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Предговор 

Радни документ „Методологија и резултати Контроле квалитета пробног пописа становништва, 
домаћинстава и станова 2009“ односи се на искуства, запажања и резултате у спровођењу контроле у 10 
намерно изабраних пописних кругова. Ти резултати су првенствено од интереса и значаја методолозима и 
организаторима пописа и контроле пописа, а не широј друштвеној заједници, какав је случај са оценама о 
грешкама у обухвату пописних јединица и мерама квалитета одговора које се израчунавају у контроли  
пописа становништва, домаћинстава и станова.  
 
Гледишта изнета у овом документу делимично су саопштена на Саветовању „Пописи у Републици Србији 
2011. године“ одржаном у Врњачкој Бањи октобра 2009. и на Конференцији UNECE/Eurostat групе 
експерата за попис становништва, домаћинстава и станова у Женеви октобра 2009.  
 
Намена овог документа је да подстакне рад на унапређењу активности пописа и постпописне контроле, а 
не да критикује велики уложени труд свих учесника у спровођењу Пробног пописа становништва, 
домаћинстава и станова и пратеће Контроле квалитета 2009.   

 
 
 
Београд, 28. септембар 2010.                                                                                                    Директор 
 

Проф. др Драган Вукмировић   
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Уводне напомене 

Контрола обухвата и квалитета одговора пописа становништва спроводи се у Републици Србији од Пописа 
1953. године. Непосредно по завршетку пописа, на случајном узорку пописних кругова поново се пописују 
пописне јединице. Упоређују се оцене броја пописних јединица регистрованих у контроли са одговарајућим 
подацима из пописа и израчунавају се оцене грешака у обухвату. Евалуација квалитета одговора, за 
изабрана пописна питања, врши се на основу подузорка домаћинстава у пописним круговима изабраним 
за контролу обухвата. Ови резултати о грешкама у обухвату и одговорима користе се за оцену квалитета 
пописа. Осим тога, даљом анализом ових резултата могу се идентификовати кључни извори грешака, што 
омогућава да се у наредним пописима предузму мере да се ефекти тих грешака смање и држе под 
контролом. 

Први пут 2009. године, уз Пробни попис становништва, домаћинстава и станова, спроведена је и контрола 
квалитета поновним пописивањем. Првенствени циљ ове контроле квалитета био је припрема за Попис 
2011. – провера методологије, организације и свих осталих активности. 

У I делу овог радног документа приказане су методолошке основе Контроле квалитета Пробног пописа 
становништва, домаћинстава и станова 2009. (у даљем тексту: Контрола квалитета или Контрола). Део II 
садржи нека искуства и препоруке за унапређење активности контроле у Попису  2011. Резултати контроле 
обухвата и контроле квалитета одговора дати су у III делу, а закључне напомене у IV делу. У прилогу се 
налазе основни обрасци Контроле квалитета 2009.  
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Део I: 

Методолошке основе 

1. Правни основ  

Контрола квалитета пробног пописа становништва, домаћинстава и станова 2009. године спроведена је на 
основу Уредбе о утврђивању појединих статистичких истраживања („Службени гласник РС“, бр. 117/2008).  

Ово истраживање усклађено је са европским статистичким стандардима: регулативама из области пописа 
становништва и станова, 763/98, 1201/2009, и Препорукама Конференције eвропских статистичара за 
пописе становништва, домаћинстава и станова 2010.   

2. Циљ и садржај  

Основни циљ Контролe квалитета био је тестирање методологије, инструмената, организације, теренског 
радa и обраде података како би се припреме за Попис 2011. започеле благовремено и обавиле на 
најбољи могући начин. Осим тога, то је била прилика за прoверу одређених пописних питања за 
домаћинство и лице, као и за обуку кадра који ће у наредном попису први пут учествовати у контроли 
квалитета.  

С обзиром на то да се ова контрола односи на пробни попис и да је спроведена на малом намерном 
узорку, резултати контроле обухвата и контроле квалитета одговора, иако указују на поједине систематске 
грешке, немају значај какав имају у контроли пописа. Наиме, у контроли пописа ти резултати представљају 
општу оцену о учињеним грешкама у обухвату лица, домаћинстава и станова и о грешкама у одговорима 
на пописна питања. 

Контрола обухвата пописних јединица односила се на број лица, домаћинстава и станова (види 
дефиниције под 7. у овом делу документа), али су подаци прикупљени за шире контингенте.  

