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ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 
                                   

1.  Да ли сте завршили формално образовање (тј. више се не школујете, без обзира на то да ли сте школовање привели крају) ? 
                                   

  1. Да                                
                                   

  2. Не                                       3               
                                   

  3. Никада нисте похађали школу                               11               
                                   

                                   
2.  Када сте завршили формално образовање?                     

                                   
  Година                               
                                   

  Месец                                        4             
                                   
  Уколико испитаник не зна одговор, уносе се нуле.                    
                                   

                                   
3.  Зашто нисте наставили са формалним образовањем?                  

  Молимо вас наведете главни разлог:                       
                                   
  1. Задовољни сте стеченим образовањем, не желите више да се школујете               
                                   

  2. Тренутно нема доступних места за упис                        
                                   

  3. Због осредњег успеха на студијама или неуспеха у полагању испита               
                                   

  4. Желели сте  да почнете да радите из финансијских разлога                  
                                   

  5. Здравствени проблеми/инвалидитет                       
                                   

  6. Породични разлози (одлазак на породиљско, родитељско одсуство, итд.)               
                                   

  7. Нисте могли да пронађете одговарајућу институцију у којој бих наставили  школовање           
                                   

  8. Обавезно служење војног рока                         
                                   

  9. Остали разлози (молимо, наведите)                        
                                   

                                   
4.  Да ли сте икада прекинули формално образовање у трајању од најмање једне школске/академске године?  

                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                      6               
                                   

                                   
5.  Главни разлог најдужег прекида формалног образовања (за школску/академску годину или дужи период)   

                                   
  1. Није било слободних места у време уписа                      
                                   

  2. Желели сте да почнете да радите што пре, из финансијских разлога               
                                   

  3. Породични разлози (породиљско, родитељско одсуство, итд.)                 
                                   

  4. Здравстевни проблеми                           
                                   

  5. Обавезно служење војног рока                         
                                   

  6. Лични разлози (нпр. брак)                          
                                   

  7. Недостатак средстава за плаћање школарине                     
                                   

  8. Остали разлози (молимо, наведите)                        
                                   

                                   
6.  А/ Највиши стечени ниво образовања                       

                                   
  1. Основно образовање није завршено .....                             7               
                                   

  2. Основно образовање ..............................                             7               
                                   

  3. Средње образовање ...............................                             6Б               
                                   

  4. Више или високо образовање ................                             6В               
                                   

  5. Постдипломске студије ...........................                             6В               
                                   
  Б/ Да ли је образовање које сте завршили усмерено ка:                  
                                   
  1. Општем образовању                           
                                   

  2. Стручном образовању, базирано углавном на теоријској настави                 
                                   

  3. Стручно образовање као комбинација теориске и практичне наставе                
                                   

  4. Стручном образовању, базирано углавном на практичној настави                
                                   

  5. Стручном образовању које се не може сврстати ни под једну наведену категорију             
                                   
  В/ Подручје највишег стеченог образовања                     
                                   
  (уписати шифру)                             
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
000 - Општи програми (општа гимназија и сл.) 481 - Информатичке науке 
100 - Образовање наставника и наука о образовању 482 - Коришћење рачунара 
200 - Хуманистичке науке, језици и уметност 500 - Инжењеринг, производња и грађевинарство 
222 - Страни језици 600 - Пољопривреда, шумарство, рибарство и  
300 - Друштвене, економске, правне и политичке  ветеринарство 

 науке, социологија, психологија и бизнис 700 - Здравство и социјална заштита 
400 - Природне науке, математика и информатика 800 - Услуге (личне и транспортне услуге, заштита  
420 - Биолошке науке и животна средина околине и заштита имовине и лица) 
440 - Физичке науке 900 - Непознато 
460 - Математика и статистика  
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7.  Да ли сте обављали неки посао током формалног образовања?                
                                   
  1. Само посао који је био део образовног програма                     
                                   

  2. Радили сте  током студија, али изван образовног програма                  
                                   

  3. Радили сте само током прекида студија                     
                                   

  4. Нисте радили или сте радили мање од  једног месеца                                  9      
                                   

                                   
8.  Који су разлози за ваш рад током формалног образовања?                

