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ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО ВО МОМЕНТОТ НА АНКЕТИРАЊЕТО
Табела бр.1

Пол

м-1

ж-2

1. да
2. не

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

02 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

03 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

04 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

05 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

06 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

07 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

08 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

09 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

10 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

11 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

12 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

13 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

14 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

15 _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Однос спрема членовите на домаќинството:

10 Сопруг/сопруга, партнер/партнерка
20 Син/ќерка
30 Зет/снаа (сопруг на ќерка/сопруга на син)
40 Внук/внука (дете од син/ќерка)
50 Татко/мајка
60 Татко/мајка на брачниот партнер
70 Дедо/баба
80 Брат/сестра
90 Други роднини (тетка/тетин, вујко/вујна, стрико/стрина, 
братучеди, внук/ка од брат/сестра, прабаба, прадедо и 
други лица со биолошко или брачно сродство)

95 Нероднини (студент, пријател и сл.)
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1. Во брак

2. Партнер/ка 1. Вработен
3. Не е во брак 2. Невработен

3. Пензионер
4. Трајно 
неспособен

5. Ученик/студент

6. Домаќин/ка
8. Друго 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Шифри на држави:
300 Грција 498 Молдавија 724 Шпанија

008 Албанија 528 Холандија 578 Норвешка 756 Швајцарија
040 Австрија 191 Хрватска 616 Полска 752 Шведска
056 Белгија 372 Ирска 620 Португалија 124 Канада
070 Босна и Херцеговина 352 Исланд 642 Романија 840 САД наведeте која:
100 Бугарија 380 Италија 643 Русија ДЕВ Друга европска земја
826 Велика Британија 196 Кипар 703 Словачка ЦЈА Центр. и Јужна Америка
499 Црна Гора 910 Косово 705 Словенија СА Северна Африка
208 Данска 428 Латвија 688 Србија ЗА Западна Африка
233 Естонија 440 Литванија 792 Турција ДАФ Други земји од Африка
246 Финска 442 Луксембург 804 Украина БСИ Близок и Среден Исток
250 Франција 807 Македонија 348 Унгарија ДАЗ Други земји од Азија
276 Германија 470 Малта 203 Чешка АИО Австралија и Океанија

1. Неженет/ 
немажена

2. Женет/
мажена

Фактичка 
брачна 

состојба

4.Разведен/ 
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1

Единечна семејна куќа - одвоена 1
Единечна семејна куќа - полуодвоена 2
Стан во зграда каде што во влезот има помалку од 10 стана 3
Стан во зграда каде што во влезот има 10 и повеќе стана 4
Друг вид живеалиште 5

2 Број на соби (над 4 м2) што ги користи домаќинството
(без кујни, тоалети, бањи, ходници и соби што се користат за бизнис):

Број на соби          ........................
Површина на целиот стан (м2) ......................

3 Дали станот располага со:

1. Туш или када 1 2 3
2. Внатрешен тоалет со водоводна инсталација 1 2 3

4 Дали Вашето домаќинство поседува или 
користи некои од следниве трајни добра:

1. Телефон (вклучувајќи и мобилен) 1 2 3
2. Телевизор во боја 1 2 3
3. Компјутер, лаптоп и др. 1 2 3
4. Машина за перење алишта 1 2 3

5 Дали имате некој од следните проблеми во Вашиот стан? Да Не

1. Покрив што протекува, влажни ѕидови, темели,
    искршени и гнили прозорци, врати или под
2. Премногу темно, недоволно светлина 1 2
3. Преголема бучава од соседите или од улица (сообраќај, бизнис, фабрики и др.) 1 2

6
Да 1
Не 2

6A Колку соби затоплувате?
Број на соби          ........................

7 Дали имате некои од следниве проблеми поврзани со околината
каде што живеете? Да Не
1. Загаденост, нечистотија или други проблеми во животната средина
    предизвикани од сообраќајот или од индустријата 
   (чад, прашина, непријатна миризба и др.)
2. Криминал, насилство или вандализам во околината

8

Сопственик 1
Сопственик што отплаќа кредит за овој стан 2
Потстанар што плаќа кирија по пазарна цена 3 >> прашање 16

4 >> прашање 16
5 >> прашање 22

ДОМУВАЊЕ И УСЛОВИ ЗА ЖИВЕЕЊЕ

Основа врз која го користите станот?

