подобрувања и реновирања на вашиот дом во текот на 
следните 12 месеци? 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Многу е веројатно 
2. До некаде е веројатно 
3. До некаде не е веројатно 
4. Воопшто не е веројатно 
97. Не знам (не читај!!) 

dem
3a 

 

C dem Демографски прашања. 

dem
3a 

Кое е вашето последно завршено образование? 1. Без образование 
2. Завршено основно училиште 
3. Завршено средно стручно училиште 
4. Завршено средно училиште - Гимназија 
5. Завршена виша школа 
6. Завршен факултет - дипломски студии 
7. Завршен факултет - мастер студии 
8. Завршен факултет - докторски студии 
98. Одбива да одговори 

dem
3 

dem
3 

Кое е вашето последно завршено образование? 1. Завршено основно училиште 
2. Завршено средно училиште 
3. Завршена виша школа или факултет 

dem
4 

dem
4 

Кој е вашиот брачен статус? 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Женет/Мажена 
2. Неженет/Немажена 
3. Вдовец/Вдовица 
4. Разведен/Разведена 
98. Одбива да одговори 

dem
5 

dem
5 

Кој е вашиот работен статус? 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Вработен/-а 
2. Невработен/-a 
3. Пензионер/-ка 
4. Домаќин/-ка 
5. Ученик/-ка 
6. Студент/-ка 
98. Одбива да одговори 

dem
6a0 

dem
6a0 

Кое е вашето моментално занимање? _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

dem
6a 

dem
6a 

Кое е вашето моментално занимање? 11. Неквалификуван физички работник 
12. Полуквалификуван или квалификуван физички работник 
13. Вработен надвор од производен процес (администрација, 
службеник и сл.) 
14. Високо квалификуван интелектуалец (адвокат, лекар, 
професор и  т.н.) 
15. Менаџер од среден ранг 
16. Менаџер од врвен ранг 
21. Високо квалификуван интелектуалец кој работи 

dem
6 
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самостојно (адвокат, лекар, професор и т.н) 
22. Сопстеник мала компанија, занаетчија и сл. 
23. Сопственик на голема компанија, акционер и сл. 
24. Фармер, рибар 
25. Заработува пари на некој друг начин 
31. Ученик 
32. Студент 
33. Домаќин/Домаќинка 
35. Пензионер 
36. Моментално невработен 
95. Друго, што?______________________ 
98. Одбива да одговори 

dem
6 

Која е вашето моментално занимање? 1. Самовработени лица и професионалци 
2. Самовработени фармери 
3. Службеници и канцелариски работници 
4. Квалификуван физички работник 
5. Останати физички работници 
6. Други занимања 
7. Невработен 

dem
7 

dem
7 

Каков ви е режимот на работа? 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Со полно работно време 
2. Со скратено работно време 
98. Одбива да одговори 

dem
8 

dem
8 

Кога станува збор за главата на домаќинството, каква е 
вашата поврзаност со него: 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Вие сте главата на домаќинството 
2. Вие сте сопруг/сопруга на главата на домаќинството 
3. Вие сте син/ќерка на главата на домаќинството 
4. Вие сте родител на главата на домаќинството 
5. Вие сте некој друг роднина на главата на домаќинството 
6. Вие не сте роднина на главата на домаќинството 
(поврзани по друга основа) 
98. Одбива да одговори 

dem
9 

dem
9 

Како би ја опишале својата улога во секојдневните 
набавки (леб, млеко..) во Вашето домаќинство - во која 
мерка Вие одлучувате што ќе се купи? 

