
ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА ЕТИЧНО ПОСТАПУВАЊЕ СО 
ИСПИТАНИЦИ ПРИ ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Наслов на истражувањето:  

_____________________________________________________ 

 

Истражувачки тим (име и презиме, научен степен, институција): 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

датум на поднесување на пријавата:_____________________ 

 

  



1. КУС ОПИС НА ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА НА ИСПИТАНИЦИТЕ И НА 
ТЕХНИКИТЕ НА ПРИБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ 

А. Која е популацијата испитаници од кои ќе биде извлечен примерокот? 

_______________________________________________ 

 

Б. Како ќе бидат избирани испитаниците од популацијата? 

Образложение1 

 

 

 

 

 

В. Која техника/и ќе се користи/ат за прибирање на податоците? 

1. 

2. 

3. 

Г. Колку време ќе бидат ангажирани испитаниците  во истражувањето? (впишете) 

  

                                                             
1 Во полињата во кои се бара образложение, се наведуваат релевантните податоци во врска со прашањето. 



2. РИЗИЦИ ЗА НАНЕСУВАЊЕ ПОВРЕДА 

Се одговара на сите полиња означени со бројка, така што се става знакот Х во ќелијата со 
понудени одговори и се пишува кусо образложение за одговорот. 

А. Дали, со учеството во истражувањето, испитаниците се изложени на следниве видови 
ризици: 

1. ФИЗИЧКА ПОВРЕДА ДА МОЖЕБИ НЕ ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
(пример: болест или несреќа при 
изведување на истражувањето) 
 

    

2. ПСИХИЧКА ПОВРЕДА/ШТЕТА ДА МОЖЕБИ НЕ ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
(пример: намалување на 
самодоверба, засрамување, 
неопходност од прикривање на целта, 
или соопштување лажна цел, 
подложување на стрес и слични 
негативни емоции итн) 

    

3. СОЦИЈАЛНА ШТЕТА ДА МОЖЕБИ НЕ ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
(пример: осуда од врсниците, 
блиските, економско лишување и сл.) 

    

4. ЛЕГАЛЕН РИЗИК ДА МОЖЕБИ НЕ ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
(влегување во каков било 
потенцијален или релен конфликт со 
законски одредби) 

    

 

Б. Дали испитаниците се изложени на потенцијален ризик во фазите кои следуваат по 
фазата на прибирање податоци?: 

5. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАОДИТЕ ДА МОЖЕБИ НЕ  ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
     
6. ЧУВАЊЕ НА ПОДАТОЦОТЕ     
     
 

В. Постојат ли потенцијални придобивки од истражувањето за испитаниците вклучени 
во истражувањето? 

 Образложение 

 

 



Г. Дали е обезбедена компензација за можните ризици? 

Образложение 

 

 

 

3. ИНФОРМИРАНА СОГЛАСНОСТ 

А. Содржина на изјавата за информирана согласност (обележете го со знак Х полето кое 
ја опишува): 

 ДА нема потреба или 
не е применливо 

На соодветен јазик и начин е објаснета истражувачката 
процедура (во што се состои, колку време ќе трае и сл.) 

  

Наведена е целта на истражувањето   
Наведена е организацијата /институцијата која стои зад 
истражувањето 

  

Објаснета е доброволноста и можноста за повлекување   
Ако има ризици за испитаниците, тие се јасно наведени    
Ако има придобивки за испитаниците, тие се јасно наведени    
Објаснети се мерките за дискреција    
Наведени се ограничувања на дискрецијата   
Објаснет е начинот на цитирање изјави од испитаниците   
Обезбедени се главни информации за можност за 
контактирање на истражувачите 

  

 

Б. Приложете ја изјавата за информирана согласност во просторот за текст 

 

 

  

 



В. Како ќе биде решено прашањето за дискреција? 

Образложение 

 

 

 

Г. Како ќе се бара информирана согласност? 

1. Со усно  читање      2. Со писмено известување  3. На друг начин________________ 

 

Д. Како испитаниците ќе бидат известувани за резултатите? 

Образложение 

 

 

 

 

Со мојот потпис верификувам дека податоците кои се приложени во овој 
образец се веродостојни 

 

Раководител/ка на истражувањето, 

Име и презиме_______________________ 

потпис_______________________________ 


