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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Дужина одсуства
Краће од 1 године.......1
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2. СПИСАК ПРИВРЕМЕНО ПРИСУТНИХ ЛИЦА У МЕСТУ ПОПИСА

Редни број
лица

(а)
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Име и презиме

Разлог присутности
Рад ...............................1
Школовање.................. 2
Остали разлози........... 8

Краће од 1 год. .........1
1 год. или дуже..........2

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

(2)

(3)

(4)

..

(1)

Дужина присуства

Разлог одсутности из места становања
Сродство с лицем на које се води домаћинство

Шифра
Муж/жена........................................................................ 2
Невенчани муж/невенчана жена.................................. 3
Син/кћерка...................................................................... 4
Отац/мајка...................................................................... 5
Брат/сестра.................................................................... 6
Свекар/свекрва.............................................................. 7
Таст/ташта..................................................................... 8
Деда/баба...................................................................... 9
Унук/унука...................................................................... 10
Зет/снаха....................................................................... 11
Пасторак/пасторка........................................................ 12
Остали сродници (ујак/ујна, стриц/стрина итд.)......... 88
Није у сродству............................................................. 00

Ради у другом месту у Републици Србији.....................................................................................1
На школовању у другом месту у Републици Србији....................................................................2
На привременом раду у иностранству код страног послодавца или на
самосталном раду............................................................................................................................3
Упућен на рад у дипломатско-конзуларна и друга наша представништва
и предузећа у иностранству, међународне организације и сл. ..................................................4
Борави у иностранству као члан породице лица одсутних из разлога 3...................................5
Борави у иностранству као члан породице лица одсутних из разлога 4....................................6
На студијама у иностранству.........................................................................................................7
Остали разлози (службени пут, служење војног рока, лечење и сл.).........................................8
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