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По пи си ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва пред ста-
вља ју нај ма сов ни је и нај ком плек сни је ста ти стич ке ак ци је 
ко је се углав ном спро во де у де се то го ди шњој пе ри о ди ци. 
У по след њој по пи сној де ка ди, ко ја се, сход но пре по ру ка ма 
Ује ди ње них на ци ја, од но си на пе ри од од 2005. до 2014. го-
ди не, све зе мље чла ни це тре ба ло би да спро ве ду бар је дан 
по пис, ка ко би по пи сни по да ци би ли упо ре ди ви, и то не 
са мо ме то до ло шки и са др жин ски већ и вре мен ски. 

Од по пи са до по пи са при мет на је све из ра же ни ја 
по тре ба за но вим ин фор ма ци ја ма, а по го то во за ем пи-
риј ским оба ве ште њи ма о ми гра тор ним и со цио-еко-
ном ским ка рак те ри сти ка ма ста нов ни штва. О до ма ћин-
стви ма ће, та ко ђе, би ти при ку пљен ве ћи број по да та ка, 
а на ро чи то о ва ри је те ти ма срод нич ких од но са и по ро-
дич ног са ста ва уну тар до ма ћин ста ва. Исто та ко, и о 
ста но ви ма и усло ви ма ста но ва ња би ће при ку пље не ин-
фор ма ци је ко јих ни је би ло у са др жа ју ра ни јих по пи са.

Кар та 1.  Удео ста рач ких до ма ћин ста ва у укуп ном 
бро ју до ма ћин ста ва, По пис 2002.

Пре ма то ме, са свим је из ве сно да ће пред сто је ћи по-
пис пре ва зи ћи све до са да шње по пи се оби мом са др жа-
ја и из во ђе њем ни за но вих ин ди ка то ра из из вор них 
обе леж ја. Тај тренд ши ре ња спек тра ста ти стич ких ин-
фор ма ци ја од по пи са до по пи са, ка рак те ри сти чан за 
сва мо дер на дру штва, по ста је за ко но ме ран, јер се у са-
вре ме ним усло ви ма ра ци о нал но за сни ва ње и во ђе ње 
би ло ко је по ли ти ке (по пу ла ци о не, еко ном ске, стам бе-
не, здрав стве не итд.) не мо же ни за ми сли ти без по у зда-
них ста ти стич ких по да та ка. У сва ком слу ча ју, По пис 
ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва пред ста вља 
нај ва жни ји ста ти стич ки из вор по је ди нач них по да та ка 
о ста нов ни штву јед не др жа ве. Рас по ла га ти кван ти та-
тив ним по да ци ма о по пу ла ци ји, од нај ма ње про стор не 
је ди ни це, пре ко на се ља и оп шти не, до ни воа др жа ве, је-
сте есен ци јал на прет по став ка са вре ме ног од лу чи ва ња 
и упра вља ња на свим ни во и ма. 

Ре зул та ти пред сто је ћег по пи са у Ср би ји из у зет но су 
зна чај ни, не са мо са аспек та пра ће ња сло же них де мо-
граф ских и со цио-еко ном ских по ја ва у на шем дру штву, 
већ и са аспек та пра ће ња успе шно сти ре а ли за ци је стра-
те шких ци ље ва ко је је усво ји ла Вла да Ср би је (Стра те-
ги ја под сти ца ња ра ђа ња, На ци о нал на стра те ги ја о ста-
ре њу, Стра те ги ја рав но мер ног ре ги о нал ног раз во ја, 
Стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња од ра слих, Стра те ги ја 
по бољ ша ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том, Стра те-
ги ја раз во ја за по шља ва ња, Стра те ги ја раз во ја по љо при-
вре де, итд.). По ред то га, ре зул та ти По пи са ста нов ни-
штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2011. го ди не бит ни су и 
због кон ти ну и те та и упо ре ди во сти с ре зул та ти ма прет-
ход них по пи са, али и као на сле ђе ко је мо ра мо обез бе-
ди ти са да шњим и бу ду ћим ге не ра ци ја ма о основ ним 
де мо граф ским, еко ном ским, ет нич ким, обра зов ним, 
ми гра ци о ним и дру гим ка рак те ри сти ка ма ста нов ни-
штва Ср би је на по чет ку дру ге де це ни је 21. ве ка. 

