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ПОПИСНИ КРУГ .............................................................................................................        
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ДОМАЋИНСТВО ...............................................................................................................        
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Питања која се односе на вас, ваше домаћинство и миграције 
                                   

1.  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       
                                   
                                   

2.  A/ Држављанство вашег оца у време рођења                    
                             попуњава статистика  
                                   

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

3.     Највиши ниво образовања које је ваш отац/мајка стекао/ла         отац  мајка 
                                   

  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                             
                                   
                                   

4.  А/ Занимање/статус вашег оца/мајке                отац  мајка 
                                   

  1. Стручњак, техничар или руководилац                       
                                   

  2. Запослен у администрацији, чиновник или сродно                    
                                   

  3. Запослен у трговини                           
                                   

  4. Пољопривредник                           
                                   

  5. Запослен у производњи                           
                                   

  6. Запослен у државном или јавном сектору                      
                                   

  7. Војно лице                             
                                   

  8. Запослен у осталим услужним делатностима                     
                                   

  9. Неплаћен члан породичног домаћинства                      
                                   

  10. Домаћица                              
                                   

  11. Незапослен/ тражи посао                          
                                   

  12. Пензионер, станодавац (не спада у радну снагу)                     
                                   

  13. Преминули                              
                                   

  14. Друго                               
                                   
                                   

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

  1. Да                                
                                   

  2. Не                                        18           
                                   

  3. Никада се нисте селили                          
                                   
                                   

6.  Наведите ваше првобитно пребивалиште                     
                                   

  1. Село                               
                                   

  2. Мали град                              
                                   

  3. Велики град                             
                                   

  4. Друга земља                             
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7.  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                            
                                   
                                   

8.  Да ли сте икада живели у иностранству?            
                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                        18           
                                   
                                   

9.  Који је разлог због коjeг сте живели у иностранству?             
                                   

  1. Да бисте били са вашом породицом                                14           
                                   

  2. Због образовања/обуке/учења заната                       
                                   

  3. Због посла, разлога који се односе на запослење                            12           
                                   

  4. Остали разлози                                    14           
                                   
                                   

10.  Колико дуго сте се школовали у иностранству?                    
                                   

  1. Мање од 3 месеца                            
                                   

  2. 3-6 месеци                             
                                   

  3. 7-12 месеци                             
                                   

  4. Више од 12 месеци                            
                                   
                                   

11.  И у којој земљи?                                    14           
                                   
                                   

12.  Колико дуго сте радили у иностранству?                      
                                   
  1. Мање од 3 месеца                            
                                   

  2. 3-6 месеци                             
                                   

  3. 7-12 месеци                             
                                   

  4. Више од 12 месеци                            
                                   
                                   

13.  И у којој земљи?                                  
                                   
                                   

14.  Зашто сте се вратили у земљу вашег порекла?                    
                                   

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

  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                               
                                   
                                   

15.  Да ли сте имали неку помоћ/ подршку по повратку у Србију?            
                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                        18           
                                   
                                   

16.  Коју врсту помоћи/ подршке сте имали? (могућност више одговора)               
                                   

  1. Информације о услугама доступним повратницима                    
                                   

  2. Помоћ при запошљавању                          
                                   

  3. Додатно образовање / обуку                         
                                   

  4. Стамбена помоћ                            
                                   

  5. Други тип помоћи (наведите)                         
                                   
                                   

17.  Подршка / помоћ коју сте примили била је                     
                                   

  1. Веома корисна                             
                                   

  2. Делимично корисна                            
                                   

  3. Бескорисна                             
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18.  Да ли бисте се преселили ?            
                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                        22           
                                   
                                   

19.  Који би био ваш главни разлог пресељења?                     
                                   

  1. Да бисте били са породицом                         
                                   

  2. Због образовања, обуке, учења заната                      
                                   

  3. Због посла, разлога који се односе на запослење                    
                                   

  4. Остали разлози                            
                                   
                                   

20.  Где бисте се преселили?                        
                                   

  1. У главни град (земље у којој живите)                       
                                   

  2. У варош / град (изузимајући престоницу)                      
                                   

  3. На село                              
                                   

  4. У другу земљу         у коју земљу?                 
                                

                              шифра  
                                   
                                   

21.  Да ли сте предузели неке од наведених корака? (могућност више одговора)         
                                   

  1. Информисали сте се од стране рођака и пријатеља о пресељењу                
                                   

  2. Прикупили сте информације од надлежних органа (соц. службе или службе за запошљавање; општине; амбасада)    
                                   

  3. Поднели сте захтев за промену пребивалишта                    
                                   

  4. Поднели сте захтев за радну/ студентску визу                     
                                   

  5. Продали сте/ купили непокретност (кућу, земљу)                     
                                   

