Подаци из овог обрасца су тајнa и користиће се само у статистичке сврхе

в) Канализације

1. ВРСТА СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ

СРБИЈЕ

1

Прикључене су на јавну канализацију

1

Стан

2

Прикључене су на септичку јаму и сл.

2

Настањена пословна просторија

3

Има, али нису прикључене

3

Просторија настањена из нужде

4

Нема

4

Колективна стамбена јединица

г) Централног/етажног грејања

2. ВРСТА КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ
(одговор се обележава само ако је код питања 1
обележена шифра 4)

Хотел

2

Студентски, ђачки дом и интернат

3

Установа социјалне заштите за смештај деце и омладине

4

Дом за децу и омладину ометену у развоју

5

7

Установа за смештај одраслих и старих лица
Установа за смештај одраслих инвалидних лица, лица
ометених у менталном развоју и душевно оболелих лица
Верска установа

8

Прихватилиште (свратиште) за децу и одрасла лица

6

9

Остале установе

10

Полутрајне или привремене грађевине (барака, камп и сл.)

3. КОРИШЋЕЊЕ СТАНА
Само за становање
За становање и обављање делатности

1
2

4
5
6
7

УПИТНИК ЗА ДОМАЋИНСТВО И СТАН

Ћирилица

1

1

Даљинско (из јавне топлане и сл.)

2

Етажно у згради (или у стану)

3

Нема

К
А
Р
О
З
У
Општина

Пописни круг

Стан

Домаћинство

8

За одмор и рекреацију, у другој врсти зграде

9

У време сезонских радова у пољопривреди

1

Има

2

Улица

Нема

10. ВРСТА ЕНЕРГЕНАТА (ЕНЕРГИЈЕ) КОЈИ СЕ КОРИСТE
ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАНА

(за стан за који је на питање 9 под г) обележена шифра 1
одговара се само ако се стан догрева)
1

Угаљ

2

Дрво и сл.

3

Мазут и уље за ложење

1

Приватно домаћинство

4

Плинско/гасно гориво

2

Колективно домаћинство

5

Електрична енергија (струја)

3

6

Друге врсте енергије

Празан стан
Стамбену јединицу у којој живе
само привремено присутна лица
Бескућнике

могуће је означити
више одговора

1. УПИТНИК СЕ ПОПУЊАВА ЗА

4
5

1

Приватна својина једног лица

2

Приватна својина два или више лица (сусвојина)

3

Јавна (државна) својина

4

Други облици својине

(приземље 0, први спрат 1, други спрат 2, итд.
подрум 60, сутерен 70, поткровље 80)

13. СТАН СЕ НАЛАЗИ САМО НА ЈЕДНОМ СПРАТУ (НИВОУ)
1

6. ПОВРШИНА КУХИЊЕ (m2)

Да

7. ДОМАЋИНСТВO ГАЈИ
(уписати број)

Део
Подаци о стану

7.1. Говеда
7.2. Свиње

2

Не

1

Власништво

Закуп

Подстанарство

4

Сродство (станује код родитеља, деце или рођака)

5

Остало

2

Нема

7.6. Пчелиња друштва

8. ДА ЛИ ДОМАЋИНСТВO ПОВРЕМЕНО ИЛИ СТАЛНО ПРОДАЈЕ
СОПСТВЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ

Нужник на испирање

2

Нужник без испирања

9. ИНСТАЛАЦИЈЕ У СТАНУ
а) Електричне енергије
Има

1

2

Нема

б) Водовода
1

Прикључене су на јавни водовод

2

Прикључене су на остале врсте водовода (месни, сеоски и сл.)

3

Прикључене су на хидрофор и сл.

