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НА УПИТНИК ОДГОВАРА ЛИЦЕ НА КОЈЕ СЕ ВОДИ ДОМАЋИНСТВО ИЛИ ДРУГИ ДОБРО УПУЋЕН ЧЛАН ДОМАЋИНСТВА 

                                    

  ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ИСПИТАНИКА        
 (РЕДНИ БРОЈ  ЛИЦА ИЗ КОЛОНЕ 0 У ОСНОВНОМ АРС УПИТНИКУ)               
                                    
1. У току претходних 30 дана, колико је приближно потрошило Ваше домаћинство на:           
                                    

                              Домаћа валута  
                                    

 1. Храну, пиће и дуван                             
                                    

 2. Одећу и обућу                              
                                    

 3. Транспорт и комуникације (фиксни телефон, мобилни телефон, интернет) трошкови            
                                    

 4. Рекреацију, забаву, храну ван куће, итд.                        
                                    
                                    

2.  У току претходних 12 месеци, колико је приближно потрошило Ваше домаћинство на:           
                                    

                              Домаћа валута  
                                    

 1. Образовање (укључујући школарину, књиге, трошкове вртића)                  
                                    

 2. Здравље (укључујући здравствено осигурање)                      
                                    

 3. Опремање стана (чаршафи, пешкири, ћебад, постељина, итд.)                  
                                    

 4. Трајне производе за домаћинство (нпр. намештај, кућни апарати, тв, ауто, итд.)              
                                    

 5. Остале трошкве (не испитивати - овде забележити искључиво додатне трошкове које би сам          
  испитаник желео да помене)                          
                                    

Утицај финансијске кризе у 2008. години 

                                    
3.  Као што Вам је познато, економска криза погађа читав свет, па и нашу земљу.   
  У којој мери је финансијска криза из 2008. године утицала на Ваше домаћинство?           
                                    
 1 Веома јако                               
                                    

 2 Донекле јако                               
                                    

 3 Не много                                
                                    

 4 Мало                                 
                                    

 5 Није утицала                                   крај                 
                                    
                                    

4.  А/ На које још начине је криза утицала на Вас (или остале чланове домаћинства)?           
                                    
  УПИСАТИ ПРВИ СПОНТАНИ ОДГОВОР У ТАБЕЛУ 1, КОЛОНА А              
                                    
  Б/ Да ли је криза утицала на Вас (или на остале чланове домаћинства) на неки од наведених начина?      
                                    
  УПИСАТИ ОСТАЛЕ СПОНТАНЕ ОДГОВОРЕ У ТАБЕЛУ 1, КОЛОНА Б              
                                    
  В/ Како је Вас погодила економска криза (или остале чланове домаћинства)?            
                                    
  УПИСАТИ ОСТАЛЕ ОДГОВОРЕ У ТАБЕЛУ 1, КОЛОНА В              
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ТАБЕЛА 1 

Први одговор 
(означити 
један) 

Остали 
спонтани 
одговори 

(означити све у 
другој колони)  

Потпомогнути 
одговори 

(означити све 
који су 

набројани)  

 

А Б В 

1  Губитак посла     

2  Смањени часови рада     

3  Плате касне или су одложене на неко време     

4  Смањење плате     

5 Додаци на плату (транспорт, храна, итд.) су смањени или одложени на неко време    

6 Привремени уговор није обновљен или није испоштован    

7 Прелазак са пуног радног времена на скраћено     

8 Одустао од тражења посла пошто посла нема     

9  Банкрот породичног бизниса      

10  Мања потражња наших производа или услуга     

11 Повећан криминал / смањена безбедност     

12  Остало (молимо наведите:  _________________________________________________)    
 
                                    
5.  А/ Шта сте још Ви поводом тога учинили (или остали чланови домаћинства)?              
                                    

  УПИСАТИ ПРВИ СПОНТАНИ ОДГОВОР У ТАБЕЛУ 2, КОЛОНА А              
                                    
  Б/ Шта сте Ви (или остали чланови домаћинства) урадили како би надокнадили утицај економске кризе?      
                                    

  УПИСАТИ ОСТАЛЕ СПОНТАНЕ ОДГОВОРЕ У ТАБЕЛУ 2, КОЛОНА Б              
                                    
  В/ Да ли сте Ви (или остали чланови домаћинства) урадили нешто од наведеног, у циљу да надокнадите     
       ефекте економске кризе?                         
                                    

  УПИСАТИ ОСТАЛЕ ОДГОВОРЕ У ТАБЕЛУ 2, КОЛОНА В              
                                    
 
ТАБЕЛА 2 

Први одговор 
(означити  
један) 

Остали 
спонтани 
одговори 

(означити све у 
другој колони) 

Потпомогнути 
одговори 

(означити све 
који су 

набројани) 

  

А Б В 

1  Одложили хипотеку     

2  Одложили трошкове образовања     

3  Одложили здравствене трошкове     

4  Одложили остале трошкове домаћинства     

5  Одложили инвестиције у породични посао     

6  Одложили инвестиције у породично пољопривредно газдинство     

7  Морао да прода кућу     

8  Морао да прода ауто    

9  Морао да прода друга добра из домаћинства     

10  Морао да користи уштеђевину     

11  Морао да тражи позајмицу од пријатеља или рођака у земљи    

12 Морао да тражи помоћ / подршку од пријатеља/рођака из иностранства    

13  Морао да тражи позајмицу од неког лица или институције     

14  Одложили плаћање по кредитној картици     

15  Одложили плаћање других кредита/позајмица     

16 Морао да започне додатан посао     

17 Морао да се врати на породичну фарму / да се укључи у посао домаће производње    

18 Напустио школу да би пронашао посао    

19  Морао да потражи социјалну помоћ     

20  Остало (молимо наведите: _________________________________________________)    

Штампано у Републичком заводу за статистику 


