
Анкета на тему миграција и интеграција (анкета о миграцијама) 

О чему се ради у анкети на тему „миграција и интеграција”? 

Миграције и интеграција јесу вишеслојне теме о којима постоје различита мишљења. Путем 
ове анкете желимо да чујемо ставове људи из свих група становништва. 

Ове се информације не могу пронаћи у редовним статистикама нити у базама података органа 
јавне власти. Из тог разлога анкете чине неизоставан извор приликом израде званичних 
извештаја. Зато вас молимо за помоћ! Пруженим информацијама дајете значајан допринос, јер 
само када сваки испитаник и испитаница савесно и искрено одговори на постављена питања, 
можемо стећи реалну слику о стању у Аустрији.  

Резултати истраживања биће објављени у Статистичком годишњаку „Миграција и интеграција” 
и у „Извештају о социјалној и нормативној интеграцији”. 

Који је правни основ за спровођење анкете? 

Учествовање у анкети не подлеже никаквим законским обавезама давања података и стога је 
заснована на добровољности. За квалитет података је, међутим, неопходан велики обухват 
анкетом. Анкету је наручио и финансира је Кабинет савезног канцелара, а део је од 2017. 
законски обавезног праћења интеграција. 

Ко спроводи анкету? 

Анкету спроводи аустријски Завод за статистику Statistik Austria. Statistik Austria по јавном 
налогу израђује квалитетне статистике и анализе о аустријском друштву и привреди. Ови 
подаци представљају поуздан основ за доношење одлука у политици, јавној управи, економији 
и међународним институцијама. Statistik Austria предузеће је у служби аустријске јавности и 
непрофитно је. Тачност, непристрасност, објективност и релевантност јесу водиље у раду 
Завода за статистику Statistik Austria. Као водећи пружалац услуга у области информисања 
Statistik Austria прикупља највеће статистичке узорке који омогућавају извођење прецизних 
закључака о друштвеном и привредном животу. При томе се користе савремени инструменти 
за обезбеђење квалитета. 

Како се бирају испитаници? 

Анкетом није могуће обухватити све особе које живе у Аустрији због времена и трошкова које 
би то изискивало. Зато се бирају особе које би што тачније требало да осликавају све 
становништво настањено у Аустрији, односно подгрупе од значаја за анкету. Испитаници се 
бирају насумично, чиме се осигурава да свако има подједнаке изгледе да буде учесник или 
учесница. 

Како се одвија анкета? 

Анкета о миграцијама јесте анкетирање појединаца које се може спровести на интернету путем 
лаптоп рачунара, паметних телефона или рачунара. Особе изабране за статистички узорак 
добијају допис с обавештењем које садржи линк ка упитнику на интернету и приступне податке 
(корисничко име и лозинку). 

О чему се ради у анкети? 

У упитнику анкете о миграцијама очекујте питања о личним погледима на тему миграција и 
интеграције, нпр. како оцењујете суживот Аустријанаца и досељеника, као и колико често и у 
којим сферама живота долазите у контакт с Аустријанцима, односно с досељеницима. 

У склопу анкете биће приказана само питања релевантна за конкретну особу. Даљи ток питања 
зависи од претходно датих одговора. 



Шта добијате као захвалницу за учествовање? 

По завршетку анкете добијате ваучер за куповину у вредности од 10 евра. Ваучер можете да 
искористите у бројним продавницама и ресторанима. Такође се можете одлучити за 
добровољни прилог: Statistik Austria донираће ваших 10 евра пројекту за заштиту природе под 
називом „Ренатурација висинских мочвара као складишта угљен-диоксида у Наскеру” (CO2-
Speicher-Hochmoorrenaturierung im Nassköhr). Ако желите да сазнате више о пројекту заштите 
природе који спроводи Јавно предузеће за газдовање шумама Österreichische Bundesforste AG, 
детаљне информације можете пронаћи у опису пројекта (доступно само на немачком језику). 

Како штитимо ваше податке? 

Миграција и интеграција за многе особе представљају врло личну тему. Стога се са свим 
информацијама поступа на строго поверљив начин. 

Опсежне информације о заштити података о личности у вези с овом анкетом пронаћи ћете у 
нашем листу о заштити података (.pdf). Статистичка тајна и заштита ваших личних података 
спадају у наша најважнија начела. Поред тога подлежемо аустријском Савезном закону о 
званичној статистици, Општој уредби о заштити података о личности и Закону о заштити 
података о личности. Статистички подаци обрађују се без упућивања на лично име 
(псеудонимизовано). Име и презиме и адреса потребни су само ради ступања у контакт. Ови се 
подаци чувају одвојено од одговора у бази података и бришу се по завршетку анкете. Из 
података који се подвргавају вредновању обрисани су лични подаци попут имена и адресе. 
Поврх тога се вредновање не врши у односу на појединачне особе, већ искључиво групе особа. 
У резултатима се сходно томе више не могу препознати појединачни одговори. У заштиту 
података о личности такође спада забрана достављања података који садрже личне 
информације, било државним органима или предузећима. 

Да ли је анкета законски обавезна? 

Немате законску обавезу да учествујете у анкети. Учешће је потпуно добровољно. За 
учествовање такође добијате мали знак пажње. 

Контакт 

Можете нас позвати на број +43 1 71128–8994 (немачки и енглески) 

Од понедељка до петка између 9 и 15 сати (радним данима) 

Е-пошта: migration@statistik.gv.at 

https://ws21tred.statistik.local/fileadmin/pages/1218/MI23_Datenschutzblatt_DE_Web_BF.pdf
http://www.statistik.at/datenschutz
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006095
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1528130637430&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
mailto:migration@statistik.gv.at