Наведете го видот на станот во кој живее Вашето домаќинство:

Дали можете да си дозволите адекватно да го затоплите Вашиот стан?

Да

5. Автомобил (вклучувајќи и службено возило или комбе што се користи за 
приватни потреби) 

р   р ј     
пазарната цена

Да, за 
само-
стојно 
кори-
стење

Не

Не, од 
други 

причини 
(не сака, не 

му е 
потребно и 

сл.)

1

Да, но го 
делиме со 

друго 
домаќин-

ство

Не, 
не може 

да си 
дозволи

2

1

31 2

21

Корисник без да плаќа кирија

2

4



10A Колкав износ плаќате годишно за данок на имот за станот во кој живеете?
Денари ........................

10Б

Денари ........................

11 Ако имате земено кредит за купување на овој стан, колку плаќате за Вашата:
1. Вкупна месечна рата без камата Денари ........................
2. Месечна камата Денари ........................

Да Не
1 2

12

12.1. Вода

12.2. Струја и гас

12.3. Централно парно греење

12.4. Телефон

12.5. Одржување заеднички простории

12.6. Огревно дрво и други енергенси

12.7. Трошоци за реновирање
>> прашање 24

16

16.1. Вода

16.2. Струја и гас

16.3. Централно парно греење

16.4. Телефон

16.5. Одржување заеднички простории

16.6. Огревно дрво и други енергенси

16.7. Трошоци за реновирање

17 Колкава е вкупната месечна кирија што ја плаќате за овој стан?
Потстанар што плаќа кирија по пазарна цена Денари ....................... >> прашање 24

Денари ....................... >> прашање 24

22

22.1. Вода

22.2. Струја и гас

22.3. Централно парно греење

22.4. Телефон

22.5. Одржување заеднички простории

22.6. Огревно дрво и други енергенси

22.7. Трошоци за реновирање

Ако Вие или некој член од Вашето домаќинство имате друг стан, куќа или други недвижнини, колкав износ 
плаќате годишно за данок за нив?

3. Дали горенаведената месечна рата е субвенционирана со станбен кредит од проектот 
"Купи куќа, купи стан" или "Купи стан за млади"?

Потстанар што плаќа кирија по пониска од 
пазарната цена

Просечни годишни трошоци за:

Просечни месечни трошоци за:

Просечни месечни трошоци за:

Просечни месечни трошоци за:

Просечни годишни трошоци за:

Просечни годишни трошоци за:

Месечен износ 
(денари)

Колкави се просечните месечни трошоци платени за следниве комунални услуги:

Месечен износ 
(денари)

Колкави се просечните месечни трошоци платени за следниве комунални услуги:

КОРИСНИЦИ БЕЗ ДА ПЛАЌААТ КИРИЈА

Годишен износ 
(денари)

СОПСТВЕНИЦИ

Месечен износ 
(денари)

Колкави се просечните месечни трошоци платени за следниве комунални услуги:

Годишен износ 
(денари)

ПОТСТАНАРИ 

Годишен износ 
(денари)

5



24 Дали Вашето домаќинство во последните 12 месеци поради финансиски 
проблеми имало тешкотии да плати:

1. Кредити за купување на станот во кој живеете или кирија 1 2 3 4
2. Сметки за комунални услуги (вода, струја и затоплување) 1 2 3 4
3. Рати за нестанбен кредит (автомобил, одмор, образование и др.) 1 2 3 4

25 Дали целото Ваше домаќинство, ако сака, може да си дозволи:
1. Еднонеделен одмор во текот на годината
    вклучувајќи одмор во викендичка, кај роднини, пријатели и сл.
2. Јадење месо, риба или соодветно 
    вегетаријанско јадење секој втор ден

25A
1. Да
2. Не, не може да си дозволи
3. Не, од други причини

26 Како кредитите и заемите влијаат врз финансиската
ситуација на Вашето домаќинство, исклучувајќи го кредитот за станот во кој живеете?