Mеђународне пре по ру ке за по пи се
У ју лу 2005, Еко ном ски и со ци јал ни са вет УН (ECO-

SOC) усво јио је ре зо лу ци ју бр. 2005/13, ко јом се др жа-
ве чла ни це ор га ни за ци је УН под сти чу да спро ве ду 
по пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва и да 
ди стри бу и ра ју по пи сне ре зул та те „као основ ни из вор 
ин фор ма ци ја за ма ле обла сти, на ци о нал но, ре ги о нал-
но и ме ђу на род но пла ни ра ње и раз вој, као и да обез-
бе де по пи сне ре зул та те за на ци о нал не ин сти ту ци је, 
ор га ни за ци ју УН, Еуро стат и дру ге ме ђу на род не ор га-
ни за ци је, ка ко би по мо гле у про у ча ва њу ста нов ни штва, 
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окру же ња и дру штве но-еко ном ских раз вој них те ма и 
про гра ма“.1 

На зах тев Кон фе рен ци је европ ских ста ти сти ча ра 
(CES), пре по ру ке за др жа ве ECE ре ги о на раз ви је не су 
од стра не Еко ном ске ко ми си је УН за Евро пу (UNE CE), 
у са рад њи са Еуро стат-ом. Пр ве пре по ру ке за по пи се 
ста нов ни штва усво је не су 1959. го ди не за по пи се око 
1960. го ди не, а за тим за по пи се око 1970, 1980, 1990. и 
2000. го ди не. Пре по ру ка ма за по пи се око 2010. обе ле жа-
ва се, да кле, 50-го ди шњи ца из ра де пр вих пре по ру ка. 

1    Recommendations for the 2010 censuses of Population and Housing.

Про цес из ра де CES Пре по ру ка те као је па ра лел но с 
про це сом ре ви зи је Прин ци па и пре по ру ка за по пи се ста-
нов ни штва и до ма ћин ста ва (тзв. свет ске пре по ру ке). 

Основ ни ци ље ви пре по ру ка за По пи се ста нов ни-
штва, до ма ћин ста ва и ста но ва је су:

1.  да се обез бе ди ме то до ло шко упут ство и по др шка 
др жа ва ма у пла ни ра њу и спро во ђе њу по пи са;

2.  да се олак ша и уна пре ди упо ре ди вост по да та ка на 
ре ги о нал ном и ме ђу на род ном ни воу кроз се лек ци-
ју ску па основ них обе леж ја и хар мо ни за ци ју де фи-
ни ци ја и кла си фи ка ци ја.

Та бе ла 1. Пре по ру ке за по пи се: два па ра лел на про це са

Пре по ру ке за др жа ве ECE ре ги о на 
(CES) „Свет ске пре по ру ке“

Од ра жа ва ју ре ал ност и спе ци фич не 
по тре бе др жа ва ЕСЕ ре ги о на

Де таљ ни је су у сле де ћим обла сти ма:
– ор га ни за ци ја по пи са;

– упра вља ње по пи сним ак тив но сти ма;
– програм табелирања.

Др жа ве су под стак ну те да ко ри сте ова два се та пре-
по ру ка, ко ја су у осно ви ускла ђе на и ком пле мен тар на, 
с тим што су „свет ске пре по ру ке“ ши ре у ода би ру те-
мат ских обла сти, док су CES пре по ру ке спе ци фич ни је 
у ко ри шће њу не ких де фи ни ци ја и кла си фи ка ци ја. 