  6. Не                                
                                   

  7. Остало (молимо наведите)                          
                             

Питања која се односе на формално образовање и радну историју 
                                   

22.  Да ли сте завршили формално образовање?            
                                   

  1. Да                                
                                   

  2. Не                                       24            
                                   

  3. Никада нисте похађали школу                               31            
                                   
                                   

23.  Када сте завршили формално образовање?                   
                                   

  Година                                      26            
                                   

  Месец                                    
                                   

  Ако особа не зна месец унесите 00                        
                                   
                                   

24.  Зашто нисте завршили формално образовање?                    
  Молимо вас да наведете главни разлог                      
                                   

  1. Још увек се школујете                           
                                   

  2. Задовољани сте постигнутим степеном образовања, не желите више да учите             
                                   

  3. Тренутно нема доступних места за упис                       
                                   

  4. Због слабог успеха у студијама или неуспеха у полагању испита                
                                   

  5. Желели сте да што пре почнете да радите-из финансијских разлога и због самосталности          
                                   

  6. Здравствени проблеми                                     26        
                                   

  7. Породични разлози (породиљско одсуство, нега деце и сл.)                  
                                   

  8. Нисте могли да нађете одговарајућу институцију у којој би наставили школовање             
                                   

  9. Обавезно служење војног рока                         
                                   

  10. Други разлози (навести)                          
                                   
                                   

25.  А/ Коју школу тренутно похађате?                        
                                   

  1. Основну школу                                        26        
                                   

  2. Средњу школу                                        25Б      
                                   

  3. Вишу/ високу школу / факултет                                    25В      
                                   

  4. Постдипломске студије                                      25В      
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  Б/ Да ли је образовањe koje похађате усмерено на:                   
                                   

  1. Опште образовање                            
                                   

  2. Стручно образовање       навести област                
                                   

  В/ Подручје образовања                          
                                   
                                   

                             шифра подручја   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

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

  1. Да                                
                                   

  2. Не                                       28            
                                   
                                   

27.  Главни разлог најдужег прекида формалног образовања у трајању од најмање једне школске/академске године   
                                   

  1. Није било слободних места у време уписа                      
                                   

  2. Желели сте да што пре почнете да радите-из финансијских разлога и због самосталности          
                                   

  3. Породични разлози (породиљско одсуство, нега деце и сл.)                  
                                   

  4. Здравствени проблеми                          
                                   

  5. Обавезно служење војног рока                         
                                   

  6. Лични разлози (нпр. брак)                          
                                   

  7. Недостатак средстава за плаћање школарине                     
                                   

  8. Остали разлози (навести)                          
                                   
                                   

28.  А/ Која је ваша највиша завршена школа                      
  1. Непотпуна основна школа                                31             
                               

  2. Основна школа                                   31             
                                   

  3. Средња школа                                    28Б          
                                   

  4. Виша/ висока школа / факултет                                28В          
                                   

  5. Постдипломске студије                                  28В          
                                   

  Б/ Да ли је ваше образовање усмерено на:                    
                                   

  1. Опште образовање                            
                                   

  2. Стручно образовање       навести област                
                                   
                       

  В/ Подручје највишег стеченог образовања:                     
                                   
                                   

                             шифра подручја   
                                   

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

29.  Да ли сте обављали неки посао током формалног образовања?                
                                   

  1. Само посао који је био део образовног програма                     
                                   

  2. Радили сте, али изван образовног програма                     
                                   

  3. Радили сте мање од 1 месеца у току године                     
                                   

  4. Нисте уопште радили                                      31        
                                   

 
 
 
 
 
 

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  

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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30.  Наведите два главна разлога зашто сте радили (или радите) током  формалног образовања?       
                                   

                            први други  
  1. Да бисте стекли професионално искуство                      
                                   

  2. Да бисте финансирали сопствено образовање                     
                                   

  3. Да бисте задовољили основне потребе                       
                                   

  4. Да бисте помогли својој породици                        
                                   

  5. Остали разлози (навести)                          
                                   
                                   

31.  Шта сте радили одмах након завршетка школовања, а пре почетка садашњег посла (уколико га имате)? Најпре 
наведите све послове у колони 1, почевши од оног који сте радили одмах након завршетка школе, па до посла 
који тренутно радите. Потом, када попуните прву колону, унесите информације за сваки посао, ред по ред (колико 
је трајао рад на том послу, врста посла, итд.). 

 

                                   
  

 

Послови које сте 
радили после 
заврсетка 

школовања / 
обуке (1) 

Од (месец и 
година) 

До (месец и 
година) Занимање (2) Уговор (3) Врста посла (4) Област (5) 

 

  1.         

  2.         

  3.         

  4.         

  5.         