У контроли одговора лица контролисани су одговори на питања из Пописнице о: имену и презимену, полу, 
датуму рођења и осталих 6 цифара јединственог матичног броја грађана, месту становања мајке у време 
рођења лица, националној припадности, највишој завршеној школи, стеченом звању, активности, радном 
статусу, приходима, својству издржаваоца и инвалидитету.  

За домаћинства су контролисани одговори на питања о пољопривреди: о земљишту, сопственој 
пољопривредној производњи, као и одовор на питање за контролора о пољопривредном газдинству. 
Подаци о земљишту су детаљно контролисани, и то подаци о: укупно расположивом и – од тога – 
коришћеном земљишту (оранице и баште, окућнице, воћњаци, виногради, расадници, ливаде и пашњаци), 
некоришћеном пољопривредном земљишту, шумама и другом земљишту.   

За станове су контролисани подаци о коришћењу стана, површини стана, броју соба у стану, да ли стан 
има купатило и нужник и о врсти енергије за грејање стана.  

3. Извештајне јединице и статистичке јединице 

Извештајне јединице су била одрасла лица, појединачно, или пунолетни члан домаћинства који може да 
пружи највише информација о свим члановима домаћинства. За децу млађу од 15 година податке је давао 
један од родитеља, односно усвојитељ или старатељ, а за дете у хранитељској породици податке је 
давало лице које води бригу о том детету. Ако су сви чланови домаћинства били одсутни из места у време 
спровођењa контроле квалитета, извештајна јединица била је најближи сусед или лице запослено у 
најближој месној заједници, односно месној канцеларији. 

Статистичке јединице су биле становници (лица), домаћинства и станови.  
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Као и у Пробном попису, у контролном пописивању прикупљени су подаци о: 

− Становништву: 

1) држављанима Републике Србије, страним држављанима и лицима без држављанства који 
имају пребивалиште у Републици Србији, без обзира на то да ли су се у моменту пописа 
налазили у Републици Србији или у иностранству; 

2) држављанима Републике Србије, страним држављанима и лицима без држављанства који 
имају пребивалиште у иностранству, а који су у моменту пописа боравили у Републици Србији; 

− Домаћинствима (породичним и непородичним) (види дефиниције под 7) настањеним на територији 
Републике Србије, укључујући и она која cy у моменту Пробног пописа била на привременом 
боравку у иностранству.  

− Становима, без обзира на то да ли се користе за стално или повремено становање (за одмор и 
рекреацију или у време сезонских радова), или су ненастањени, као и друге просторије које нису 
саграђене као стан, али које су се у време пописа користиле за становање (настањене пословне 
просторије и просторије настањене из нужде) (види дефиниције под 7). 

Контролом квалитета, као и у Пробном попису, нису била обухваћена дипломатска особља страних 
дипломатско-конзуларних представништава, представници међународних организација и страних 
компанија, који су упућени на рад у Републику Србију, као и чланови њихових породица. 

Контролом квалитета нису били обухваћени колективни станови и домаћинства.  

Такође нису били обухваћени: 

1) станови у својини страних држава; 
2) празни станови у које још није дозвољено усељавање; 
3) станови на селу који се у целини користе за смештај пољопривредног оруђа и алата, 

пољопривредних производа, огрева и слично, или који се користе за прераду пољопривредних 
производа;  

4) ненастањени (празни) станови који су, због изградње нових објеката, исељени ради рушења 
или су дотрајали и нису употребљиви за становање. 

4. Обухват  

Контрола квалитета спроведена је у 10 пописних кругова – намерном подузорку узорка пописних кругова 
изабраних за Пробни попис (табела 1).  
 
Табела 1. 

Град Београд / 
подручно одељење Назив општине Матични број 

општине Назив насеља 
Редни број 

пописног круга 
у општини 

Процењен број 
домаћинстава 

1 2 3 4 6 9 
      
Град Београд Вождовац 70106 Београд – део 0183 86 
Град Београд Врачар 70114 Београд – део 0067 64 
Град Београд Гроцка 70122 Калуђерица 0146 96 
Град Београд Палилула 70203 Београд – део 0144 78 
Град Београд Раковица 70211 Београд – део 0050 65 
Град Београд Савски венац 70220 Београд – део 0122 110 
Град Београд Стари град 70246 Београд – део 0278 87 
Ужице Ужице 71145 Ужице 8197 72 
Нови Сад Нови Сад – град 80284 Бегеч 0005 59 
Панчево Панчево 80314 Долово 0067 85 
Сремска Митровица Рума 80357 Краљевци 0068 43 
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Из ових пописних кругова, ради контроле обухвата, поново су пописана лица, домаћинства и станови. За 
контролу одговара прикупљени су подаци само од сваког 10-ог домаћинства из изабраних пописних 
кругова. 

