
4

ПОДАТКУРИЉИ  ДЙ СТАН

16.НУЖЊИК/WC ЙН СТАН (йн скалдатоарје ор йн алтă собă)

1

2

Јастă, ку апă

Јастă, фйрдă апă

Нује3

14.КУЈНА ЙН СТАН

1

2

Јастă, квадратура 4 m² шй мăј мулт

Јастă, квадратура мăј микă дй  4 m² 

3 Нује

15.СКАЛДАТОАРЈА ЙН СТАН Јастă1 Нује2

19.СПРАТУ ЙН КАРЈЕ ЈЕ СТАНУ
(прă помйнт 0, алдйнтйњ спрат 1, адуојља спрат 2, шй 
туот аша. подрум 60, сутјерјену 70, супт ковйлћир 80)

18. СУАРТА ДЙ ЕНЕРГИЈЕ/ЕНЕРГИЈА КУ КАРЈЕ СĂ
ИНКАЛДЗАШЋЕ СТАНУ
(трйабје скрис нума ун распунс)

1

2

3

4

5

Карбуну

Љемну, пелету  ор алтăше дй љемн

Мазуту шй олају дй йнкалдзйт

Плину/гасу

Струја  

Алће суарће дй енергије (алу суарје, калдура дйн 
помйнт, енергија лу вйнт...)6

20.ДАР ЈЕ СТАНУ НУМА ЛА УН СПРАТ (НИВОУ)

Аша1 Ну 2

1 Стану

Локу дй лукрамйнт йн карје сă трајешће

Локу йн карје сă трајешће дй њевоје

2

3

Стану йн карје  сй трајешће йн колектив4

йнтрабарја 12 

йнтрабарја 24

11.СКРИСУАРЈА ДЙ ЙНТРАБАТ СĂ СКРИЈЕ ДЙ

йнтрабарја 11.1 

11.1.  НУМĂРУ ЛУ СТАН ПРĂ УШĂ

12.КВАДРАТУРА ЛУ СТАН (m²)

13. НУМĂРУ ЛУ СОБЕ ЙН СТАН
(ку квадратура дй ла 4m² шй мăј мулт)

2

3

Йс принсă ла аљилалће ападуктурј (алу луок, алу сат...)

Йс принсă ла хидрофору

Јастă, ама нус принсă4

Нује5

17.4. Гасопорту (дй гас карје сй 
капйтă прйстă мријежă

Јастă 1 Нује 2

2

17.3. Канализацйја

1 Йс  принсă ла канализацйје факутă дй туоц

Йс принсă ла септичка јама

Йс принсă/љегаће  дй рйу ор канал3

Јастă, ама нус принсă4

Нује5

17.5. Централизйтă/ инкалдзарја лу јетажă

1

2

3

4

Дйн дапарће( дйн топланă)

Алу јетажă йн конак (ор йн стан)

Јастă, ама нус принсă

Нује 

йнтрабарја 18

йнтрабарја 19

17.2. Ападукту

1 Йс принсă ла ападукту факут дй туоц

17.  ИНСТАЛАЦЙЈА ЙН СТАН

17.1. Струја Јастă1 Нује2

Фуорма П-2

Република Сйрбија 
Бироу дй статистикă лу Републикă 

Лувату йн скрисуарје лумња, газдалуку шй стануриљи 2022. ан

Податкуриљи дйн аăста формулар йс йнфуришац шй о сй фије нума дй статистикă 

СКРИСУАРЈА ДЙ ЙНТРАБАТ ДЙ ГАЗДАЛУК ШЙ СТАН

Опшйна Луоку

ПОДАТКУРИЉИ ШЙ АДРЈЕСА 

Шифра лу опшйнă Кругу лу лувату йн скрисуарје Стану ГаздалукуКонаку

(нумăру кăшй)

2.1. АДРЈЕСА ПРĂ ТАРЈЕН

4.ФЈАЛУ ЛУ КОНАК

1.АДРЈЕСА (ПРĂ МАПĂ)

ПОДАТКУРИЉИ ДЙ КОНАК

3. ДАР НУМĂРУ КĂШЙ ЈАСТĂ  ЛА КОНАК КУ МĂЈ МУЛЋЕ
ЛУОКУРЈ ДЙ ТУНАТ ( НУМĂРУЉ И КĂШЙ)

3.1. КЙЋЕ НУМĂРЕ КĂШЙ ЈАСТĂ ЛА 
        АĂЛА КОНАК

(нумăру кăшй)

(страта)

