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Усклађивање породичног и професионалног живота 
 - април  2010. - 

 
 

МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО 
 

Питања у овом модулу односе се само на лица стара од 15 до 64 године. За утврђивање 
старости погледајте питања у упитнику Анкета о радној снази, у колонама од 2 до 4 и у 
колони 6 (датум рођења).  

То практично значи, да циљној старосној групи која се обухвата истраживањем АРС/1 
припадају сва лица чији је датум рођења од 12. априла 1946. закључно са 18. априлом 1995. 

Са прве стране АРС упитника треба преписати идентификационе податке на прву страну 
модула. Елементи за попуњавање идентификационих података налазе се на приложеном 
обрасцу АРС-а.  
  
Упитник Усклађивање породичног и професионалног живота састоји се из шест делова. 
Први део садржи питања у вези деце испитаника или/и испитаниковог  партнера, која живе у 
њиховом домаћинству и  узраста су до 14 година. У другом делу упитника су питања која се 
односе на децу испитаника или/и испитаниковог  партнера, која живе у њиховом 
домаћинству и  узраста су до 14 година и када уобичајене услуге чувања деце нису 
доступне, нпр. када је старатељ болестан, на одмору и сл. Трећи део садржи питања  у вези 
бриге о рођацима или пријатељима, који не живе у испитаниковом домаћинству, старијим од 
15 година. У четвртом делу су питања везана за испитаников посао и усклађивање 
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.).Пети део упитника се односи на питања о одсуству због неге детета, за децу која 
су старости до 8 година и живе у домаћинству. У шестом делу су питања везана за 
испитаника, његово домаћинство и миграције. 

ПРВИ ДЕО УПИТНИКА 

1.Да ли имате бар једно дете ( ваше или вашег супружника)  узраста до 14 година, а које 
живи у вашем домаћинству? На ово питање одговарају сва лица старости 15 до 64 
године. 

Ако је одговор да, уписати шифру 1. 
Ако је одговор не, уписати шифру 2 и прећи на питање 5. 
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 2.  Да ли за ваше најмлађе дете користите неке од услуга чувања деце (у периодима 
када дете не похађа школу, није на празницима и сл.) ? На ово питање одговарају сва 
лица која су код питања бр.1 одговорила са “Да”. 

Услуге чувања деце обухватају: јаслице, обданишта, плаћено чување деце, продужни боравак 
у школама и сл. Време проведено у школи, школским  и спортским активностима, курсевима 
и сл. не спадaју у услуге чувања деце.  

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
 

ДРУГИ ДЕО УПИТНИКА 

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.)? 

  Одговарају сва лица старости 15-64 година, а која имају бар једно дете ( њихово или 
његовог супружника ) старости до 14 година које живи у њиховом домаћинству и која 
су у АРС упитнику рeкла да су радила у току посматране седмице макар један сат, или 
су имала неки посао на којем примају плату, а са којег су била одсутна током целе 
посматране седмице, или  су на питање 94 – “Да ли сте икада раније радили” из АРС 
упитника одговорили са “ДА”).  

Ако је одговор да, уписати шифру 1. 
Ако је одговор не, уписати шифру 2 и прећи на питање 5. 
Ако је одговор не, зато што сам незапослен / незапослена, уписати шифру 3 и прећи на 
питање 5. 

4. Да ли је дете/ деца  о којем говоримо предшколског узраста или иде у школу?  

Одговарају сва лица старости 15-64 година, а која имају бар једно дете ( њихово или 
њиховог супружника ) старости до 14 година које живи у њиховом домаћинству и која 
су у АРС упитнику рeкла да су радила у току посматране седмице макар један сат, или 
су имала неки посао на којем примају плату, а са којег су била одсутна током целе 
посматране седмице, или  су на питање 94 – “Да ли сте икада раније радили?” из АРС 
упитника одговорили са “ДА”).  
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Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 

 
 

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? Одговарају сва лица старости 15-64 година. 
 
“ Редовно“ се дефинише као устаљено (свакодневно, сваке недедеље...) и учестало, а не 
само повремено тј. с времена на време. 

 
Ако је одговор да, уписати шифру 1. 
Ако је одговор не, уписати шифру 2 и прећи на питање 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?  

Одговарају сва лица старости 15-64 година  и  лица која су на питање бр. 5 одговорила са 

Да тј. 1 или  на питање бр.1 одговорила са Да тј. 1  и на питање 78 – Да ли радите 

одговорила са шифром различитом од 1, или уопште није одговорио и на питање  79 – 

Разлог зашто радите краће од пуног радног времена одговорила са шифром различитом 

од 3, или уопште нијсу одговорила на ово питањ еиз АРС упитника и на питање 112 – 

Разлог зашто нисте тражили посао одговорили са шифром различитом од 3, или уопште 

нијсу одговорила на ово питање. 

