
(куќен број)

2.1. АДРЕСА НА ТЕРЕНОТ

4

ПОДАТОЦИ ЗА СТАНОТ

16. ТОАЛЕТ/WC ВО СТАНОТ (во бањата или во посебна просторија) 

1

2

Има, на измивање

Има, без измивање

Нема3

14. КУЈНА ВО СТАНОТ

1

2

Има, површината е 4 m² и повеќе

 Има, површината е помала од 4 m²

3 Нема

15. БАЊА ВО СТАНОТ Има1 Нема2

19. КАТ НА КОЈ СЕ НАОЃА СТАНОТ
(приземје 0, прв кат 1, втор кат 2, итн.
подрум 60, сутерен 70, поткровје 80)

18. ВИД НА ЕНЕРГЕНТИ/ЕНЕРГИИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА   
       ГРЕЕЊЕ НА СТАНОТ

(�а се о�ележи само е�ен о��овор) 

1

2

3

4

5

Јаглен 

Дрво, пелети и слични производи од дрво

Мазут и масло за горење

Плинско/гасно гориво

Електрична енергија (струја)

Друг вид на енергија (соларна, геотермална, енергија од ветар и сл.)6

20. ДАЛИ СТАНОТ СЕ НАОЃА САМО НА ЕДЕН КАТ (НИВО)

Да1 Не2

1 Стан

Населена деловна просторија

Просторија населена поради нужност

2

3

Колективен стан4

прашање 12

прашање 24

11. ПРАШАЛНИКОТ СЕ ПОПОЛНУВА ЗА

прашање 11.1

11.1. БРОЈ НА СТАНОТ НА ВРАТАТА 

12. ПОВРШИНА НА СТАНОТ (m²)

13. БРОЈ НА СОБИ ВО СТАНОТ 
       (со површина од 4 m² и повеќе)

2

3

Приклучени се на други видови на водовод (местен, селски и сл.)

Приклучени се на хидрофор и сл.

Има, но не се приклучени4

Нема5

17.4. Гасовод (за гас кој се Има1 Нема2

2

17.3. Канализација

1 Приклучени се на јавна канализација

Приклучени се на септичка јама

Приклучени/поврзани се на река или канал3

Има, но не се приклучени4

Нема5

17.5. Централно/катно греење

1

2

3

4

Далечинско (од јавна топлана и сл.)

Катно во зградата (или во станот)

Има, но не се приклучени

Нема

прашање 18

прашање 19

21. ГОДИНА НА ИЗГРАДБА НА СТАНОТ

ПОДАТОЦИ ЗА СТАНОТ НА ДОМАЌИНСТВОТО

27. ОСНОВА ПО КОЈА ДОМАЌИНСТВОТО ГО КОРИСТИ СТАНОТ

1

2

3

Сопственост

Закуп/потстанар 

Роднински односи (живее кај родители, деца или роднини)

4 Останато

28. ДАЛИ ВО ДОМАЌИНСТВОТО ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА СЕ 

22. СОПСТВЕНОСТ НА СТАНОТ

1

2

3

Приватна сопственост

Јавна (државна) сопственост

Други облици на сопственост

23. НАМЕНА НА СТАНОТ

1

2

3

Живеење (привремено или трајно)

Само за вршење дејност

4

5 Привремено не се користи

6 Станот е напуштен 

Друг стан на домаќинството на истата адреса 

Одмор и сезонски работи (викенд-куќа и сл.) 

прашање 24

КРАЈ

24. КОЈ ЖИВЕЕ ВО СТАНОТ

1

2

Едно или повеќе домаќинства со/без  

Само привремено присутни лица

привремено присутни лица 

3

5

4

Лица за кои не било можно да се приберат податоци

Едно или повеќе колективни домаќинства

6 Лица кои одбиваат да бидат попишани

Лица кои не се опфаќаат со пописот 
(дипломати, туристи и др.)

КРАЈ

26. ВКУПЕН БРОЈ НА ЛИЦА ВО СТАНОТ

25. ВКУПЕН БРОЈ НА ДОМАЌИНСТВА ВО СТАНОТ

17.2. Водовод

1 Приклучени се на јавен водовод

17. ИНСТАЛАЦИИ ВО СТАНОТ 

испорачува преку мрежа)  

17.1. Електрична енергија Има1 Нема2

10. ЛИФТ ВО ЗГРАДАТА

Има1

Нема2

9. МАТЕРИЈАЛ НА НАДВОРЕШНИТЕ ЅИДОВИ НА ЗГРАДАТА

Тула/цигла, бетон, камен

Дрво

1

2

Набој, плитар, штици и други материјали

3

4

Керпич

(�а се обележи само еден одговор) 

8. ВКУПЕН БРОЈ НА СТАНОВИ НА ДАДЕНИОТ КУЌЕН БРОЈ

(да се запише вкупниот број на становите, населените 
 деловни простории, просториите населени поради 
нужност и колективните станови)

Ако бројот на становите е = 0          КРАЈ

6. ВИД НА КОЛЕКТИВНО СМЕСТУВАЊЕ

Установа за социјална заштита (дом за стари лица, установа 2

3 Специјална болница за психијатриски болести

Прифатен центар за бездомници4

Верска установа (манастир, самостан и др.)5

6

Студентски/ученички дом, интернат1

8

9

Прифатен центар, центар за азил

Објект за привремено сместување на работници (барака, камп и сл.)