Пред но сти по пи са и на чи ни 
ње го вог спро во ђе ња

Пред но сти, од но сно спе ци фич но сти по пи са у од но су 
на дру ге ста ти стич ке ме то де при ку пља ња ин ди ви ду ал-
них по да та ка о ста нов ни штву, до ма ћин стви ма и ста но-
ви ма (узо рак, ре ги стар и др.) огле да ју се у сле де ћем:

1.  по је ди нач но по пи си ва ње – тер мин по пис ука зу је 
на то да се сва ка је ди ни ца по пи са (ли це, до ма ћин-
ство и стан) по пи су је одво је но; 

2.  исто вре ме ност – сва ка је ди ни ца по пи са се по пи су је 
у од но су на уна пред утвр ђен је дин ствен вре мен ски 
пе ри од (кри тич ни мо ме нат, по пи сна ноћ ...);

3.  уни вер зал ност – по пис се спро во ди јед но о бра зно 
на пре ци зно де фи ни са ној те ри то ри ји;

4.  по да ци за нај ни же те ри то ри јал не је ди ни це – по пи-
сом се при ку пља ју по да ци о бро ју и основ ним ка-
рак те ри сти ка ма по пи сних је ди ни ца за нај ма ње те-
ри то ри јал не је ди ни це у окви ру др жа ве, а у скла ду 
са за кон ским од ред ба ма о за шти ти лич них по да та-
ка гра ђа на; 

5.  де фи ни са на пе ри о дич ност – по пи си се спро во де у 
ре гу лар ним вре мен ским ин тер ва ли ма, ка ко би се 
одр жа ла упо ре ди вост по да та ка. Вре мен ске се ри је 
ко је се до би ја ју из по пи са омо гу ћа ва ју ис тра жи ва-
ње про шло сти, са да шњо сти, али су и осно ва за из-
ра ду про це на и про јек ци ја. 

Ово ме, сва ка ко, тре ба до да ти и чи ње ни цу да су ре зул-
та ти по пи са нај по у зда ни ја осно ва за из бор узо ра ка вр-
ло ши ро ког спек тра. 

Ге не рал но мо же мо го во ри ти о два на чи на спро во ђе-
ња по пи са:

1.  тра ди ци о нал на фор ма: пот пун об у хват је ди ни ца 
по пи са, би ло да се упит ни ци до ста вља ју по штом 
ста нов ни штву (САД), би ло да упит ни ке по пу ња ва 
по пи си вач на те ре ну (Ср би ја, Шпа ни ја, Грч ка, Ита-
ли ја, Пор ту га ли ја...) или их уру чу ју по пи си ва чи, а 
ста нов ни штво их по пу ња ва и по штом вра ћа ор га ни-
за то ру по пи са (Сло ве ни ја); 

2.  ме шо ви та фор ма: по пи си ва ње је за сно ва но на ре-
ги стру ста нов ни штва, а со цио-де мо граф ске ка рак-
те ри сти ке се при ку пља ју из дру гих ад ми ни стра тив-
них из во ра (Дан ска, Фин ска) или на ба зи ан ке те 
на ре пре зен та тив ном узор ку (Хо лан ди ја, Швед ска 
и др.).

Тра ди ци о нал на по пи сна фор ма по не кад во ди ка ме-
шо ви тој фор ми, и то ка да др жа ве спро во де тра ди ци о-
нал ни по пис, али по дат ке то ком вре ме на ажу ри ра ју по-
да ци ма из ре ги стра ста нов ни штва (Аустри ја, Бел ги ја, 
Лук сем бург, Швај цар ска).

Ин те ре сант но је спо ме ну ти и прак су САД и Фран-
цу ске, др жа ва ко је су раз ви ле но ве при сту пе у при ку-
пља њу по да та ка. Би ро за по пис САД, од 2005. го ди не, 
спро во ди ан ке ту на узор ку ма њег бро ја адре са (Ame ri-
can Com mu nity Sur vey). Ан ке та са др жи око 40 пи та ња 
о ста нов ни штву и стам бе ном фон ду и у су шти ни је за-
ме на за обра зац из по пи са, док ће по пис спро ве сти на 
обра сцу с ма њим бро јем пи та ња. По чев од 2004. го ди-
не, Фран цу ска у тзв. ро та ци о ном (rol ling) по пи су при-
ку пља по дат ке та ко што сва ке го ди не у пе ти ни оп шти-
на са ма ње од 10.000 ста нов ни ка спро во ди кла си чан 
по пис, док се ти исти по да ци при ку пља ју и на 8% узор-
ку оп шти на с ве ћим бро јем ста нов ни ка.