Ако је одговор да, уписати шифру 1. 
Ако је одговор не, уписати шифру 2 и прећи на питање 8. 
Ако је одговор особа ради пуно радно време, уписати шифру 3 и прећи на питање 11. 

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

 Одговарају сва лица старости 15-64 која су код питања 6 одговорила са ДА- 1 или су у 
АРС упитнику на питање 80 – Разлог због којег лично бринете о деци или неспособним 
одраслим лицима, одговорили са 1 или 3. 

Упутство за ово питање погледајте у Методолошком упутству АРС-а, страна 48-49. 
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Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 

 

 

 

 

 

 

 

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

Анкетар уписује назив земље (државе).  
Код овог питања уписује се садашњи назив земље (државе). 

    Б/ Земља рођења ваше мајке (тренутне границе држава узимају се у обзир) 

Анкетар уписује назив земље (државе).  
Код овог питања уписује се садашњи назив земље (државе). 

2.   А/ Држављанство вашег оца у време његовог рођења. 
      Б/ Држављанство ваше мајке у време њеног рођења. 

Уписати назив држављанства. 
 

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

На основу изјаве испитаника уписати шифру (редни број одговора) у одговарајућу кућицу. 
Детаљно објашњење овог питања видети у методолошком упутству за Анкету о радној снази.  

4. Занимање/статус вашег оца / мајке 



 5

На основу изјаве испитаника уписати одговарајућу шифру (редни број одговора) у 
одговарајућу кућицу. Уписати одговор у одговарајућу колону посебно за оца, а посебно за 
мајку. Детаљно објашњење овог питања видети у методолошком упутству за Анкету о радној 
снази. 

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

Ако је одговор да, уписати шифру 1. 
Ако је одговор не, уписати шифру 2 и прећи на питање 18. 
Ако се испитаник никада није селио, уписати шифру 3 и прећи на питање 18. 

6. Наведите ваше првобитно пребивалиште 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 

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

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
Ако испитаник наведе одговор који није садржан у питању, потребно је такав одговор 
уписати под 4.  и доделити шифру 4. 

8. Да ли сте икада живели у иностранству? 

Ако је одговор да, уписати шифру 1 и прећи на следеће питање. 
Ако је одговор не, уписати шифру 2 и прећи на питање 18. 

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

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
 
Уколико испитаник да одговор под 1, прећи на питање 14.  
Уколико испитаник да одговор под 2, прећи на следеће питање.  
Уколико испитаник да одговор под 3, прећи на питање 12. 
Уколико испитаник да одговор под 4, прећи на питање 14.  

10. Колико дуго сте школовали у иностранству? 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 

11. И у којој земљи? 
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Уписати назив и прећи на питање 14.  

12. Колико дуго сте радили у иностранству? 

Анкетар треба да упише добијени одговор у одговарајућу кућицу одговарајућом шифром 
(редни број одговора). 

13. И у којој земљи? 

Уписати назив. 

14. Зашто сте се вратили у земљу вашег порекла? 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
Ако испитаник наведе одговор који није садржан у питању, потребно је такав одговор 
уписати под 7.  и доделити шифру 7. 

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

Ако је одговор да, уписати шифру 1 и прећи на следеће питање. 
Ако је одговор не, уписати шифру 2 и прећи на питање 18. 

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

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
Ако испитаник наведе одговор који није садржан у питању, потребно је такав одговор 
уписати под 5.  и доделити шифру 5. 

17. Подршка/помоћ коју сте примили била је... 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 

18. Да ли бисте се преселили? 

Ако је одговор да, уписати шифру 1 и прећи на следеће питање. 
Ако је одговор не, уписати шифру 2 и прећи на питање 22. 

19. Који би био ваш главни разлог пресељења? 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
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20. Где бисте се преселили? 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
Ако је одговор шифра 4, уписати назив земље. 

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

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
Ако испитаник наведе одговор који није садржан у питању, потребно је такав одговор 
уписати под 7.  и доделити шифру 7. 
 
 
 

ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И РАДНУ 
ИСТОРИЈУ 

 
Упитник  Анкете о радној снази садржи питања  у вези са  највишим стеченим  нивом 
образовања, годином када сте стекли највиши степен образовања / завршили обуку и 
подручјем највишег стеченог образовања / завршене обуке.  
 
Формални систем образовања је дефинисан као образовање са следећим карактеристикама: 
 

- утврђен је циљ и ниво образовања; 
- одржава се у образовним институцијама које су у оквиру формалног система 
образовања (школе, високе школе и факултети); 

- завршавањем школа и факултета које су у систему формалног образовања добијају се 
сведочанства и дипломе које су признате од стране министарства просвете. 