  (могуће је уписати више одговора)                        
                                   
  А. Да бисте стекли професионално искуство            да (1)  не (2)      
                                   

  Б. Да бисте финансирали сопствено образовање           да (1)  не (2)      
                                   

  В. Да бисте задовољили основне потребе             да (1)  не (2)      
                                   

  Г. Да бисте помогли својој породици              да (1)  не (2)      
                                   

  Д. Остали разлози (наведите уколико постоји неки)           да (1)  не (2)      
                                   

                                   
9.  Шта сте радили одмах након завршетка школовања и пре започињања посла који је трајао више од 3 месеца?   

                                   
  Одмах након годишњег одсуства, ако сте га имали                   
                                   
  1. Обављали сте привремене послове                        
                                   

  2. Радили сте као волонтер (на добровољној основи)                    
                                   

  3. Били сте на обавезном служењу војног рока                     
                                   

  4. Нисте радили, али сте активно тражили посао                     
                                   

  5. Имали сте породичне обавезе                                          11    
                                   

  6. Похађали сте обуку која није била део система формалног образовања               
                                   

  7. Имали сте здравствене проблеме                        
                                   

  8. Остало                               
                                   

                                   
10.  Колико је трајао такав посао?                         

                                   
  Трајање у месецима                            
                                   
  Могуће одоговр од 1 до 3 месеца                  
                                   

                                   
11.  Колико сте послова променили до сада (укључујући садашњи)?                 

                                   
  Унесите број послова које сте променили                       
                                   

  Ако сте радили, наведите колико месеци                       
                                   

  Ако нисте никада радили унесите 00                                      13     
                                   

                                   
12.  Колико сте месеци / година радили (пре вашег садашњег посла)?               

                                   
  Ако је мање од 2 године, унесите број месеци                      
                                   

  Ако је више од 2 године, унесите број година                      
                        

  Ако нисте радили пре садашњег посла унестите 00                     
                                   

                                   
13.  Да ли сте икада тражили посао и нисте успели да га нађете?                 

                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                                16     
                                   

                                   
14.  Колико пута се то десило?                          

                                   
  (уписати број)                              
                                   

                                   
15.  Када је започело ваше најдуже трагање за послом?                   

                                   
  Година                               
                                   

  Месец                               
                                   
  Ако особа не зна месец унесите 00                        
                                   

                                   
16.  Колико дуго је трајало ваше најдуже трагање за послом?                  

                                   
  Ако је мање од 4 године, унесите број месеци                      
                                   

  Ако је више од 4 године, унесите број година                      
                                   
  Ако особа није тражила посао него га је одмах нашла, унесите 00                
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ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ПОСЛОВЕ У ТРАЈАЊУ ОД 3 МЕСЕЦА ИЛИ ВИШЕ И НА САДАШЊИ ПОСАО 
(САМО ЗА ОНА ЛИЦА КОЈА СУ КОД ПИТАЊА БР. 1 ОДГОВОРИЛА СА 1 ИЛИ 2 ) 

                                   
17.  А/ Након завршетка/прекида образовања, да ли сте икада имали посао који је трајао дуже од 3 месеца?     

                                   
  1. Да, и даље радите на том послу                                        18     
                                   

  2. Да, али више не радите на том послу                       
                                   

  3. Не                                                32     
                                   
  Б/ Колико дуго је трајао тај посао?                       
                                   
  1. 3-6 месеци                              
                                   

  2. 7-12 месеци                             
                                   

  3. Више од 12 месеци (навести број месеци)                      
                                   
  В/ Наведите разлог због ког нисте били у могућности да пронађете посао на ком бисте се задржали дуже?   
                                   
  1. Неадекватно образовање и обука                        
                                   

  2. Низак ниво образовања                           
                                   

  3. Недостатак релевантног радног искуства                      
                                   

  4. Дискриминациони ставови (због година, пола, националног порекла)                
                                   

  5. Остало (молимо, наведите)                         
                                   

                                   
18.  А/ Када сте почели да радите на садашњем послу?                    

                                   
  1. Пре завршетка формалног образовања                       
                                   

  2. Током стицања формалног образовања                       
                                   

  3. Након завршетка формалног образовања                      
                                   

  4. Тренутно немате посао                           
                                   
  Б/ Унесите месец и годину када сте почели да радите:                  
                                   
  Година                               
                                   

  Месец                               
                                   
  В/ Трајање првог посла (након што сте коначно прекинули стицање формалног образовања)        
                                   
  Унесите број месеци                            
                                   

                                   
19.  Колико сте дуго тражили тај посао?                   

                                   
  Унесите број месеци                            
                                   
  Ако особа није морала да тражи посао унесите 00                    
                                   

                                   
20.  Током тражења посла, да ли сте се сусрели с неком од следећих потешкоћа?            

