
Образец ДТТ

ПРАШАЛНИК ЗА ДЕЛОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ТРГОВИЈА НА МАЛО

Податоци за деловниот субјект за кој се пополнува извештајот

1 Деловен субјект-назив
2 Единствен матичен број на субјектот - ЕМБС
3 Општина-шифра
4 Општина-назив
5 Населено место-ншифра
6 Населено место-назив
7 Улица-назив 
8 Реден број на деловниот субјект од адресар
9 Дејност според НКД Рев. 2

10 Сопственост
11 Облик на организирање

Прашање 1. Како ја оценувате тековната економска состојба на Вашиот деловен субјект во тековното 
тримесечје? (споредена со нормалната за сезоната)

- Добра ................................................................................ 
- Задоволителна (нормална за сезоната) .........................  
- Лоша .................................................................................. 

Прашање 2. Како ја оценувате тековната количина на залихите во Вашиот деловен субјект во тековното 
тримесечје? (споредена со нормалната за сезоната)

- Мала ..................................................................................  
- Нормална за сезоната .....................................................  
- Голема ............................................................................... 

Прашање 3. Кои се ограничувачките фактори за подобрување на тековната економска состојба на Вашиот 
деловен субјект? (може да изберете неколку одговори)

1 Нема 

2 Слаба побарувачка од купувачите 

3 Зголемена понуда на пазарот 

4 Зголемени трошоци за труд 

5 Зголемени финансиски трошоци (камати) 

6 Добивање на банкарски кредити 

7 Зголемена конкуренција 

8 Недостиг на продажен простор 

9 Недостиг на магацински простор 

10 Недостиг на обучен кадар 

11 Друго 

12 (наведете) ..................................................................................................
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Прашање 4. Како ја оценувате тековната финансиска состојба на Вашиот деловен субјект во ова тримесечје, 
споредена со претходното?

- Подобрена .......................................................................   
- Непроменета ...................................................................   
- Влошена ...........................................................................  

Прашање 5. Како ги оценувате продажните цени на Вашиот деловен субјект во ова тримесечје во споредба 
со претходното?

- Зголемени ........................................................................   
- Стабилни ..........................................................................  
- Намалени .........................................................................  

Прашање 5а. Доколку продажните цени се зголемени, наведете дали се зголемени со:
- Поголем процент .............................................................   
- Ист процент ......................................................................   
- Помал процент ................................................................  

Прашање 6. Какви се очекувањата за порачките од домашни/странски добавувачи во наредното 
тримесечје?

Вкупно Домашни Странски
1 Ќе се зголемат   

2 Ќе останат исти   

3 Ќе се намалат   

Прашање 7. Какви се очекувањата за продажните цени во наредното тримесечје?
- Ќе се зголемат ..................................................................   
- Ќе останат стабилни ........................................................   
- Ќе се намалат ...................................................................  

 
Прашање 7а. Доколку очекувате продажните цени да се зголемат, наведете дали очекувате да се зголемат 
со:

- Поголем процент .............................................................   
- Ист процент ......................................................................   
- Помал процент ................................................................  

 
Прашање 8. Какви се Вашите очекувања во однос на економската состојба на Вашиот деловен субјект во 
наредните две тримесечја?

- Ќе се подобри ..................................................................   
- Ќе остане непроменета ...................................................   
- Ќе се влоши ......................................................................  

 
Прашање 9. Какви се Вашите очекувања во однос на бројот на вработени во наредното тримесечје?

- Ќе се зголеми ...................................................................   
- Ќе остане непроменет ....................................................   
- Ќе се намали ....................................................................  

Поднесол: ___________________________________________________________

Одобрил: ____________________________________________________________

Потрошено време (часови и минути):___________:__________

      (М.П.)






























