
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

КОРИШЋЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА  
У ДОМАЋИНСТВИМА И ПОЈЕДИНАЧНО 2023. 

 

МОДУЛ А: ПРИСТУП ИНФОРМАЦИОНИМ И КОМУНИКАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА 
 

 

А1_Н   Да ли Ви или било ко из Вашег домаћинства има приступ сљедећим уређајима код куће?   

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                            ДА=1  НЕ=0 

а) Персонални рачунар    

б) Лаптоп (notebook)   

ц) Таблет     

д) ТВ   

е) Радио-пријемник (укључујући мобилни телефон, радио у колима...)    

ф) Мобилни телефон    

г) Ниједно од наведеног    

→ Иди на А1 

А1  Да ли Ви или било ко из Вашег домаћинства има приступ интернету код куће? (преко било којег уређаја) 

(могуће је дати само један одговор)       

а) Да   -> Иди на А2 

б) Не       -> Иди на Б1_Н 

ц) Не знам    -> Иди на Б1_Н 

А2   Који тип интернет конекције користите код куће?  

(могуће је дати више одговора)   

а) Фиксни широкопојасни интернет    

б) Мобилни широкопојасни интернет   

-> Иди на Б1_Н 

МОДУЛ Б_Н: УПОТРЕБА РАЧУНАРА  
 

Б1_Н Када сте посљедњи пут користили рачунар (код куће, на послу или другом месту)? 
(десктоп, лаптоп, ноутбук, таблет, не рачунајући смартфон) 

(могуће је дати само један одговор)       

а) У посљедња три мјесеца                                                                                                                  1->     → Иди на Б2_Н      

б) Прије више од три мјесеца (мање од једне године)                                                                2->  → Иди на Б1 

ц) Прије више од годину дана                                                                                                             3->  → Иди на Б1 

д) Никад нисам користио/користила                                                                                                4->  → Иди на Б1 

  

Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број 85/03) Одлука Владе Републике 
Српске о усвајању Статистичког програма Републике 
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Б2_Н Колико сте често, у просјеку, користили рачунар у посљедња 3 мјесеца? 

(могуће је дати само један одговор) 

а) Сваког дана или скоро сваког дана                                                                                                      1->   

б) Најмање једном седмично                                                                                                                    2->   

ц) Најмање једном мјесечно                                                                                                                      3->       

д) Рјеђе него једном мјесечно                                                                                                                   4->      

-> Иди на Б1 

МОДУЛ Б: УПОТРЕБА ИНТЕРНЕТА 
 

Б1 Када сте посљедњи пут користили интернет?    
(путем рачунара, лаптопа, мобилног телефона, смартфона)    

(могуће је дати само један одговор)       

а) У посљедња три мјесеца                                                                                                                        1->   → Иди на  Б2         

б) Прије више од три мјесеца (мање од једне године)                                                                      2->  → Иди на Ц1 

ц) Прије више од годину дана                                                                                                                   3->  → Иди на Х1 

д) Никад нисам користио/користила                                                                                                      4->  → Иди на Х1 

Б2 Колико сте често, у просјеку, користили интернет у посљедња 3 мјесеца? 

(могуће је дати само један одговор)  

а) Више пута у току дана                                                                                                                              1->   

б) Сваког дана или скоро сваког дана                                                                                                      2->   

ц) Најмање једном седмично (али не и сваког дана)                                                                          3->   

д) Рјеђе од једном седмично                                                                                                                     4->   

-> Иди на Б3 

Б3 Да ли сте користили неки од сљедећих уређаја за приступ интернету у посљедња 3 мјесеца?  