5. Метод, време и извори прикупљања података 

Као и у Пробном попису, критични моменат је био 31. март 2009. године у 24 сата, тј. поноћ између 31. 
марта и 1. априла 2009. године.  

Прикупљање података спроведено је методом интервјуа на бази упитника у периоду 21-30. априла 2009. 
године. Поновно пописивање спроведено је по методологији која је важила за Пробни попис, уз 
поштовање независности од пописивања у Пробном попису у погледу организације и спровођења на 
терену.  

По завршеном контролном пописивању, извршено је упаривање материјала Контроле са материјалом 
Пробног пописа, и у контролне упитнике су преписани подаци одговарајућих јединица који су прикупљени у 
Пробном попису. 

6. Обавеза заштите индивидуалних података 

Сви учесници у Контроли квалитета дужни су да прикупљене податке чувају као службену тајну а подаци 
се користе искључиво у статистичке сврхе. 

7. Списак и дефиниције основних обележја–индикатора 

Дефиниције обележја које су важиле за Пробни попис, важиле су и за Контролу квалитета. Наводимо само 
основне које се односе на становништво (уобичајно становништво), домаћинства и станове, тј, на оне 
контингенте пописних јединица за које је извршена контрола обухвата и контрола квалитета одговора.  

Становништво (уобичајено) 

Под уобичајеним становништвом подразумева се становништво које на одређеној територији (насељу) 
живи непрекидно годину дана (у односу на критични моменат пописа) или живи краће од годину дана с 
намером да ту остане бар 12 месеци. 

Привремено одсутна лица укључују се у уобичајено становништво. То су лица која су у критичном моменту 
пописа била одсутна или намеравају да буду одсутна из места уобичајеног становања краће од годину 
дана. 

Привремено присутна лица се не укључују у уобичајено становништво. То су лица која су боравила/или 
намеравају да бораве у месту пописа краће од годину дана. 

Дефиниција стана 

Стан је грађевински повезана целина намењена за становање, без обзира да ли се у моменту пописа 
користи: само за становање, за становање и обављање неке делатности, само за обављање делатности, 
за одмор и рекреацију, или је реч о ненастањеном а грађевински исправном стану. 

Стан се, као грађевински повезана целина, састоји од једне собе или више соба, са одговарајућим 
помоћним просторијама (кухиња, остава, предсобље, купатило, нужник и сл.) или без помоћних 
просторија, и може да има један улаз или више посебних улаза. 

Осим станова (у смислу дате дефиниције), контролом квалитета пописа такође се обухватају и просторије 
које не одговарају дефиницији стана али се у време пописа користе за становање: настањене пословне 
просторије и просторије настањене из нужде. У контроли нису обухваћене колективне стамбене јединице 
(колективни станови) које су намењене за заједничко становање више људи. У попису се све просторије 
једне колективне стамбене јединице (студентског дома, манастира и сл.) пописују као једна јединица 
пописа, без обзира на то да ли се налазе у једној згради или више њих. 



Радни документ 
 

Републички завод за статистику  9

Дефиниција домаћинства 

Домаћинством се сматра свака породична или друга заједница лица која заједно станују и заједнички 
троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба (становање, исхрана и др.), без обзира 
да ли се сви чланови стално налазе у месту где је настањено домаћинство или неки од њих привремено 
бораве у другом насељу, односно страној држави, због рада, школовања или из других разлога.  

Домаћинством се сматра и свако лице које живи само, тзв. самачко домаћинство, и које није члан неког 
другог домаћинства. Самачко домаћинство може да станује у посебном или дељивом стану, или као 
самац-подстанар или у самачком хотелу и сл. Без обзира на то да ли станује у истој соби с другим самцем 
или дели стан с члановима домаћинства станодавца, ако заједно с њима не троши своје приходе, то лице 
се сматра самачким домаћинством. 