На гра фи ко ну се ја сно уоча ва по мак од тра ди ци о нал-
ног при сту па по пи су ка по ве ћа ној упо тре би ад ми ни-
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бо ље илу стру је ком па ра тив ни та бе лар ни пре глед, тј. 
„ли ста обе леж ја“ на стра ни 4 овог тек ста. 

Зна чај Проб ног по пи са 2009. 
за успе шну при пре му По пи са ста нов ни штва, 
до ма ћин ста ва и ста но ва 2011.

Проб ни по пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но-
ва би ће спро ве ден у пе ри о ду од 1. до 15. апри ла 2009. 
го ди не, и то на ре пре зен та тив ном узор ку од 250 по пи-
сних кру го ва, чи ме ће би ти об у хва ће но при бли жно 25 
хи ља да до ма ћин ста ва и око 70-75 хи ља да ли ца. 

Циљ проб ног по пи са је да се, кроз си му ла ци ју свих 
по пи сних ак тив но сти, про ве ре при пре мље на ме то до ло-
шка и ор га ни за ци о на ре ше ња, ка ко би пра во вре ме но 
би ли от кло ње ни сви евен ту ал ни не до ста ци и ка ко би 
се ста ти стич ки и ин фор ма тич ки ка дар об у чио за спро-
во ђе ње по пи са 2011. го ди не. 

Та ко ђе, је дан од кру ци јал них ци ље ва по пи са би ће 
иден ти фи ка ци о но по ве зи ва ње По пи са ста нов ни штва, 
до ма ћин ста ва и ста но ва и пред сто је ћег По пи са по љо-
при вре де (по след њи пут по пис по љо при вре де спро ве-
ден је дав не 1960. го ди не). На и ме, уко ли ко по пис по-
љо при вре де бу де вр шен у крат ком вре мен ском ро ку 
по сле по пи са ста нов ни штва, сход но пре по ру ка ма UN 
и FAO, пред ви ђе но је да се у то ку те рен ског спро во ђе-
ња по пи са ста нов ни штва иден ти фи ку ју до ма ћин ства с 
по љо при вред ним фон до ви ма ко ја ће би ти об у хва ће на 
пот пу ним по пи сом по љо при вре де, ка ко би на нај ра ци-
о нал ни ји на чин би ли ис ко ри шће ни по сто је ћи ка дров-
ски ре сур си, ин фор ма тич ка опре ма и фи нан сиј ска 
сред ства.

Гра фи кон 2.  Ста нов ни штво Ре пу бли ке Ср би је 
пре ма по лу и ста ро сти, По пис 2002.

Сне жа на Лак че вић, Љи ља на Ђор ђе вић
Републички завод за статистику Србије

стра тив них ре ги ста ра, узор ка и дру гих на чи на спро во-
ђе ња по пи са. 

Гра фи кон 1.  Ме тод при ку па ња по да та ка – прак са 
и пла но ви у окви ру ECE ре ги о на

Са др жај пред сто је ћег по пи са у Ср би ји 
у све тлу ме ђу на род них пре по ру ка 
и на ци о нал них по тре ба

Ка ко би упо ре ди вост по да та ка на ре ги о нал ном и гло-
бал ном ни воу би ла обез бе ђе на, у скло пу ме ђу на род них 
ме то до ло шких пре по ру ка дат је сет обе леж ја (за јед но 
с де фи ни ци ја ма и кла си фи ка ци ја ма) чи је се укљу чи ва-
ње пре по ру чу је за на ред ни по пис ста нов ни штва, до ма-
ћин ста ва и ста но ва. У за ви сно сти од зна ча ја, обе леж ја 
су кла си фи ко ва на на: основ на и до пун ска. Основ на 
(или оба ве зна) обе леж ја је су обе леж ја од ви тал ног ин-
те ре са, ка ко за зе мље ре ги о на, та ко и на свет ском ни-
воу, па је пре по ру ка да их све зе мље укљу че у по пис, 
уко ли ко на дру ги на чин не мо гу да обез бе де по дат ке 
о њи ма, ка ко би се омо гу ћио ми ни мум ме ђу на род не 
упо ре ди во сти. До пун ска (или нео ба ве зна) обе леж ја 
мо гу се укљу чи ва ти у по пис, у за ви сно сти од по тре ба 
по је ди них зе ма ља, и за њих је ве о ма те шко обез бе ди ти 
ме ђу на род ну упо ре ди вост на свет ском ни воу, јер је на 
сва кој др жа ви од лу ка да, за ви сно од сво јих при о ри те-
та, из вр ши се лек тив но укљу чи ва ње обе леж ја у по пис. 
По ред основ них и до пун ских обе леж ја, са др жај по пи са 
чи не и из ве де на обе леж ја, о ко ји ма се по да ци не при-
ку пља ју не по сред но, у то ку са мог по пи си ва ња, већ се 
до би ја ју на кнад но, тј. до дат ном об ра дом при ку пље них 
по да та ка, и то нај че шће ком би но ва њем од го во ра на 
два или ви ше пи та ња. 