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                            ДА=1  НЕ=0 

а) Рачунар   

б) Лаптоп   

ц) Таблет   

д) Мобилни телефон или смартфоне   

е) Остали уређаји (паметни ТВ, паметни звучници, конзоле за игрице, читач електронских  
     књига, паметни сат) 

  

-> Иди на Б4 

Б4 
За које од сљедећих активности сте користили интернет (укључујући и преко апликација) у приватне сврхе,  
у посљедња 3  мјесеца? 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                            ДА=1  НЕ=0 

Комуникација 

а) Слање/примање е-mail-a   

б) Телефонирање преко интернета/видео-разговори (путем веб-камере)  
    (користећи апликације, као што су Skype, Messenger, WhatsApp, FaceTime, Viber, Snapchat, 

Zoom, MS Teams, Webex ) 
  

ц) Учешће у друштвеним мрежама (креирање профила корисника, објављивање порука или 
других прилога на Facebook-u, Twitter-u, Instagram-u, Snapchat-u, итд.)   

д) Слање онлајн порука преко Skype-a, Messenger-a, WhatsApp-a, Viber-a, Snapchat- a   

 



 

Приступ информацијама 

е) Читање онлајн новина, часописа    

ф) Тражење информација у вези са здрављем   

г) Тражење информација о роби и услугама   

    Грађанско и политичко учешће 

х) Објављивање мишљења о грађанским или политичким питањима путем веб-страница или 
     друштвених медија (као што су Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) 

  

и) Учествовање у онлајн консултацијама или гласању да се дефинишу грађанска или 
политичких питања (урбанистичко планирање, потписивање петиције)   

    Професионално усавршавање 

ј) Тражење посла или слање пријава за посао   

    Друге он-лине услуге 

к)  Продаја робе или услуга преко веб-странице или апликације (OLX.ba, eBay, Facebook,  
     Marketplace)       

  

л) Интернет банкарство (укључујући и мобилно банкарство)   

-> Иди на Б5 

Б5 Које сте активности учења предузимали путем интернета у сврхе образовања, приватне или професионалне 
сврхе у посљедња 3 мјесеца? 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                            ДА=1  НЕ=0 

а) Похађање онлајн курсева   

б) Тражење информација на интернету у сврху учења      
(аудио-визуелни материјали, онлајн софтвер за учење, електронски уџбеници, апликације за 

учење...) 
  

   ц) Комуникација са наставницима или ученицима преко онлајн аудио или видео алата (као што 
су su Zoom, MS Teams, Google Classroom, итд.)   

д) Нисам предузео ништа од наведеног   

-> Иди на Ц1 

МОДУЛ Ц: УПОТРЕБА ЈАВНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 
 

         (за лица која су користила интернет у посљедњих 12 мјесеци – која су одговорила са „Да” на питање Б1а или Б1б) 

Ц1 Да ли сте у посљедњих 12 мјесеци користили услуге јавне администрације или јавних сервиса путем веб-
странице или апликације, у приватне сврхе, за сљедеће активности? 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                            ДА=1  НЕ=0 

а) Приступ Вашим личним подацима које о Вама чувају јавни органи (информације о 
вакцинацији, зелени цертификат, итд.)   

б) Приступ информацијама из јавних база података или регистара (катастарским регистрима, 
регистрима предузећа)   

ц) Добијање информације (о услугама, бенефицијама, правима, законима, радном времену)   

д) Нисам користио услуге јавне администрације   

-> Иди на Ц2 

Ц2 Да ли сте преузели или одштампали званичне обрасце са веб-странице или апликације јавне администрације 
или сервиса, у приватне сврхе, у посљедњих 12 мјесеци? 

(могуће је дати само један одговор)                                                                                                                 

а) Да                                                                                                                                                                     1->   

б) Не                                                                                                                                                                     0->   

-> Иди на Ц3 

  



 

Ц3 Да ли сте у посљедњих 12 мјесеци заказали термин или резервацију преко веб-странице или апликације 
јавне администрације или сервиса (за пасош, личну карту, итд.) у приватне сврхе? 

(могуће је дати само један одговор)                                                                                                                 

а) Да                                                                                                                                                                     1->   

б) Не                                                                                                                                                                     0->   

-> Иди на Ц5 

Ц5 Да ли сте поднијели своју пореску пријаву путем веб-странице или апликације, у приватне сврхе, у 
посљедњих 12 мјесеци? 

