
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА 
Упитник се попуњава за свако домаћинство са парним редним бројем из ''Списка  

изабраних станова и домаћинстава – национални узорак'' (прва колона). 
 

  

Шифра општине:      
  
  

Редни број пописног круга у општини:     
  
  

Редни број домаћинства у пописном кругу:     
  

 
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 

 

 
 

 
ВО1. Спрат на коме се стан налази  
Приземље 00, први спрат 01, други спрат 02, итд; 
подрум 60, сутерен 70, мансарда 80, две етаже 90.  

 

Градски водовод  01 
Сеоски (локални) водовод  02 
Јавна чесма  03 
Бушени бунар  04 
Покривени, копани бунар или уређени извор  05 
Непокривени, копани бунар или неуређени извор  06 
Цистерна  07 
Језеро, река, поток  08 
Флаширана вода  09 
Друго (навести)  10 

ВО2. Који главни извор воде за пиће користи 
Ваше домаћинство 
          
Заокружити само један одговор. 

 

 

Градски водовод  01 
Сеоски (локални) водовод  02 
Јавна чесма  03 
Бушени бунар  04 
Покривени, копани бунар или уређени извор  05 
Непокривени, копани бунар или неуређени извор  06 
Цистерна  07 
Језеро, река, поток  08 
Кишница  09 
Друго (навести)  10 

ВО3. Који главни извор воде Ваше 
домаћинство користи за остале потребе,  
као што је кување или купање 
          
 Заокружити само један одговор. 

 

 

Градски водовод  01 
Сеоски (локални) водовод  02 
Јавна чесма  03 
Бушени бунар  04 
Покривени, копани бунар или уређени извор  05 
Непокривени, копани бунар или неуређени извор  06 
Цистерна  07 
Језеро, река, поток  08 
Кишница  09 
Друго (навести)  10 

ВО4. Који главни извор воде Ваше 
домаћинство користи за заливање окућнице 
                
 Заокружити само један одговор. 

 

 

ВО5. Да ли Вам је у последње две недеље 
вода за пиће била недоступна бар један дан Да …... 1    Не …… 2    

ВО6. Колико сати дневно имате текућу воду, 
када Вам је доступна  

 

   

Да ........  1   ВО9. ВО7. Да ли Ваш главни извор воде за пиће 
користите током целе године  Не ........  2    → Колико месеци га користите 

 

  ВО8. 
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Градски водовод  01 
Сеоски (локални) водовод  02 
Јавна чесма  03 
Бушени бунар  04 
Покривени, копани бунар или уређени извор  05 
Непокривени, копани бунар или неуређени извор  06 
Цистерна  07 
Језеро, река, поток  08 
Кишница  09 
Флаширана вода  10 
Друго (навести)  11 

ВО8. Који алтернативни извор пијаће воде 
користите          
 
Могуће је више одговора. 

   

 

 Да Не 
Користите раније сачувану/складиштену воду за пиће 1 2 
Тражите помоћ од комшија 1 2 
Користите алтернативни извор воде за пиће  1 2 

ВО9. Како се снабдевате водом за пиће када 
је Ваш основни извор воде недоступан 
 
Прочитати редом понуђене модалитете и за 
сваки од њих заокружити шифру 1 или 2.  (ако је одговор Да, навести алтернативни  

извор  уписивањем одговарајуће шифре из 
питања ВО8.)     

 

ВО10. Да ли у Вашем стану постоје места на 
којима вода неконтролисано истиче/цури  Да ……. 1    →  ВО11.                Не …… 2    →  ВО12.  

 
Славина или цев у кухињи 

 
 
 

 
Славина или цев у купатилу 

 
 
 

 
Водокотлић у тоалету   

 

 
Цеви за централно грејање 

 
 
 

 
Славина или цев у дворишту 

 
 
 

 
Пумпа за воду у дворишту 

 
 
 

ВО11. Оцените значај губитка воде на 
појединим местима у стану 
 
За сваки понуђени одговор у кућице упишите 
ранг од 0 до 5, тако што ћете за значајно 
отицање/губитак воде уписати шифру 5, за 
минимално отицање/губитак воде уписати 
шифру 1, а уколико отицања нема упишите 
шифру 0.  

 

 

Да  1 
   

ВО13. 
Не  2 
Не зна  9 

ВО12. Да ли примењујете неке поступке да 
би вода била безбеднија за пиће 

   

ВО15. 

Прокува је  1 
Додаје креч/хлор  2 
Цеди кроз тканину  3 
Користи филтере за воду (керамика, песак и др.)  4 
Загрева је на сунцу  5 
Пусти је да се слегне  6 
Друго (навести)  7 
Не зна  9 

ВО13. Шта обично радите са водом да би 
она била безбеднија за пиће 
 
Могуће је више одговора. 
 
Шифра 9  се заокружује само ако претходно 
није заокружен ниједан одговор. 

   

 

Данас  1 
Јуче  2 
Ове недеље   3 
Овог месеца   4 
Пре неколико месеци   5 
Друго  6 

ВО14. Када сте последњи пут применили 
неки од поступака који Вашу воду за пиће 
чини безбеднијом 
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Само за домаћинства која су прикључена на градску или сеоску водоводну мрежу 
ВО15. Да ли плаћате воду     Да …….1  →  ВО17.                                 Не ……. 2 → ВО16.  