4

Има, али нису прикључене

5

Нема

14. ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДЕ

ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДИ

1

Издвојена зграда с једним станом

2

Издвојена зграда са два стана (један изнад другог)

3

Полуиздвојена зграда (два припојена стана)

4

Зграда у низу (с најмање три припојена стана,
од којих сваки има свој улаз)

5

Стамбена зграда са 3-9 станова

6

Стамбена зграда са 10 и више станова

7

Друга стамбена зграда

8

Нестамбена зграда

4. УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ
У СВОЈИНИ
ДОМАЋИНСТВА

2

Слаби материјал

1

4

Број пописаних лица у стану

Не

ha

ha

a

a

ЗА ПОПИСИВАЧА

4.1. Пољопривредно
земљиште

ha

a

ha

a

10. ДА ЛИ СЕ ДОМАЋИНСТВO БАВИ СОПСТВЕНОМ
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ

4.2. Земљиште под шумом

1

5. ДА ЛИ ДОМАЋИНСТВО КОРИСТИ/ОБРАЂУЈЕ

16. МАТЕРИЈАЛ СПОЉНИХ ЗИДОВА ЗГРАДЕ
Тврди материјал

2

9. УКОЛИКО ДОМАЋИНСТВO КОРИСТИ РИБЊАК, УПИСАТИ
ПОВРШИНУ

(сопствене и узете у закуп)

1

Да

Од тога:

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА
Број пописаних домаћинстава у стану

(сточарске, ратарске, воћарске, виноградарске, повртарске,
укључујући печурке, јагоде, бостан, цвеће и сл.)

Не

15. ВРСТА ЗГРАДЕ

Нема нужника

3

2

1

8. НУЖНИК У СТАНУ (у посебној просторији или у купатилу)
1

Да

1

7.4. Коње

7.5. Живину

2

3

3. ДА ЛИ ДОМАЋИНСТВО ПОСЕДУЈЕ РАЧУНАР

Има

a

ПОДАЦИ О ДОМАЋИНСТВУ

ПОДАЦИ О ЗГРАДИ

7. КУПАТИЛО У СТАНУ

ha

7.3. Овце, козе, укупно

12. СПРАТ НА КОМЕ СЕ СТАН НАЛАЗИ

5. БРОЈ СОБА У СТАНУ (с површином од 4 m2 и више)

кућни број

6. УКУПНО КОРИШЋЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ДОМАЋИНСТВА

2. ОСНОВ ПО КОМЕ ДОМАЋИНСТВО КОРИСТИ ОВAJ СТАН

4. ПОВРШИНА СТАНА (m 2)

1

Latinica

Зграда

Насеље

11. СВОЈИНА СТАНА

Само за обављање делатности
Привремено ненастањен
Напуштен
За одмор и рекреацију, у викенд кући
За одмор и рекреацију, у породичној кући

3

Oбразац П-2
Закон о попису становништва,
домаћинстава и станова 2011. године
( Службени гласник РС“,
бр. 104/09 и 24/11)

д) Гасовода (за гас који се испоручује преко мреже)

крај

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године
“

ПОДАЦИ О СТАНУ

5.1. Оранице, баште

1

Да

2

Не

5.2. Воћњаке

1

Да

2

Не

5.3. Винограде

1

Да

2

Не

5.4. Ливаде, пашњаке

1

Да

2

Не

5.5. Друго пољопривредно земљиште

1

Да

2

Не

Број пописаних чланова домаћинства

0000001

1

1

Да

2

Не

Обележити одговор Да
када је уписан одговор код питања 6,
или је уписан било који податак код питања 7,
или је код питања 8 обележен одговор Да.

У свим осталим случајевима треба обележити одговор Не.

OБАВЕЗНО
у Контролник, у колону 10, уписати шифру 1 или 2,
у зависности oд одговора на питање 10.

0000001

СПИСАК ЛИЦА (стање 30. септембра 2011. у 24 часа)
Уписати најпре чланове домаћинства, а затим привремено присутна лица.
Под редним бројем 01 уписати лице на које се води домаћинство, потом чланове породице тог лица, па затим чланове друге,
треће, итд. породице у оквиру домаћинства (уколико постоје), након тога остале чланове домаћинства који не припадају ниједној
породици, а на крају лица која нису чланови домаћинства (привремено присутна лица).