10 Друго (хотели за самци, објекти на војската, полицијата и др.)

Колективен центар за бегалци и интерно раселени лица

7

5. ВИД НА СТАМБЕНА ЗГРАДА

Семејна куќа со два стана, еден над друг2

3 Семејна куќа со два припоена стана

Стамбена зграда во низ (со најмалку три 
припоена стана, секој стан има свој влез)4

Стамбена зграда со 3–9 стана

Стамбена зграда со 10 и повеќе станови

5

6

Семејна куќа со еден стан1

прашање 8

4. ВИД НА ЗГРАДА

1

Образец П-2

Република Србија
Републички завод за статистикa

Попис на населението, домаќинствата и становите 2022 година

Овој проект е финансиран
со средства на Европска унија

и кофинансиран со средства на
 Владата на Република Србија

Податоците од овој образец се тајнa и ќе се користат само за статистички цели

ПРАШАЛНИК ЗА ДОМАЌИНСТВО И СТАН

Општина Населено место

ПОДАТОЦИ ЗА АДРЕСАТА

1. АДРЕСА (на мапата)

ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДАТА

28.1. ДАЛИ ДОМАЌИНСТВОТО ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО 
ПРОДАВАЛО СОПСТВЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 

28.2. ДАЛИ ДОМАЌИНСТВОТО КОРИСТЕЛО/ОБРАБОТУВАЛО 
50 ари ИЛИ ПОВЕЌЕ ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

28.3. ДАЛИ ДОМАЌИНСТВОТО (на ден 30 септември) 

Да1 Не2

Да1 Не2

Да1 Не2

Да1 Не2

Да1 Не2

Да1 Не2

Да1 Не2

Две грла говеда

Пет грла овци или пет грла кози

Три грла свињи

50 единки на живина

20 пчелни семејства

Едно говедо и две грла ситен  
 добиток (свињи, кози, овци – заедно)

Четири грла ситен добиток 
(свињи, кози, овци – заедно)

Шифра на општината Пописен круг Стан ДомаќинствоЗграда

3. ДАЛИ КУЌНИОТ БРОЈ МУ ПРИПАЃА НА ЗГРАДА СО ПОВЕЌЕ 
ВЛЕЗОВИ (КУЌНИ БРОЕВИ)  

3.1. КОЛКУ КУЌНИ БРОЕВИ Ѝ ПРИПАЃААТ 

(куќен број)

(улица)

2. ПОДАТОЦИ ЗА АДРЕСАТА НА ТЕРЕНОТ

прашање 3

прашање 2.1 

КРАЈ
Не постои зграда на оваа адреса 

4 (празен плац, срушена зграда и сл.)

Не се согласни со податоците на мапата   2

3 Адресата (улицата и куќниот број) 

1 Согласни се со податоците на мапата  

не постои на мапата  

7. ДА СЕ ЗАПИШЕ ПОЛНИОТ НАЗИВ НА НЕСТАМБЕНАТА 

Установа за извршување на кривични санкции

прашање 3.1Да1

Не2 прашање 4

НА ДАДЕНАТА ЗГРАДА 

3.2. ДАЛИ СЕ СИТЕ КУЌНИ БРОЕВИ    
ВО ИСТИОТ ПОПИСЕН КРУГ 

Да1 Не2

ЗГРАДА/ЗГРАДАТА ЗА КОЛЕКТИВНО СМЕСТУВАЊЕ

прашање 26

ВРШЕЛО СОПСТВЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

Да1 прашање 28.1 Не2

Да1 Не2 прашање 28.2

Да1 Не2 прашање 28.3

Ако е �о�иен о��овор „Да“ на било кое прашање                                      

СПИСOК НА ЛИЦА

СПИСOК НА ЛИЦА

Зграда за колективно сместување2

Стамбена зграда/куќа1

4 Нестамбена зграда (училиште,  хотел, 

3
Зграда/објект населен поради нужност 
(гаража, шупа и сл.)

прашање 5

прашање 6

прашање 7

прашање 8

Помошна зграда која не се попишува 

Зграда во изградба која не се попишува

5

6
КРАЈ

фабрика и сл.)

за сместување на деца без родителска грижа и др.)