Ко ја ће обе леж ја би ти укљу че на
 у на ред ни по пис у Ср би ји?

Са др жај По пи са ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста-
но ва 2011. го ди не, услед све ра зно вр сни јих и сло же ни-
јих зах те ва мно го број них ко ри сни ка би ће, из у зет но 
ком плек сан, оби ман и у нај ве ћој мо гу ћој ме ри ускла-
ђен с ме ђу на род ним пре по ру ка ма. Сте пен са др жин ске 
уса гла ше но сти пред сто је ћег проб ног по пи са 2009. у на-
шој зе мљи с пре по ру че ним за др жа ве ECE ре ги о на, нај-
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Ротациони (rolling)

Традиционални + годишње
ажурирање

На бази регистра + узорак

На бази регистра + потпун
обухват

На бази регистра

Традиционални попис



Ли ста пред ло же них основ них, до пун ских и из ве де них обе леж ја за пописe ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва око 2010. (пре по ру ке 
за др жа ве ECE ре ги о на) и спи сак обе леж ја ко ја су укљу че на у Проб ни по пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2009. го ди не у Ср би ји

ОСНОВ НА (ОБА ВЕ ЗНА) ОБЕ ЛЕЖ ЈА ДО ПУН СКА (НЕО БА ВЕ ЗНА) ОБЕ ЛЕЖ ЈА СА ДР ЖАЈ ПРОБ НОГ ПО ПИ СА 2009.
С т а л  н о  с т а  н о в  н и  ш т в о

На се ље стал ног-уоби ча је ног ста но ва ња 
Укупно становништво (изведено) 

На се ље стал ног-уоби ча је ног ста но ва ња 
Укупно становништво (изведено) 

Ге  о  г р а ф  с к е  к а  р а к  т е  р и  с т и  к е
На се ље по пи са (из ве де но) 
Насеље рада 

Ур ба на и ру рал на на се ља (из ве де но) 
Ме сто шко ле/фа кул те та/уни вер зи те та 
На чин пре во за до по сла/шко ле/фа кул те та/ уни вер зи те та
На чин пре во за до шко ле/фа кул те та/уни вер зи те та 
Удаљеност радног места/образовне установе и потребно време 
за путовање 

На се ље по пи са (из ве де но) 
На се ље ра да/шко ло ва ња 
Ур ба на и ру рал на на се ља (из ве де но) 
Учесталост враћања у место сталног становања 

Д е  м о  г р а ф  с к е  к а  р а к  т е  р и  с т и  к е
Пол 
Ста рост 
Законски брачни статус 

De fac to брач ни ста тус 
Уку пан број жи во ро ђе не де це 
Датум склапања законског брака 

Пол 
Ста рост 
Закон скo брачнo стањe 
Да ли ли це жи ви у ван брач ној за јед ни ци
Број жи во ро ђе не де це
Године рођења деце 

Е к о  н о м  с к е  к а  р а к  т е  р и  с т и  к е
Те ку ћа ак тив ност 
За ни ма ње 
Де лат ност 
Статус запослености 