22. Да ли сте завршили формално образовање? 

Да, шифра 1 – се уписује за лице које је завршило формално образовање. 
 
Не, шифра 2 - се уписује за лице које није завршило формално образовање. Лице за које је 
уписана ова шифра не одговара на питање 23, већ прелази на питање 24. 
 
Никада нисте похађали школу, шифра 3 – се уписује за лице које никада није похађало 
школу.  
Лице за које је уписана ова шифра не одговара на питања од 23 до 30, него директно даје 
одговор на питање 31. 

23. Када сте завршили формално образовање? 
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На ово питање одговарају само лица која су код питања бр. 22 (Да ли сте завршили формално 
образовање ?) одговорила шифром 1, односно лица која су  у упитнику АРС -  Највиша 
завршена школа/обука,  уписала неку од ових шифара: од 02 до 10.  
 
Анкетар треба да упише годину и месец када је лице завршило формално образовање. За  
лице које не зна годину или месец завршетка формалног образовања, треба уписати 00. 
Прећи на питање 26. 

24. Зашто нисте завршили формално образовање? 

На ово питање одговарају само лица која су код питања бр. 22. (Да ли сте завршили 
формално образовање ?) одговорила шифром 2. 
 

Битно је да лице наведе главни разлог због којег није наставило формално школовање. 
Треба узети у обзир први (спонтани) одговор испитаника. 
Прекид формалног образовања подразумева напуштање формалног школовања, последњи  
пут, без повратка, без обзира да ли је то школовање успешно завршено или није. 

На ово питање могућ је један одговор. 
 
На питање се одговара уписивањем шифре у одговарајућу кућицу. Шифра је редни број 
понуђеног одговора, којег  испитаник наведе као главни разлог због којег није наставио 
формално образовање.   
 
Уколико је одговор шифра 1 – још увек се школујете, наставити са питањем 25.  
Уколико је одговор шифра 10, треба уписати разлог због којег лице није наставило 
формално образовање.  
Уколико је одговор шифра од 2 до 10 прећи на питање 26. 

25. А/ Коју школу тренутно похађате? 

На ово питање се одговара уписивањем шифре у одговарајућу кућицу. Шифра је редни број 
понуђеног одговора (ниво образовања). 
 
Ако је одговор шифра 1, прећи на питање 26. 
 
Ако је одговор шифра 2 прећи на питање 25Б. 
Ако је одговор шифра 3 или 4, прећи на питање 25В. 

      Б/Да ли је образовање које похађате усмерено на: 

Анкетар треба да упише одговарајућу шифру (редни број одговора). Код шифре 2 треба 
прецизно уписати и област стручног образовања. 

      В/Подручје образовања  
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Приликом одговора на ово питање треба уписати шифру понуђених подручја образовања из 
табеле.  
Детаљно објашњење овог питања видети у методолошком упутству за Анкету о радној снази. 

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

Ако је одговор да, уписати шифру 1 и прећи на следеће питање. 
Ако је одговор не, уписати шифру 2 и прећи на питање 28. 

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

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
Ако испитаник наведе одговор који није садржан у питању, потребно је такав одговор 
уписати под 8. и доделити шифру 8.  

28. А/ Која је ваша највиша завршена школа 

Ако је одговор шифра 1 или 2, прећи на питање 31. 
Ако је одговор шифра 3 прећи на питање 28Б. 
Ако је одговор шифра 4 или 5, прећи на питање 28В. 
 
Детаљно објашњење овог питања видети у методолошком упутству за Анкету о радној снази. 

     Б/ Да ли је ваше образовање усмерено на: 

Анкетар треба да упише одговарајућу шифру (редни број одговора). Код шифре 2 треба 
прецизно уписати и област стручног образовања. 

     В/Подручје највишег стеченог образовања  

Приликом одговора на ово питање треба уписати шифру понуђених подручја образовања из 
табеле.  
Детаљно објашњење овог питања видети у методолошком упутству за Анкету о радној снази. 

 

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

На ово питање анкетар треба да упише одговарајућу шифру у одговарајућу кућицу. Шифра 
је редни број понуђеног одговора. 
Уколико је одговор шифра 4, прећи на питање 31. 
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30. Наведите два главна разлога зашто сте радили (или радите) током формалног 
образовања? 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора) за оба разлога у одговарајуће колоне. 
Ако испитаник наведе одговор који није садржан у питању, потребно је такав одговор 
уписати под 5. и доделити шифру 5. 

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.). 
 
Анкетар треба да упише све активности у колону 1, почев од прве која је следила по 
завршетку формалног образовања и заврши са садашњом активношћу. После попуњене прве 
колоне, анкетар треба да пређе на попуњавање осталих питања (дефинисаних у колонама) 
ред по ред за сваку активност (колико је трајала појединачна активост, занимање, и др.). 
 
