
1. СПИСАК ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА (стање 31. март 2009. у 24 часа)
Уписују се сви чланови домаћинства, без обзира на то да ли су у време пописа присутни у месту становања или су одсутни због рада, школовања или из неког другог разлога.
Чланови домаћинства се уписују у оквиру својих ужих породица, и то најпре чланови прве, затим друге, итд. породице.
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2. СПИСАК ПРИВРЕМЕНО ПРИСУТНИХ ЛИЦА У МЕСТУ ПОПИСА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

Уредба о утврђивању појединих
статистичких истраживања

"Службени гласник РС ," бр. 117/2008.


