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Усклађивање породичног и професионалног живота 
                                   

1.  Да ли имате бар једно дете ( ваше или вашег супружника)  узраста до 14 година, а које живи у вашем домаћинству? 
                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                        5            
                                   

                                   
                                   

2.  Да ли за ваше најмлађе дете користите неке од услуга чувања деце у току седмице (у периодима када дете не 
похађа школу, није на празницима и сл.) ? 

 

                                   
  1. Да, до 10 сати недељно                         
                                   
  2. Да, од 10  до 20 сати недељно                        
                                   
  3. Да, од 20  до 30 сати недељно                         
                                   
  4. Да, од 30  до 40 сати недељно                         
                                   
  5. Да, више од 40 сати недељно                         
                                   
  6. Не                                
                                   
                                   

Следе питања везана за одређене периоде и ситуације када уобичајене услуге чувања деце нису доступне 
                                   

3.  Да ли сте узимали слободне дане,  радили мањи број сати или сте користили неке друге облике скраћеног радног 
времена у овим ситуацијама (када уобичајене услуге чувања деце нису доступне, нпр. када је старатељ 
болестан, на одмору и сл.)?   

 

                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                        5            
                                   

  3. Не, зато што сам незапослен / на                                5            
                                   
                                   
                                   

4.  Да ли је дете/ деца о којем говоримо предшколског узраста или иде у школу?        
                                   
  1. Предшколског узрасата                           
                                   
  2. Дете иде у школу                            
                                   
  3. И предшколског и школског узраста                        
                                   
                                   
                                   

5.  Да ли редовно водите бригу о свом или о детету свог партнера, које не живи у вашем домаћинству, или  
неком другом детету до 14 година старости било да живи са вама у  домаћинству или не? 

  

                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                        8           
                                   

                                   
                                   

6.  Да ли је један од разлога зашто радите скраћено радно време или уопште не радите и тај што вам одговарајуће 
услуге чувања деце нису доступне или их не можете приуштити? 

 

                                   
  1. Да                                
                                   

  2. Не                                        8            
                                   

  3. Особа ради пуно радно време                                11           
                                   
                                   
                                   

7.  Наведите главни разлог због којег радите скраћено или уопште не радите, а да је у вези са недостатком услуга 
чувања деце? 

 

                                   
  1. Услуге чувања деце нису ми доступне                      
                                   
  2. Услуге чувања деце су прескупе                        
                                   
  3. Услуге чувања деце су неодговарајућег квалитета                   
                                   
  4. Други разлози                             
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Поред бриге о деци, често и нега рођака или пријатеља  који су упућени на вашу бригу, утиче на свакодневни 
живот и радни дан  ( нпр. брига о особама које имају дуготрајне здравствене проблеме, о особама са посебним 

потребама, старим и болесним лицима, итд).   
                                      

8.  Да ли редовно водите бригу о пријатељима или рођацима, старијим од 15 година, а којима је ваша нега неопходна ? 
                                      
  1. Да                                   
                                   

  2. Не                                           11         
                                   
                                      

9.  Да ли је један од разлога зашто радите скраћено радно време или уопште не радите и тај што вам одговарајуће услуге 
бриге о одраслим болесним и лицима са посебним потребама нису доступне или их не можете приуштити?  

                                      
  1. Да, то је је разлог због  којег радим скраћено радно време                   
                                      

  2. Не, то није је разлог због  којег радим скраћено радно време                           11         
                                      

  3. Особа ради пуно радно време                                   11         
                                      

  4. Не, овај разлог не утиче на моје радно време, јер сам ја незапослено лице                       17         
                                      
                                      

10.  Наведите главни разлог због којег радите скраћено, а да је у вези са недостатком услуга бриге о одраслим 
болесним лицима и лицима са посебним потребама 

 

                                      
  1. Такве услуге  нису ми доступне                           
                                      

  2. Такве услуге су прескупе                            
                                      

  3. Такве услуге су неодговарајућег квалитета                        
                                      

  4. Други разлози                               
                                      

Пређимо на питања везана за ваш посао. Постоје догађаји који утичу на уобичајену радну рутину и ремете је, у 
смислу да траже одсуство са посла.  С тим у вези, занима нас да ли имате могућност да организујете свој 

професионални живот  у складу са дешавањима у породици ( нпр. болест, несрећан случај или операција члана 
породице, сахрана у породици, затварање болница због епидемије, незгоде у кући и сл.) 

                                      
11.  Ко одређује почетак и крај вашег радног дана?                      

                                      

  1. Послодавац                                        13         
                                      

  2. Запослени                                
                                      

  3. Лице је незапослено                                     17         
                                      
                                      

12.  Какво вам је радно време?                        
                                      

  1. Флексибилно радно време                                    14         
                                      

  2. Фиксни радни сати, али постоји флексибилност  у току дана                   
                                      

  3. Сами одређујете радно време (немате формално одређене сате)                          14         
                                      

  4. Остало                                 
                                      
                                      

13.  Да ли сте у могућности да због породичних разлога, мењате почетак или /и крај радног времена (најмање за један 
сат)? 

 

                                      
  1. Врло могуће                                
                                      

  2. Мало могуће                                
                                      

  3. Немогуће                                 
                                      
                                      

14.  Да ли сте у могућности да због породичних разлога  узмете слободне дане, а при том да не користите одмор или 
одсуство? 

