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Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. 

Методолошко-организационо упутство за пописивање лица у касарнама, војним школама и другим 
војним установама у надлежности Министарства одбране 

Издаје и штампа: Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракића 5 

Одговара: др Миладин Ковачевић, директор 

Сви изрази у овом упутству односе се подједнако на лица мушког и женског пола, без обзира на то 
у којем граматичком роду су изражени. 
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ПРЕДГОВОР 

У складу с чланом 13 Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године у 
Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021), директор Републичког завода за 
статистику, уз сагласност министра надлежног за послове одбране, доноси Методолошко-
организационо упутство за пописивање лица у касарнама, војним школама и другим војним 
установама у надлежности Министарства одбране. 

Ради обезбеђивања примене јединствене методологије, сви учесници су дужни да се доследно 
придржавају овог упутства при извршавању прописаних задатака. 

У Београду, 2022. године  
Директор 

   Др Миладин Ковачевић 



http://www.popis2021.stat.gov.rs/


Упутство за пописивање лица у касарнама, војним школама      
и другим војним установама у надлежности министрства одбране 5 

▌ САДРЖАЈ

Предговор 3 

ОПШТИ ДЕО 7 

Правни основ 7 

Циљ и метод спровођења  пописа 7 

Јединице пописа 7 

Лица 8 

Домаћинства 8 

Станови 8 

Период спровођења пописа 8 

Организација пописивања 8 

Заштита података 8 

Обука пописивача 9 

Основни упитници 9 



http://www.popis2021.stat.gov.rs/


Упутство за пописивање лица у касарнама, војним школама      
и другим војним установама у надлежности министрства одбране 7 

На основу члана 13 Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године у Републици 
Србији („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021), директор Републичког завода за статистику, уз 
сагласност министра надлежног за послове одбране, доноси 

МЕТОДОЛОШКО-ОРГАНИЗАЦИОНО УПУТСТВО 
ЗА ПОПИСИВАЊЕ ЛИЦА У КАСАРНАМА, ВОЈНИМ ШКОЛАМА 
И ДРУГИМ УСТАНОВАМА У НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТРСТВА 

ОДБРАНЕ 

▌ ОПШТИ ДЕО 

Правни основ 
На основу члана 13 Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године у Републици 
Србији (у даљем тексту: Закон о Попису 2022), Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод), 
у сарадњи са Министарством одбране (у даљем тексту: Министарство), организује и спроводи 
пописивање војних и цивилних лица која у време Пописа станују у касарнама, војним школама и 
другим војним установама, као и пописивање припадника Војске Републике Србије који су ангажовани 
у мултинационалним операцијама. 

Циљ и метод спровођења  пописа 
Пописом се обезбеђују подаци о укупном броју и територијалној дистрибуцији становништва. Како би 
се обезбедио потпун обухват и прикупили што квалитетнији подаци о свим јединицама пописа, Завод, 
у сарадњи са Министарством, организује и спроводи пописивање лица која се налазе у касарнама, 
војним школама и другим војним установама.  

Подаци се прикупљају непосредно од лица, методом интервјуа, при чему пописивачи у електронске 
упитнике уносe одговоре на пописна питања. 

За потребе теренског прикупљања података у Попису 2022, Завод је припремио посебну апликацију за 
пописиваче IST CAPI, која служи за попуњавање електронских упитника. 

Јединице пописа: 

Лица 

а) лица у касарнама на добровољном служењу војног рока, кадети Војне академије и Војно- 
медицинске академије, ученици средњих војних школа и слушаоци школе за резервне официре, 

б) лица која стално станују у војним објектима. 
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Домаћинства 

Уколико лице у периоду спровођења пописа станује само или са члановима свог домаћинства у 
касарни, војној школи или у другој војној установи. 

Станови 

Уколико лице у периоду спровођења пописа станује само или са члановима свог домаћинства у 
посебној стамбеној јединици (просторијама које су адаптиране у стан или у службеним просторијама) 
која се налази у касарни, војној школи или у другој војној установи.

Период спровођења пописа 
Теренско прикупљање података спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године. 

Организација пописивања 
Завод израђује Упутство, врши селекцију и организује обуку за лица која ће вршити пописивање у 
касарнама, војним школама и другим војним установама.  

Министарство врши војно-безбедносну проверу пописивача који су ангажовани за пописивање лица 
смештених у склопу Војне акaдемије и интерната средњих војних школа. 

Пописивачи који спроводе пописивање лица смештених у касарнама не пролазе војно-безбедносну 
проверу. Министарство Заводу доставља адресе касарни (назив општине, назив насељеног места, 
улицу и кућни број) и податке о очекиваном броју лица која ће у њима боравити током теренске 
реализације Пописа 2022. Пре почетка теренске реализације пописа, представници Министарства 
обавестиће надлежне у касарнама да ће у периоду од 1. до 31. октобра 2022. пописивачи посетити 
касарне и спровести пописивање лица која у њима бораве. 

Како би се постигао што бољи обухват свих јединица пописа, податке о лицима ангажованим у 
мултинационалним операцијама, која ће у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године боравити ван 
места сталног становања, Министарство ће  доставити Заводу. 

Заштита података 
Према Закону о Попису 2022, подаци прикупљени у Попису користиће се искључиво у статистичке 
сврхе.  

Резултати пописа биће објављени искључиво у виду агрегираних података, чиме је у потпуности 
обезбеђена тајност личних података грађана.  

Завод је дужан да предузме све прописане административне, техничке и организационе мере 
неопходне за заштиту података прикупљених у Попису од нелегалног приступа, објављивања или 
коришћења, у складу са законом којим се регулише област информационе безбедности (члан 30 
Закона о Попису 2022). 

Подаци се прикупљају према стању на дан 30. септембра 2022. године у 24 сата, тј. у поноћ 
између 30. септембра и 1. октобра 2022. године. Овај временски пресек назива се „критични 
моменат пописа“. 
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Законом о Попису 2022. (члан 33) предвиђене су казнене мере за пописивача и друго лице које је 
ангажовано за обављање послова у вези са пописом ако не обавља послове на прописан начин, ако не 
води рачуна о тачности уписа и тачној обради података, ако не чува као тајну све податке о пописаним 
лицима до којих дође током обављања послова који су му поверени и ако противно вољи лица 
обухваћеног пописом захтева да се то лице изјашњава о националној припадности или вероисповести. 

Обука пописивача 
Ради обезбеђивања јединствене примене методологије пописа, сви пописивачи се обучавају за 
извршење задатака у складу са методолошким упутствима Завода.  

Основни упитници 
Пописница (образац П1) – служи за прикупљање података о лицу. 

Упитник за домаћинство и стан (образац П-2) – служи за прикупљање података о домаћинству, стану 
и згради у којој се стан налази.   

Пописивачи и друга лица ангажована у Попису дужни су да чувају као тајну све податке о 
пописаним лицима, као и да строго воде рачуна о тачности уписа података које су дали даваоци 
података (члан 25 Закона о Попису 2022). 
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