Под домаћинством се сматра и тзв. колективно домаћинство, тј. домаћинство састављено од лица која 
живе у установама социјалне заштите за смештај деце и одраслих, у манастирима, самостанима, 
болницама за смештај неизлечивих болесника и сл. Ова домаћинства нису била обухваћена Контролом. 

Домаћинство може да се састоји од једне или више породица а, поред тога, може да има и чланове који не 
припадају ниједној породици у домаћинству које се пописује; исто тако, има домаћинстава у којима нема 
ниједне породице (самачка домаћинства, као и домаћинства која су састављена од браће, сестара или 
других сродника, као и домаћинства чији чланови нису ни у каквом сродству, али заједнички троше своје 
приходе ради задовољавања основних животних потреба). 

Параметри и индикатори контроле обухвата и квалитета одговора  

Контрола обухвата и квалитета одговора извршена је за станове, становништво (уобичајено) и њихова 
домаћинства.   

У контроли обухвата су за лица, домаћинства и станове пребројане јединице:  

- регистроване у контроли и попису (T – тачно пописани); 
- регистроване у контроли (X); 
- регистроване у попису (Y); 
- регистроване у контроли а не у попису (M – мање пописани); 
- регистроване у попису а не у контроли (V – више пописани); 
- нето необухваћене јединице (M-V) и 
- погрешно регистроване јединице (M+V). 

 
Такође су израчунати и следећи индикатори грешака обухвата:  

- стопе мање пописаних, RM=M/X; 
- стопе више пописаних, RV=V/X; 
- стопе нето необухвата, RN=(M-V)/X и  
- стопе укупног неслагања, RM+V=(M+V)/X.  

 

За пописне јединице које су евидентиране и у Пробном попису и у Контроли, за сва контролисана обележја 
прикупљена су два одговора (један из Пробног пописа, други из Контроле). На основу слагања ових 
одговара израчунавају се индикатори квалитета одговора (види методологију у списку литературе под [2]). 
У Контроли пробног пописа, због малог броја домаћинстава и лица изабраних за контролу одговора, нису 
рачунати индикатори квалитета одговора већ само расподеле одговора према разликама.  

8. Опис организације истраживања 

Припрему и спровођење Контроле квалитета пробног пописа извршио је Републички завод за статистику. 
Организационе јединице које су учествовале у Контроли квалитета јесу централа у Београду и подручна 
одељења централне Србије и одељења АП Војводине на чијој су територији били изабрани пописни 
кругови за контролу квалитета. Носилац истраживања контроле квалитета био је Одсек за методологију 
узорка и контроле квалитета података. 
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Централа у Београду је: израдила методологију и инструменте контроле; изабрала пописне кругове за 
контролу; спровела инструктажу; извршила штампање и достављање образаца подручним одељењима; 
обезбедила контролоре за подручје града Београда; спровела упаривање и упоређивање података 
Контроле и Пробног пописа; припремила програме и извршила унос, обраду и израду резултата. 

Подручна одељења су обезбедила контролоре из редова пописивача и доставила прикупљене податке 
централи у Београду.  

Контролори су, за пописни круг који им је дат у надлежност, проверили границе и прикупили податке за 
контролу обухвата јединица и контролу квалитета одговора.  

9. Инструменти истраживања 

Основни обрасци коришћени у Контроли квалитета су: 

Контролник за контролу квалитета (образац КП-3) – служио је за евидентирање свих пописаних 
јединица у пописном кругу. Дизајниран је тако да омогући систематски избор домаћинстава за контролу 
квалитета одговора.  

Спискови лица за контролу квалитета (образац КСЛ) – служили су за формирање списка чланова 
домаћинства и списка привремено присутних лица у месту пописа. Поред тога, овај образац користио се и 
као омот („кошуљица“) у који су се стављали припадајући обрасци КП-1 и КП-2.   

Контролни упитник за домаћинство и стан (образац КП-2) – служио је за прикупљање података о 
домаћинству, стану и пољопривредним фондовима којима домаћинство располаже.  

Контролна пописница (образац КП-1) – користила се за прикупљање података о сваком лицу. 

Последња два обрасца користила су се за контролу квалитета одговора и попуњавали су се само за 10% 
изабраних домаћинстава из сваког од 10 пописних кругова изабраних за Контролу квалитета.  