 

                                      
  1. Врло могуће                                
                                      

  2. Мало могуће                                
                                      

  3. Немогуће                                 
                                      
                                      

15.  У задњих 12 месеци, да ли сте радили скраћено  у трајању од бар једног месеца, а да је то било због породичних 
разлога (не укључујући празнике и слободне дане)? 

                                      
  1. Да                                   
                                   

  2. Не                                   
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16.  Да ли сте узимали слободне дане на послу, због болести у породици или хитног случаја, у задњих 12 месеци?  

                                   

  1. Не, није било потребе                             
                                   

  2. Не, није било могуће                             
                                   

  3. Да, користио/ла сам слободне плаћене дане                      
                                   

  4. Да, користио/ла сам  слободне дане, али не увек плаћене                  
                                   

  5. Не, користио/ла сам празнике и сл.                          
                                   
                                   

Овај део упитника односи се на питања о одсуству због неге детета, за децу која су старости до 8 година и 
живе у домаћинству. 

                                   
17.  Да ли имате бар једно дете ( ваше или вашег супружника)  узраста до 8 година, а које живи у вашем домаћинству?  

                                      
  1. Да                                   
                                   

  2. Не                                           24         
                                   
                                   

18.  Да ли сте икада редуковали часове рада, у трајању од барем једаног месеца (не узимајући у обзир породиљско 
одсуство), како би сте се бринули о најмлађем детету у вашем домаћинству? 

 

                                      
  1. Да                                   
                                   

  2. Не                                   
                                      

  3. Нисте радили, нити сте икада раније били запослени                   24    
                                   
                                   

19.  Да ли сте икада престали да радите, барем један месец (не узимајући у обзир породиљско одсуство), како би сте 
се бринули о најмлађем детету у вашем домаћинству? 

 

                                      
  1. Да                                   
                                   

  2. Не                                           21         
                                   
                                   

20.  Да ли сте икада престајали да радите због бриге о најмлађем детету у периоду:         
                                   

  1. До 3 месеца                                
                                   

  2. Од 3 до 6 месеци                              
                                   

  3. Од 6 месеци до 1 године                            
                                   

  4. Дуже од 1 године                              
                                   

  5. Још се нисте вратили на посао                          
                                   
                                   

21.  У последњих 12 месеци да ли сте користили одсуство за негу детета ( најмлађег детета )?  
                                   

  1. Да                                   
                                   

  2. Не                                           23          
                                   

  3. Није било потребе за коришћење одсуства                           24      
                                   

  4. Лице је незапослено годину дана и дуже                            24      
                                   
                                   

22.  Колико дуго је то одсуство трајало?  
                                   

  1. До 3 месеца                                    24      
                                   

  2. Од 3 до 6 месеци                                  24      
                                   

  3. Од 6 месеци до 1 године                               24      
                                   

  4. Дуже од 1 године                                  24      
                                   

  5. Још увек сте на одсуству                                24      
                                   
                                   

23.  Наведите главне разлоге због којих нисте користили одсуство за негу детета?  
                                   

  1. Финансијски ралози                              
                                   

  2. Послодавац није дозволио                            
                                   

  3. Због посвећености послу                            
                                   

  4. Радни распоред ми није дозволио                          
                                   

  5. Планирам да га искористичм у будућем периоду                     
                                   

  6. Нисам имао сигуран посао у том периоду                        
                                   

  7. Није било правне основе да добијем такву врсту одсуства                  
                                   

  8. Други разлози                               
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Питања која се односе на вас, ваше домаћинство и миграције                                              
(одговарају сва лица од 15-64 године) 

                                   

24.  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       
                                   
                                   

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

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

26.     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                             
                                   
                                   

27.  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                               
                                   
                                   

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

  1. Да                                
                                   

  2. Не                                        41           
                                   

  3. Никада се нисте селили                          
                                   
                                   

29.  Наведите ваше првобитно пребивалиште                     
                                   

  1. Село                               
                                   

  2. Мали град                              
                                   

  3. Велики град                             
                                   

  4. Друга земља                             
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30.  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                            
                                   
                                   

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

  2. Не                                        41           
                                   
                                   

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

  1. Да бисте били са вашом породицом                                37           
                                   

  2. Због образовања/обуке/учења заната                       
                                   

  3. Због посла, разлога који се односе на запослење                            35           
                                   

  4. Остали разлози                                    37         
                                   
                                   

33.  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                            
                                   
                                   

34.  И у којој земљи?                                    37           
                                   
                                   

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

  2. 3-6 месеци                             
                                   

  3. 7-12 месеци                             
                                   

  4. Више од 12 месеци                            
                                   
                                   

36.  И у којој земљи?                                  
                                   
                                   

37.  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                               
                                   
                                   

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

  2. Не                                        41           
                                   
                                   

39.  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)                         
                                   
                                   

40.  Подршка / помоћ коју сте примили била је                     
                                   

  1. Веома корисна                             
                                   

  2. Делимично корисна                            
                                   

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

  2. Не                       крај            
                                   
                                   

42.  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                            
                                   
                                   

43.  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  
                                   
                                   

44.  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)                          
                             

 
 
 
 
 
 
 
 


