Ekstrakti F2
TË DHËNAT PËR BANESËN

21. VITI I NDËRTIMIT TË BANESËS

Ligji mbi regjistrimin e popullësisë,
ekonomive familjare dhe banesave 2022
(“Gazeta zytare e RS”, numër 9/2020,
35/2021)

11. PYETËSORI PLOTËSOHET PËR
1

Banesë

2

Hapësirën afasriste të banueshme

3

Hapësirën e banueshme nga nevoja

4

Banesa kolektive

pyetja 11.1

22. PRONËSIA E BANESËS

pyetja 24

11.1. NUMRI I BANESËS NË DERË

14. KUZHINA NË BANESË
Ka, sipërfaqja është 4 m2 e më tepër
Ka, sipërfaqja është më e vogël se 4 m2

2

Ka

Nuk ka

Ka, me shpërlarje

6

1

Ka

2

17.4. Gazësjellës (për gas i cili
transmetohet përmes rrje t)

1

Ka

2

Nuk ka

Nga distanca (nga ngrohtorja e tj.)

pyetja 19

Etazhi në pallat (ose banesë)
Ka, por nuk janë të kyçur
Nuk ka

pyetja 18

6. LLOJI I STREHIMIT KOLEKTIV

1

Përputhen me të dhënat në hartë

pyetja 3

2

pyetja 2.1

3

Nuk përputhen me të dhënat
në hartë
Adresa (rruga dhe numri i
shtëpisë) nuk ekziston në hartë

4

Nuk ekziston palla në këtë adresë
(ngastër e zbrazët, pallat i brak sur e tj.)

Po

2
3
4
5
6

2.1. ADRESA NË TEREN

7
8
9
10

Konvikt për student/nxënës, internat
Ent i mbrojtjes sociale (shtëpi e pleqve,
ent për strehimin e fëmijëve pa përkujdesje prindërore e tj.)
Spital i specializuar për sëmundje psikiatrike
Strehimore për të pastrehët
Ent fetar (manastir, teqe e tj)
Qendër kolektive për refugjatë dhe persona të zhvendosur
Qendër pranimi, qendër për azil
Ent për ekzekutimin e sanksioneve penale
Objekt për strehimin e përkohshëm të punonjësve (baraka, kampe e tj.)
Tjetër (hotel vetmitarësh, objekt ushtrie, policie e tj.)

pyetja 28.1

2

Jo

Po

LISTA E PERSONAVE

2

LISTA E PERSONAVE

Jo

Po

LISTA E PERSONAVE

2

pyetja 28.2

Jo

3. A I TAKON NUMRI I SHTËPISË PALLATIT ME MË
SHUMË HYRJE (NUMRA TË SHTËPISË)
1

Po

pyetja 3.1

2

Jo

pyetja 4

3.1. SA NUMRA TË SHTËPISË I TAKOJNË
PALLATIT

pyetja 28.3

Po

1

LISTA E PERSONAVE

(përdhesi 0, kati i parë 1, kati i dytë 2, e tj., bodrumi 60,
shtojca 70, nënkulmi 80)

20. A GJENDJET BANESA VETËM SE NË NJËRIN KAT (NIVEL)
Po

2

Jo

FUND

9. MATERIALI I MUREVE TË JASHTME TË PALLATIT

4. LLOJI I PALLATIT
1

Po

2

Jo

1

Po

2

Jo

1

Po

2

Jo

Tri krerë derra
Katër krerë kafshë të imta
(derra, dhi, dele – bashkë)

1

Po

2

Jo

1

Po

2

Jo

50 copë shpezë

1

Po

2

Jo

20 komunitete bletësh

1

Po

2

Jo

Dy krerë bagë
Një frymë bagë e madhe dhe
dy të imta (derra, dhi, dele – bashkë)
Pesë krerë dele ose pesë krerë dhi

Jo

TË DHËNAT PËR PALLATIN

Nëse merrni përgjigje “Po” në cilën do prej pyetjeve

Energjia elektrike (rryma)
Llojet e tjera të energjisë (solare, gjeotermale, energjia e erës e tj)

2

(shënoni numrin e përgjithshëm të banesave,
hapësirave afarsite të banueshme, hapësirave
të baueshme nga nevoja dhe banesave kolek ve)
Nëse numri i banesave =0