  6.         

  7.         

  8.         

  9.         

  10.         
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Шифре економских активности: 
 
1. Посао за плату/ зараду код послодавца 
2. Обављали сте самостално делатност/ радили сте за свој рачун 
3. Радили сте као неплаћени помажући члан у породичном послу       

(за породичну добит) 
4. Активно сте тражили посао 
5. Похађали сте школу/ обуку 
6. Били сте ангажовани у породичним/ личним пословима                   

(укљ. бригу о деци) 
7. Трајна неспособност за рад 
8. Бавили сте се издавањем некретнина (самосталан, за сопствени 

рачун) 
9. Ништа од наведеног 

(2) Шифре занимања 
 
1. Законодавци, функционери и руководиоци – менаџери 
2. Стручњаци 
3.  Стручни сарадници и техничари 
4. Службеници 
5. Услужни радници и трговци 
6. Квалификовани радници у пољопривреди и рибарству 
7. Занатлије и сродни радници 
8. Руковаоци машинама и уређајима и монтери 
9. Основна – једноставна занимања 
10. Војна лица 
 
 

(3) Шифре уговора 
 
1. Рад на неодређено време 
2. Рад на одређено време (12 - 36 месеци) 
3. Сезонски (мање од 12 месеци) 
4. Без писменог уговора 
5. Остало 

(4) Шифре врсте посла 
 
1. Породични посао 
2. Сопствени посао 
3. Јавни сектор 
4. Мултинационална корпорација 
5. Приватно предузеће 
6. Фарма 
7. Непрофитна организација 
8. Кооператива / задруга 
9. Остало 
 

(5) Шифре сектора делатности 
 
1. Пољопривреда, рибарство, шумарство 
2. Рударство 
3. Прерађивачка индустрија 
4. Производња ел. енергије, гаса и воде 
5. Грађевинарство 
6. Трговина на велико и мало, оправка 
7. Хотели и ресторани 
8. Саобраћај, складиштење и везе 
9. Финансијско посредовање, осигурање 
10. Послови с некретнинама, изнајмљивање 
11. Државна управа и одбрана 
12. Образовање 
13. Здравствени и социјални рад 
14. Комуналне, друштвене и лицне услуге 
15. Приватна домаћинства са запосленим лицима 
16. Остало 
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Питања која се односе на садашњи посао 
                                   

32.  Да ли сте икада тражили посао и нисте га нашли?                    
                                   

  1. Да                                
                                   

  2. Не                                       34            
                                   
                                   
                                   

33.  Колико се пута то догодило? (уписати)                       
                                   
                                   

34.  Колико дуго је трајало ваше најдуже тражење посла?                   
                                   

  Година                               
                                   

  Месец                               
                                   
  Уколико особа није тражила посао већ га је одмах нашла, унесите 00               
                                   
                                   

35.  Која је била ваша главна активност у претходној седмици?                 
                                   

  1. Похађање школе / обуке                          
                                   

  2. Незапослен, без посла                           
                                   

  3. Ангажован на кућним пословима (укључујући бригу о детету)                         49            
                                   

  4. Трајно неспособан за рад                          
                                   

  5. Самосталан (сопствени приход, станодавац )                     
                                   

  6. Рад за надницу, зараду, породичну добит бар 1 сат                    
                                   

  7. Запослен, али тренутно одсутан са посла                    
                                   
                                   

36.  Када сте почели да радите на садашњем послу?                    
                                   

  Унесите месец и годину:                           
                                   

  Година                               
                                   

  Месец                               
                                   
                                   

37.  Колико сте дуго тражили садашњи посао?                     
                                   
  Унети број месеци                            
                                   
  Уколико особа није морала да тражи посао, унесите 000               
                                   
                                   

38.  А/ Током тражења садашњег посла, да ли сте се сусрели с неком од потешкоћа?           
                                   

  1. Да                                
                                   

  2. Не                                       39            
                                   
                                   

  Б/Које сте потешкоће имали? (могућност више одговора)                  
                                   

  1. Нисте нашли одговарајући посао за који бисте аплицирали                  
                                   

  2. Неприпремљеност за укључивање на тржиште рада током школовања               
                                   

  3. Недостатак искуства или недостатак стручних знања и вештина за рад на пословима за које сте аплицирали      
                                   

  4. Недостатак вештина тражења посла, писања биографије и представљања послодавцима           
                                   

  5. Недостатак знања страног језика                        
                                   

  6. Недостатак вештина рада на рачунару                       
                                   

  7. Недостатак предузедничких вештина                       
                                   

  8. Недостатак тзв. меких вештина ( тимског рада, комуникације и сл.)                
                                   