Уоби ча је на ак тив ност 
Оба вља ње не пла ће них услу га, во лон те ри 
Сек тор сво ји не
Не фор мал на за по сле ност 
Тип ме ста ра да 
Уоби ча је но рад но вре ме 
Вре мен ски ве за на под за по сле ност 
Тра ја ње не за по сле но сти 
Број осо ба ко је ра де у ло кал ној ор га ни за ци о ној је ди ни ци 
уста но ве 
Глав ни из вор при хо да 
При ход 
Социо-економске групе (изведено) 

Ак тив ност 
За ни ма ње 
Де лат ност 
По ло жај у за ни ма њу 
Из во ри при хо да
Да ли је ли це из др жа ва но
Својство издржаваоца

О б р а  з о в  н е  к а  р а к  т е  р и  с т и  к е
Школ ска спре ма – сте пен обра зо ва ња Обра зов не ква ли фи ка ци је 

По ље сту ди ра ња – шко ло ва ња
По ха ђа ње шко ле 
Пи сме ност 
Компјутерска писменост 

Нај ви ша за вр ше на шко ла
Сте че но зва ње
Да ли је ли це пи сме но
Школа коју лице похађа

М и  г р а  ц и  ј е
Др жа ва/ме сто ро ђе ња 
Уоби ча је но ме сто ста но ва ња мај ке у вре-
ме ка да је ли це ро ђе но
Др жа вљан ство 
Да ли сте ика да жи ве ли у ино стран ству и 
го ди на до ла ска у зе мљу
Претходно место сталног становања и 
датум доласка у садашње место

Др жа ва прет ход ног стал ног ста но ва ња 
Укуп но тра ја ње бо рав ка у ино стран ству 
Ме сто стал ног ста но ва ња 5 го ди на пре по пи са 
Глав ни раз лог ми гра ци је 
Др жа ва ро ђе ња ро ди те ља 
Сти ца ње др жа вљан ства 
Осо бе са стра ним/на ци о нал ним по ре клом (из ве де но) 
По пу ла ци о не гру пе ре ле вант не за ме ђу на род не ми гра ци је (из-
ве де но) 
Ста нов ни штво са из бе глич ким по ре клом (из ве де но) 
Интерно расељена лица (изведено)

Др жа ва/ме сто ро ђе ња
Ме сто ста но ва ња мај ке у вре ме ка да је ли це ро ђе но
Др жа вљан ство 
Да ли сте ика да жи ве ли у ино стран ству 
Го ди на до ла ска у Ср би ју
Прет ход но ме сто стал ног ста но ва ња и го ди на до ла ска у са да шње ме сто
Раз лог ми гра ци је 
Ста нов ни штво са из бе глич ким по ре клом (из ве де но) 
Ин тер но ра се ље на ли ца 
Др жа ва ра да/бо рав ка у ино стран ству
Дужина рада/боравка у иностранству

Е т  н о - к у л  т у  р а л  н е  к а  р а к  т е  р и  с т и  к е
Ет нич ка или на ци о нал на при пад ност 
Ма тер њи је зик/глав ни је зик/по зна ва ње је зи ка 
Вероисповест

На ци о нал на при пад ност 
Ма тер њи је зик 
Вероисповест

И н  в а  л и  д и  т е т
Ин ва ли ди тет Да ли ли це због не ког ду го трај ног обо ље ња, ива ли ди те та или ста ро сти 

има по те шко ће у оба вља њу сва ко днев них ак тив но сти (код ку ће/на по слу/у 
шко ли)
Који је основни разлог тих потешкоћа (хронично обољење, инвалидност, старост, 
други разлози)

К а  р а к  т е  р и  с т и  к е  д о  м а  ћ и н  с т в а  и  п о  р о  д и  ц е
Од нос пре ма но си о цу до ма ћин ства 
Ста тус до ма ћин ства (из ве де но) 
По ро дич ни ста тус (из ве де но) 
Тип основ не по ро ди це (из ве де но)
Ве ли чи на основ не по ро ди це (из ве де но)
Тип при ват ног до ма ћин ства (из ве де но)
Ве ли чи на при ват ног до ма ћин ства (из-
ве де но)
Основ по којем домаћинство користи 
стан 