Сви обрасци за Контролу квалитета дизајнирани су тако да буду што сличнији упитницима Пробног 
пописа, а упитници КСЛ, КП-2 и КП-1 имали су додате колоне за уписивање података прикупљених у 
Пробном попису. 

Основни обрасци могу се наћи на веб сајту РЗС-а (www.stat.gov.rs).  

Коришћени су следећи помоћни обрасци: 

− Овлашћење за контролора (образац П-7); 

− Обавештење о доласку контролора (образац КП-11) попуњавао је контролор у оним 
случајевима када при првом доласку у стан који пописује није затекао ниједно лице које може да 
пружи тачне податке. На овом обрасцу контролор је уписивао време када ће поново доћи у стан 
ради пописивања;  

− Евиденција о основним контролним обрасцима (образац КП-12) служила је за уписивање 
укупног броја издатих, исправно попуњених, поништених и неупотребљених образаца КП-1, КП-2 и 
КСЛ, и то појединачно за сваког контролора.  

− Запажања непосредних учесника у Контроли квалитета пробног пописа (образац КП-13) јесте 
образац, односно извештај, у који су сви непосредни учесници Контроле пробног пописа уписивали 
запажања о квалитету обуке и теренском спровођењу поновног пописивања.  
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Део II: 

Нека искуства и препоруке  

У овом делу наведена су само нека од искустава из спроведене Контроле квалитета, и на њима засноване 
препоруке, које могу бити од користи у припремама за Контролу квалитета пописа 2011. 

1. Сарадња између учесника пописа и контроле  

Захваљујући Контроли пробног пописа, сарадња између организационих јединица РЗС-а одговорних за 
спровођење пописа и контроле благовремено је успостављена. То је веома важно јер методологија и 
инструменти пописа и контроле квалитета морају бити усаглашени како би циљеви контроле могли да се 
остваре. 

2. Обука 

Контрола квалитета пробног пописа послужила је за обуку кадра Одсека за методологију узорка и 
контроле квалитета података који ће у Попису 2011. први пут учествовати у спровођењу контроле. Радили 
су у различитим фазама истраживања и на тај начин имали су прилику да сагледају послове који их 
очекују. Тимски рад, уз добру организацију и поделу задатака, као и недељну контролу извршених 
активности, предуслов је за добро обављање послова контроле.  

3. Обрасци 

Контролник контроле 

У овом Пробном попису први пут је уведен образац Контролник за контролу квалитета. Овај образац је 
аналоган Контролнику пописа али, осим за преглед резултата по домаћинствима и по пописном кругу, 
користио се и за избор домаћинства за контролу квалитета одговора. У претходним пописима општински 
инструктор бирао је систематски домаћинства за контролу квалитета одговора из Контролника пописа. 
Овакав начин избора домаћинстава довео је до тога да су у неким случајевима преписивани подаци из 
пописа и на тај начин прављене су исте грешке као и у попису, а резултати су били пристрасни. 

Такође, уз контролнике контроле и пописа, фаза упаривања је лакше спроведена. Осим тога, збирни 
подаци по пописном кругу, са насловне стране Контролника контроле, заменили су податке Упоредног 
прегледа, који је коришћен у претходним пописима за прве резултате по пописном кругу (види [3] у списку 
литературе). Упоредни преглед је био компликован за попуњавање и било је тешко написати кратка и 
јасна упутства која би обухватила све могуће случајеве. Представљао је додатно оптерећење за комисију 
која обавља упаривање контролних и пописних података.  

Спискови лица 

Образац за пописивање станова, домаћинства и лица (КСЛ) био је сличан обрасцу Спискови лица из 
Пробног пописа. Уочени су неки његови недостаци па би за Попис 2011. требало извршитити следеће 
измене:  

– Уместо у два списка, Списак чланова домаћинства и Списак привремено присутних лица, 
подаци о лицима требало би да буду у једном списку. Тако би у фази упаривања 
повезивање података контроле и пописа било једноставније, посебно у случајевима 
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погрешног разврставања лица: у попису као чланови домаћинства а у контроли као 
привремено присутна лица и обрнуто;  

– Питање о стану требало би померити са унутрашње стране обрасца на насловну страну. 
Дешавало се, у случају празних станова, да је изостао одговор на ово питање; 

– На насловној страни требало би додати помоћно питање које се односи на то да ли исто 
лице даје одговоре у попису и контроли. 