Домаћинство нема довољно новчаних средстава   1 
Домаћинство не жели да плати  2 
Услуга је бесплатна     3 
Друго  4 

ВО16. Који је основни разлог због којег не 
плаћате воду 

 

ВО20. 

ВО17. Да ли плаћате воду на основу 
очитавања водомера    Да …….1                                                   Не ……. 2   

Према употребљеној количини  1 
Фиксна цена  2 
Према броју чланова домаћинства  3 
Према површини куће/стана  4 
   

Друго (навести)  5 
Не зна  9 

ВО18. На који начин плаћате утрошену воду 

 

 

 

Недељно  1       

Месечно  2       

Тромесечно  3       

Полугодишње  4       

Годишње  5       

Друго  6       

Не зна  9       

ВО19. Колико у просеку износи Ваш рачун 
за воду и у ком временском интервалу 
плаћате  
 
Зокружити шифру поред одговарајућег 
временског интервала и у предвиђене кућице 
уписати износ у динарима. 

 

 

 

Да (уписати износ) ...........  1        

Не  2 
Не зна  9 

ВО20. Да ли Ваше домаћинство има 
неплаћене рачуне за воду 

 

 

Појачати притисак   1 
Побољшати укус  2 
Обезбедити 24-часовну снабдевеност  3 
Побољшати безбедност   4 
Нема потребе за побољшањем  5 
Друго  6 

ВО21. Шта је по Вашем мишљењу 
неопходно учинити како би се побољшало 
снабдевање водом и њен квалитет  
 
Могућа су највише два одговора.   

 

 

Само за домаћинства којима је главни извор воде ван стана/куће или дворишта 
 

Минута     
   

Не зна  999 

ВО22. Колико времена је потребно да се 
оде до извора воде, узме вода и врати се 
назад 

 

 

Жена  1 
Мушкарац  2 
Женско дете (испод 15 година)  3 
Мушко дете (испод 15 година)  4 
Сви подједнако  5 

ВО25. 

Плаћа се другима да је донесу        6 → ВО24. 
Друго   7 

ВО23. Ко обично доноси воду за Ваше 
домаћинство 
 
Заокружити само један одговор. 

   

ВО25. 
 

     
 

ВО24. Колико месечно плаћате за 
доношење воде (уписати износ у динарима) 

 

 

УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА  
ВО25. Да ли је Ваш стан повезан са   
канализационим системом Да ........  1  → ВО26.                                     Не ........  2   →  ВО27.   

 
Да (уписати износ у динарима) ......  1       

Не  2 
Не зна  9 

ВО26. Да ли коришћење канализационог 
система  плаћате независно од воде 
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Канализациони систем  1 
Нужник/тоалет у кући  2 
Септичку јаму коју користи само моје домаћинство  3 
Септичку јаму коју користи више домаћинстава  4 
Одлази ка улици  5 
Одлази у двориште  6 
Не зна  9 

ВО27. Употребљена вода у Вашем 
домаћинству (за купање, кување, прање) 
испушта се у 

   

 

Нужник на испирање са прикључком на канализацију  1 
Нужник на испирање са прикључком на септичку јаму  2 
Нужник без испирања са водонепропусном јамом  3 
Пољски нужник  4 
   

ВО29. 

Нема нужник  5 
   

ВО33. 

Друго (навести)  6 

ВО28. Коју врсту нужника/тоалета користе     
чланови Вашег домаћинства 

   

ВО29. 

Да  1 
   

ВО30. 
Не  2 

ВО29. Да ли нужник користите са 
члановима још неког домаћинства 

 
ВО31. 

   

Број домаћинстава (мање од 10)  0  
 

Десет или више домаћинстава  10 
Не зна  99 

ВО30. Колико укупно домаћинстава 
користи тај нужник 

 

 

Позовемо чистаче септичких јама  1 
Никада се не испуни      2 
 

Друго  (навести)  3 

ВО31. Уколико имате септичку јаму, шта 
радите када се она напуни 

 

 

ВО32. Колико плаћате услугу пражњења 
Ваше септичке јаме (износ у динарима) 

 
      

 
Дете је користило нужник/тоалет  1 
Столица је бачена/испрана у нужник/тоалет  2 
Столица је бачена/испрана у одвод/јарак  3 
Столица је бачена у смеће (чврсти отпад)  4 
Столица је закопана  5 
Столица је остављена на отвореном  6 
   

Друго (навести)  7 
Не зна  9 

ВО33. Питати само уколико у домаћинству 
има деце млађе од 5 година. 
 
На који начин сте уклонили последњу 
столицу коју је дете имало 

 

 

Спаљујемо га     1 
Закопавамо га у дворишту  2 
Користимо га као ђубриво  3 
Односе га ђубретари (комунална служба)  4 
Комшилук прикупља и уклања отпад на локалном новоу  5 

ВО34. На који начин Ваше домаћинство 
уклања чврст отпад  
 
Могуће је више одговора. 

   

 

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  
(само за станове с прикључком на водоводну или канализациону мрежу) 
ВО35. Да ли сте током претходне  
две године поднели жалбу на квалитет 
снабдевања водом или на комуналне 
услуге  

Да  ........  1  →  ВО36.                 Не  ........   2   →   ВО37.  

ВО36. Да ли сте добили задовољавајући 
одговор на Вашу жалбу Да  ........  1                                    Не  ........   2       

Да  1 
Не, никада  2 
Не, само понекад     3 
Не зна  9 

ВО37. Да ли сте редовно информисани  
о нестанку воде који ће уследити 
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