
 
 
 

B S Избор на тип на прашалник (месечен или квартален). 

MES
EC 

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 
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Месечен или квартален прашалник. 1. месечен 
2. квартален 

S1 

 

C A Вовед 

S1 Дали имаме телефонски број кој би го искористиле за 
контакт на компанијата? 

1. Да 
2. Не S2 

S2 КОЈ Е МОМЕНТАЛНИОТ СТАТУС НА КОМПАНИЈАТА? 0. Немаме телефонски број за да ја контактираме 
компанијата 
1. Се е во ред. Започни со интервјуто 
2. Одбивање. Компанијата не сака(не сака веќе) да 
учествува во истражувањето 
3. Закажано интервју 
4. Никој не се јавува \ Компанијата е времено недостапна 
5. Телефонскиот број не постои 
6. Факс \ Модем 
7. Телефонска секретарка 
8. Компанијата не е соодветна \ Компанијата функционира во 
друга бизнис дејност 
9. Станува збор за друга компанија 
10. Компанијата е ликвидирана 
11. Компанијата е во стечајна постапка 
12. Компанијата не постои. Воопшто не е ни заведена во 
централниот регистар A1 

A1 Сектор на фирмата? 1. Услуги 
2. Градежништво 
3. Индустрија 
4. Малопродажба E1 

 

D E Податоци за фирмата 

E1 Матичен број на компанијата  
__________ МБ E2 

E2 Име и презиме на контактот _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ E3 

E3 Позиција _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ E4 

E4 Име на фирмата _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ E5 

E5 Адреса на фирмата _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ E6 

E6 Телефонски број на фирмата _____________________________________________________ E7 
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_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

E7 Факс _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ E8 

E8 Емаил адреса _____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ E9 

E9 Анкета 1. Да 
2. Не B0 

 
 

E G Индустрија 

G1 Како се развиваше вашето производство во текот на 
последните 3 месеци? Тоа ... 

1. се зголеми 
2. остана непроменето 
3. се намали G2 

G2 Дали сметате дека вашите сегашни нарачки се ... ? 1. Повеќе од доволни (над нормалата) 
2. Доволни (нормални за сезоната) 
3. Недоволни (под нормалата) G3 

G3 Дали сметате дека вашите сегашни нарачки за извоз се ... 
? 

1. повеќе од доволни (над нормалата) 
2. доволни (нормални за сезоната) 
3. недоволни (под нормалата) 
4. нема извоз G4 

G4 Дали сметате дека вашите сегашни залихи на готови 
производи се ... ? 

1. премногу големи (над нормалата) 
2. соодветни (нормални за сезоната) 
3. премногу мали (под нормалата) G5 

G5 Како очекувате да се развива вашето производство во 
текот на следниоте 3 месеци? 

1. Ќе се зголемува 
2. Ќе остане непроменето 
3. Ќе се намали G6 

G6 Како очекувате да се променат вашите продажни цени во 
следните 3 месеци? Тие ... 

1. Ќе се зголемат 
2. Ќе останат непроменети 
3. Ќе се намалат G7 

G7 Како очекувате да се промени вкупниот број на 
вработувања во вашата фирма во текот на следните 3 
месеци? Тој ... 

1. Ќе се зголеми 
2. Ќе остане непроменет 
3. Ќе се намали G8 

G8 Кои се главните фактори кои во моментов го ограничуваат 
вашето производство? 

-1- Ниту еден 
-2- Недоволна побарувачка 
-3- Кусок на работна сила 
-4- Кусок на материјали и/или опрема 
-5- Финансиски ограничувања 
-6- Други ограничувања G9 

G9 Со оглед на вашите сегашни книги на нарачки и 
очекуваната промена во побарувачката во текот на 
следниоте месеци, како го оценувате ваштио сегашен 
производствен капацитет? 

1. Повеќе од доволен 
2. Доволен 
3. Недоволен 

G10 

G10 Колку месеци на производство се обезбедени со вкупните 
ваши сегашни нарачки? 

 
__________ месеци G11 

G11 Како се развиваа вашите нарачки во текот на последните 3 
месеци? Тие ... 

1. се зголемија 
2. останаа непроменети 
3. се намалија G12 

G12 Како очекувате да се менуваат вашите нарачки наменети 
за извоз во текот на следните 3 месеци? Тие ... 

1. ќе се зголемат 
2. ќе останат непроменети 
3. ќе се намалат G13 

G13 Со колкав капацитет во моментов работи вашата 
канцеларија (како процент од потполниот капацитет)? 

 
__________ Компанијата во моментов работи со % од 
потполниот капацитет G14 

G14 Како се развиваше вашата конкурентска позиција на 
домашниот пазар во текот на последните 3 месеци? Таа ... 

1. се подобри 
2. остана непроменета 
3. ослабна G15 

G15 Како се развиваше вашата конкурентска позиција на 
странските пазари во ЕУ во текот на последните 3 месеци? 
Таа ... 

1. се подобри 
2. остана непроменета 
3. ослабна G16 
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G16 Како се развиваше вашата конкурентска позиција на 
пазарите надвор од ЕУ во последните 3 месеци? Таа ... 

1. се подобри 
2. остана непроменета 
3. ослабна D00 

 