  (могуће је уписати више одговора)                       
                                   
  А. Нисте пронашли прикладни посао за који бих се пријавили као кандидат     да (1)  не (2)      
                                   

  Б. Нисте били спремни да уђете на тржиште рада током школовања      да (1)  не (2)      
                                   

  В. Недостатак вештина или професионалног "now to how" и способности у                
   обављању посла који сте тражили              да (1)  не (2)      
                                   

  Г. Недостатак вештина у вези с трагањем за послом, писањем CV-а и                
   комуникацијом с послодавцима               да (1)  не (2)      
                                   

  Д. Недостатак познавања страних језика             да (1)  не (2)      
                                   

  Е. Недостатак знања рада на компјутеру             да (1)  не (2)      
                                   

  Ђ. Недостатак предузетничких вештина             да (1)  не (2)      
                                   

  Ж. Недостатак софистицираних вештина (за тимски рад, комуникацију, итд.)     да (1)  не (2)      
                                   

  З. Ниске квалификације                 да (1)  не (2)      
                                   

  И. Предложена плата била је превише мала            да (1)  не (2)      
                                   

  Ј. Дискриминација                  да (1)  не (2)      
                                   

  К. Остале потешкоће или недостатак другог знања и других вештина,                
   (наведите)                    да (1)  не (2)      
                                 
                                   

                                   
21.  Како сте добили информације о послу?                      

                                   
  1. Преко образовне институције                         
                                   

  2. Преко Националне службе за запошљавање                     
                                   

  3. Преко огласа у новинама или преко интернета                     
                                   

  4. Директан контакт са послодавцем                        
                                   

  5. Уз помоћ породице, пријатеља или познанстава                     
                                   

  6. Након претходног искуства (летњи/студентски посао, обука, волонтерски посао, итд.)            
                                   

  7. Покренули сте сопствени посао                         
                                   

  8. Остали начини (молимо, наведите)                       
                                   

                                   
22.  Да ли сте имали неку врсту професионалне помоћи приликом тражења посла?           

                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                                25     
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23.  Ко је обезбедио помоћ?                          
                                   
  1. Институције за едукацију, углавном                        
                                   

  2. Национална служба за запошљавање, углавном                     
                                   

  3. Остало (молимо, наведите)                          
                                   

                                   
24.  Из чега се та помоћ састојала?                        

  (могуће је уписати више одговора)                       
                                   
  Групна обука:                              
                                   
  А. Професионална преоријентација и усавршавање      да (1)  не (2) ....         
                                   

  Б. Страни језици               да (1)  не (2) ....         
                                   

  В. Рад на компјутеру              да (1)  не (2) ....         
                                   

  Г. Волонтирање засновано на послу          да (1)  не (2) ....         
                                   

  Д. Вештине у вези с проналажењем посла (представљање послодавцу,                
   писање CV-а, итд.)              да (1)  не (2) ....         
                                   

  Ђ. Стицање софистицираних вештина (тимски рад, комуникација,                 
   одржавање презентација, итд.)           да (1)  не (2) ....         
                                   

  Е. Обука у циљу стицања предузетничког духа        да (1)  не (2) ....                        26  
                                   

  Ж. Остале методе (молимо, наведите)          да (1)  не (2) ....         
                                   
  Индивидуална обука                            
                                   
  3. Страни језици               да (1)  не (2) ....         
                                   

  И. Рад на компјутеру              да (1)  не (2) ....         
                   

  Ј. Вештине у вези с проналажењем посла (представљање послодавцу,                
   писање CV-а, итд.)              да (1)  не (2) ....         
                                   

  К. Професионалне вештине            да (1)  не (2) ....         
                                   

  Л. Остале методе (молимо, наведите)          да (1)  не (2) ....         
                                   

                                   
25.  Из којих разлога нисте користили никакву професионалну помоћ приликом тражења посла?       

                                   
  1. Није било потребе                            
                                   

  2. Таква врста помоћи није била доступна                       
                                   

  3. Нисте знали да постоји таква врста помоћи                      
                                   

  4. Остали разлози (молимо, наведите)                       
                                   
                                   

                                   
26.  У којој је мери ваше образовање било од користи приликом проналажења овог посла?         

                                   
  1. Веома корисно                             
                                   

  2. Прилично корисно                            
                                   

  3. Мање корисно                             
                                   

  4. Бескорисно                             
                                   

                                   
27.  Занимање на овом послу?                    попуњава статистика  

                                   
  (уписати)                               
                                   

                                   
28.  А/ Који је ваш професионални статус на том послу?              