ЧУВАЛО НАЈМАЛКУ

(на пр. ОУ „Вук Караџиќ“, манас ир Сопоќани...)т

СПИСOК НА ЛИЦА

СПИСOК НА ЛИЦА

Закон за попис на населението,  

(„Службен гласник РС“, број 9/2020,
домаќинствата и становите 2022 година

35/2021)
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СПИСОК НА ЛИЦА, состојба на 30 септември 2022 во 24 часот (критичен момент на пописот)

Во Списокот на лица се запишуваат сите членови на домаќинството без оглед на тоа дали во критичниот момент на пописот сите биле присутни или некои од нив пребивале во друго место во земјата или во странство, поради работа, школување или од
други причини. Под реден број 1 се запишува лице на кое се води домаќинството (било кој полнолетен член на домаќинството, без оглед на полот), потоа се запишуваат членовите на семејството на тоа лице, потоа членовите на второто, третото итн. 
семејство во рамките на домаќинството. После тоа, се запишуваат останатите членови на домаќинството кои не му припаѓаат ни на едно семејство. На крајот на Списокот се запишуваат привремено присутните лица.

(месец) (година) (останатите 6 цифри од ЕМБГ)(дeн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Реден
број
на

лицето 

Име Презиме Име на еден
родител

Пол

1 - мaшки

2 - женски

Лицето е

1 - член на домаќинството  

2 - привремено
присутно лице 

(12)

Роднински однос    
со лицето на кое се

води домаќинството 

Реден број
на семејството

Положба
на членот

во семејството

Име на   

брачниот/вонбрачниот

партнер/партнерка

Членот на   
домаќинството

1 - присутeн

2 - отсутeн

(12)

е

Колона 9 – Положба на членот на семејството

Маж/жена1
Партнер/партнерка во вонбрачна зааедница2
Заедничко дете3
Мајка со дете/деца4
Татко со дете/деца5
Дете кое живее само со еден родител6
Дете само на женскиот партнер/сопругата7
Дете само на машкиот партнер/сопругот8

Лицето не му припаѓа на семејството0

Колона 8 – Реден број на семејството

Маж/жена2
Вонбрачен партнер/партнерка3
Син/ќерка4
Татко/мајка5
Брат/сестра6
Свекор/свекрва7
Тест/тешта8
Дедо/баба9

Лице на кое се води домаќинството1

Внук/внука10
Зет/снаа11
Посинок/паштерка12
Останати роднини13

Не е роднина0

Колона 7 – Роднински однос со 
 лицето на кое се води домаќинството 

Причина за   
отсуство/

привремено
присуство

Колона 12 – Причина за отсуство/
 привремено присуство

Датум на раѓање
(ЕМБГ/евиденциски број на странецот)

 

29. ВКУПЕН БРОЈ НА ЛИЦА ЗАПИШАНИ ВО СПИСОКОТ
       НА ЛИЦА 
   

За сите членови на првото семејство
За сите членови на второто семејство
За сите членови на третото семејство

2
3

1

.

Доколку во домаќинството живеат  
4 семејства или повеќе, за секое од 
нив да се доделуваат по ред броеви, 
се до последното семејство во 
домаќинството.

За сите лица кои не им припаѓаат 0
ни на едно семејство

Причина за отсуство/привремено присуство 
за лице во Република Србија 

На работа во странство кај странски 
работодавач или на самостојна работа

5

Упатено на работа во дипломатско-   
 конзуларно или друго наше претставништво 
или претпријатие во странство, 

6

Престојува во странство кај член на 
домаќинство (семејство) лице отсутно 

7

Студира во странство (членовите  9

Престојува во странство кај член на 
домаќинство (семејство) лице отсутно 

8

Останати причини (на гости, туристичко 
или службено патување, стручно 

10
  на домаќинството се во земјава)

Работа1
Школување2
Семејни причини3
Останати причини (лечење, затворска 4
казна, службен пут и др.)

Причина за отсуство за лице во странство

меѓународна организација и сл.

од причина 5

од причина 6

усовршување и др.)

Привремено присутно лице е лице кое во местото на пописот привремено 
престојува поради работа, школување или од некоја друга причина, а жител 

   e на друго населено место во Република Србија или во странска држава, 
каде има свое домаќинство    

Дете е лице кое живее се еден или со двајцата родители 
и кое во тоа домаќинство нема свој брачен/вонбрачен
партнер или свое дете.    

Како домаќинство се смета и секое лице кое живее самостојно, 

    (т.н. самечко домаќинство).  

Домаќинство е секоја семејна или друга заедница на лица   
   кои заедно живеат и заеднички ги трошат своите приходи 

 за намирување на основните животни потреби (домување,   
исхрана и др.).   

 односно кое не е член на некое друго домаќинство   

Како домаќинство се смета и т.н. колективно домаќинство, 
т.е. домаќинство составено од лица кои живеат во установи  
за сместување на возрасни и стари лица, установи за  
сместување на деца без родителска грижа, манастири и др.

Семејство е заедница која се састои само од брачен или 

      вонбрачен пар, или од родители (два или еден) и нивните
деца.
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