
           Образец АПУЖ.И

за сите лица родени во 2004 година и порано

АНКЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ

2021 ГОДИНА

Индивидуален прашалник

_    _    _    _   _

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат лични податоци заштитени со 
Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

_   __   _

Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник 
на РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 

83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.31/20) и Програмата за статистички 

истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник 
на Република Македонија" бр.22/18, 224/18 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија„ бр.18/20 и 300/20).





1 Име и презиме на анкетираниот

2 Месец и година на раѓање

2А Пол а.
б.

3 ЕМБГ

4 Дали се школувате во моментов?
Да 1
Не 2

5 Кој степен на образование посетувате во моментов? 

10   Основно образование (од 1 до 5 одделение)
20   Основно образование (од 6 до 9 одделение)
34   Средно гимназиско образование
35   Средно стручно образование (3 или 4 години)
45   Постсредно образование за доквалификација, преквалификација (мајсторски испит и сл.)
60   Факултет, академија
70   Магистратура и специјализација
80   Докторат

6 Највисок степен на образование што сте го завршиле?

000   Без образование или со завршено 3 одделение
100   Основно образование со завршено 4 одделение
200   Основно образование со завршено 8/9 одделение
344   Средно гимназиско образование
352   Средно стручно образование (2 години) 
353   Средно стручно образование (3 години)
354   Средно стручно образование (4 години)
450   Постсредно образование за доквалификација, преквалификација (мајсторски испит и сл.)
600   Виша школа, I степен на факултет, факултет, академија
700   Магистратура и специјализација
800   Докторат

7 Каква е Вашата општа здравствена состојба?
Многу добра 1
Добра 2
Задоволителна 3
Лоша 4
Многу лоша 5

8 Дали имате некакво хронично (долготрајно) заболување што трае најмалку 6 месеци?
Да 1
Не 2

9 Дали проблемите со здравјето (трајно заболување, инвалидност и др. што
траат најмалку 6 месеци) Ви ги отежнуваат секојдневните активности?

Да, во голема мера 1
Да, ограничено 2
Не 3

10 Дали во текот на последните 12 месеци навистина сте имале потреба од медицински преглед или лекување?
Да, имав потреба 1
Не, немав потреба 2

10А

Да, секогаш 1

2

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Машки
Женски

>> прашање 6

ISCED-2011

ISCED-2011

ЗДРАВЈЕ

>> прашање 12

Не, имаше барем еден таков случај кога имав потреба, но не бев на преглед или лекување

>> прашање 12

Дали сте биле на медицински преглед или лекување секогаш кога Ви било потребно?
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11 Наведете ја главната причина поради која не сте биле на лекар?

Не можам да си дозволам/многу е скапо 1
Премногу долго се чека за преглед и лекување 2
Не можам да најдам време поради работните обврски, чување на децата и сл. 3
Преголема оддалеченост 4
Имам страв од лекари, болници, прегледи, лекување 5
Чекам здравствениот проблем да се поправи самиот од себе 6
Не познавам добар лекар или специјалист 7
Други причини 8

11А Дали во текот на последните 12 месеци не сте биле на  медицински преглед или лекување поради кризата со КОВИД-19?

Да 1
Не 2

12 Дали во текот на последните 12 месеци навистина сте имале потреба од стоматолог?

Да, имав потреба 1
Не, немав потреба 2

12А

Да, секогаш 1
Не, имаше барем еден таков случај кога имав потреба, но не бев на стоматолог 2

13 Наведете ја главната причина поради која не сте побарале помош од стоматолог?

Не можам да си дозволам/многу е скапо 1
Премногу долго се чека за преглед и лекување 2
Не можам да најдам време поради работните обврски, чување на децата и сл. 3
Преголема оддалеченост 4
Имам страв од лекари, болници, прегледи, лекување 5
Чекам здравствениот проблем да се поправи сам од себе 6
Не познавам добар лекар или специјалист 7
Други причини 8

14 Дали во текот на последните 12 месеци не сте биле на стоматолошки преглед или третман поради кризата со КОВИД-19?
Да 1
Не 2

15

Да, влијаеше негативно 1
Да, влијаеше позитивно 2
Не, не влијаеше 3

16 Каков е Вашиот сегашен економски статус?