2. ПОДАТКУРИЉИ  ДЙ АДРЈЕСĂ ПРĂ ТАРЈЕН

йнтрабарја 3

йнтрабарја 2.1

Ну сă огођешће ку 
податкуриљи прă мапă

2

3 Адрјеса (страта шй нумăру кăшй)
нус прă мапă

Нује конак ла аста адрјесă 
(плацу гол, конаку судумит ...)4

1
Сă огођешће ку податкуриљи 
прă мапă

  

йнтраб арја 3.1Аша1

Ну2 йнтрабарја 4

3.2. ДАР ЙС ТУАЋЕ НУМĂРУЉИ КĂШЙ ДЙН ТУОТУН КРУГ 
       ДЙ ЛУВАТ ЙН СКРИСУАРЈЕ

Аша1 Ну2

Конаку дй трај йн колектив2

Конаку дй трај/каса1

4 Конаку карје нује дй трајит 
(шкуала, хотелу, фабрика...)

3
Конаку/ објекту йн карје сй 
трајашће дй њевоје (гаража, шупа...)

йнтрабарја 5

йнтрабарја 6

йнтрабарја 7

йнтрабарја 8

Конаку ажуторј карје ну сă ја йн скрисуарје 

Конаку карје се фаше шй ну сă ја 
йн скрисуарје 

5

6

10.ЛИФТ ЙН КОНАК

Јастă1

Нује2

9.МАТЕРЈАЛУ ДЙ ЗЙДУРИЉИ ДЙНАФАРĂ ЛА КОНАК

Цйгла, битону, пјатра

Љемну

1

2

Помйнт, йнпљећитурă, блана шй алће матерјалурј

3

4

Цйгла њефритă

(трйабје скрис нума ун распунс)

8.ТУАЋЕ НУМĂРУЉИ ЛУ СТАНУРЈ ЛА УН НУМĂРУ КĂШЙ

(Трйабје скрис туаће нумăруљи лу станурј, луокурј 
дй лукрарје йн карје сă трајешће, луокуриљи ин карје 
се трајешће дй њевоје шй станурј йн колектив

 

Дйкă је нумăру лу станурј = 0

6.СУАРТА ДЙ ТРАЈ ЙН КОЛЕКТИВ

Установа дй соцйјуасă апаралă (дуому дй ај батрйњ, установа 
дй трај ла копиј фйрдă паринц...)2

3 Бољњица  специјализйтă дй боаље дйн психијатрије

Сприжоњалă дй ај фйрдă касă4

Установă дй религије (манастйрје, самостан..)5

6

Конак дй студенц/школарј, интернат1

8

9

Цјентру дй сприжоњат, цјентру дй азил

Објекту йн карје дйвровријамје трајеск лукраторји (барака, камп...)

10 Алтăше ( хотелурј дй ај сйнгурј, објектурј лу солдацйје, пољицйје...)

Цјентару дй трај йн колектив дй  избеглиц шй дй лумље интерно 
мутатă ку трају 

7

5.СУАРТА ЛУ  КОНАК ДЙ  ТРАЈ

Каса лу фемељије ку дуој станурј, 
уну дйсупра дй алту

 2

3 Каса лу фемељије ку  дуој станурј йнпреонаће

Конак дй трај йн шйр (ку мйјпуцйње три 
станурј йнпреонаће, туот стану аре алуј тунă)

 4

Конак дй трај ку 3 - 9 станурј

Конак дй трај ку 10 шй мăј мулће станурј

5

6

Каса лу фемељије ку уну стан1

йнтрабарја 8 

1

7.ТРЙАБЈЕ СКРИС ПЉИЊЕ НУМИЉ И ЛУ КОНАШЕ КАРЈЕ НУС
ДЙ ТРАЈ / КОНАШЕ ДЙ ТРАЈ ЙН КОЛЕКТИВ

Апса

(ка кум је ОШ „Вук Караџић“, манастйрја Сопоћани...)

21.АНУ КЙНД ЈЕ ФАКУТ СТАНУ

ПОДАТКУРИЉИ ДЙ СТАН ШЙ ГАЗДАЛУК

27. ФУНДАМЕНТУ ПРЙНТУ КАРЈЕ ГАЗДАЛУКУ СĂ АСКУЛТĂ КУ СТАНУ

1

2

3

Авијарја

Кирија

Њаму (трајешће ла паринц, копиј ор њам)

4 Алтăше

28. ДАР ЙН ГАЗДАЛУК ЙН АНУ ШЕ А ТРЕКУТ СА ЛУКРАТ
КЙМПОКУЛТУРА ДЙ АЛОР ТРЈАБĂ

22.АЛУ КАРЈЕ ЈЕ СТАНУ

1

2

3

Приватан

Алу државă

Алтăше 

23.ДЙ ШЕ ЈЕ СТАНУ

1

2

3

Дй трајит (дйвровријамје ор дйтуатăвријамја)