28.3. A KA KULTIVUAREKONOMIA FAMILJARE
(më 30 shtator) SË PAKU

Lëndë djegëse plin/gas

8. NUMRI I PËRGJITHSHËM I BANESAVE NË NUMRIN
E DHËNË TË SHTËPISË

3.2. A JANË TË GJITHË NUMRAT E SHTËPISË
NË TË NJËJTIN RRETH REGJISTRUES

Qymyr
Dru, pelet dhe produkte të ngjajshme nga druri
Mazut dhe vaj për djegie

7. TË SHËNOHET EMËRTIMI I PLOTË I PALLATIT
JOBANESOR/PALLATIT PËR BANIM KOLEKTIV
(p.sh. ShF “Vuk Karaxhiq”, manastir Sopoqani)

(numri i shtëpisë)

28.2. A KA SHFRYTËZUAR/PUNUAR EKONOMIA FAMILJARE
50 ari OSE MË SHUMË TOKË BUJQËSORE
1

1

1

FUND

28. A ËSHTË MARRË VITEVE TË FUNDIT ME
PRODHIMTARI BUJQËSORE VETANAKE KUSHDO
NGA ANËTARËT E EKONOMISË FAMILJARE

1

19. KATI NË TË CILIN GJENDET BANESA

4

2. TË DHËNAT MBI ADRESËN (në teren)

28.1. A KA SHITUR, HERËPASHERE APO NË VAZHDIMËSI,
EKONOMIA FAMILJARE PRODUKTET E VETA BUJQËSORE

(të shenjohet vetëm se një përgjigje

6

(numri i shtëpisë)

Fareﬁsnia (banon te prindërit, fëmijët ose të afërmit
Tjetër

1

18. LLOJI I LËNDËVE DJEGËSE/BURIMEVE ENERGJETIKE
PËR NGROHJEN E BANESËS

4
5

FUND

pyetja 8

(rruga)

17.5. Ngrohja qendrore/etazh

1
2
3

Pallat i banimit me 10 e më shumë banesa

4

(rruga)

Pronësisë
Qirasë/nënqiraxhi

1
2
3
4

6

2
3

27. BAZA ME TË CILËN EKONOMIA FAMILJARE
E SHFRYTËZON BANESËN

Nuk ka

5

Shtëpi familjare me një banesë
Shtëpi familjare me dy banesa,
njëra mbi tjetrën
Shtëpi familjare me dy banesa ngjitas
Pallat banimi në varg (me së paku tri
banesa ngjitas me hyrje të veçanta)
Pallat i banimit me 3 – 9 banesa

1

pyetja 26

TË DHËNAT MBI EKONOMINË FAMILJARE

Ka, mirëpo nuk janë të kyçur

Ekonomija familijare

5. LLOJI I PALLATIT BANESOR

1. ADRESA (në hartë)

26. NUMRI I PERSONAVE NË BANESË

17.3. Kanalizimi
Janë të kyçur në kanalizimin publik
1
Janë të kyçur në gropë septike
2
Të kyçura/lidhura në lum ose kanal
3
4
Ka, por nuk janë të kyçur
5
Nuk ka

1
2
3
4

TË DHËNAT MBI ADRESËN

Nuk ka

17.2. Ujësjellës
Janë të kyçur në ujësjellësin publik
1
Janë kyçur në llojet e tjera të ujësjellësit (lokal, të fshatit e tj.)
2
Janë të kyçur në hidrofor e të ngjaj.
3

Banesa

Pallati
Vendbanimi

Komuna

25. NUMRI I EKONOMIVE FAMILJARE NË BANESË

17. INSTALIMET NË BANESË

4
5

4

Rrethi regjistrues

Shifra e komunës

FUND

Një ose më shumë familje kolektive
Personat që nuk përfshihen në regjistrim
(diplomatët, turistët e tj.)
Persona për të cilët nuk ka qenë e mundur
të merren të dhënat
Persona që refuzojnë të regjistrohen

5

17.1. Rrymë elektrike

Të dhënat nga ky ekstrakt janë sekret dhe shfrytëzohen vetëm për dedikim sta s kor

pyetja 24

Një ose më shumë ekonomi familjare me/
pa persona përkohësisht të pranishëm)
Vetëm personat përkohësisht të pranishëm