                                   
  1. Самостални                             
                                   

  2. Запослени радник који ради на неодређено време с пуним радним временом              
                                   

  3. Запослени радник који ради на неодређено време са непуним радним временом            
                                   

  4. Запослени радник који ради на одређено време, са пуним радним временом              
                                   

  5. Запослени радник који ради на одређено време, са непуним радним временом            
                                   

  6. Неплаћени помажући члан у породичном послу                     
                                   
  Б/ Радите на основу:                           
                                   
  1. Писменог уговора                            
                                   

  2. Усменог уговора                            
                                   

  3. Без уговора                             
                                   
  В/ Која права остварујете на овом послу?                     
  (могуће је уписати више одговора)                       
                                   
  А. Приход, профит, зарада, итд.               да (1)  не (2)      
                                   

  Б. Пензионо осигурање                 да (1)  не (2)      
                                   

  В. Здравствено осигурање                 да (1)  не (2)      
                                   

  Г. Плаћено годишње одсуство               да (1)  не (2)      
                                   

  Д. Плаћено боловање                  да (1)  не (2)      
                                   

  Ђ. Отпремнина                   да (1)  не (2)      
                                   

  Е. Осигурање у случају незапослености             да (1)  не (2)      
                                   

  Ж. Плаћена обука                   да (1)  не (2)      
                                   

  З. Заштита на раду                  да (1)  не (2)      
                                   

  И. Остала права (маркица за превоз, топли оброк, итд.)          да (1)  не (2)      
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29.  А/ Да ли сте прошли обуку када сте почели да радите?                  
                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                                30     
                                   
  Б/ Коју сте врсту обуке прошли?                        
                                   
  1. Стицање знања и вештина везаних за добијени посао                   
                                   

  2. Обука није била обезбеђена                         
                                   

  3. Друга обука која се не односи на посао                       
                                   

  4. Развој производње                            
                                   

  5. Безбедност и заштита здравља на радном месту                    
                                   
  В/ Ко је обезбедио обуку?                          
                                   
  1. Послодавац                             
                                   

  2. Приватна институција за обуку                         
                                   

  3. Јавна институција за обуку                          
                                   

  4. Приватни предузимач                           
                                   

  5. Остало                              
                                   
  Г/ Колико дуго је трајала обука?                        
                                   
  1. До 1 недеље                             
                                   

  2. Мање од 1 месеца                            
                                   

  3. 1-3 месеца                             
                                   

  4. 4-6 месеци                             
                                   

  5. Више од 6 месеци                            
                                   
  Д/ Ко је платио обуку?                        
                                   
  1. Ви и/или ваша породица                          
                                   

  2. Послодавац                             
                                   

  3. Јавни фондови                             
                                   

  4. Остало                              
                                   

                                   
30.  А/ Да ли сте задовољни вашим послом?                      

                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                
                                   
  Б/ Да ли желите да промените посао?                      
                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                                31     
                                   
  В/ Због чега желите да промените посао?                      
                                   
  1. Да бисте побољшали услове рада (виша плата, боље радно време, већа права)             
                                   

  2. Да бисте напредовали у каријери                        
                                   

  3. Да бисте били близу ваше породице                       
                                   

  4. Да бисте обављали посао за који сте се школовали                     
                                   

                                   
31.  Да ли бисте желели да будете на истом послу у наредној години?               

                                   
  1. Да, наравно                             
                                   

  2. Вероватно да                          
                                   

  3. Вероватно не                             
                                   

  4. Не                                
                                   

                                   
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ВАШЕ РОДИТЕЉЕ И ВАС 

                                   
32.  А/ Земља рођења вашег оца (тренутне границе држава узимају се у обзир)            

                             попуњава статистика  
                                   

  (уписати)                       шифра       
                                   

                                   
  Б/ Земља рођења ваше мајке (тренутне границе држава узимају се у обзир)            
                                   
  (уписати)                       шифра       
                                   
  Ако се назив државе променио од датума рођења, пређите на 32В, а ако се није променио, пређите на питање 33   
                                   
  В/ Који је био назив земље рођења вашег оца у време његовог рођења?             
                                   
  (уписати)                       шифра       
                                   
  Који је био назив земље рођења ваше мајке у време њеног рођења?               
                                   