Претставуваат голем товар 1
Товар до одреден степен 2
Воопшто не се товар 3
Немаме никакви кредити 4

27

Многу тешко 1
2
3
4

Лесно 5
Многу лесно 6

27A Како се променија вкупните приходи на Вашето домаќинствато во изминатите 12 месеци,?

1 Се зголемија
2 Останаа повеќе или помалку исти >> прашање 28А
3 Се намалија >> прашање 27В

27Б Која беше причината за зголемувањето на приходот на Вашето домаќинство ?
Ако има повеќе од една причина, Ве молиме изберете ја најважната:

1 Индексирање/преоценка на плата
2 Зголемено работно време, зголемена плата (истата работа)
3 Враќање на работа по болест, родителство, породилно отсуство, грижа за дете или грижа за болно лице
4 Почнување нова работа
5 Промена во составот на домаќинството
6 Зголемување на социјалните бенефиции
7 Друго

>> прашање 28

27В Која беше причината за намалувањето на приходот на Вашето домаќинство ?
Ако има повеќе од една причина, ве молиме изберете ја најважната:

1 Намалено работно време/плата (истото работно место), вклучувајќи и самовработување 
2 Родителство/породилно отсуство/грижа за дете/грижа за болно лице со болест
3 Променета работа
4 Изгубена работа/невработеност/банкрот на (сопствено) претпријатие
5 Онеспособен за работа поради болест или попреченост
6 Развод/прекинато партнерство /друга промена на составот на домаќинството
7 Пензија
8 Намалени социјални бенефиции
9 Друго

НеДа

1 2

1

3. Неочекуван трошок во висина од 8500 денари, од сопствени извори 
(на пример, поправка на автомобил, апарат за домаќинството, лекување и сл.)

1

Да, 2 и 
повеќе 

пати
Не

Дали Вашето домаќинство може да си дозволи да го замени остарениот мебел?

Имајќи ги предвид вкупните месечни приходи на домаќинството (износот на приходите од сите извори на секој член), според Ваша 
процена, дали можете да ги задоволите своите потреби, односно да ги платите вообичаените неопходни трошоци?

Тешко
Со извесни тешкотии
Подносливо лесно

ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА И МАТЕРИЈАЛНА ОБЕСПРАВЕНОСТ НА ДОМАЌИНСТВОТО

2

Не сме 
имале 
таков 

трошок

Да, 
еднаш

2

6



28 Дали промената на приходот се случи како резултат на КОВИД-19?

1 Да
2 Не

28А

1 Да
2 Не >> прашање 28Ѓ

28Б

1 Да ______ износ во денари
2 Не

28В

1 Да ______ износ во денари
2 Не

28Г

1 Да ______ износ во денари
2 Не

28Д

1 Да ______ износ во денари
2 Не

28Ѓ Дали очекувате приходите на домаќинството во следните 12 месеци:

1 Да се зголемат
2 Да останат исти
3 Да се намалат

29 Колкави биле Вашите вкупни нето-приходи од изнајмување имот и земја во текот на 2020 година?

Денари ................................

30 Дали Вашето домаќинство во текот на 2020 година одгледувало зеленчук, овошје, жита, домашни животни и др.?
(вклучувајки ги и дворовите)

Да 1
Не 2 >>прашање 32

31 Дали некои од производите кои сте ги произвеле сами (зеленчук, овошје, жита, брашно, јајца, млеко, месо, вино,
 ракија и др.) сте ги консумирале во Вашето домаќинство?

Да 1

Не 2 >>прашање 32

Дали Вие/Вашето домаќинство добивте некаква финансиска поддршка, посебен додаток за самовработените (финансиран 
од Владата) поврзан со економските мерки за справување со кризата од КОВИД-19 во текот на 2020 година?

Дали Вие/Вашето домаќинство добивте некаква финансиска поддршка неспомената претходно (финансирана од Владата) 
поврзана со економските мерки за справување со кризата од КОВИД-19 во текот на 2020 година?

