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3. ПОДАТАК О СТАНУ

2. СПИСАК ПРИВРЕМЕНО ПРИСУТНИХ ЛИЦА У МЕСТУ ПОПИСА

Редни број
лица

Име и презиме

Разлог присутности Дужина присуства

(а) (1)

Рад
Школовање
Остали разлози....... ...
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..................

.

1
2
8

..
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82
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(2) (3)

Краће од 1 год 1. .........

1 год или дуже. 2..........

( )6

Пребивалиште

У другом месту у
Републици Србији......1
У иностранству . 2....... ..

контрола попис контрола попис

( )4 ( )5 ( )7

пописконтрола

УПИТНИК СЕ ПОПУЊАВА ЗА

Стан

Настањену пословну просторију

Просторију настањену из нужде

Колективну стамбену јединицу
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2

3

4

1

2

3

4

контрола попис

1. СПИСАК ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА (стање 31. март 2009. у 24 часа)
Уписују се сви чланови домаћинства, без обзира на то да ли су у време пописа присутни у месту становања или су одсутни због рада, школовања или из неког другог разлога.
Чланови домаћинства се уписују у оквиру својих ужих породица, и то најпре чланови прве, затим друге, итд. породице.
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Разлог одсутности из
места становања (1-8)

Дужина одсуства
1
2

Краће од 1 године.......
1 година или дуже.......

(5) ( )10

Шифра сродства с лицем на
које се води домаћинство

Редни број породице Положај члана у породици

(4) ( )11

20

Лице на које се води
домаћинство

(2) (3)

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА

1

Име оца, а за удате и
удовице име мужа
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контрола попис
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контрола контрола
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попис попис



СПИСКОВИ ЛИЦА

Образац КСЛ

Идентификациони подаци из онтролникаK

Општина Пописни круг Стан Домаћинство Зграда

Републички завод за статистику Србије

Београд, Милана Ракића 5

www.stat.gov.rs

Телефон за информације: 011/24 - локал 40312 922

Пробни попис становништва, домаћинстава и станова 2009.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

Уредба о утврђивању појединих
статистичких истраживања

"Службени гласник РС ," бр. 117/2008.

Контрола квалитета

Контрола

Попис


