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10. НУЖНИК/WC У СТАНУ (у купатилу или у посебној просторији) 

1

2

Има, на испирање

Има, без испирања

Нема3
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Подаци из овог обрасца су тајнa и користиће се само у статистичке сврхе
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УПИТНИК ЗА ДОМАЋИНСТВО И СТАН
Закон о званичној статистици, 

«Службени гласникРС», број 104/09

ПОДАЦИ О СТАНУ

2. УПИТНИК СЕ ПОПУЊАВА ЗА

(одговор се обележава само ако је код питања 2 обележена шифра 4) 
3. КОЛЕКТИВНИ СТАН СЕ НАЛАЗИ У

Полутрајним или привременим грађевинама (барака, камп и сл.)

4. КОРИШЋЕЊЕ СТАНА

1

2

3

Настањен стан (бар један стални становник)

Стан у којем живе само привремено присутна лица 

Стан за одмор, сезонске радове (викендица и сл.)

6. ПОВРШИНА СТАНА (m )2

8. КУХИЊА У СТАНУ 

9. КУПАТИЛО У СТАНУ Има1 Нема2

7. БРОЈ СОБА У СТАНУ (са површином од 4 m  и више)2

КРАЈ

5. СВОЈИНА СТАНА

1

2

3

Приватна својина

Јавна (државна) својина

Други облици својине

1

2

Има, површина је 4 m  и више 

Има, површина је мања од 4 m

3 Нема

2

2

1 Хотелу, кући са собама за издавање

2

3

4

Установи (дому, манастиру и др.)

Другом објекту

1

2

3

Стан

Настањену пословну просторију

Просторију настањену из нужде

Колективни стан4

питање 4

питање 3

4

5

Стан за обављање делатности

Привремено ненастањен стан

6 Напуштен стан

или лица која се не пописују

4

ПОДАЦИ О ЗГРАДИ

11. ИНСТАЛАЦИЈЕ У СТАНУ
11.1. Електричне енергије Има1 Нема2

11.2. Водовода

1

2

3

Прикључене су на јавни водовод

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

Прикључене су на хидрофор и сл.

Има, али нису прикључене4

Нема5

11.3. Канализације

11.4. Гасовода (за гас који се  Има1 Нема2

1

2

Прикључене су на јавну канализацију

Прикључене су на септичку јаму

Прикључене/повезане су на реку или канал3

Има, али нису прикључене4

Нема5

 испоручује преко мреже)

11.5. Централног/етажног грејања

1

2

3

4

Даљинско (из јавне топлане и сл.)

Етажно у згради (или у стану)

Има, али нису прикључене

Нема

питање 12

питање 13

12. ВРСТА ЕНЕРГЕНТА/ЕНЕРГИЈЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ГРЕЈАЊЕ  
       СТАНА

(о�ележи�и само је�ан о��овор) 

1

2

3

4

5

Угаљ

Дрво, пелет и слични производи од дрвета

Мазут и уље за ложење

Плинско/гасно гориво

Електрична енергија (струја)

Геотермална енергија6

14. СПРАТ НА КОЈЕМ СЕ СТАН НАЛАЗИ
(приземље 0, први спрат 1, други спрат 2, итд. 
подрум 60, сутерен 70, поткровље 80)

Друга врста енергије (соларна, енергија ветра и сл.)7

13. КЛИМА-УРЕЂАЈ Има1 Нема2

15. СТАН СЕ НАЛАЗИ САМО НА ЈЕДНОМ СПРАТУ (НИВОУ)

Да1 Не2

16. ВРСТА ЗГРАДЕ

Породична кућа са два стана, један изнад другог2

3 Породична кућа са два припојена стана

Стамбена зграда у низу (с најмање три припојена стана, 
од којих сваки има свој улаз)4

Стамбена зграда са 3-9 станова

Стамбена зграда са 10 и више станова

5

6

7 Друга стамбена зграда

Нестамбена зграда8

Породична кућа са једним станом1

17. ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДЕ

1

2

3

4

5

6

Пре 1919

1919-1945

1946-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

7

8

9

10

11

1991-2000

2001-2010

2011-2015

2016 и касније

Незавршена зграда

18. ЛИФТ У ЗГРАДИ

Има1

Нема2

19. МАТЕРИЈАЛ СПОЉНИХ ЗИДОВА ЗГРАДЕ

Опека/цигла, бетон, камен

Дрво

1

2

Набој, плетер, даска

3

4

Други материјали5

Ћерпич

(о�ележи�и само је�ан о��овор) 

1. ДА ЛИ ЈЕ ДОМАЋИНСТВО УЧЕСТВОВАЛО У САМОПОПИСИВАЊУ 2 Не питање 21 Да питање 1.1 и 1.2