Вработен 1
Невработен 2
Пензионер 3
Трајно неспособен 4
Ученик/студент 5
Домаќин/ка 6
Друго 8

17
Работодавец 1
Вработен за сопствена сметка 2
Вработен 3
Неплатен семеен работник 4

18 Каков е Вашиот договор за сегашната главна работа?
Писмен договор на определено време 11
Устен договор на определено време 12
Писмен договор на неопределено време 21
Устен договор на неопределено време 22

19

Да 1
Не 2

>> прашање 26
>> прашање 26
>> прашање 26
>> прашање 26
>> прашање 26
>> прашање 26

Каков е Вашиот статус на сегашната главна работа?
>> прашање 20
>> прашање 20

Дали и како пандемијата на Ковид-19 во текот на 2020 година влијаеше врз Вашето дневно расположение или однесување 
(емоционални реакции, вклучувајќи страв и загриженост, стрес, тага, лутина, среќа, сигурност, олеснување итн)?

>> прашање 20

Дали имате раководна функција на сегашната главна работа (раководите, ја контролирате работата 
на други, независно дали сте на раководна должност)?

>> прашање 15

Дали сте биле на стоматолог секогаш кога Ви било потребно?

>> прашање 15

ВРАБОТЕНОСТ
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20 Кое е Вашето занимање на сегашната главна работа? 

ISCO 08

Часови

22 Наведете ја дејноста на деловниот субјект каде што сега работите?

а)  Целото име на деловниот субјект

б)  Главна дејност на деловниот субјект, односно на единицата во 
состав на деловниот субјект (погон, продавница, градилиште, стовариште)

НКД , рев. 2.

23 Дали работите со:

Полно работно време 1
Скратено работно време 2

24 Дали имате дополнителна (втора, трета итн.) работа во моментов?

Да 1
Не 2

25 Колку работни часови вообичаено работите на дополнителната
работа во текот на неделата?

Часови

26 Дали имате претходно работно искуство?
Никогаш не сум бил во работен однос 1

2 >> прашање 31

Имам работно искуство 3
27

Работодавец 1
Вработен за сопствена сметка 2
Вработен 3
Неплатен семеен работник 4

28 Кое било Вашето занимање на последната работа? 

ISCO 08

29
Наведете ја дејноста на деловниот субјект на последната работа?

а)  Целото име на деловниот субјект

б)  Главна дејност на деловниот субјект, односно на единицата во 
состав на деловниот субјект (погон, продавница, градилиште, стовариште)

НКД , рев. 2.

30 Колку години сте биле вработен/а или самовработен/а?
Години

31 Дали сте биле невработен/а во последните 60 месеци (последните 5 години)? 

Да 1
Не 2

32 Колку последователни месеци сте биле невработен/а во последните 60 месеци (последните 5 години)?

Број на месеци

>> прашање 30

Ограничено работно искуство од повремена работа (хонорарна работа за 
време на студии, сезонска повремена работа...)

>> прашање 38

>> прашање 31

Каков бил Вашиот статус на последната работа?

.................................

ЛИЦА ОД 16 ДО 74 ГОДИНИ

21 Колку работни часови вообичаено работите на сегашната главна работа во текот на неделата?

...................................

>> прашање 30

...................................

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

38А

38Б Дали бевте во можност да работите од дома за време на пандемијата на КОВИД-19?

1 Да, цело време
2 Да, но само делумно
3 Не, не беше можно затоа што немав воопшто или немав доволно интернет-врска дома
4 Не, не беше можно затоа што мојата работа не е приспособена за работење онлајн
5 Не, работата онлајн не беше дозволена/предложена од мојот работодавец
6 Не, не беше можно од друга причина

39 Дали во текот на 2020 година сте работеле само како самовработен?
Да 1
Не, работев и како вработен/бев и пензионер 2
Не 3

40 Дали во текот на 2020 година сте имале приходи од самовработување
(работодавец, вработен за сопствена сметка, занаетчија, од земјоделска дејност и сл.)?

