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Методологија за спровођење Пописа 

становништва, домаћинстава и станова  2011. 

године

Препоруке за пописе око 2020. године,

Конференција европских статистичара

Полазне основе



Основна и допунска обележја

Основна (обавезна) обележја Допунска (необавезна) обележја

Врста стамбене јединице Број домаћинстава у стану

Основ по којем домаћинство користи стан Канализација

Настањеност станова Кухиња

Својина стана Главни тип енергената који се користе за грејање

Број лица у стану Електична енергија

Корисна подна површина и/или број соба Гасовод

Густина настањености Број спратова у згради

Водовод Материјал спољних зидова зграде

Опремљеност нужником Лифт

Опремљеност купатилом

Врста грејања

Врста зграде

Период изградње



Пробни попис 2019.

 Спроведен је од 1. до 30. априла

2019. године

 Пописано је укупно 19 291 стан и 52 

настањене просторије



Резултати Пробног пописа 2019.

 Квалитет унетих података за станове добар 

 Непопуњеност података је до 5% 

 На основу резултата из Пробног пописа допуњени су:

- садржај упитника

- методологија 

- критеријуми логичке контроле

који ће се користити за спровођење Пописа 2021.                



Упитник за домаћинство и стан, Попис 2021.

 Адресни подаци

 Подаци о згради

 Подаци о стану

 Подаци о домаћинству

 Списак лица



Адресни подаци

Пописом ће први пут бити обезбеђена веза 

између пописних и геопросторних података 

Провера да ли кућни број/објекат постоји на мапи

ДА НЕ

Провера да ли адреса на мапи 

одговара адреси на терену

ДА НЕ

Уписати улицу/кућни 

број на терену

Додати кућни број/објекат

- Само ако постоји јединица пописа (стан или лице) 

- Уписати улицу+кућни број



Врста зграде

Врста зграде може бити:

 Стамбена зграда / кућа

 Нестамбена зграда (школа, фабрика и сл.)         Уписује се тачан назив

 Зграда за колективни смештај           Уписује се тачан назив и врста

 Зграда (објекат) настањен из нужде  (гаража, шупа у којој неко живи)                    

 Помоћна зграда 

(за сметај пољопривредних производа, само ако има број на мапи) Крај

 Зграда у изградњи 

За сваки кућни број ће бити одређена врста зграде 

којој припада



Попуњавају се за

1. Настањени станови

2. Ненастањени станови

3. Станови за одмор и повремено коришћење

4. Настањене пословне просторије и просторије настањене из нужде

5. Колективне стамбене јединице

Не попуњавају се за

1. Ненастањени станови у које још није дозвољено усељавање (зграда у 

изградњи)

2. Ненастањени станови који су исељени ради рушења, дотрајалости и сл.

3. Станови који се у целини користе за смештај пољопривредних 

производа, алата и сл.

4. Станови у својини страних држава у којима станује страно дипломатско 

особље.

Питања о згради и стану, Попис 2021



Подаци о згради

 Број зграда са становима

 Зграде према врсти (са једним станом, два и више станова...)

 Зграде према години изградње

 Зграде према спратности

 Зграде према материјалу спољних зидова

 Број зграда са лифтом

Пописом ће први пут бити обезбеђени 

подаци о зградама:



Коришћење стана:

• Стан користе лица/домаћинства

• Стан се користи за обављање делатности

• Стан се користи за одмор и сезонске радове (викендице) 

• Стан се привремено не користи (празан стан)

• Стан је напуштен (дуже време се не користи)

Врста стамбене јединице

Пописом ће бити обезбеђени подаци о броју станова,

настањених просторија и колективних станова

Врста стамбене јединице:

 Стан

 Настањена пословна 

просторија 

 Просторија настањена из 

нужде

 Колективни стан



Величина стана и густина настањености

 Просечна површина станова, m²

 Број соба у стану (са површином од 4m² и више)

 Број лица у стану

 Просечна површина стана по лицу
 Број домаћинстава у стану

Пописом ће бити обезбеђени подаци о 

величини стана, густини настањености стана :



Помоћне просторије у стану

 Кухиња у стану

 Купатило у стану

 Нужник у стану

Пописом ће бити обезбеђени подаци о 

опремљености стана помоћним просторијама:



Инсталације у стану

 Електрична енергија

 Водовод и врста водовода на који је стан прикључен

 Канализација и врста канализације на коју је стан прикључен

 Гасовод који се испоручује преко мреже

Пописом ће бити обезбеђени подаци о 

опремљености стана инсталацијама



Грејање у стану

Пописом ће бити обезбеђени подаци о врсти грејања 

стана и енергента који се користи за грејање

 Врста грејања стана (централно/етажно грејање) 

 Врста енергента/енергије која се користи за грејање стана
(дрво, угаљ, мазут, електрична енергија или друга врста)



Својина стана

Пописом ће бити обезбеђени подаци о својини стана и 

основу по којем домаћинство користи стан 

 Својина стана (приватна или јавна)

 Основ по којем домаћинство користи стан 

(власнитво, закуп, сродство и сл)



Попис 2011, станови у бројкама

Република Србија, 

Попис 2011.

Укупан број пописаних станова 3 231 931

Број настањених станова 2 423 208

Број настањених просторија 13 261

Број колективних станова 702

Просечна површина стана, m² 72,3 

Просечан број лица у становима 2.9

Просечна површина стана по лицу, m² 25,2

Настањени станови са инсталацијама електричне

енергије, %

99,9

Настањени станови са инсталацијама водовода, % 97,1

Настањени станови са инсталацијама грејања, % 53,0 

Настањени станови у приватној својини, % 98,3 

Власништво као основ коришћења стана, % 87.5



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