    (могуће је дати само један одговор)       
   а) Да, урадио сам то сам                                                                                                                                 1->   

   б)  Не, то је урађено аутоматски (од стране пореског органа, послодавца, другог органа,...)    2->    
   ц) Не, предао сам га пореској управи на папиру                                                                                     3->   

   д) Не, неко други је то урадио у моје име (нпр. члан породице, порески савјетник)                   4->   

   е) Не, из других разлога                                                                                                                                  5->   

-> Иди на Ц6 

Ц6 Да ли сте у посљедњих 12 мјесеци обављали неку од сљедећих активности путем веб-странице или 
апликације јавне администације или јавних сервиса у приватне сврхе? 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                                             ДА=1 НЕ=0 
   а) Поднијели захтјев за званични документ или увјерење (као што су диплома, извод из 
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге вјенчаних/разведених, извод из матичне књиге 
умрлих, потврде о пребивалишту, полицијски или кривични досије) 

  

   б) Тражили бенефиције или права (пензија, незапосленост, дјечији додатак, упис у школе, 
универзитете)         

   ц) Поднијели друге захтјеве, тужбе или жалбе (затражили правну помоћ)                                                           

   д) Ништа од наведеног                                                                                                                                         

-> Ако је одговор на Ц6 под д) „Ништа од наведеног“ -> идите на Ц7; у супротном иди на Д1 

Ц7 Који су разлози због којих нисте тражили званичне документе или нисте подносили захтјеве путем веб-
странице или апликације јавне администације или јавних сервиса, у посљедњих 12 мјесеци? 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                               ДА=1 НЕ=0 

а) Нисам морао да тражим никаква документа нити да подносим захтјев   

Уколико је одговор „Да“ под а) -> иди на питање Д1; у супротном, иди под „б“ – „е“ питања Ц7 

б) Недостатак вјештина (не знам како да користим веб-странице или је коришћење 
компликовано)   

ц) Забринутост у вези са сигурношћу личних података или неспремност за плаћање путем 
интернета (превара са кредитним картицама)   

е) Друга особа је то учинила умјесто мене   

ф) Други разлози   
 
  



 

МОДУЛ Д: УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ (еID)  
 

Д1 Да ли сте користили своју eID за приступ електронским (онлајн) услугама у приватне сврхе у посљедњих 12 
мјесеци?  

(могуће је дати само један одговор)       

а) Да                                                                                                                                                                     1->  → Иди на Д2 

б) Не                                                                                                                                                                     0->  → Иди на Д3 

Д2 За које од сљедећих услуга сте користили eID у посљедњих 12 мјесеци? 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                               ДА=1 НЕ=0 

а) Услуге eID које пружају јавни органи или јавне службе (подношење пореске пријаве, пријаве 
за добијање социјалних погодности, тражење званичних цертификата)   

б) Услуге eID које пружају јавни органи или јавне службе других земаља ЕУ  (подношење 
пореске пријаве, тражење званичних документа или цертификата )   

ц) Услуге које пружају привредни субјекти (приступ банкарским услугама, пријава за услуге 
транспорта)   

-> Иди на Е1 

Д3 Који су разлози некоришћења поменуте eID у посљедњих 12 мјесеци? 

(могуће је дати више одговора)   

а) Нисам знао да постоји eID   

б) Немам eID   

ц) Имам eID, али нисам имао потребу да користим за приступање онлајн услугама   

д) Имам eID, али се не осјећам безбједно док је користим (ИКТ безбједност и заштита личних 
података)   

е) Нисам могао/могла да користим своју eID због потешкоћа приликом употребе/техничких 
разлога (нпр. превише је тешка или неприлагођена кориснику, није била прихваћена за услуге 
које сам планирао/ла користити) 

  

ф) Нисам могао/могла да користим eID путем смартфона или таблета    

г) Имам eID, али је не користим из других разлога   

-> Иди на Е1 

МОДУЛ Е: ТРГОВИНА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА 
 

Е1 
Када сте посљедњи пут купили или наручили робу или услуге путем интернета у приватне сврхе?  
(путем веб-странице или апликација са било којег уређаја: десктоп рачунара, лаптопа, мобилног телефона, 
смартфона)              