Дали Вие/Вашето домаќинство добивте некакви дополнителни финансиски додатоци или поволности (финансирани од 
Владата) поврзани со економските мерки за справување со кризата од КОВИД-19 во текот на 2020 година (платежни 
картички за граѓаните, ваучер за домашен туризам, парична поддршка за млади... )?

Дали Вие/Вашето домаќинство добивте некаква финансиска поддршка за вработените (финансирана од Владата) поврзана 
со економските мерки за справување со кризата од КОВИД-19 во текот на 2020 година (поддршка за исплата на плати, 
паричен надоместок за луѓето кои останале без работа поради коронавирусот…)?

Дали Вие/Вашето домаќинство добивте некаква финансиска поддршка (финансирана од Владата) поврзана со економските 
мерки за справување со кризата од КОВИД-19 во текот на 2020 година?

ВРЕДНОСТ НА ПОТРОШЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ 
ОД СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

>>пополни ја табелата на 
последната страница
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32

Денари ................................

33

1. Додатоци за дете 

     основа на социјална заштита

34

1. Парични средства од други членови од домаќинството
 и други лица во земјата и од странство Денари........................

2. Алиментација (задолжителна и доброволна) Денари........................

35

1. Парични средства на други членови на домаќинството
 и други лица во земјата и во странство Денари........................

2. Алиментација (задолжителна и доброволна) Денари........................

36
Секој ден

Повеќепати во 
неделата

Неколкупати во 
месецот 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

37 Дали минатата година целото Ваше домаќинство имаше можност да отпатува некаде?

1. Да, за викенд
2. Да, неколку дена

>>прашање 39
>>прашање 39

38 Која беше дестинацијата на патувањето?

1. Северна Македонија

2. Некоја од соседните земји
3. Друга земја во Европа
4. Друго

39 Колку часа вообичаено во текот на денот гледате ТВ?

1. До 1 час

2. Од 1 до 3 часа

3. Од 3 до 5 часа

4. Од 5 часа и повеќе
5. Воопшто не гледаме телевизија (да се наведе причината ______________________)

Ве молиме наведете го износот на долунаведените ДАДЕНИ парични средства во текот на 2020 година.

Број на 
месеци

Месечен износ 
(денари)

ВО ДОМАЌИНСТВОТО ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА

Вообичаено, колку често во 
Вашето домаќинство се јаде:

Барем еднаш 
годишно 

4

НАВИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

5

4. Не, друга причина
3. Не, не можевме да си дозволиме

4. Готвени јадења 4

3. Зеленчук
4

4 5

2. Риба

5

Никогаш

5

СОЦИЈАЛНА И СЕМЕЈНА ПОМОШ

     а) За новороденче, родителски додаток за второ, трето
          дете и додаток за деца со траен инвалидитет

      б) Детски додаток, додаток за редовни ученици поради
          лошата финансиска состојба на домаќинството

1.  Месо 

2. Социјална помош, додатоци и други надоместоци врз 

Ако во текот на 2020 година некое од децата под 16-годишна возраст имало сопствени извори на 
приходи (пензија од починат родител, стипендија и др.), наведете го износот.

Ве молиме наведете го износот на долунаведените примени социјални надоместоци во текот на 2020 година.

Ве молиме наведете го износот на долунаведените ПРИМЕНИ парични средства во текот на 2020 година.

8



40 Дали имате деца на возраст од 0 до 15 години кои живеат во Вашето домаќинство?

1 дете 2 дете 3 дете 4 дете
Да 1 _ _ _ _ _ _ _ _

Не 2 >>прашање 54

41 Како би го опишале здравјето на Вашето дете во целост? 

1 Многу добро
2. Добро
3. Задоволително
4. Лошо
5. Многу лошо

42

1. Сериозно ограничено
2. Ограничено, но не сериозно
3. Не е ограничено воопшто >>прашање 44

43 Дали тоа било ограничено во последните 6 месеци?
Да 1
Не 2

44

>>прашање 47
45

>>прашање 47

46 Која беше главната причина за тоа што не биле на лекарски преглед или лекување?
1. Не можам да си дозволам/многу скапо
2. Премногу долго се чека за преглед и лекување
3. Не можам да најдам време поради работните обврски, чување на децата и сл.
4. Преголема оддалеченост
5. Друга причина

47

>>прашање 50
48 Дали некое од Вашите деца било на стоматолошки преглед или лекување секогаш кога имало навистина потреба?