Анкетар уноси шифре за све одговоре добијене од испитаника, а према појединачним 
шифарницима за активности, занимања, уговоре, врсту посла и делатности датим у 
упитнику. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА САДАШЊИ ПОСАО 

32. Да ли сте икада тражили посао и нисте га нашли? 
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Анкетар треба да упише одговарајућу шифру (редни број одговора). 

 
Ако је одговор шифра 1 – Да, прећи на следеће питање. 
Ако је одговор шифра 2 – Не, прећи на питање 34. 

33. Колико се пута то догодило? 

Анкетар треба да упише број покушаја тражења посла.  

34. Колико дуго је трајало најдуже тражање посла? 

Анкетар треба да упише број месеци и/или година колико је трајало најдуже тражење посла. 
Уколико тражење посла није трајало, већ је лице одмах нашло посао, треба уписати 00.  

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

(Одговор треба да се слаже са редом 10 – односно последњом активношћу, код питања 31) 
 
Анкетар треба да упише одговарајућу шифру (редни број одговора). 

 
Ако је одговор шифра од 1 до 5, прећи на питање 49. 
 
Ако је одговор шифра 6 или 7, прећи на следеће питање. 

36. Када сте почели да радите на садашњем послу? 

Уписати годину и месец у одговарајуће кућице. 

37. Колико сте дуго тражили садашњи посао? 

Уписати број месеци колико испитаник изјави да је тражио овај посао. 
Ако испитаник није морао да тражи посао уписати 00. 

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

Ако је одговор шифра 1 – Да, прећи на следеће питање. 
 
Ако је одговор шифра 2 – Не, прећи на питање 39. 

      Б/Које сте потешкоће имали?  

Могућност више одговора. 
Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и за сваки да упише шифру (редни 
број одговора).  
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Ако испитаник наведе одговор који није наведен у питању, потребно је такав одговор 
уписати под 12. и доделити шифру 12. 

39. Како сте сазнали за овај послао? 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
Ако испитаник наведе одговор који није садржан у питању, потребно је такав одговор 
уписати под 8. и доделити шифру 8. 

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

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 

41. Које је ваше занимање на том послу? 

Детаљно објашњење овог питања видети у методолошком упутству за Анкету о радној снази. 

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

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
Детаљно објашњење овог питања видети у методолошком упутству за Анкету о радној снази. 
 
Самосталан - шифра 1  
Запослени радник који ради на неодређено време с пуним радним временом - шифра 2  
Запослени радник који ради на неодређено време са скраћеним радним временом - шифра 3  
Запослени радник који ради на одређено време, са пуним радним временом - шифра 4  
Запослени радник који ради на одређено време, са скраћеним радним временом - шифра 5 
Неплаћени помажући члан у породичном послу - шифра 6  

      Б/ Радите на основу: 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
 
 

      В/ Која права остварујете на том послу? (могућност више одговора) 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и за сваки да упише шифру (редни 
број одговора). 
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43.  Колико месечно зарађујете на овом послу? (у просеку) 

 Унети вредност у динарима. 

44.  Колико се уплаћује за доприносе? 

Унети вредност у динарима. 
Уколико лице не зна, уписати 00. 

45. Колико се уплаћује за порезе ? 

Унети вредност у динарима. 
Уколико лице не зна, уписати 00. 

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

Ако је одговор да, уписати шифру 1 и прећи на следеће питање. 
Ако је одговор не, уписати шифру 2 и прећи на питање 47. 

      Б/ Коју врсту обуке сте прошли? (могућност више одговора) 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 

      В/ Ко је обезбедио обуку? 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 

      Г/ Колико дуго је трајала обука? 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 

      Д/ Ко је платио обуку? 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
 

47.  А/ Да ли сте задовољни вашим послом? 

Ако је одговор да, уписати шифру 1. 
Ако је одговор не, уписати шифру 2. 
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       Б/ Да ли желите да промените посао? 

Ако је одговор да, уписати шифру 1. 
Ако је одговор не, уписати шифру 2 и прећи на питање 48. 

       В/ Због чега желите да промените посао? 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 

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

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 

49. У којоj мери је економска криза утицала на ваше домаћинство? 

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
Ако је одговор шифра 1 или 2 прећи на питање следеће питање. 
Ако је одговор шифра 3 - завршити анкетирање.  

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

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 

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

Анкетар треба да прочита испитанику понуђене одговоре и да упише одговарајућу шифру 
(редни број одговора). 
 
По добијању последњег одговора, захвалити испитанику и завршити анкетирање. 

 

 

 

 

 