  (уписати)                       шифра       
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33.  A/ Држављанство вашег оца у време рођења                    

                             попуњава статистика  
                                   

  (уписати)                       шифра       
                                   
  B/ Држављанство ваше мајке у време рођења                   
                                   
  (уписати)                       шифра       
                                   

                                   
34.  A/ Највиши ниво образовања које је ваш отац стекао                   

                                   
  1. Без школске спреме                           
                                   

  2. 1-4 разреда основне школе                          
                                   

  3. 5-7 разреда основне школе                          
                                   

  4. Основна школа (осам година)                         
                                   

  5. Стручна средња школа у трајању 1-3 године                      
                                   

  6. Средња школа у трајању 4-5 година (стручна или општа)                  
                                   

  7. Виша школа                             
                                   

  8. Факултет, академија                           
                                   

  9. Магистар наука                            
                                   

  10. Доктор наука                             
                                   
  B/ Највиши ниво образовања које је ваша мајка стекла                  
                                   
  1. Без школске спреме                           
                                   

  2. 1-4 разреда основне школе                          
                                   

  3. 5-7 разреда основне школе                          
                                   

  4. Основна школа (осам година)                         
                                   

  5. Стручна средња школа у трајању 1-3 године                      
                                   

  6. Средња школа у трајању 4-5 година (стручна или општа)                  
                                   

  7. Виша школа                             
                                   

  8. Факултет, академија                           
                                   

  9. Магистар наука                            
                                   

  10. Доктор наука                             
                                   

                                   
35.  Да ли се ваше првобитно пребивалиште разликује од садашњег?            

                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                                38     
                                   

  3. Никада се нисте селили                                          41     
                                   

                                   
36.  Наведите ваше првобитно пребивалиште                     

                                   
  1. Село                               
                                   

  2. Мали град                              
                                   

  3. Велики град                             
                                   

  4. Друга земља                             
                                   

                                   
37.  Који је био главни разлог вашег пресељења у садашње пребивалиште?             

                                   
  1. Да бисте били са вашом породицом                        
                                   

  2. Због образовања/обуке/учења заната                       
                                   

  3. Због посла, разлога који се односе на запослење                    
                                   

  4. Остали разлози                            
                                   

                                   
38.  Да ли сте икада радили у иностранству?                      

                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                                41     
                                   

                                   
39.  Колико дуго сте радили у иностранству?                      

                                   
  1. Мање од 3 месеца                            
                                   

  2. 3-6 месеци                             
                                   

  3. 7-12 месеци                             
                                   

  4. Више од 12 месеци                            
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40.  Зашто сте се вратили у земљу вашег порекла?                    

                                   
  1. Остали сте без посла и нисте могли да пронађете други посао                 
                                   

  2. Посао није био трајан                           
                                   

  3. Плата је била мала у поређењу са трошковима живота                   
                                   

  4. Посао је био без уговора, здравственог или пензионог осигурања                
                                   

  5. Због могућности запослења у земљи порекла                     
                                   

  6. Породични разлози                            
                                   

  7. Остало                              
                                   

                                   
41.  Да ли бисте се преселили због проналажења посла?                 

                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                                43     
                                   

                                   
42.  Где бисте желели  да се преселите?                   

                                   
  2. У главни град (земље у којој живите)                       
                                   

  3. У варош/град (изузимајући престоницу)                       
                                   

  4. На село                              
                                   

  5. У другу земљу                             
                                   

                                   
43.  Који је ваш матерњи језик?                          

  (могуће је уписати више одговора)                       
                                   
  1. Српски                             
                                   

  2. Мађарски                             
                                   

  3. Румунски                             
                                   

  4. Руски                             
                                   

  5. Словачки                             
                                   

  6. Горански                             
                                   

  7. Други (молимо, наведите)                          
                                   

                                   
44.  Да ли можете да кажете да припадате било којој од ових групација?               

                                   
  1. Избеглице                             
                                   

  2. Интерно расељена лица                          
                                   

  3. Не                                
                                   

  4. Нема одговора                             
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај анкетара 
 
45. Трајање анкетирања       
 

Часова .....................................................................................     
                                         
Минута ................................................................................      
                                         
                      
                                         
                                         
46.  Шифра анкетара ...................................................                          
                                         
47. Шифра контролора .....................................................             Потпис анкетара 
                                         
48. Датум анкетирања .....................                               
            (дан) (месец) (година)                      

 
 
 
 
 
 
 

штампано у Републичком заводу за статистику 
 