>>прашање 50

49 Која беше главната причина што не биле на стоматолошки преглед или лекување?
1. Не можам да си дозволам/многу скапо
2. Премногу долго се чека за преглед и лекување  
3. Не можам да најдам време поради работните обврски, чување на децата и сл.  
4. Преголема оддалеченост  
5. Друга причина

Дали некое од Вашите деца било на лекарски преглед или лекување секогаш кога навистина имало потреба?

1. Да, барем едно од моите деца навистина имаше потреба, најмалку еднаш, 
од стоматолошки преглед или лекување
2. Не, ниедно од моите деца немаше потреба од ниту еден стоматолошки 
преглед или лекување

1. Да, моите деца беа на стоматолошки преглед или лекување секојпат кога 
имаа потреба
2. Не, имаше најмалку една пригода кога барем едно од моите деца не беа на 
стоматолошки преглед или лекување

(види табела 1 „ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО ВО МОМЕНТОТ НА 
АНКЕТИРАЊЕ“, одговор 1 или 2 во колона 31)

ЗДРАВЈЕТО НА ВАШИТЕ ДЕЦА НА ВОЗРАСТ ОД 0 ДО 15 ГОДИНИ

Внесете ги редните броеви на овие 
деца од табелата бр. 1 

Дали некогаш во текот на изминатите 12 месеци некое од Вашите деца навистина имало потреба од стоматолошки преглед или 
лекување?

Внесете шифра на одговор
на наредните прашања

Дали Вашето дете поради здравствен проблем е ограничено во активностите што повеќето 
деца вообичаено ги прават на истата возраст?

Дали некогаш во текот на изминатите 12 месеци некое од Вашите деца навистина имало потреба од лекарски преглед или лекување 
(со исклучок на стоматолошки преглед или лекување)?

1. Да, барем едно од моите деца навистина имаше потреба, најмалку еднаш, 
од медицински преглед или лекување
2. Не, ниедно од моите деца немаше потреба од ниту еден медицински 
преглед или лекување

1. Да, моето дете/моите деца беше/беа на лекарски преглед или лекување 
секојпат кога имаа потреба
2. Не, имаше најмалку една пригода кога барем едно од моите деца не беше 
на лекарски преглед или лекување
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50

Да

Не, 
домаќи-
нството 
не може 

да си 
дозволи

Не, од 
други 

причини
1. Дали имаат некоја нова облека (да не е износена)? 1 2 3

1 2 3
3. Дали јадат свежо или замрзнато овошје и зеленчук еднаш дневно? 1 2 3

1 2 3
5. Дали дома имаат книги кои одговараат на нивната возраст? 1 2 3

9. Дали ги прославуваат родендените, имендените или верските празници? 1 2 3
10. Дали понекогаш ги покануваат другарчињата на играње или јадење? 1 2 3
11. Дали одат на одмор барем една недела во текот на годината? 1 2 3

51

1. Дали одат на училишни екскурзии и училишни настани кои чинат пари?
1. Да
2. Не, домаќинството не може да си дозволи
3. Не, од други причини (не сака, не му е потребно и сл)
4. Нема деца од 0 до 15 години кои одат на училиште

52 2. Дали дома имаат соодветно место за учење или за пишување домашна работа?
1. Да
2. Не
3. Нема деца од 0 до 15 години кои одат на училиште

53

1. Да
2. Не, ниту една интернет врска или интернет-врска не била доволна 
3. Не, немаа доволно компјутери/мобилни уреди 
4. Не, немаше достапна онлајн настава преку интернет 
5. Не, други причини
6. Не, детето е помало од 5 години

54

1. Да
2. Не >>прашање 56
3. Не, немаме деца од 0 до 17 години >>прашање 56

55

_____ (број)

56

1. Да
2. Не >>прашање 58

57

_____ (број)

58
_ _ _ _ _ - _ _ - _ _

1 2 3

Кое лице од домаќинството одговараше на прашањата од прашалникот за 
домаќинството?

