
(кућни број)

2.1. АДРЕСА НА ТЕРЕНУ

4

ПОДАЦИ О СТАНУ

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

1

2

Има, на испирање

Има, без испирања

Нема3

14. КУХИЊА У СТАНУ 

1

2

Има, површина је 4 m² и више 

Има, површина је мања од 4 m²

3 Нема

15. КУПАТИЛО У СТАНУ Има1 Нема2

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

18. 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)

Друга врста енергије (соларна, геотермална, енергија ветра и сл.)6

20. ДА ЛИ СЕ СТАН НАЛАЗИ САМО НА ЈЕДНОМ СПРАТУ (НИВОУ)

Да1 Не2

1 Стан

Настањену пословну просторију

Просторију настањену из нужде

2

3

Колективни стан4

питање 12

питање 24

11. УПИТНИК СЕ ПОПУЊАВА ЗА

питање 11.1

11.1. БРОЈ СТАНА НА ВРАТИМА 

12. ПОВРШИНА СТАНА (m²)

13. БРОЈ СОБА У СТАНУ (са површином од 4 m² и више)

2

3

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

Прикључене су на хидрофор и сл.

Има, али нису прикључене4

Нема5

17.4. Гасовода (за гас који се Има1 Нема2

2

17.3. Канализације

1 Прикључене су на јавну канализацију

Прикључене су на септичку јаму

Прикључене/повезане су на реку или канал3

Има, али нису прикључене4

Нема5

17.5. 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 18

питање 19

21. ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ СТАНА

ПОДАЦИ О ДОМАЋИНСТВУ

27. ОСНОВ ПО КОМЕ ДОМАЋИНСТВО КОРИСТИ СТАН

1

2

3

Власништво

Закуп/подстанарство 

Сродство (станује код родитеља, деце или рођака)

4 Остало

28. ДА ЛИ СЕ У ДОМАЋИНСТВУ У ПРЕТХОДНИХ ГОДИНУ ДАНА

22. СВОЈИНА СТАНА

1

2

3

Приватна својина

Јавна (државна) својина

Други облици својине

23. НАМЕНА СТАНА

1

2

3

Становање (привремено или трајно)

Само за обављање делатности

4

5 Привремено се не користи

6 Стан је напуштен 

Други стан домаћинства на истој адреси 

Одмор и сезонски радови (викендица и сл.)  

питање 24

КРАЈ

24. КО ЖИВИ У СТАНУ

1

2

Једно или више домаћинстава 

Само привремено присутна лица

(са привремено присутним лицима или без њих) 

3

5

4

Лица за која није било могуће прикупити податке

Једно или више колективних домаћинстава

6 Лица која одбијају да буду пописана

Лица која се не обухватају пописом
(дипломате, туристи и др.)

КРАЈ

26. УКУПАН БРОЈ ЛИЦА У СТАНУ

25. УКУПАН БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА У СТАНУ

17.2. Водовода

1 Прикључене су на јавни водовод

17. ИНСТАЛАЦИЈЕ У СТАНУ 

испоручује преко мреже)  

17.1. Електричне енергије Има1 Нема2

10. ЛИФТ У ЗГРАДИ

Има1

Нема2

9. МАТЕРИЈАЛ СПОЉНИХ ЗИДОВА ЗГРАДЕ

Опека/цигла, бетон, камен

Дрво

1

2

Набој, плетер, даска и други материјали 

3

4

Ћерпич

(обележити само један одговор) 

8. УКУПАН БРОЈ СТАНОВА НА ДАТОМ КУЋНОМ БРОЈУ

(уписати укупан број станова, настањених 
 пословних просторија, просторија настањених 
из нужде и колективних станова)

Ако је број станова = 0        КРАЈ

6. ВРСТА КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА

Установа социјалне заштите (дом за стара лица,  2

3 Специјална болница за психијатријске болести

Прихватилиште за бескућнике4

Верска установа (манастир, самостан и др.)5

6

Студентски/ђачки дом, интернат1

8

9

Прихватни центар, центар за азил

Објекат за привремени смештај радника (барака, камп и сл.)

10 Друго (самачки хотели, објекти војске, полиције и др.)

Колективни центар за избеглице и интерно расељена лица

7

5. ВРСТА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

Породична кућа са два стана, један 2

3 Породична кућа са два припојена стана

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

Стамбена зграда са 3–9 станова

Стамбена зграда са 10 и више станова

5

6

Породична кућа са једним станом1

питање 8

4. ВРСТА ЗГРАДЕ

1

Република Србија
Републички завод за статистику

Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године

Овај пројекат је финансиран
средствима Европске уније и

кофинансиран средствима
Владе Републике Србије

Подаци из овог обрасца су тајнa и користиће се само у статистичке сврхе

УПИТНИК ЗА ДОМАЋИНСТВО И СТАН

Општина Насељено место

ПОДАЦИ О АДРЕСИ

1. АДРЕСА (на мапи)

ПОДАЦИ О ЗГРАДИ

28.1. ДА ЛИ ЈЕ ДОМАЋИНСТВО ПОВРЕМЕНО ИЛИ СТАЛНО 
ПРОДАВАЛО СОПСТВЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ

28.2. ДА ЛИ ЈЕ ДОМАЋИНСТВО КОРИСТИЛО/ОБРАЂИВАЛО 
50 ари ИЛИ ВИШЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

28.3. ДА ЛИ ЈЕ ДОМАЋИНСТВО (на дан 30. септембра) 

