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Преглед кључних активности у периоду 2011-2021.

Дисеминација

2019201520142011 2021

Анализа могућности спровођења
Пописа 2021. на бази 

административних података

Међународне 
препоруке

Пробни попис

Припреме Пописа 2021.

Обезбеђивање финансијских
средстава и законодавног оквира



Нови приступ традиционалном попису       

• Модернизација начина прикупљања података у Попису 2021.

Први пут попис без папирних упитника!

2016

Предности:

- Мањи број пописивача и инструктора 
- Квалитетнија обука
- Побољшан квалитет података
- Унапређен систем за праћење рада на терену 
- Краћи период обраде (бржа дисеминација коначних резултата)

2015



Методолошке припреме

• Хармонизација методологије са међународним стандардима

2016

- сет обележја (основна и допунска)

- дефиниције, класификације..

Припремљене у сарадњи са 
Економском комисијом УН 

за Европу и Евростатом

Препоруке Конференције европских статистичара 
за пописе око 2020 



Методолошке припреме

• Консултације са корисницима - представници универзитета, 
научних институција, министарстава, итд.  

• Циљ: информисање корисника о плановима који се тичу 
Пописа 2021. и идентификовање потреба корисника за 
пописним подацима

При дефинисању садржаја пописа 
поред примене међународних препорука 

неопходно је направити добар баланс између жеља корисника 
стварних потреба и могућности

20182017

Водило се рачуна о захтевима корисника и националним потребама



Увођење технолошких и организационих новина 
захтева пажљиво планирање и благовремено тестирање 

кроз симулацију свих пописних активности 

Тестирање – Пробни попис

• Методолошки и организациони инструменти

• Два начина прикупљања података:

- самопописивање путем интернета (CAWI)

- теренско прикупљање података помоћу лаптопова (CAPI)

• Комплекснa обукa (методолошка и информатичка)

• Систем за праћење рада на терену

• Прикупљање геоподатака

• Нова методологија Постпописне контроле квалитета

2019



• Терен: 1-30. априла 2019.

- самопописивање (1-7. априла)
- теренско прикупљање података помоћу

лаптопова (1/8-30. априла)

• Узорак: 260 ПК у 51 општини/граду

• Пописано:

- 20 000 станова
- 13 000 домаћинстава
- 36 000 лица

• Постпописна контрола квалитета (мај 2019.)

• Финансирање:

IPA 2015 MB и буџет Републике Србије

Пробни попис 2019



Пробни попис – организациона шема 2019



Пробни попис - закључци

 Теренско прикупљање података помоћу лаптопова у 2021.
(5,4% лица је учествовало у самопописивању)

 Методологија је усклађена са међународним стандардима

 Обука: 5 дана 

 Побољшати начин прикупљања геоподатака

 Унапређење апликације за унос података и система за 
праћење рада на терену 

2019



Припреме Пописа 2021.

• ИПА 2018 Национални програм (јул 2019 - јул 2022)

• Јул 2019. – Потписан уговор између РЗС-а и ЕУ делегације за 
подршку реализацији 4 истраживања у оквиру пројекта 
ЕУ за развој статистике у Србији

- Попис становништва
- Попис пољопривреде
- Истраживање здравља становништва
- Истраживање вишеструких показатеља

• Обухвата све фазе пописног циклуса
(припрема, теренска реализација, обрада и дисеминација)

2019



Припреме Пописа 2021. 2019

Организациона структура - ИПА 2018 Национални програм



Попис становништва – стручне групе

Припрема методолошких инструмената

Припрема организационих инструмената

ИКТ послови и системска подршка

Апликативна подршка

Комуникација

Интеграција административних података

Постпописна контрола 

Управљање квалитетом

Ажурирање територије, повезивање 
пописних и геопросторних података

Сарадња са пописним комисијама

Сарадња са Националним саветима

Дисеминација



Организациона структура 

Број учесника 

260

2 200

15 000

Министарства и друге 
организације РЗС

Пописне комисије

Општински 
координатори

Општински 
координатори

Општински 
координатори

Инструктори Инструктори Инструктори Инструктори

Пописивачи Пописивачи Пописивачи Пописивачи



• Дефинисан садржај пописа 

• Активности у току:

- Припрема медолошких инструментата 

(Методолошко упутство, Водич за пописиваче, упутства за пописивање  
посебних категорија становништва ...)

- Припрема организационих инструмената

(Организационо упутство, израда процедура...)

- Развој апликације за унос података

- Методолошко-организационе припреме за ажурирање територије

- Разматра се начин прикупљања геопросторних података

- Израда Комуникационе стратегије

..........

Припреме Пописа 2021.  2020



Садржај пописа 2021.

- подаци о лицима и домаћинствима -



Демографске карактеристике

Пол Укупан број живорођене деце

Старост Године рођења живорођене деце

Брачни статус (законски)

De facto брачни статус

Садржај Пописа 2021.

ОСНОВНА (ОБАВЕЗНА) 
ОБЕЛЕЖЈА

ДОПУНСКА (НЕОБАВЕЗНА) 
ОБЕЛЕЖЈА

Образовне карактеристике

Стечено образовање Похађање школе

Писменост

Компјутерска писменост 



ОСНОВНА (ОБАВЕЗНА) 
ОБЕЛЕЖЈА

ДОПУНСКА (НЕОБАВЕЗНА) 
ОБЕЛЕЖЈА

Миграционе карактеристике

Место рођења и/или место 
становања мајке у време кад је лице 
рођено 

Разлог миграције 

Држава рођења Дужина боравка у иностранству

Претходно место уобичајеног 
становања и датум доласка у 
садашње место становања 

Интерно расељена лица 

Лица која су икада живела у 
иностранству и година доласка у 
земљу 

Становништво са избегличким 
пореклом 

Држављанство

*Дневни мигранти

Садржај Пописа 2021.



ОСНОВНА (ОБАВЕЗНА) 
ОБЕЛЕЖЈА

ДОПУНСКА (НЕОБАВЕЗНА) ОБЕЛЕЖЈА

Економске карактеристике

Статус радне снаге 
Да ли је лице... бар један сат ...радило..?
Да ли има плаћени посао на који ће се 
вратити..?
Да ли је лице активно тражило посао..?
Да ли би лице могло да почне да ради..?
Радна снага (запослени/незапослени)
Ван радне снаге (пензионери, ђаци, студенти...)

Место рада

Занимање 

Делатност 

Статус запосленог лица
(запослено лице код послодавца, послодавац, 
самостално обавља делатност....) 

Садржај Пописа 2021.



ОСНОВНА (ОБАВЕЗНА) 
ОБЕЛЕЖЈА

ДОПУНСКА (НЕОБАВЕЗНА) ОБЕЛЕЖЈА

Етно-културалне карактеристике

Национална припадност 

Вероисповест 

Матерњи језик 
Питања отвореног типа; Правна поука: лице није дужно да се изјасни 

Инвалидитет

Статус инвалидитета  

Напомена: лице није дужно да се изјасни 

Садржај пописа 2021.



ОСНОВНА (ОБАВЕЗНА) 
ОБЕЛЕЖЈА

ДОПУНСКА (НЕОБАВЕЗНА) ОБЕЛЕЖЈА

Домаћинства

Укупан број чланова домаћинства
Да ли се чланови домаћинства баве 
пољопривредном производњом

Сроднички и породични састав
(за ажурирање Статистичког регистра 
пољопривредних газдинстава)

Садржај пописа 2021.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