За лица која су користила интернет у посљедњих 12 мјесеци, који су одговорили са »Да« на питање Б1а) или Б1б) 

    (могуће је дати само један одговор)       

а) У посљедња три мјесеца                                                                                                                           1->             → Иди на Е2 

б) Прије више од три мјесеца (мање од једне године)                                                                         2->      → Иди на Е12 

ц) Прије више од једне године                                                                                                                     3->      → Иди на Е12 

д) Никада                                                                                                                                                            4->      → Иди на Е12 

  



 

Е2 Коју врсту робе сте купили путем веб-странице или апликације у посљедња 3 мјесеца, у приватне сврхе?  
Укључујући онлајн куповину од предузећа или приватног лица и укључујући кориштену робу. 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                             ДА=1 НЕ=0 
 

а) Одјећа (укључујући спортску одјећу), обућу или додатке (као што су торбе, накит)   

б) Спортска опрема (искључујући спортску одјећу)   

ц) Играчке за дјецу или предмети за његу дјеце (пелене, флашице, колица за бебе)   

д) Намјештај, опрема за кућу (као што су теписи или завјесе) или производи за башту (алати, 
биљке)   

е) Музика у облику CD-ова, плоча, итд.   

ф) Филмови или серије у облику DVD-ova, Blu-ray дискова   

г) Штампане књиге, магазини или новине   

х) Компјутери, таблети, мобилни телефони или додатна опрема   

и) Електроника за потрошаче (као што су телевизори, стерео уређаји, камере) или кућни 
уређаји  (као што је веш машина )   

ј) Лијекови или дијететски суплементи као што су витамини (онлајн обнављање рецепата није 
укључено)   

   к) Достава из ресторана, ланаца брзе хране, кетеринг сервиса   

л) Храна или пиће из продавница или достава готових јела   

   м) Козметика, производи за љепоту или велнес   

н) Производи за чишћење или производи за личну хигијену (као што су четкице за зубе, 
     марамице, детерџенти за прање веша, крпе за чишћење)   

  

о) Бицикли, мопеди, аутомобили или друга возила или њихови резервни дијелови   

п) Друга физичка роба   

-> Иди на Е3 

Е3 Од кога сте купили поменуте производе преко веб-странице или апликације, у посљедња 3 мјесеца?  
Укључујући онлајн куповину од предузећа или приватних лица.   

(за лица која су одговорила са „Да“ на било коју опцију питања Е2)                                                                   

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                            ДА=1 НЕ=0  

а) Од домаћих трговаца   

б) Од трговаца из земаља ЕУ   

ц) Од трговаца из осталих земаља свијета   

д) Непозната земља поријекла трговаца   

                                                                                                          -> Иди на Е4 

Е4  Да ли сте купили неки од горе поменутих производа од приватних лица преко веб-странице или апликације 
(преко olx.ba, ebay-a, Facebook Marketplace-a и слично)? 

(за лица која су одговорила са „Да“ на било коју опцију питања Е2) 

(могуће је дати само један одговор)       

а) Да                                                                                                                                                                     1->       

б) Не                                                                                                                                                                     0->       

-> Иди на Е5 

  



 

Е5 Да ли сте купили или сте се претплатили преко веб-странице или апликације, у приватне сврхе, у посљедња 3 
мјесеца на сљедеће? 

(за лица која су одговорила „У посљедња 3 мјесеца“ на питање Е1) 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                             ДА=1 НЕ=0 

а) Музику као стриминг сервис или за преузимање   

б) Филмове или серије као стриминг сервис или за преузимање   

ц) Електронске књиге, онлајн магазини или онлајн новине   

д) Игрице онлајне или преузимање за смартфоне, таблете, компјутере или конзоле   

е) Компјутерски или други софтвер преузети download-ом  укључујући и надоградње   

ф) Апликације везане за здравље или фитнес (искључујући бесплатне апликације)   

г) Друге апликације (везане за учење језика, путовања, вријеме) искључујући бесплатне 
апликације   

х) Нисам купио или се претплатио ни на једно од наведеног   

-> Иди на Е6 

Е6 Да ли сте купили нешто од наведеног преко веб-странице или апликације у приватне сврхе, у посљедња 3 
мјесеца? 

