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• Пробни попис је обављен у периоду 21. 
април - 30. април 2009. године

• 51 - пописни круг

• 4276 - П2 - Упитника за домаћинство и
стан

• 11838 - П1 - Упитник за лице
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• Није тестиран комплетан процес од уноса

до израде табела

• Тестиран класичан унос података и унос

преко оптичких читача



• Дизајн пописница прилагођен оптичким

читачима.  

• Пописнице штампане на формату А4

• Пренатрпане и збуњујуће за пописиваче (у

наредном попису ће се вероватно

штампати на формату А3)



• Креирана је база података

• Дефинисана је логичка контрола на уносу

података

• Прво су унети контролници свих пописних

кругова, а затим упитници за станове, 

домаћинства и лица

• Програми за унос контролника и пописница

рађени су дупло, у програмским језицима : 

– Blaise i

– VB.NET



• Сви контролници су унети 2 пута, прво

кроз програм писан у Blaise-у, а затим и

програмом у VB.NET-у

• Пописнице су подељене, тако да је

унето

57182277VB.NET

49291999Blaise

П1П2

























• У програме за унос су уграђени неки од
критеријума логичке контроле

• Унос су обавили наши оператери.

• За унос комплетног материјала било је
потребно око 15 дана

• Приближно исто време потребно за унос
независно од програма



• Направљена је и веб апликација за

праћење квалитета унетог материјала и

рада оператера. 

• Овом апликацијом омогућено је да се

добије

– статистика унетих пописница по оператеру, 

– преглед грешака на нивоу пописног круга, 

– преглед свих унетих слогова по типовима

грешака, где су издвојена само питања која

учествују у одређеној грешци.



• Да би овај програм функционисао

неопходно је да подаци буду у бази на

SQL serveru

• http://pod2.stat.gov.rs/popis2009/

















• Приликом уноса материјала оператери су
шифрирали

– одговоре који су се односили на насеље, 
општину или државу ( рођења, досељења...),

– националну припадност, 

– вероисповест, 

– матерњи језик, ...

– Делатност је била шифрирана на терену, тако
да је оператер уносио и назив делатности и
шифру

– Како је избор шифре за занимање и назив
највише завршене школе компликован за
оператера, оператери су уноси текст одговора, 
а за шифрирање ових обележја направљен је
посебна апликација

















• Упоређивање добијених резултата

• Одлука о стратегији уноса за попис 2011.



Х В А Л А !