Да 1
Не 2

41 Дали во текот на 2020 година сте зеле плата како самовработен?
Да 1
Не 2

41А

Надомест за годишен одмор, К-15

Забелешка за анкетарот!

38

8

>> прашање 43

ПРИХОДИ ОД САМОВРАБОТУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА
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Ве молиме сетете се со што бевте ангажирани во текот на 2020 година, по месеци 
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Колку изнесува Вашата просечна МЕСЕЧНА нето-плата за 2020 година како 
самовработен?

8
8

9
9

Забелешка за анкетарот!
                             Ако лицето било барем еден месец вработено/самовработено (шифра 1, 2, 3 или 4 во табелата 38), треба да
                             одговори на следното прашање, а во спротивно се преминува на прашањето 39.

Месечен износ (денари)

>> прашање 42

Ако лицето не сака да го каже точниот износ на платата или не знае, продолжете со наредното прашање 
број 41Б, а ако има одговор, продолжете со прашање број 42.
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41Б

1 40001 и повеќе денари 
2 Од 30001 до 40 000 
3 Од 20001 до 30000
4 Од 10001 до 20000
5 До 10000 денари
6 Не знае
7 Одбива да одговори

42

1 Заработувачка/загуба како работодавец 1 2
2 Заработувачка/загуба како вработен за сопствена сметка 1 2
3 Заработувачка/загуба од земјоделска дејност 1 2
4 Заработувачка/загуба како занаетчија 1 2
5 Заработувачка/загуба од друг вид самовработеност 1 2

(на пр., авторски права)

43 Дали во текот на 2020 година сте зеле плата како вработен?

Да 1
Не 2

43А

Забелешка за анкетарот!

43Б

1 40001 и повеќе денари 
2 Од 30001 до 40000 
3 Од 20001 до 30000
4 Од 10001 до 20000
5 До 10000 денари
6 Не знае
7 Одбива да одговори

43В Колку изнесуваат Вашите ГОДИШНИ други надоместоци врз основа на вработеност за 2020 година.

1 Надомест за годишен одмор, К-15
2 Надомест за прекувремена работа
3 Надомест за работење на друга локација
4 Провизии, бакшиш и награди
5 Екстра плата (за Велигден, Нова година итн.)
6 Други надоместоци врз основа на вработеност

44

1 Службено возило за приватни потреби денари
2 Транспорт за приватни потреби (бесплатен или со попуст) денари
3 Храна (бесплатна или со попуст не вклучувајќи ја хранарината) денари
4 Сметки за телефон за приватни потреби денари
5 Други стоки и услуги за приватни потреби (бесплатни или со попуст) денари

 

Наведете го износот на Вашата НЕТО-заработувачка/загуба како самовработен во 2020 
година (вклучувајќи ги повлечените пари директно од бизнисот за потребите во Вашето 
домаќинство):

Годишен износ

Колку изнесува Вашата просечна МЕСЕЧНА нето-плата за 2020 година 
како вработен?

Број на 
месеци

Износ

Месечен износ 
(денари)

Ве молиме посочете приближно во која од следните групи е Вашата просечна МЕСЕЧНА нето-плата како вработен:

Ако лицето не сака да го каже точниот износ на платата или не знае, продолжете со наредното прашање 
број 43Б, а ако има одговор, продолжете со прашање број 43В.

>> прашање 45

Зара-
ботка

ПРИХОДИ ОД ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ ИЛИ ДРУГИ ПРИМЕНИ НАГРАДИ ОД РАБОТА КАКО ВРАБОТЕН СО 
ИЛИ БЕЗ ДОГОВОР ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА

Дали во 2020 година сте добиле од работодавецот НЕГОТОВИНСКИ приходи за ПРИВАТНИ потреби во облик на:                

Загу-
ба

Ве молиме посочете приближно во која од следните групи е Вашата просечна МЕСЕЧНА нето-плата како самовработен:
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45 Кои од наведените видови ПЕНЗИИ сте ги добиле во текот на 2020 година, во колкав износ и за колку месеци?

1

2

3

4

45А Кои од наведените видови НАДОМЕСТОЦИ и ХОНОРАРИ сте ги 

добиле во текот на 2020 година, во колкав износ и за колку месеци?