3

PYETËSORI PËR EKONOMI FAMILJARE DHE BANESË

Republika e Serbisë
Enti republikan për statistikë

Vetëm se për ushtrimin e veprimtarisë
Pushime dhe punë sezonale (shtëpi vikendi e tj.)
Përkohësisht nuk shfrytëzohet
Banesa është e brak sur

2
1

Ka, pa shpërlarje
Nuk ka

3

Regjistrimi i popullësisë, ekonomive familjare dhe banesave 2022

Për banim (të përkohshëm ose të përhershëm)
Banesa tjetër familjare në të njëjtën adresë

1

16. NEVOJTORE/WC NË BANESË (në banjo ose hapësirë të posaçme)
1
2

Forma të tjera të pronësisë

24. KUSH JETON NË BANESË

Nuk ka

15. BANJO NË BANESË

3

1
2
3
4
5
6

13. NUMRI I DHOMAVE NË BANESË
(me sipërfaqe prej 4 m2 e më shumë)

2
3

Pronë private
Pronë publike (shtetërore)

23. DEDIKIMI I BANESËS

12. SIPËRFAQJA E BANESËS (m2)

1

2

1

pyetja 12

Ky projekt është ﬁnancuar nga
mjetet e Bashkimit Europian dhe
është bashkëﬁnancuar nga mjetet e
Qeverisë së Republikës së Serbisë

(shenjo vetëm një përgjigje)

1

Pallat banimi/shtëpi

pyetja 5

1

Blloka/tulla, beton, gurë

2

Pallat për banim kolektiv
Pallati/objekti i banuar nga
nevoja (garazha, kthina e tj.

pyetja 6

2

Dru

4

Pallati pa banesa (shkolla,
hoteli, fabrika e tj.)

pyetja 7

5

Pallat ndihmës i cili nuk regjistrohet

6

Pallat në ndërtim i cili nuk regjistrohet

3

pyetja 8

3

Qerpiç

4

Thurrje thupra, dërrasë dhe material tjetër

10. ASHENSOR NË PALLAT
FUND

1

Ka

2

Nuk ka

1

LISTA E PERSONAVE, gjendja më 30 dhjetor 2022 në ora 24. (momen kri k i regjistrimit)
Në Listën e personave regjistohen anëtarët e ekonomisë familjare pa marrë parasyshë se a janë hasur të gjithë aty në momentin kritik të regjistrimit ose dikush prej tyre kanë qëndruar në lokalitet tjetër brenda ose jashtë vendit, për shkak të punës,
shkollimit ose arsyeve të tjera. Nën numrin rendor 1 të shënohet kryefamiljari (anëtarë i moshës madhore i cilës do gjini të ekonomisë familjare) mandej regjistrohen anëtarët e familjes së atij personi, mandej anëtarët e familjes së dytë, të tretë e tj.,
në kuadër të ekonomisë familjare. Pas kësaj regjistrohen anëtarët e tjerë të ekonomisë familjare që nuk i takojnë asnjë familjeje. Në fund të Listës regjistrohen personat përkohësisht të pranishëm..
Personi është
Numri
rendor i

Gjinia
Emri

Mbiemri

Emri i njërit prind

personit

Ditëlindja
(NANJQ/numri jevidentues i të huajit)

1 - mashkull
2 - femër

1 - anëtar i ekonomisë
familjare
2 - person përkohësisht
i pranishëm

Fareﬁsnia me
personin mbi të cilin
udhëhiqet ekonomia
familjare

Numri rendor
i familjes

Pozita e
anëtarit
në familje

Emri i partnerit/
partneres martesor/
jashtëmartesor

Anëtari i
ekonomisë
familjare është
1 - i pranishëm
2 - mungon

(12)
(a)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Arsyeja e
mungesës/
pranisë së
përkohëshme

(12)
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(data)

(muaji)

(viti)

(6 shifrat e tjera nga NANJQ)