8. Дали одат на редовни активности за разонода (пливање, тенис, свирење на инструмент, 
извиднички организации и сл.)?

Дали можете да ни кажете дали сите деца во Вашето домаќинство на возраст од 0 до 15 години кои одат на училиште може 
да си ги дозволат следниве работи:

Дали Вашето дете/секое дете во Вашето домаќинство кое посетува училиште (на возраст од 5 до 15 години) имало можност да следи 
онлајн настава на соодветен начин (секое дете имало на располагање компјутер/мобилен уред, добра интернет-врска) за време на 
ограничувањата поради КОВИД-19 во последните 12 месеци?

ДЕЦА СО РАЗДЕЛЕНИ РОДИТЕЛИ
Дали на некое од децата (на возраст од 0 до 17 години), кои се членови на Вашето домаќинство, едниот родител живее во ОВА, а 
другиот во ДРУГО домаќинство?

На колку деца (на возраст од 0 до 17 години), кои се членови на домаќинството, другиот РОДИТЕЛ им живее НАДВОР од 
домаќинството? 

Дали некој член на домаќинството има дете (на возраст од 0 до 17 години) што живее НАДВОР од домаќинството (кое не е член на 
домаќинството)? 

Колку деца (на возраст од 0 до 17 години) што НЕ СЕ ЧЛЕНОВИ на домаќинството имаат друг родител кој живее во ова домаќинство?

Дали можете да ни кажете дали сите деца од Вашето домаќинство на возраст 
од 0 до 15 години ги имаат или ги прават следниве работи:

2. Дали имаат два пара соодветни нови обувки (вклучувајќи ги и обувките за сите сезони)?

4. Дали јадат месо, риба или соодветно вегетаријанско јадење барем еднаш дневно?

6. Дали имаат спортски реквизит за разонода надвор од домот (велосипед, ролерки, скирол, 
тениски рекет, скии и др.)?
7. Дали дома имаат игри (едукативни детски играчки, коцки, друштвени или компјутерски 
детски игри и сл.)?

1 2 3

321
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Количества во 
кг.  Количества во 

кг.

   
2002 Ориз   1100 Компир  
2012 Брашно   1101 Грав  

    1102 Кромид  
    1103 Морков  
    1105 Спанаќ  
    1106 Зелена салата  
    1107 Зелка  

  1109 Лук  
1800 Пилешко   1108 Краставица  
2310 Јунешко   1110 Тиквичка  
2320 Телешко   1111 Грашок  
2330 Свинско   1112 Боранија  
2341 Јагнешко   1113 Домати  
1410 Риба   1114 Пиперки  
2371 Колбаси и други преработки од месо   1117 Тиква  

    1118 Модри домати  
    1122 Праз  
    2130 Туршија од сопствен зеленчук  

 2125 Ајвар од сопствени пиперки  
1610 Млеко   2120 Кечап од сопствени домати  
1621 Сирење      
1622 Урда      
2612 Кисело млеко      
1600 Јајца (парче)   

    3000 Вино од сопствено грозје  
    3010 Ракија од сопствено грозје  

 2251 Сокови од сопствено овошје  
1201 Јаболка      
1217 Грозје      
1211 Цреши      
1212 Јагоди      
1214 Кајсии   
1215 Праски   1700 Мед  
1216 Сливи   1150 Печурки  
1218 Лубеници   2732 Чај  
1245 Ореви во лушпа      
2240 Мармалад од сопствено овошје      
2242 Компот од сопствено овошје      

       

Потребно време за пополнување на извештајот мин.

Анкетар
Контролор

ПОМОШНА ТАБЕЛА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПОТРОШЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ОД СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО ВО 
ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА

Зеленчук 

Производи и преработки Производи и преработки

Производи од жито

Млеко, млечни преработки и јајца

Пијалаци (во литри)

Друго

Овошје 

Месо 
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