Парт не ри истог по ла (из ве де но) 
Ста тус про ши ре не по ро ди це (из ве де но)
Тип ре кон сти ту и са не по ро ди це (из ве де но)
Тип про ши ре не по ро ди це (из ве де но)
Ге не ра циј ски са став до ма ћин ства (из ве де но) 
Са мо ста лан или за јед нич ки по сед ста на 
За куп ста на
Трај на имо ви на ко ју до ма ћин ство по се ду је 
Број ауто мо би ла ко је до ма ћин ство ко ри сти 
До ступ ност пар кинг ме ста 
Телефон и интернет 

Срод ство с но си о цем до ма ћин ства
Ста тус до ма ћин ства (из ве де но) 
По ро дич ни ста тус (из ве де но) 
Тип основ не по ро ди це (из ве де но)
Ве ли чи на основ не по ро ди це (из ве де но)
Тип при ват ног до ма ћин ства (из ве де но)
Ве ли чи на при ват ног до ма ћин ства (из ве де но)
Основ по коме домаћинство користи стан 

П о  љ о  п р и  в р е  д а
Са мо стал на по љо при вред на про из вод ња 
Карактеристике свих пољопривредних послова 

Укуп но рас по ло жи во зе мљи ште до ма ћин ства 
  – од то га по љо при вред но зе мљи ште
Да ли се до ма ћин ство у по след њих го ди ну да на ба ви ло биљ ном про из вод-
њом 
(жи та, ин ду стриј ског или крм ног би ља, итд.) и за се ја не по вр ши не
Да ли до ма ћин ство по се ду је по вр ши не под па шња ци ма, риб ња ци ма, шу ма-
ма
Да ли до ма ћин ство по се ду је сто ку, жи ви ну, пче ле
Да ли се до ма ћин ство ба ви по љо при вред ном про из вод њом
Да ли је неко од чланова домаћинства уписан у регистар попољопривредних 
газдинстава Министарства пољопривреде

С т а  н о  в и
Ста тус ста но ва ња
Тип стам бе не је ди ни це 
Ло ка ци ја стам бе не је ди ни це
На ста ње ност ста на 
Тип вла сни штва и основ ко ри шће ња 
Број ста на ра у стам бе ној је ди ни ци
Ко ри сна по вр ши на и/или број со ба у 
ста ну
Стан дард гу сти не (из ве де но)
Снаб де ва ње во дом
То а лет-ну жник
Ку па ти ло 
Тип гре ја ња
Вр ста згра де
Година изградње

Рас по ло жи вост и ка рак те ри сти ке дру гог, се зон ског или пра зног 
ста на
Број до ма ћин ста ва у ста ну 
Тип со ба 
То пла во да 
Тип ка на ли за ци о ног си сте ма 
Ку хи ња 
Опре ма за при пре му хра не 
Глав ни тип енер ги је ко ја се ко ри сти за гре ја ње 
Елек трич на стру ја 
Га со вод
Кли ма ти за ци ја
По ло жај ста на у згра ди 
При сту пач ност ста ну 
Лифт 
Број спра то ва у згра ди 
Ма те ри јал од ко јег је са гра ђе на згра да 
Потреба за преправком-реконструкцијом зграде

Тип стам бе не је ди ни це
Вр ста ко лек тив не стам бе не про сто ри је 
Ко ри шће ње ста на
По вр ши на ста на
Број со ба у ста ну
По вр ши на ку хи ње
Ку па ти ло у ста ну
Ну жник у ста ну
Ин ста ла ци је у ста ну (во до во да, ка на ли за ци је, цен трал ног/ета жног гре ја ња, 
га со во да)
Сво ји на ста на
Спрат на ко ме се стан на ла зи
Го ди на из град ње згра де
Стан се на ла зи са мо на јед ном спра ту (ни воу)
Ма те ри јал спољ них зи до ва згра де
Врста зграде у којој се стан налази

Издавач: Министарство рада и социјалне политике у сарадњи са Центром за демографска истраживања 
Института друштвених наука и Друштвом демографа Србије. Уредник: др Мирјана Рашевић 

Штампа: ЈП ,,Службени гласник”, Београд, Штампарија ,,Гласник”, Лазаревачки друм 15, Београд
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