К
А
Р
О
З
У

Редни
број

Име и презиме

(a)

(1)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Име једног
родитеља
(2)

Име брачног/
ванбрачног
партнера/
партнерке
(3)

Сродство с лицем на које
се води домаћинство

Лице је

члан
домаћинства

привремено
присутно

сродство

шифра

(4)

(5)

(6)

(7)

ДОМАЋИНСТВО је свака породична или друга заједница лица која заједно станују и заједнички троше своје приходе за
подмиривање основних животних потреба (становање, исхрана и др.), без обзира на то да ли се сви чланови стално налазе у
месту где је настањено домаћинство или неки од њих привремено бораве у другом насељу, односно страној држави, због рада,
школовања или из других разлога.
Домаћинством се сматра и свако лице које живи само, а које није члан неког другог домаћинства, тзв. самачко домаћинство,
независно од тога да ли станује у посебном или дељивом стану, у самачком хотелу или као подстанар.

Домаћинством се сматра и тзв. колективно домаћинство, тј. домаћинство састављено од лица која живе у установама социјалне
заштите за смештај деце и одраслих, у манастирима, болницама за смештај неизлечивих болесника и сл.

ПОРОДИЦА је заједница која се састоји само од брачног или ванбрачног пара, или од родитеља (оба или једног) и њихове деце.
ДЕТЕ је свако лице, без обзира на старост и на брачни статус, које живи у домаћинству с једним или с оба родитеља, а које у том
домаћинству нема брачног/ванбрачног партнера или своје дете.
ПРИВРЕМЕНО ПРИСУТНО ЛИЦЕ је лице које у месту пописа борави због рада, школовања или из неког другог разлога, а стални
је становник другог насеља у Републици Србији или неке стране државе, где има своје домаћинство.

Положај
Разлог
Редни
члана
одсуства/
број
породице у породици присуства
(8)

(9)

(10)

Колона 10 - разлог одсуства/присуства
За чланове домаћинства који су привремено одсутни из
места сталног становања уписати шифру разлога одсуства
водећи рачуна о томе да ли се одсутно лице налази у
Републици Србији или у иностранству. За чланове
домаћинства који су присутни у месту сталног становања
у колону 10 не треба уписивати ништа.
За лица привремено присутна у месту пописа уписати
шифру разлога присуства.

Разлог одсуства/присуства - за лицe у земљи
Рад........................................................................................1
Школовање............................................................................2
Породични разлози................................................................3
Остали разлози
(службени пут, лечење, затворска казна и сл.)..................4

Разлог одсуства - за лице у иностранству
На раду у иностранству код страног послодавца
или на самосталном раду....................................................5
Упућенo на рад у дипломатско-конзуларно или
друго наше представништво или предузеће у
иностранству, међународну организацију и сл...................6
Борави у иностранству као члан домаћинства
(породице) лица одсутног из разлога 5 ..............................7
Борави у иностранству као члан домаћинства
(породице) лица одсутног из разлога 6 ..............................8
Студира у иностранству.......................................................9
Остали разлози
(у гостима, туристичкo или пословнo путовањe,
стручно усавршавање и сл.)..............................................10

Сродство с лицем
на које се води домаћинство

Лице на које се води домаћинство.......01
Муж/жена................................................02
Ванбрачни партнер/партнерка..............03
Син/ћерка.................................................04
Отац/мајка..............................................05
Брат/сестра............................................06
Свекар/свекрва......................................07
Таст/ташта..............................................08
Деда/баба...............................................09
Унук/унука...............................................10
Зет/снаха................................................11
Пасторак/пасторка.................................12
Остали сродници/рођаци......................13

Редни број породице

Положај члана у породици

За све чланове прве породице....1
За све чланове друге породице...2
За све чланове треће породице....3

Муж/жена...........................................................1
Партнер/партнерка у ванбрачној заједници....2
Заједничко дете..................................................3
Мајка с дететом/децом.....................................4
Отац с дететом/децом......................................5
Дете које живи само са једним родитељем....6

Уколико у домаћинству живи више
од 3 породице, додељивати редом
бројеве за сваку породицу, све до
последње породице у домаћинству.

За сва лица која не припадају
ниједној породици.........................0

Дете само женског партнера/супруге..............7
Дете само мушког партнера/супруга...............8
Лице не припада породици...........................0

(стриц/стрина, ујак/ујна и сл.)

Није у сродству (члан домаћинства)........ 00
Привремено присутно лице/
лице није члан домаћинства.................88

1

2

0000001

1

3

0000001

