
19. УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА УПИСАНИХ У СПИСАК ЛИЦА У СТАНУ  
попунити обрасце КП-1 и КП-2

Образац КО

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

1

Општина Насељено место

Шифра општине Пописни круг Стан ДомаћинствоЗграда

ПОДАЦИ О АДРЕСИ

(улиц )а

1. АДРЕСА НА МАПИ

(кућни број)

(кућни број)

(назив улице)

2.1. АДРЕСА НА ТЕРЕНУ2. ПОДАЦИ О АДРЕСИ НА ТЕРЕНУ

питање 3

питање 2.1 

КРАЈ

Не слажу се са подацима 2

3 Адреса кућни број   (улица и )

Не постоји зграда на овој адреси
4

1

( )празан плац, порушена зграда и сл.

на мапи

Слажу се са подацима  
на мапи

не постоји на мапи

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

питање 3.1Да1

Не2 питање 4

3.1. КОЛИКО КУЋНИХ БРОЈЕВА ПРИПАДА 
ДАТОЈ ЗГРАДИ 

3.2. ДА ЛИ СУ СВИ КУЋНИ БРОЈЕВИ У ИСТОМ 
ПОПИСНОМ КРУГУ Да1 Не2

4

ПОДАЦИ О СТАНУ НА ДАНАШЊИ ДАН

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.).  

Домаћинством се сматра и свако лице које живи самостално, 

  самачко домаћинство).    

 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.

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.    

Колона 12 -  Разлог одсуства/привременог присуства

Разлог одсуства/привременог присуства за лице у Републици Србији  

Рад1

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

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  
организацију и сл. 

6

Борави у иностранству као члан домаћинства (породице)  
лица одсутног из разлога 5  

7

Студира у иностранству (чланови домаћинства су у земљи) 9

Борави у иностранству као члан домаћинства (породице)  
лица одсутног из разлога 6 

8

Остали разлози (у гостима, туристичко или службено 
 путовање, стручно усавршавање и др.) 

10

Разлог одсуства за лице у иностранству

Напомене: 

2 Не КРАЈ1 Да

18. ДА ЛИ ЈЕ ДОМАЋИНСТВО ИЗАБРАНО ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ОДГОВОРА

питање 19

Закон о попису становништва, 

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

и 35/2021)

ПОДАЦИ О ЗГРАДИ НА ДАНАШЊИ ДАН

4. ВРСТА ЗГРАДЕ 

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.)

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

изнад другог

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

Установа за извршење кривичних санкција

установа за смештај деце без родитељског старања и др.)

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

7. УПИСАТИ ПУН НАЗИВ НЕСТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ/
 ЗГРАДЕ ЗА КОЛЕКТИВНИ СМЕШТАЈ 
(нпр. ОШ „Вук Караџић“, манастир Сопоћани...)   

9. УПИTНИК СЕ ПОПУЊАВА ЗА

1 Стан

Настањена пословна просторија

Просторија настањена из нужде

2

3

Колективни стан4

питање 10

питање 9.1

9.1. БРОЈ СТАНА НА ВРАТИМА 

13. УКУПАН БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА У СТАНУ 

14. УКУПАН БРОЈ ЛИЦА У СТАНУ 11. 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 12

КРАЈ

12. КО ЖИВИ У СТАНУ 

1

2

Једно или више домаћинстава (са 

Само привремено присутна лица

 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

питање 14

питање 13

КРАЈ

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

УПИТНИК ЗА КОНТРОЛУ ОБУХВАТА ЛИЦА, 
ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА



2 Не1 Да укупан број лица питање 17

32

СПИСАК ЛИЦА У СТАНУ НА ДАНАШЊИ ДАН

Уписати најпре чланове домаћинства, а затим привремено присутна лица. Под редним бројем 1 уписати лице на које се води домаћинство.

15. 

Датум рођења 

(ЈМБГ/Евиденцијски број странца)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a) (1) (2)

Име

(3)

Име једног
родитеља

Редни 
број
лица

Презиме

(6) (7)(5)(4)

Пол

1 - мушки

2 - женски
дан месец година

(8)

6 цифара
ЈМБГ/EБС

осталих 

(15)

враћања у
Учесталост 

стално место
становања

2 - ређе

1 - најмање 3
пута месечно

(16)

 пописано у Попису
Да ли је лице 

2 - да, у другом стану на

1 - да, у овом стану

територији Републике Србије

3 - не, није пописано
4 - непознато

(12)

Разлог
одсуства/
присуства

(10)

Лице је

1 - члан домаћинства 

2 - привремено
присутно лице 

(12)

(11)

домаћинства је

1 - присутан

2 - одсутан

(12)

(16)

Члан

(11) (13) (14)

Дужина 
одсуства/присуства

краће од
1 године

(број месеци)

једна година
и дуже

(број година)

краће од
1 године

(број месеци)

Колико још лице 
намерава да буде
одсутно/присутно

1 - једну

и дуже
годину

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a) (1) (2) (4)

Име

(3)

Име једног
родитеља

Редни 
број
лица

Презиме

(8)(6) (7)(5)

Пол

1 - мушки

2 - женски

дан месец година 6 цифара
ЈМБГ/EБС

осталих 

(10) (11)

 пописано у Попису
Да ли је лице 

2 - да, у другом стану на

1 - да, у овом стану

територији Републике Србије

3 - не, није пописано
4 - непознато

2 - одселило се ван 

1 - одселило се у други стан на
територији Републике Србије

територије Републике Србије

3 - преминуло 

4 - непознато

 у стану на данашњи дан
Разлог због ког лице не живи 

СПИСАК ЛИЦА КОЈА СУ ЖИВЕЛА У ОВОМ СТАНУ У КРИТИЧНОМ МОМЕНТУ ПОПИСА, АЛИ НЕ ЖИВЕ ВИШЕ У ЊЕМУ (НА ДАНАШЊИ ДАН), УКЉУЧУЈУЋИ ЛИЦА КОЈА СУ УМРЛА

У овај списак се уписују лица након што су пописана сва лица и домаћинства у стану на данашњи дан.

17. 

Датум рођења 

(ЈМБГ/Евиденцијски број странца)

16.  ДА ЛИ ЈЕ У СТАНУ У КРИТИЧНОМ МОМЕНТУ ПОПИСА ЖИВЕЛО НЕКО ЛИЦЕ КОЈЕ НЕ ЖИВИ ВИШЕ У СТАНУ (НА ДАНАШЊИ ДАН), УКЉУЧУЈУЋИ ЛИЦА КОЈА СУ УМРЛА

питање 18

(9)

Место рођења 

1 - у Републици Србији
(уписати општину и 
насељено место)

2 - у другој држави
(уписати државу)

(9)

Место рођења 

1 - у Републици Србији (уписати општину и насељено место) 

2 - у другој држави (уписати државу)
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