29. TOTALI I TË REGJISTRUARËVE NË LISTËN E PERSONAVE

Ekonomi familjare është çdo familje ose bashkësi personash
që banojnë bashkë dhe bashkë i shpenzojnë të hyrat e veta
për mbulimin e nevojave elementare jetësore (banimi,
ushqimi e tj.).
Ekonomi familjare konsiderohet edhe çdo person i cili jeton i
mëvetësishëm, përkatësisht që nuk është anëtarë i ndonjë
ekonomie tjetër familjare (të a.q. familje vetmitare).
Ekonomi familjare konsiderohet edhe e a.q. familje kolek ve, e
përbërë nga persona që jetojnë në ente për strehimin e personave
të rritur dhe të moshuar, në entet për strehimin e fëmijëve pa
përkujdesje pridërore, në manas re e tj.

Familja është bashkësi e përbërë vetëm se nga çifti bashkëshortorë
ose çiftit jashtëmartesorë, ose nga prindërit (të dyve ose njërit)
dhe fëmijët e tyre.

2

Kolona 7 - fareﬁsnia me personin mbi
të cilin udhëhiqet ekonomia familjare

Kolona 8 – Numri rendor i familjes

1 Personi mbi të cilin udhëhiqet
ekonomia familjare
2 Burri/gruaja
3 Partneri/partnerja jashtëmartesor/e
4 I biri/e bija
5 Babai/nëna
6 Motra/vëllau
7 Vjerri/vjerra
8 Vjerri/vjerra
9 Gjyshi/gjyshja
10 Nipi/mbesa
11 Dhëndërri/reja
12 Pastorku/pastorja
13 Fareﬁsi tjetër/të afërmit
0 Nuk ka lidhje familjare

1 Për të gjithë anëtarët e familjes së parë
2 Për të gjithë anëtarët e familjes së dytë
3 Për të gjithë anëtarët e familjes së tretë
Nëse në ekonomi familjare jetojnë 4
e më shumë familje, për secilën t'iu
ndahen numrat me radhë, deri te
familja e fundit në ekonominë
familjare.

0 Për të gjithë personat që nuk i takojnë

1
2
3
4
5
6
7
8

Burri/gruaja
Partneri/partnerja jashtëmartesor/e
Fëmi i përbashkët
Nëna me fëmi/fëmijët
Babi me fëmi/fëmijët
Fëmi që jeton vetëm me njërin prind
Fëmi vetëm i partneres/bashkëshortes femër
Fëmi vetëm i partnerit/bashkëshortit mashkull

0 Partneri/partnerja jashtëmartesor/e

asnjërës familje

Fëmi është personi I cili jeton me njërin ose të dy prindërit
dhe që në atë ekonomi familjare nuk ka partner martesor
/jashtëmartesor ose fëmi të vet.

Kolona 12 – Arsyet e mungesës/
pranisë së përkohëshme

Kolona 9 – Pozita e anëtarit të familjes

Personi përkohësisht i pranishëm është personi I cili në vendin e
regjistrimit qëndron përkohësisht për shkak të punës, shkollimit ose për
arsye tjera, ndërkohë që është banorë i një vendbanimi tjetër në
Republikën e Serbisë ose shte tjetër, ku e ka ekonominë e vet
familjare.

Arsyeja e mungesës/pranisë së përkohëshme
për personin në Republikën e Serbisë

1
2
3
4

Puna
Shkollimi
Arsyet familjare
Arsyet e tjera (shërimi, burgosja,
udhë mi zyrtar e tj.)

Arsyeja e mungesës për personin jashtë shte t

5 Me punë në botën e jashtme te punëdhënësi
i jashtëm ose në punë të pavarur
6 I dërguar në punë në përfaqësinë tonë
diploma ke-konzulare ose përfaqësi tjetër
ose ndërmarrje jashtë vendit, në organizatë
ndërkombëtare e tj.
7 Qëndron jashtë shtetit si anëtar i
ekonomisë familjare (familjes), mungon
nga arsyeja nën 5
8 Qëndron jashtë shtetit si anëtar i
ekonomisë familjare (familjes), mungon
nga arsyeja nën 6
9 Studion jashtë vendit (anëtarët e
ekonomisë familjare janë këtu)
10 Arsye të tjera (musaﬁr, udhë m turis k
apo zyrtar, përsosje profesionale e tj.)
3