(за лица која су одговорила „У посљедња 3 мјесеца“ на питање Е1) 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                             ДА=1 НЕ=0 

а) Карте за спортске догађаје   

б) Карте за културна или друга дешавања (кино, концерти, сајмови)   

ц) Претплату на интернет или конекцију преко мобилног телефона   

д) Претплату на струју, воду или снабдијевање гријањем, одлагање отпада или сличне сервисе   

е) Услуге за домаћинства (као што су чишћење, чување дјеце, поправни радови, баштованство)  
     (такође и када су купљене преко приватног лица, преко нпр. Facebook Marketplace-а) 

  

ф) Нисам купио или се претплатио ни на једно од наведеног   

-> Иди на Е7 

Е7 Да ли сте купили неку услугу превоза путем веб-странице или апликације у приватне сврхе, у посљедња 3 
мјесеца од: 

(за лица која су одговорила „У посљедња 3 мјесеца“ на питање Е1) 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                             ДА=1  НЕ=0 

а) Предузећа за транспорт аутобусом, возом, таксијем (нпр. UBER)   

б) Приватног лица     

ц) Нисам купио услугу превоза    

-> Иди на Е8 

Е8 Да ли сте изнајмили смјештај преко веб-странице или апликације у приватне сврхе, у посљедња 3 мјесеца од: 

(за лица која су одговорила „У посљедња 3 мјесеца“ на питање Е1) 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                             ДА=1  НЕ=0 

а) Предузећа као што су хотели или туристичке агенције   

б) Приватног лица (као што је Airbnb)       

ц) Нисам изнајмио смештај преко веб-странице или апликације    

-> Иди на Е10 

  



 

Е10 Колико често сте куповали робу или услуге путем интернета, у приватне сврхе у посљедња 3 мјесеца? 

(за лица која су одговорила „У посљедња 3 мјесеца“ на питање Е1) 

(могуће је дати само један одговор)   

а) 1‒2 пута                                                                                                                                                            1->       

б) 3‒5 пута                                                                                                                                                            2->       

ц) 6‒10 пута                                                                                                                                                          3->       

д) Више од 10 пута                                                                                                                                             4->       

-> Иди на Е11 

Е11 Да ли сте наишли на неки од сљедећих проблема приликом куповине преко веб-странице или апликације,  
у посљедња 3 мјесеца? 

(за лица која су одговорила „У посљедња 3 мјесеца“ на питање Е1) 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                             ДА=1  НЕ=0 

а) Веб-сајт је био превише тежак за употребу или је радио незадовољавајуће   

б) Потешкоће у проналажењу информација које се тичу гаранција или других законских права   

ц) Брзина испоруке спорија од назначене   

д) Коначни трошкови већи од назначених (нпр. неочекиване накнаде за трансакције или 
    неоправдане накнаде за гаранције) 

  

е) Испоручена погрешна или оштећена роба/услуге   

ф) Проблеми са преваром (нпр. да роба/услуга није уопште примљена, злоупотреба података о   
     кредитној картици, итд.) 

  

г) Било је тешко уложити жалбу и доћи до обештећења или није дат одговарајући одговор на  
     уложену жалбу 

  

х) Страни продавац није продавао у мојој земљи   

и) Друго   

ј) Нисам уочио никакав проблем   

-> Иди на Е12 

Е12 
 

Да ли сте обавили било коју од сљедећих активности преко веб-странице или апликације у приватне сврхе,  
у посљедња 3 мјесеца? 