1. Сите или скоро сите одлуки околу набавките ги носите 
сам/а 
2. Го организирате поголемиот дел од набавките 
3. Рамноправно ја делите одговорноста за секојдневните 
набавки со другите членови на домаќинството 
4. Ретко учествувате во секојдневните набавки 
5. Воопшто не учествувате 
98. Одбива да одговори 

dem
10 

dem
10 

Колку членови брои вашето домаќинство? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

 
__________ &apos;&apos; 

¡ (Одбива да одговори) 
dem

11 

dem
11 

Дали во домаќинството има деца помлади од 18 години? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

1. Да 
2. Не 

¡ (Одбива да одговори) 
dem

11_1 

dem
11_1 

Колку од нив се на возраст од 6 години или помлади? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

 
__________ &apos;&apos; 

¡ (Одбива да одговори) 
dem

11_2 

dem
11_2 

Колку од нив се на возраст од 7 до 12 години? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

 
__________ &apos;&apos; 

¡ (Одбива да одговори) 
dem

11_3 

dem
11_3 

Колку од нив се на возраст од 13 до 17 години? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

 
__________ &apos;&apos; 

¡ (Одбива да одговори) 
dem

12 

dem
12 

Која е вашата национална припадност? 1. Македонец/Македонка 
2. Албанец/Албанка 
3. Ром/Ромка 
4. Турчин/Турчинка 
5. Србин/Србинка 
6. Босанец/Босанка 
7. Влав/Влаинка 
95. Друго, што?______________________ 
98. Одбива да одговори nac 

nac Која е вашата национална припадност? 1. Македонец/Македонка 
2. Албанец/Албанка 
3. Друго 

dem
13 
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dem
13 

Колку изнесуваа вашите лични месечни примања 
изминатиот месец? 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Без примања во изминатиот месец 
2. Помалку од 50 евра 
3. од 51 до 100 евра 
4. од 101 до 200 евра 
5. од 201 до 300 евра 
6. од 301 до 400 евра 
7. од 401 до 500 евра 
8. од 501 до 600 евра 
9. од 601 до 700 евра 
10. од 701 до 900 евра 
11. од 901 до 1100 евра 
12. од 1101 до 1300 евра 
13. од 1301 до 1500 евра 
14. од 1501 до 1700 евра 
15. од 1701 до 2000 евра 
16. од 2001 до 2300 евра 
17. Повеќе од 2300 евра 
98. Одбива да одговори 

dem
14 

dem
14 

Колку изнесуваа вкупните месечни примања на вашето 
домаќинство во изминатиот месец? 
[ANK]   Прочитај ги одговорите 

1. Без примања во изминатиот месец 
2. Помалку од 50 евра 
3. од 51 до 100 евра 
4. од 101 до 200 евра 
5. од 201 до 300 евра 
6. од 301 до 400 евра 
7. од 401 до 500 евра 
8. од 501 до 600 евра 
9. од 601 до 700 евра 
10. од 701 до 900 евра 
11. од 901 до 1100 евра 
12. од 1101 до 1300 евра 
13. од 1301 до 1500 евра 
14. од 1501 до 1700 евра 
15. од 1701 до 2000 евра 
16. од 2001 до 2300 евра 
17. Повеќе од 2300 евра 
98. Одбива да одговори 

dem
15 

dem
15 

Колку членови во домаќинството се со редовни месечни 
примања? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

 
__________ &apos;&apos; 

¡ (Одбива да одговори) dem
16 

dem
16 

Дали имате компјутер во вашето домаќинство? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

1. Да 
2. Не 

¡ (Одбива да одговори) 
dem

17 

dem
17 

Дали имате интернет конекција во вашето домаќинство? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

1. Да 
2. Не 

¡ (Одбива да одговори) 
dem

18 

dem
18 

Дали вие лично поседувате мобилен телефон? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

1. Да 
2. Не 

¡ (Одбива да одговори) 
dem

19 

dem
19 

Дали имате сателитска или кабловска антена во вашето 
домаќинство? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

1. Да 
2. Не 

¡ (Одбива да одговори) dem
20 

dem
20 

Дали некој од вашето домаќинство поседува автомобил? 
[ANK]  ПРИТИСНЕТЕ "F9" АКО ИСПИТАНИКОТ ОДБИВА ДА 
ОДГОВОРИ. 

1. Да 
2. Не 

¡ (Одбива да одговори) 

onlin
e_int

ro 

 