1

2

3

4

5

6

7

8

46 Колкави се Вашите вкупни НЕТО-приходи од дивиденди?

(пополнете 0 ако лицето нема такви приходи)

Денари

47 Колкави се Вашите вкупни НЕТО-приходи од камати?

(пополнете 0 ако лицето нема такви приходи)

Денари

48

Да
Не, од други 

причини 

1
1 3

2 1 3

3
1 3

4
1 3

5
1 3

6 1 3

2

Не, 
не може да 
си дозволи 

........................

Дали одите на редовни активности за разонода како што се спортување, 
кино, концерт и др.?

Дали трошите мала сума пари секоја недела за себе (без да се консултирате 
со некого)?

Дали дома имате пристап до интернет за лична употреба?

2

2

2

Дали сте ја замениле износената облека со некоја нова?

Дали одите со пријателите/роднините на пијалак/јадење, барем еднаш 
месечно?

Број на месеци

Надомест врз основа на боледување

Додаток за помош и нега на болен

Друга пензија

Месечен износ 
(денари)

Инвалидска пензија

Редовна пензија од работен однос, старосна (од земјата 
и од странство)

Месечен износ 
(денари)

ПРИХОДИ ОД ПЕНЗИИ, НАДОМЕСТОЦИ, ХОНОРАРИ И ДРУГО

Да 1          
Не 2

Семејна пензија врз основа на сродство со осигуреникот 
(корисник - сопруг/а, дете)  

Да 1          
Не 2

Добиен грант/мерка за самовработување од МТСП и од 
Агенцијата за вработување

Приходи од хонорарна работа

Број на месеци

Ученички и студентски стипендии

Додатоци за лица со посебни потреби

Надомест за починат сопруг/а

МАТЕРИЈАЛНА ОБЕСПРАВЕНОСТ

Надомест за невработените од Агенцијата за 
вработување

2

2

.........................

ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДИ И КАМАТИ ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА

Дали имате два пара соодветни нови обувки (вклучувајќи ги и обувките за сите 
сезони)?
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    49 Колку сте задоволни од Вашиот сегашен живот?

50 До колкав степен им верувате на други луѓе?

51

1 дете 2 дете 3 дете 4 дете

Да 1 _ _ _ _ _ _ _ _

Не 2 >>прашање 56

52

1. Да

2. Не, не може да си дозволи 

3. Не, од други причини 

53

1 Неколкупати на ден 

2 Еднаш на ден
3 Секоја недела (не секој ден) 

4 Неколкупати месечно (не секоја недела)

5 Еднаш месечно

6 Помалку од еднаш месечно 

7 Никогаш

54

Да 1 >>прашање 56

Не 2

55

1 Мојата работа (платена работа или неплатена работа)

2 Моите студии

3 Разделен сум

4 Од здравствени причини 

5 Оддалеченост

6 Детето не сака/има други приоритети 

7 Друга причина

56

Ве молиме одговорете на скала 0-10, при што 0 значи 
дека воопшто не им верувате, а 10 значи дека им 

верувате на повеќето луѓе

Забелешка за анкетарот!
                                    Ако во Прашалникот за домаќинство АПУЖ.Д прашањето 56 е одговорено со 1 (Да), продолжете со 
                                    следните прашања, во спротивно преминете на прашањето 67.

од 0 до 10 

од 0 до 10 

ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА

Дали имате деца (на возраст од 0 до 17 години) кои живеат во 
Вашето домаќинство?

Дали Вашето дете има своја или заедничка спална соба со 
браќа и сестри ?

Колку често активно поминувате време заедно со Вашето дете 
(за време на оброците, кога играте, помагате во домашните 
задачи, шетате, спортувате и сл.) ?

Дали поминувате доволно време со Вашето дете/Вашите деца ?

Внесете ги редните броеви на 
децата од табелата бр.1 во 

Прашалникот за домаќинство 
АПУЖ.Д

Внесете шифра на одговор на 
наредните прашања за секое дете 

поединечно

Ве молиме одговорете на скала од 0 до 10, при што 0 
значи дека воопшто не сте задоволни, а 10 дека сте 

целосно задоволни 

Која е главната причина што не поминувате доволно време со Вашето дете/Вашите деца ?