(за лица која су одговорила ,,У посљедња три мјесеца“ на питање Б1а)  

    (могуће је дати више одговора)                                                                                                                            ДА=1  НЕ=0 

а) Куповину полисе осигурања, укључујући путно осигурање, такође и као пакет са другом 
услугом нпр. са авионском картом   

б) Узимање позајмице, хипотеке или кредита од банака или других финансијских институција   

ц) Куповину или продају акција, обвезница, јединица у фондовима или другим финансијским    
     средствима 

  

д) Нисам обавио ниједну од наведених активности   

-> Иди на Ф1 

 
 
 
 
  



 

МОДУЛ Ф: Е-ВЈЕШТИНЕ 

            (за лица која су користила интернет у посљедња 3 мјесеца – која су одговорила са „Да” на питање Б1а) 

Ф1 Које од сљедећих активности сте проводили у посљедња 3 мјесеца? 

    (могуће је дати више одговора)                                                                                                                      ДА=1  НЕ=0 

а) Копирање или помјерање фајлова (нпр. докумената, података, слика, видеа) између 
     уређаја (нпр. путем е-mail, Мessenger-а, WhatsApp-а, УСБ-а, кабла) или на cloud.                

  

б) Преузимање или инсталирање софтвера или апликација   

ц) Промјена подешавања софтвера, апликације или уређаја (нпр. прилагођавање језика, боја,  
     контраста, величине текста, траке са алатима/менија) 

  

д)  Слање порука (нпр. е-mail, SMS) са приложеним фајловима (нпр. документ, слика, видео)    

е) Повезивање и инсталирање нових уређаја (нпр. модем, камера, штампач) путем жичних 
     или бежичних технологија  

  

ф) Пребацивање фајлова или апликација између уређаја (укључујући преко cloud-а)    

г) Предузимање ефективних безбједносних мјера (нпр. јака лозинка, обавјештење о 
     покушајима лог-ин-а) како би се заштитили уређаји и онлајн налози   

  

х) Промјене подешавања о приватности на свом уређају, налогу или апликацији како би се  
      ограничило дијељење личних података и информација (име, контакт, фотографије)  

  

-> Иди на Ф2 

Ф2 Које сте од сљедећих активности предузимали у посљедња 3 мјесеца?  

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                       ДА=1  НЕ=0 

а) Употреба Word софтвера за обраду текста   

б) Прављење датотека (нпр. докумената, слика, видео записа) који уклјучују неколико 
     елемената, нпр. текст, слику, табелу, графикон, анимацију, звук  

  

ц) Коришћење софтвера за рад са табелама   

Ако је одговор „Да“ -> Иди на Ц1) 

    Ц1) Коришћење напредних функција софтвера за рад са табелама (функције, формуле, 
          употреба макроа, Visual Basic-а)      

  

д) Уређивање фотографија, видео или аудио датотека   

е) Писање кода у програмском језику   

ф) Креирање електронских презентација помоћу програма за презентације (укључујући текст, 
слике, звук или графиконе)    

-> Иди на Ф3 

Ф3 
Да ли сте видјели информације или садржај (нпр. видео записе, слике) које сматрате неистинитим или 
сумњивим на интернет вијестима или друштвеним медијима (нпр. Facebook-у, Instagram-у, YouTube-у, Twitter-
у) у посљедња 3 мјесеца? 

(могуће је дати само један одговор)   

а) Да   

б) Не   

                                                -> Уколико је одговор „Да“ -> иди на Ф4; уколико је одговор „Не“ -> иди на Г1 

Ф4  Да ли сте провјерили истинитост информација или садржаја који сте пронашли на интернет вијестима или 
друштвеним медијима у посљедња 3 мјесеца? 