Нума дй лукрамйнт

4

5 Дйвровријамје ну сă користује

6 Стану је парасйт

Адуојља стан лу газдалук ла о  адрјесă

Дй уђине шй лукру йн сезонă (викендица)

йнтрабарја 24 

КЙПАТЙЊУ

24. КАРЈЕ ТРАЈЕШЋЕ ЙН СТАН

1

2

Уну ор мăј мулће газдалукурј ку / фйрдă 
дйвровријамје вењиће персонурј

Нума дйвровријамје вењиће персоне

3

5

4

Персонурј дй карје ну са путут астрйнжа податкурј

Уну ор мăј мулће газдалукурј йн колектив

6 Персонурј карје ну вријеу сă фије луваће 
йн скрисуарје

Персонурљи карје ну сă јау йн скрисуарје 
(дйпломатурј, туристă...)

26. ТУАЋЕ НУМĂРУЉ И  ЛУ ПЕРСОНУРЈ ЙН СТАН

25. ТУАЋЕ НУМĂРУЉИ ЛУ ГАЗДАЛУКУРЈ ЙН СТАН

28.1. ДАР  ГАЗДАЛУКУ ДЙВРОВРИЈАМЈЕ ОР ЙНТУОТДЙУНА  
А ВИНДУТ АЛУОР ПРОДУКТУРЈ ДЙН КЙМПОКУЛТУРĂ

28.2. ДАР ГАЗДАЛУКУ СА АСКУЛТАТ/А ЛУКРАТ 50 дй арурј 
ОР МĂЈ МУЛТ ДЙ ПОМĂНТ ДЙН КЙМПОКУЛТУРĂ

28.3. ДАР ГАЗДАЛУКУ  ( йн дзйва 30. рапшуњу) 

Аша1 Ну2

Аша1 Ну2

Аша1 Ну2

Аша1 Ну2

Аша1 Ну2

Аша1 Ну2

Аша1 Ну2

Дуавă виће дй ваш

Шинш виће дй уој ор шинш виће 
дй капре

Три виће дй пуорш

50 дй уарă

20 ступј дй албињ

О вакă шй дуавă виће манунће
(порк, капрă, уоаје-йнпреонат)

Патру виће манунће (порк, капрă,
уоаје- йнпреонат)

йнтрабарја 26

Аша1 йнтрабарја 28.1 Ну2

Аша1 Ну2 йнтрабарја 28.2 

Аша1 Ну2 йнтрабарја 28.3 

Дйкă је распунсу „Аша“ ла фије карје йнтрабарје

РЕГИСТАРУ
ДЙ  ПЕРСОНУРЈ

АВУТ МЙЈПУЦЙН

Аăста пројект финансирјашће
Унија лу Евруопă шй

кофинансирјашће Влада
 лу Република Сйрбија.

Закуону дй лувату йн скрисуарје 
лумња, газдалуку шй станурљи йн 

2022. ан („Службени гласник 
РС“, нумăру 9/2020, 35/2021)

РЕГИСТАРУ
ДЙ  ПЕРСОНУРЈ

РЕГИСТАРУ
ДЙ  ПЕРСОНУРЈ

РЕГИСТАРУ
ДЙ  ПЕРСОНУРЈ

(страта)

КЙПАТЙЊУ

КЙПАТЙЊУ

КЙПАТЙЊУ

КЙПАТЙЊУ
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РЕГИСТАРУ  ДЙ ПЕРСОНУРЈ, стања 30. рапшуњу 2022. ан йн 24 шасурј (момјенту ал мйјпраурмă дй лувату йн скрисуарје)

Йн Регистар дй персонурј сă скриу туоц ај дйн касă туотуна дар йн момјенту кйнд са луват йн скрисуарје а фуост аши ор вруњи дй јеј а фуост йн алт луок йн дйржавă ор йн иностранствă, 
прйнту лукру, школајит ор дй алтăше. Прă нумăру 1 сă скрије персона прă карје сă пуартă газдалуку (фије карје мăј батрйн дй 18 ањ дйн газдалук, уом ор мујерје) праурмă сă скриу ај дйн касă алу аăла, 
праурмă ај дйн касă лу адуојља, пă атријља, шй туот ашă, фемељиј  дйн газдалук. Дйпă аја сă скриу ајлалц карје нус ниш йн о фемељије. Ла кйпатйњ лу скрисуарје се скриу аăја карје йс дйвровријамје аши. 