1.1. БРОЈ ЛИЦА У СТАНУ 1.2. ВЕРИФИКАЦИОНИ КОД

Општина

Улица

Насељено место

Кућни број

Статистички круг Пописни круг Зграда Стан ДомаћинствоШифра општине

Број стана
на вратима

20. КО ЖИВИ У СТАНУ

1

2

Једно или више домаћинстава 

Само привремено присутна лица

20.1. БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА У СТАНУ

20.2. УКУПАН БРОЈ ЛИЦА У СТАНУ

(са привремено присутним лицима или без њих)

ИМЕЈЛ АДРЕСА

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

22. ДА ЛИ СЕ БИЛО КО ОД ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА У 
ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНУ ДАНА БАВИО СОПСТВЕНОМ
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ

Да1 Не2

21. ОСНОВ ПО КОМЕ ДОМАЋИНСТВО КОРИСТИ ОВАЈ СТАН

1

2

3

Власништво

Закуп/подстанарство 

Сродство (станује код родитеља, деце или рођака)

4 Остало

ПОДАЦИ О ДОМАЋИНСТВУ

23. УКУПАН БРОЈ ЛИЦА У СПИСКУ ЛИЦА

3

5

4

Лица која се не обухватају пописом

Стан се користи као други стан домаћинства

Стан је празан

(дипломате, туристи и др.)

7

6

Лица која одбијају да буду пописана

Лица за која није било могуће прикупити податке

КРАЈ

(уписати који)
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Породица  је  заједница  која  се  састоји  само  од  брачног 
     или  ванбрачног  пара, или од родитеља (оба или једног) и 

  њихове деце. 
  

Дете  је  лице  које  живи  с  једним  или  с  оба  родитеља  
и које у том домаћинству нема свог брачног/ванбрачног   

 партнера или своје дете. 

Привремено присутно лице је лице које у месту пописа привремено борави због рада,   
школовања или из неког другог разлога, а становник је другог насеља у Републици Србији   

    или у страној држави, где има своје домаћинство.    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a) (1) (2) (4)

Име

(3)

Име једног
родитеља

Име 
брачног/ванбрачног
партнера/партнерке

СПИСАК ЛИЦА

Под редним бројем 1 уписати лице на које се води домаћинство (било који пунолетан члан домаћинства, без обзира на пол), потом уписати чланове породице тог лица, па затим чланове друге, треће, итд. породице у оквиру домаћинства   

    (уколико постоје). Након тога, уписати остале чланове домаћинства који не припадају ниједној породици. 

Редни 
број
лица

Презиме
Редни број
породице

(8) (9)(6) (11)(7)

шифра сродство

Положај
члана

у породици

Разлог
одсуства/
присуства

(10)

Члан
домаћинства је

1 - присутан

2 - одсутан

Сродство са лицем на  
које се води домаћинство 

(5)

Лице је

1 - члан домаћинства 

2 - привремено
присутно лице 

(11)

За лице у другом месту у Републици Србији

Рад1
Школовање2
Породични разлози3
Остали разлози (службени пут, лечење и сл.)4

За лице у иностранству

На раду у иностранству код страног послодавца
или на самосталном раду

5

Упућено 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

Студира у иностранству9

Борави у иностранству као члан домаћинства
(породице) лица одсутног из разлога 6

8

Остали разлози (у гостима, туристичко или 
службено путовање, стручно усавршавање и сл.)

10

Колона 11 -  Разлог одсуства/присустваКолона 8 -  Положај члана у породици

Муж/жена1

Партнер/партнерка у ванбрачној заједници2

Заједничко дете3
Мајка с дететом/децом4

Отац с дететом/децом5
Дете које живи само са једним родитељем6

Дете само женског партнера/супруге7

Дете само мушког партнера/супруга8

Лице не припада породици0

Колона 7 - Редни број породице 

За све чланове прве породице

За све чланове друге породице

За све чланове треће породице

Уколико у домаћинству живе 4 породице или више,

2

3

1

За сва лица која не припадају ниједној породици0 .

за сваку од њих додељивати редом бројеве, све до
последње породице у домаћинству.

Муж/жена2

Ванбрачни партнер/партнерка3

Син/ћерка4

Отац/мајка5

Брат/сестра6

Свекар/свекрва7

Таст/ташта8

Деда/баба9

Лице на које се води домаћинство1

Унук/унука10

Зет/снаха11

Пасторак/пасторка12
Остали сродници/рођаци13

Није у сродству0

Колоне 5 и 6 - Сродство са лицем 
 на које се води домаћинство 

страној држави, због рада, школовања или из других разлога. 

Домаћинством се сматра и свако лице које живи самостално,  
     односно  које  није  члан  неког  другог  домаћинства  (тзв.  

   од њих привремено  бораве  у  другом   насељу, односно 
  без обзира на то да ли су сви чланови присутни или неки  

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.).   

  У  Списак  лица  треба  уписати  све  чланове домаћинства 

 самачко домаћинство).    

(11)
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