9



57

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

Не 2 >>прашање 67

58

години

59

минути

60

1 Дневно
2 Секоја недела (не секој ден) 
3 Неколкупати месечно (не секоја недела)
4 Еднаш месечно 
5 Помалку од еднаш месечно
6 Никогаш

61

1 Неколкупати на ден 
2 Еднаш на ден 
3 Секоја недела (не секој ден) 
4 Неколкупати месечно (не секоја недела)
5 Еднаш месечно
6 Помалку од еднаш месечно 
7 Никогаш

62

просечен број на ноќи во месецот

63

1 Исклучиво мајката 
2 Исклучиво таткото 
3 Двајцата родители заедно 

64

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

ДЕЦА СО РАЗДЕЛЕНИ РОДИТЕЛИ
Дали имате деца на возраст од 0 до 17 години кои живеат 
НАДВОР од Вашето домаќинство (кои не се членови на 
домаќинството)?

Колку години има тоа дете кое живее НАДВОР од Вашето домаќинство?

Кој има старателство над детето кое живее во ДРУГО домаќинство ?

Колку често во последните 12 месеци сте во контакт со Вашето 
дете, кое живее НАДВОР од Вашето домаќинство, преку 
телефон, социјални медиуми итн?

Колку често поминувате време со Вашето дете кога тоа е 
физички присутно (за време на оброците, кога играте, помагате 
во домашните задачи, шетате, спортувате)? (се однесува за дете 
на возраст од 0 до 17 години кое живее НАДВОР од 
домаќинството)

Просечно, колку ноќи детето кое живее во ДРУГО домаќинство 
престојува во Вашето домаќинство во текот на еден месец?

4 Други (на пример, баби и дедовци, други 
роднини, згрижувачки семејства)

Дали Вашето дете има своја или заедничка спална соба со 
браќа и сестри (се однесува за дете на возраст од 0 до 17 
години кое живее НАДВОР од домаќинството)?

Колку време обично Ви треба за да стигнете од Вашето домаќинство до 
Вашето дете кое живее НАДВОР од вашето домаќинство?

(Според вообичаениот начин на транспорт што испитаникот го 
користи) 

Заокружете за кое дете одговарате 
и внесете шифра на одговор на 

наредните прашања за секое дете 
поединечно
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65

Да 1 >>прашање  67

Не 2

66

1 Мојата работа (платена или неплатена работа)

2 Моите студии

3 Разделен 

4 Од здравствени причини 

5 Оддалеченост

6 Детето не сака/има други приоритети 

7 Друга причина

67

68

1 дете 2 дете 3 дете 4 дете

Да 1 _ _ _ _ _ _ _ _

Не 2 >>прашање 71

69

просечен број на ноќи во месецот

70

1 Исклучиво мајката 
2 Исклучиво таткото 

3 Двајцата родители заедно 

71         
               
 1         

 2     
               

Потребно време за пополнување на извештајот    

           
Анкетирањето го извршил

 мин.

Дали поминувате доволно време со Вашето дете (кое живее НАДВОР од Вашето домаќинство)?

Која е главната причина да не поминувате доволно време со Вашето дете (кое живее НАДВОР од Вашето домаќинство)?

Внесете шифра на одговор на 
наредните прашања за секое дете 

поединечно

Просечно, колку ноќи детето престојува во ова домаќинство  во 
текот на еден месец?

4 Други (на пример, баби и дедовци, други 
роднини, згрижувачки семејства)

Како го пополнивте индивидуалниот прашалник? 

Лично интервју со анкетираното лице

Одговорите ги даваше друг член на домаќинството _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Забелешка за анкетарот!
                                    Ако во Прашалникот за домаќинство АПУЖ.Д прашањето  54 е одговорено со 1 (Да), продолжете со
                                    следните прашања, во спротивно преминете на прашање 71.

Кој има старателство над детето кое живее во Вашето домаќинство, но 
има РОДИТЕЛ НАДВОР од домаќинството?

Дали имате дете кое живее во домаќинството, но има РОДИТЕЛ 
НАДВОР од Вашето домаќинство?

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

Прашалникот за домаќинство 
АПУЖ.Д
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