  9. Ниске квалификације                           
                                   

  10. Понуђена вам је исувише мала зарада                       
                                   

  11. Дискриминација                            
                                   

  12. Друге тешкоће или недостатак других знања и вештина                   
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39.  Како сте сазнали за овај посао?                       
                                   

  1. Преко неке образовне институције                        
                                   

  2. Преко Националне Службе за запошљавање                     
                                   

  3. Преко огласа у новинама и на интернету                      
                                   

  4. Директним  контактом са послодавцем                       
                                   

  5. Преко рођака, пријатеља и познаника                       
                                   

  6. Након претходног искуства (летњи студентски послови, тренинзи, волонтерски рад и сл.)          
                                   

  7. Започели сте приватни бизнис                         
                                   

  8. На други начин (навести)                         
                                   
                                   

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

  1. Веома много                             
                                   

  2. Делимично                             
                                   

  3. Мало                              
                                   

  4. Сасвим бескорисно                            
                                   
                                   

41.  Које је ваше занимање на том послу?                    
                             попуњава статистика  
                               

  Уписати                             
                                   
                                   

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

  1. Самосталан                            
                                   

  2. Запослени радник на неодређено време, са пуним радним временом                
                                   

  3. Запослени радник на неодређено време, са скраћеним радним временом              
                                   

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

  5. Запослени радник на одређено време, са скраћеним 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?  

(могућност више одговора) 
                     

                                   

  1. Приход, профит, зарада, итд.                         
                                   

  2. Пензионо осигурање                           
                                   

  3. Здравствено осигурање                           
                                   

  4. Плаћено годишње одсуство                         
                                   

  5. Плаћено боловање                           
                                   

  6. Отпремнина                            
                                   

  7. Осигурање у сличају незапослености                       
                                   

  8. Плаћена обука                            
                                   

  9. Заштита на раду                            
                                   

  10. Остала права (превоз, топли оброк, итд.)                      
                                   

  11. Никаква права                            
                                   
                                   

43.  Колико месечно зарађујете на овом послу (у просеку)?                  
                                   
                РСД                  
                                   
                                   

44.  Колико се уплаћује за доприносе?                  
                                   

  (уписати)            РСД                  
                                   

  Уколико особа не зна уписати 00                        
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45.  Колико се уплаћује за порезе?                  
                                   

  (уписати)            РСД                  
                                   

  Уколико особа не зна уписати 00                        
                                   
                                   

46.  А/ Да ли сте прошли обуку када сте почели да радите овај посао?               
                                   

  1. Да                                
                                   

  2. Не                                       47            
                                   
  Б/ Коју врсту обуке сте прошли?                        
   (могућност више одговора)                       
                                   

  1. Стицање знања и вештина везаних за посао                      
                                   

  2. Друга обука која се није односила на посао                      
                                   

  3. Развој производње                           
                                   

  4. 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 (уписати)                            
                                   
                                   

47.  А/ Да ли сте задовољни вашим послом?                      
                                   

  1. Да                                
                                   

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

  1. Да                                
                                   

  2. Не                                        48           
                                   

  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                     
                                   
                                   

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

  1. Да, наравно                             
                                   

  2. Вероватно да                          
                                   

  3. Вероватно не                             
                                   

  4. Не                                
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49.  У којој мери је економска криза утицала на ваше домаћинство?              
                                   

  1. Много                              
                                   

  2. Делимично                             
                                   

  3. Уопште није утицала                      крај анкете  
                                   
                                   

50.  Како је криза утицала на вас лично?                       
  (могућност више одговора)                       
                                   

  1. Не могу да нађем посао                          
                                   

  2. Остао сам без посла                           
                                   

  3. Смањили су се часови рада                          
                                   

  4. Кашњење плате                            
                                   

  5. Смањење плате                            
                                   

  6. Неплаћени социјални доприноси                        
                                   

  7. Банкрот                             
                                   

  8. Остало                               
                                   
                                   

51.  Како је криза утицала на чланове вашег домаћинства?                  
  (могућност више одговора)                       
                                   

  1. Не могу да нађу посао                          
                                   

  2. Остали су без посла                           
                                   

  3. Смањили су се часови рада                          
                                   

  4. Кашњење плате                            
                                   

  5. Смањење плате                            
                                   

  6. Неплаћени социјални доприноси                        
                                   

  7. Банкрот                             
                                   

  8. Остало                               
                                   

 
 
 
 
 

Извештај анкетара 

 
52. Трајање анкетирања       
 

Часова .....................................................................................     
                                         
Минута ................................................................................      
                                         
                      
                                         
                                         
53.  Шифра анкетара ...................................................                          
                                         
54. Шифра контролора .....................................................             Потпис анкетара 
                                         
55. Датум анкетирања .....................                               
            (дан) (месец) (година)                      
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