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Планиране активности након Пописа 2021.

- Стварање услова за попис на бази регистара -

Врњачка Бања, 19-21. фебруар 2020.

Љиљана Ђорђевић



Попис на бази регистара

Недостаци:
‒ потпуно ослањање на административне податке – подаци у регистрима се 

узимају као потпуно тачни - квалитет пописа директно зависи од квалитета 
регистара; 

‒ ограничене су могућности за увођење нових обележја у попис – садржај 
пописа лимитиран је садржајем регистара.

Попис на бази регистара подразумева да се сви подаци од значаја за попис 
преузимају из расположивих административних извора, прилагођавају се у 
складу са методологијом пописа, а све у циљу формирања пописне базе 
података у изабраном ’’критичном моменту пописа’’.

Предности:
‒ мањи трошкови;
‒ пописи се могу реализовати у 

далеко краћим временским 
интервалима;

‒ нема теренског прикупљања 
података;

‒ грађани нису оптерећени. 2011 2021 2031 2041
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Пописи у земљама ЕУ



Држава

Претходни попис – око 2010. Наредни попис – око 2020.

датум 
начин
спровођења 
пописа

број 
становника

датум
начин 
спровођења
пописа

Босна и 
Херцеговина

Октобар 2013. Традиционални 3.531.159 ? ?

Македонија
Октобар 2011. 
(прекинут)

Традиционални
око 2,1 мил, 

процена
Април 2021.

Комбиновани 
(лаптопови)

Словенија Јануар 2011. Регистарски 2.050.189 2021. Регистарски

Србија Октобар 2011. Традиционални 7.186.862 Април 2021.
Традиционални 
(лаптопови)

Хрватска Април 2011. Традиционални 4.284.889 Април 2021.
Традиционални 
(таблети + 
самопописивање)

Црна Гора Април 2011. Традиционални 620.029 2021.
Традиционални 
(папир)

Пописи у државама бивше СФРЈ



Да ли је у Србији могућ прелазак са 
тредиционалног пописа на попис на 
бази регистара?



Пројекат ’’Статистички популациони регистар’’
ИПА 2012 вишекориснички програм (јануар 2014 - новембар 2015)

Циљеви: 

1. Направити преглед свих расположивих 
административних извора 

2. Проценити употребну вредност података 
који се воде у административним 
регистрима

3. Испитати могућности за успостављање 
СПР-а и за спровођење пописа на бази 
регистара

Стање административних регистара у Србији 2014/2015



Стање административних регистара у Србији 2014/2015

‒ Није могуће из регистара обезбедити сва обавезна пописна обележја

‒ Недостају кључни регистри: Регистар становништва, Регистар зграда 
и станова, Регистар образовања...

‒ Адресни регистар није комплетан; стање на терену није усклађено са 
подацима у адресном регистру

‒ Лимитиран је обухват и квалитет података у регистрима; постојећи 
регистри формирани су са одређеном сврхом и ажурирају се само 
подаци који су од интереса за остваривање те сврхе

‒ Класификације и дефиниције нису јединствене и нису упоредиве

‒ Подаци о националности и вероисповести не воде се ни у једном 
регистру (подаци су неопходни за спровођење Закона о заштити 
права и слобода националних мањина, Закона о службеној употреби 
језика и писма, Закона о верским заједницама...)



Сви смо ми у једном или у више 
административних регистара  -
веза се успоставља преко ЈМБГ-а, 
односно преко адресе.

Шта се у међувремену променило? 

‒ Бројне активности на нивоу државе спроводе се у области унапређења 
постојећих и успостављања нових административних база података;

‒ Усвојен је Закон о централном регистру грађана; 

‒ Интензивно се ради на унапређењу Адресног регистра; сви државни органи 
дужни су да користе податке Адресног регистра (РГЗ).



Да ли ће Попис 2021. бити последњи 
традиционални попис у Србији?



 Подаци Пописа 2021. треба да послуже за успостављање
Статистичког популационог регистра (СПР)

‒ СПР представља основ/базу за спровођење наредног пописа на 
бази регистара (садржи податке који се не могу добити из 
постојећих административних извора) – зграде, станови, 
домаћинства, највиша завршена школа...

‒ Ажурирање података у СПР-у у међупописном периоду на 
основу свих расположивих извора 

 Рад на унапређењу постојећих и на успостављању недостајућих 
административних регистара

Планиране активности након Пописа 2021.



 Интензивна сарадња са државним органима на стварању услова за 
спровођење пописа на бази регистара 2031.

― Анализа садржаја регистара – подаци Пописа 2021. користиће се за анализу 
квалитета и обухвата административних регистара у циљу процене 
доступности обележја, обухвата и квалитета података у регистрима; 
Симулација регистарског пописа и поређење добијених података са 
подацима Пописа 2021.

― Мапа пута – дефинисање конкретних циљева и неопходних корака које треба 
да предузму све релевантне институције;

― Националне радионице на којима ће се дискутовати о могућностима, будућим 
корацима, улогама и одговорностима, роковима за имплементацију 
договорених активности;

― Конференција – представљање резултата националних радионица;

― Акциони план – идентификовање свих надлежних органа и институција, 
утврђивање конкретних задататака и рокова. Усвајање АП од стрене Владе РС.

Планиране активности након пописа 2021. (у оквиру ИПА 2018)



Планиране активности након Пописа 2021. 

Припреме Пописа 2031.

Акциони план

2022