(за лица која су одговорила „Да“ на питање Ф3) 

(могуће је дати само један одговор)   

а) Да                                                                                                                                                                  1->       

б) Не                                                                                                                                                                  0->       

-> Уколико је одговор „Да“ -> иди на Ф5; уколико је одговор „Не“ -> иди на Ф6 

  



 

Ф5 Како сте провјерили истинитост информација или садржаја пронађених на интернету? 
(за лица која су одговорила „Да“ на питање Ф4) 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                     ДА=1  НЕ=0 

а) Провјерили сте изворе или пронашли друге информације на интернету    

б) Праћење или учествовање у дискусији на интернету везаној за информације   

ц) Дискусија о информацијама ван мреже са другим особама или кориштење извора који  
     нису на интернету 

  

-> Иди на Г1 

Ф6 Зашто нисте провјерили истинитост информација или садржаја пронађених на интернету? 
(за лица која су одговорила „Не“ на питање Ф4) 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                      ДА=1  НЕ=0 

а) Већ сте знали да информације, садржај или извор нису поуздани   

б) Недостатак вјештина или знања (нпр. нисам знао како да провјерим информације на  
     интернету или је то било превише компликовано) 

  

ц) Други разлози   

-> Иди на Г1 

МОДУЛ Г: ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА   

 
 

               (за лица која су користила интернет у посљедња 3 мјесеца – која су одговорила са „Да” на питање Б1а) 

Г1 
Да ли сте предузели било шта од наведеног како бисте управљали приступом својим личним подацима  
(нпр. име, датум рођења, број личне карте, контакт подаци, број кредитне картице, фотографије, географски 
положај) преко интернета у посљедња 3 мјесеца? 

(могуће је дати више одговора)                                                                                                                       ДА=1  НЕ=0 

а) Прочитали изјаве о политици приватности прије пружања личних података   

б) Ограничили или одбили приступ вашој географској локацији   

ц) Ограничили приступ профилу или садржају на страницама друштвених мрежа или 
дјељеном онлајн садржају   

д) Одбили кориштење личних података у рекламне сврхе   

е) Проверили да ли је веб-страница гдје сте дали личне податке била сигурна (нпр. https web 
site, безбједносни лого или цертификат)   

ф) Замолили администратора веб-странице или претраживача да приступите подацима које 
имају о Вама како бисте их ажурирали или обрисали     

г) Нисам предузео/предузела било шта од наведеног       

-> Иди на Г2 

Г2  Да ли сте промијенили подешавања у Вашем интернет претраживачу како бисте спријечили или ограничили 
колачиће на било којем од Ваших уређаја? 

(могуће је дати само један одговор)       

а) Да                                                                                                                                                                 1->       

б) Не                                                                                                                                                                 0->       

-> Иди на Г4 

Г4 Да ли користите софтвер који ограничава могућност праћења Ваших активности на интернету на било којем 
Вашем уређају? 

(могуће је дати само један одговор)       

а) Да                                                                                                                                                                 1->       

б) Не                                                                                                                                                                 0->       

-> Иди на Х1 

  



 

МОДУЛ Х: ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИСПИТАНИКУ 

Х1 Година рођења                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -> Иди на Х1а 

Х1а Да ли је прошао датум Вашег рођења  
а)     Да                                                                                                                                                              1->   
б)     Не                                                                                                                                                              0->   

Х2 Пол испитаника 

а) Мушки                                                                                                                                                          1->   

б) Женски                                                                                                                                                         2->   

-> Иди на Х3 

Х3 Држава рођења  (Уписати име државе) :  -> Иди на Х4 

Х4 Држављанство  (Уписати име државе)  -> Иди на Х5 

Х5 Образовање 

(могуће је дати само један одговор) 

а) Основно или ниже од  средњег образовања                                                                     (ISCED 0, 1 или 2)   

А1) Без школе                                                                                                                                                 0->  (ISCED 0) 

А2) 1‒4 разреда основне школе                                                                                                                1->  (ISCED 1) 

А3) 5‒8 разреда основне школе                                                                                                                2->  (ISCED 2) 

б) Средњешколско или више средње образовање                                                              (ISCED 3 или 4)   

Б1) Средња стручна школа, гимназија                                                                                                    3->  (ISCED 3) 

Б2) Специјализација послије средње школе, школа за високо квалификоване раднике         4->  (ISCED 4) 

ц) Високо образовање                                                                                                                    (ISCED 5, 6, 7, 8)   

Ц1) Виша школе                                                                                                                                             5->  (ISCED 5)* 

Ц2) Факултет / висока школа / академија                                                                                              6->  (ISCED 6) 

Ц3) Магистратура/мастер                                                                                                                           7->    (ISCED 7) 

Ц4) Докторат                                                                                                                                                   8->  (ISCED 8) 
* Стари високошколски образовни програми VI степена, трајања 2 – 2,5 године 

-> Иди на Х6 
Х6 Радни статус испитаника? 