Да1 Не2

Да1 Не2

Да1 Не2

Да1 Не2

Да1 Не2

Да1 Не2

Да1 Не2

Два грла говеда

Пет грла оваца или пет грла коза

Три грла свиња

50 комада живине

20 пчелињих друштава

Једно грло говеда и два грла ситне 
стоке (свиња, коза, оваца – заједно)

Четири грла ситне стоке
(свиња, коза, оваца – заједно)

Шифра општине Пописни круг Стан ДомаћинствоЗграда

3. ДА ЛИ КУЋНИ БРОЈ ПРИПАДА ЗГРАДИ СА ВИШЕ УЛАЗА 
(КУЋНИХ БРОЈЕВА)  

3.1. КОЛИКО КУЋНИХ БРОЈЕВА ПРИПАДА 

(кућни број)

(улица)

2. ПОДАЦИ О АДРЕСИ НА ТЕРЕНУ

питање 3

питање 2.1 

КРАЈ
Не постоји зграда на овој адреси

4 (празан плац, порушена зграда и сл.)

Не слажу се са подацима на мапи   2

3 Адреса (улица и кућни број)  

1 Слажу се са подацима на мапи  

не постоји на мапи  

7. УПИСАТИ ПУН НАЗИВ НЕСТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ/

изнад другог

Установа за извршење кривичних санкција

питање 3.1Да1

Не2 питање 4

ДАТОЈ ЗГРАДИ 

3.2. ДА ЛИ СУ СВИ КУЋНИ БРОЈЕВИ У ИСТОМ 
ПОПИСНОМ КРУГУ

Да1 Не2

ЗГРАДЕ ЗА КОЛЕКТИВНИ СМЕШТАЈ 

питање 26

ОБАВЉАЛА СОПСТВЕНА ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА

Да1 питање 28.1 Не2

Да1 Не2 питање 28.2

Да1 Не2 питање 28.3

Ако је �о�ијен о��овор „Да“ на �ило које �и�ање                                      

СПИСАК ЛИЦА

СПИСАК ЛИЦА

СПИСАК ЛИЦА

СПИСАК ЛИЦА

Зграда за колективни смештај2

Стамбена зграда/кућа1

4 Нестамбена зграда (школа, хотел,

3
Зграда/објекат настањен из нужде
(гаража, шупа и сл.)

питање 5

питање 6

питање 7

питање 8

Помоћна зграда која се не пописује 

Зграда у изградњи која се не пописује

5

6
КРАЈ

фабрика и сл.)

установа за смештај деце без родитељског старања и др.)

ГАЈИЛО НАЈМАЊЕ

(нпр. ОШ „Вук Караџић“, манастир Сопоћани...)   

Закон о попису становништва, 

(„Службени гласник РС“, број 9/2020
домаћинстава и станова 2022. године

и 35/2021)

(улица)

Образац П-2
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СПИСАК ЛИЦА, стање 30. септембра 2022. у 24 часа (критични моменат пописа)

Под редним бројем 1 уписује се лице на које се води домаћинство (било који пунолетан члан домаћинства, без обзира на пол), потом се уписују чланови породице тог лица, затим чланови друге, треће итд. породице у оквиру домаћинства.
    Након тога, уписују се остали чланови домаћинства који не припадају ниједној породици. На крају Списка се уписују привремено присутна лица. 

У Списак лица уписују се сви чланови домаћинства без обзира на то да ли су у критичном моменту пописа сви били присутни или су неки од њих боравили у другом месту у земљи или у иностранству, због рада, школовања или из других разлога.

(месец) (година) (осталих 6 цифара из ЈМБГ)(дан)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Редни 

број

лица
Име Презиме

Име једног
родитеља

Пол

1 - мушки

2 - женски

Лице је

1 - члан домаћинства 

2 - привремено
присутно лице 

(12)

Сродство са    
лицем на које се    

води домаћинство  

Редни број
породице

Положај
члана

у породици

Име 

брачног/ванбрачног

партнера/партнерке

Члан
домаћинства

1 - присутан

2 - одсутан

(12)

је

Колона 9 –  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 8 – Редни број породице 

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

Колона 7 – Сродство са лицем 
 на које се води домаћинство 

Разлог
одсуства/

привременог
присуства

Колона 12 – Разлог одсуства/
 привременог присуства

Датум рођења 
(ЈМБГ/евиденцијски број странца)

29. УКУПАН БРОЈ ЛИЦА УПИСАНИХ У СПИСАК ЛИЦА 
   

За све чланове прве породице
За све чланове друге породице
За све чланове треће породице

Уколико у домаћинству живе 4 

2
3

1

За сва лица која не припадају 0 .

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

ниједној породици

Разлог одсуства/привременог присуства  
за лице у Републици Србији

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 

6

Борави у иностранству као члан 
домаћинства (породице) лица одсутног 

7

Студира у иностранству (чланови 9

Борави у иностранству као члан 
домаћинства (породице) лица одсутног 

8

Остали разлози (у гостима, туристичко 
или службено путовање, стручно 

10
 домаћинства су у земљи)

Рад1
Школовање2
Породични разлози3
Остали разлози (лечење, затворска 4
казна, службени пут и др.)

Разлог одсуства за лице у иностранству

организацију и сл. 

из разлога 5 

из разлога 6

усавршавање и др.)

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

    je другог насељеног места у Републици Србији или у страној држави, где 
има своје домаћинство.    

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

Домаћинством се сматра и свако лице које живи самостално, 

  самачко домаћинство).    

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.).  

 односно које није члан неког другог домаћинства (тзв.   

Домаћинством се сматра и тзв. колективно домаћинство, тј. 
домаћинство састављено од лица која живе у установама за 
смештај одраслих и старих лица, установама за смештај деце
без родитељског старања, манастирима и др.

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

  деце.  
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