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Шта је Попис?

Највећа и најкомплекснија акција 
прикупљања података

Најкредибилнији извор података о
становништву

… … …

Најскупље статистичко истраживање



Основне карактеристике Пописа

• Појединачно пописивање

• Симултаност/истовременост

• Универзалност унутар дефинисане територије

• Доступност података до најнижег територијалног нивоа

• Дефинисана периодичност



Primus inter pares

Попис је окосница демографске и друштвене статистике

Упркос великим трошковима и оптерећењу испитаника
попис је опстао током векова.

Прилагођава се окружењу које се стално мења!

Прихвата друштвене промене, 
промене перцепције (навика), 
промене технологије...



Састанак међународног 
статистичког 
института, Беч 1891. 



Попис је наша традиција

Slike za etno/str96.pdf




Попис је наша традиција

Slike za etno/str96.pdf




„When people are not 
counted, they are 
excluded“

UN General Secretary
BAN KI-MOON



Попис је наша потреба

• Анализа сложених демографских и социо-економских оквира популације

• Процене и пројекције становништва

• Мерење успешности реализације стратешких циљева Владе РС
‒ Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године
‒ Национална стратегија о старењу
‒ Стратегија за унапређењe положаја Рома
‒ Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом и др.

• Закони који се односе на остваривање права националних мањина

- Закон о заштити права и слобода националних мањина
- Закон о националним саветима националних мањина
- Закон о службеној употреби језика и писма



Попис је наша потреба

• Међународна сарадња

• Процес придруживања ЕУ

• Емиграција

• Побољшање квалитета живота становника

̶ Израда просторних планова на националном и локалном нивоу

̶ Заштита животне средине

̶ Прилагођавање јавног превоза потребама становништва

̶ Доношење пословних одлука
(разумевање потреба потрошача, планирање дистрибуције добара…)

̶ Привлачење нових инвеститора
(системи у области производње, трговине, услуга)

̶ Развој програма помоћи различитим групама становништва



Попис је и наша обавеза

• Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council

• Resolution E/RES/2015/10 2020 World Population and Housing Census 
Programme

• 2030 Sustainable Development Goals Agenda UN

• Закон о званичној статистици

• Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. 



Попис је ... 

... историјски запис достојан поверења!

Попис је белешка 
за будућност. 

1+1+1 .... 
Сваки је човек вредан

Шта је Попис?

… Попис!