(могуће је дати само један одговор) 
а) Запослен                                                                                                                                                   1->             → Иди на Х7 
б) Незапослен                                                                                                                                              2->  → Иди на Х12 
ц) Пензионер                                                                                                                                                3->  → Иди на Х12 
д) Остали неукључени у радну снагу                                                                                                     4->  → Иди на Х12 
е) Студент, ученик, који  нису радно активни                                                                                      5->  → Иди на Х12 
ф) Домаћица                                                                                                                                                 6->  → Иди на Х12 
г) Лица на одслужењу војног рока   (У Босни и Херцеговини није примјењиво)                       7->                                                                                               → Иди на Х12 
х) Остало                                                                                                                                                         8->  → Иди на Х12 

Х7 Статус запослених испитаника 
(ово питање се односи на лица која су одговорила на питање Х6, запослен) 

а) Самозапослено лице који има запослене раднике                                                                        1->   

б) Самозапослено лице које нема запослене раднике                                                                      2->   

ц) Запослен                                                                                                                                                     3->   

д) Запослен у породичној фирми (неплаћен посао)                                                                           4->   

-> Иди на Х8 

  



 

Х8 Радно вријеме?                                                                                                                                                
(ово питање се односи на лица која су одговорила са „ДА“ на питање Х6, запослен) 

(могуће је дати само један одговор) 

а) Пуно радно вријеме                                                                                                                                 1->   

б) Непуно радно вријеме                                                                                                                            2->   

-> Иди на Х9 

Х9 Врста уговора о запослењу?                                                                                                                     
(ово питање се односи на лица која су одговорила на питање Х7, запослен) 

(могуће је дати само један одговор) 

а) Уговор на неодређено                                                                                                                             1->   

б) Уговор на одређено                                                                                                                                 2->   

-> Иди на Х11 

Х11 Занимање? (изабрати из листе занимања класификације ISCO 08)  → Иди на Х12 

Х11 

Занимање?   
Уписати занимање _______________________________________________ 

(изабрати из листе занимања класификације ISCO 08, 2-броја)_додатак  ………...…….    
                                                                                                                                                                              ISCO-08, 2 digits codes  

(ово питање се односи на лица која су одговорила на питање Х6 - Запослен) 

 

Х12 Ентитет пребивалиштва  → Иди на Х16 

а) Федерација Босне и Херцеговине                                                                                                1->                                                                

б) Република Српска                                                                                                                             2->                                                                

ц) Дистрикт Брчко                                                                                                                                  3->   

Х16 Укупан број чланова домаћинства   → Иди на Х17 

 Од тога у доби од 16 до 74   

Х17 Од тога дјеце испод 16 година   → Иди на Х18 

Х18 Приход домаћинства (просјечан нето мјесечни приход) 

(могуће је дати само један одговор) 

а) До 500 КМ                                                                                                                                                    1->                                                                                                                                                                             

б) Од 501 – 1 000 КМ                                                                                                                                     2->                                                                                                                                                                             

ц) Од 1 001 – 1 500 КМ                                                                                                                                  3->                                                                                                                                                                                                                                                                               

д) Од 1 501 – 2 500 КМ                                                                                                                                  4->                                                                                                                                                                                                                                                                                

е) Више од 2 500 КМ                                                                                                                                      5->                                                                                                                                                                                                                                                                            

Х19 Вријеме трајања интервјуа (у минутама)   Крај анкете 
 
 
 


