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У П И Т Н И К 

 

 

 

Овај упитник је део пројекта “Побољшање одрживости, конкурентности и квалитета млека 

у оквиру румунско  српске прекограничне регије " MIS CODE 1233.  

Ми спроводимо истраживање о понашању потрошача млека и млечних производа. Да ли имате 

времена да попуните кратак упитник. Захваљујемо Вам на сарадњи. 

 

1. Да ли конзумирате млеко и млечне производе? 

Да     Не  

 

Ако је одговор НЕ молим Вас пређите на питања  9-14. 

 

2. Које млечне производе конзумирате (дозвољено више одговора) 

Свеже млеко(непастеризовано)    Јогурт  

Пастеризовано млеко     Павлака  

UHT млеко       Путер  

Охлађено млеко       Сиреви  

Смрзнуто млеко       Остало  

 

3. Коју врсту млека преферирате (дозвољено више одговора)? 

Кравље млеко       Бивоље млеко  

Овчије млеко       Козије млеко  

 

4. Колико често конзумирате млеко? 

Дневно   недељно   две пута недељно   месечно  

 

5. Колик често конзумирате млечне производе? 

Дневно   недељно   две пута недељно   месечно  

 

6. Који су Ваши разлози за конзумирање млека и млечних производа (дозвољено више одговора) ? 

То је главни производ у мојој исхрани 

 То је здравији производ од других намирница животињског порекла (нпр. месо, јаја) 

 Препоручено ми је од стране доктора 

 

7. Који су Ваши главни критеријуми при куповини млека/млечних производа (дозвољено више 

одговора)? 

 Свежина    Општи аспект    Рок употребе 

 Мирис    Карактеристичан укус  Порекло 

 Однос цена/квалитет  Цена    Хранљива вредност 

 Презентација  Остало (навести): 
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8. Где купујете млеко и млечне производе?  

 Трговински центри    Приватни произвођачи 

 Прехрамбене продавнице  Други извори ( навести који): 

 

Подаци о лицу које попуњава упитник 

 

9. Пол 

 Мушки     Женски 

 

10. Старосна категорија: 

 10-15 година   16-23 године  24-28 година  29-35  година 

 36-45 година   45-55 година  56-64 године  преко 65  година 

 

11. Који је Ваш ниво образовања? 

 Основна школа   Средња школа   Факултет 

 

12. Да ли имате слободан приступ информацијама (TV, internet, итд.) 

 да     не 

 

13. Место у коме живите: 

 Град    Село 

 

14. Просечна месечна примања? 

 Без примања   150-250 EUR   251-500 EUR 

 501-999 EUR   преко 1000 EUR 

 

15. Које је Ваше тренутно занимање/функција? 

Студент    Незапослен   Пензионер 

 Запослен    Фармер   Друго: 

 

 

Необавезно 

Име, презиме:_________________________________________ 

Село/град: ____________________________________________ 

E-mail адреса:__________________________________________ 

број телефона __________________________________________ 

 

Хвала Вам на времену и сарадњи. Уверевамо Вас да ће све информације дате у овом упитнику бити 

строго поверљиве. 

 

Контакт особа: Djordje Janku, e-mail: jankudj@hotmail.com 

Телефон у канцеларији: 023/545-030 

Ветеринарски Специјалистички Институт “Зрењанин” Зрењанин 

mailto:jankudj@hotmail.com