(луна) (ану) (аљелалће 6 нумăре дйн ЈМБГ)(дзйва)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Нумйру 
йн 

рйнд 
лу

персо-
нурј

Нумиљи Пољикра
Нумиљи лу у

н паринће

Полу

1 - уому

Персона је 

1 - дйн газдалук

2 - мујерја
2 - персона карје је 

   дйвровријамје ашија

(12)

Њаму ку персона 
прă карје сй 

пуартă газдалуку

    Рйнду лу 
нумăр лу 
фемељије

Позйцйја 
лу ал дйн 
фемељије

Нумиљи 
лу кунунат/њекунунат соц

Ал дйн 
газдалук

је

1 - ашија 

2 - нује ашија

(12)

Колона 9- позйцйја йн фемељије

Уому/мујерја1
Њекунунат соц2
Глуата лу амăндуој3
Мума ку глуата/глуаћиљи4
Тата ку глуата/глуаћиљи5
Глуата карје трăјашће ку ун паринће6
Глуата нума лу мујерје 7
Глуата нума лу уом8

Персона нује дйн фемељије0

Колона 8- рйнду лу нумăр лу фемељије

Уому/мујерја2
Њекунунат соц3
Фишор /феја4
Тата/мума5
Фраће/сора6
Сокру/соакра7
Сокру/соакра8
Дједа/баба9

Персона прă карје сă пуартă газдалуку1

Њепоту/њепуата10
Жињерју/нора11
Копил витрăг/фатă витрăгă12
Ајлалтă фемељије/њаму13

Нује њам0

Колона 7 – Њаму ку персона 
прă карје сă пуартă газдалуку

Дă ше 
нује ашија / 

дйвровријамје 
ашија

Колона 12- Прйнту ше нује 
ашија / дйвровријамје ашија

Датуму кйнд  је факут
 (ЈМБГ/нумару дйн евиденцйје лу стрињ)

29.  ТУАЋЕ НУМĂРУЉ И ДЙ ПЕРСОНУРЈ СКРИСĂ
ЙН РЕГИСТАРУ  ДЙ ПЕРСОНУРЈ

Дй туоц  дйн фемељија адйнтйње 
Дй  туоц дйн адуојља фемељије 
Дй туоц дйн атријља фемељије 

Дйкă йн газдалук трајеск 
патру шй мăј мулће фемељиј  
лу туаће трйабје дат прă 
рйнд нумăре, пйнă ла а 
мйјпрăурмă йн газдалук.

2
3

1

Дй туаће персонурј карје нус 
ниш йн о фемељије

0

 

Прйнту ше нује ашија/дйврвријамје 
ашија дй персонă йн Република Сйрбија

Ла лукру йн иностранствă ла стрињ 
ор ла  лукру јеј

5

Трăмјес ла лукру йн дйпломацйје ор алтă 
ануастрă представништвă ор фирмă йн
иностранствă, организацйје йнтрăлумњаскă...

 
6

Трајешће йн иностранствă ка о парће дй 
газдалук (фемељије) лу персонă карје је дусă 
дйн пришина 5

 
 

7

Ла школајит йн инострăнствă 
(алуј фемељије је йн дйржавă)

9

Трајешће йн иностранствă ка о парће дй 
газдалук (фемељије) лу персонă карје је 
дусă дйн пришина 6

 
8

Алтăше (йн гостйје, туристă ор друмајиту 
прйнту службă, дошколајиту прă струкă...)

 
 10

 

Лукру 1
Школајиту2
Стања йн фемељије3
Алтăше (љекујиту, апса, друмајиту 
прйнту службă...)

 4

Прйнту ше нује ашија дй персонă йн йностранствă

    

   
    

 

 

  
  

Газдалуку је туатă фемељија ор алтă йнпреонарје 
дй персонурј карје трајеск йнпреонће шй туоц трош
ăск добйнда дй алуор трјабă (шађерја, мйнкарја...)

Газдалуку је шй тотнат карје трајешће сйнгур, нује 
йн алт газдалук (сă кјамă газдалуку лу ај сйнгурј).

Газдлуку је шй трају йн колектив, аја је газдалук 
йнтймпинат дйн персонурј карје трајеск йн дуомурј 
дй ај батрйњ, установурј дй трај ла копиј фйрдă 
паринц, манастйрј...) 

Фемељија је йнпреонарја нума дй кунунац ор 
њекунунац соц,ор паринц (амйндуој, ор уну) шй 
алуор глуаће.

Глуата је персона карје трајешће ку уну ор амйндуој 
паринц карје йн аăла газдалук нарје 
кунунат/њекунунат соц ор алуј глуатă.

Персона карје је дйвровријамје ашија је персона карје йн луок унђе с
ă ја йн скрисуарје трајешће прйнту лукру, школајит ор алтăше, 
шађерја ји йн алт луок йн Република  Сйрбија ор йн алтă дйржавă, 
унђе арје алуј газдалук.
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