4. Упутство за контролоре и обука контролора  

На основу искустава у Контроли пробног пописа: 
– упутство и обука контролора треба да се односе само на специфичности контроле 

квалитета и њене разлике у односу на попис. Није потребно поновити садржај Упутства и 
обуке за пописиваче јер ће контролори бити бирани из редова пописивача;  

– контролоре у Попису 2011. требало би одабрати међу најбољим пописивачима који су 
добро упознати са методологијом, дефиницијама и упутствима пописа; 

– веома је важно да се нагласи да је за контролу пописа (поновним пописивањем) кључно 
независно прикупљање података у попису и у контроли. То значи да контролор треба да 
прикупља податке у пописном кругу у коме није прикупљао податке у попису и да при томе 
нема увид у пописни материјал тог пописног круга.  

5. Прикупљање података  

Неколико чланова Одсека за методологију узорка и контроле квалитета података учествовало је у 
прикупљању података Контроле пробног пописа. Том приликом они су се уверили у значај: 

– ажурних мапа са јасно дефинисаним описом граница; 
– одличног познавања и разумевања пописних дефиниција и упутстава; 
– успостављања адекватног контакта с лицем које даје податке; 
– медијске кампање непосредно пре Контроле пописа 2011, да би становништво прихватило 

поновно пописивање.  

6. Упаривање и упоређивање 

У Одсеку за методологију узорка и контроле квалитета обављено је упаривање и преписивање пописних 
података. С обзиром на то да су ове активности сложене, посебно треба обратити пажњу на нејасне 
(проблематичне) случајеве као што су: 

– јединица није регистрована у Пробном попису или у Контроли; 
– јединица је погрешно класификована у Пробном попису или у Контроли; 
– цепање и спајање домаћинстава. 

Упутства која се односе на ове активности требало би побољшати како би била што јаснија и 
једноставнија. 

7. Апликација за унос 

Апликација за унос података Контроле била је написана у програмском пакету CSPro Америчког бироа за 
попис. У овом програму био је могућ хијерархијски унос података:  

– Упитника за пописивање станова, домаћинстава и лица;  
– Упитника за домаћинство и  
– Контролне пописнице (за изабрана домаћинства).  

Грешке распона нису биле могуће, али све остале грешке (неконзистеност, непостојећи податак) биле су 
дозвољене све док су оне на упитнику који се уноси. Шифрирање насеља, државе и националности било 
је обављано у току уноса. Апликација је делимично омогућавала шифрирање квалитета одговора.  
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У апликацији за Попис 2011. потребно је побољшати и допунити делове програма који се односе на 
шифрирање. Да би апликација за унос била написана тако да омогући комплетно кодирање квалитета 
одговора, неопходно је да су на располагању правила логичке контроле података из Пописа. 

За унос образаца корисно је да се уведу помоћна питања која би или била на насловној страни обрасца 
Списак лица у контроли (и којa би попуњавала комисија за упаривање података контроле и пописа), или би 
била генерисана при уносу података: 

– Да ли је домаћинство изабрано за контролу квалитета одговора? 
– Колико је пописница попуњено, за случај да је домаћинство изабрано за контролу 

квалитета одговора? 
– Колико редова је попуњено у табели Списак лица? 

8. Унос података 

Унос се вршио на интелигентан, интерактиван начин. Квалитет уноса био је важнији од брзине. Лице које 
уноси податке морало је да прати поруке на екрану и да поступа као што се предлаже. Аналогно треба да 
буде и у Контроли пописа 2011. Потребно је да се припреми кратко упутство за унос и изврши обука лица 
која ће вршити унос података. 

9. Обрада података 

Припрема програма за обраду и обрада података извршена је у Одсеку за методологију узорка и контроле 
квалитета података. Било би веома корисно да се, користећи већ припремљене програме, благовремено 
припреме одговарајуће апликације за обраду података Контроле пописа 2011. Непосредно пре обраде, 
неопходно је да се програми пажљиво тестирају са подацима из Контроле пописа. На тај начин би обрада 
могла да се обави ефикасније.  
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 Део III: 

Резултати контроле обухвата и контроле квалитета одговора  

Добијени резултати контроле обухвата и контроле квалитета одговора, наведени у овом делу, односе се 
само на пописне кругове у којима је спроведена Контрола квалитета. 

1. Контрола обухвата 

Станови 

Резултати контроле обухвата станова израчунати су на основу одговора на питање о стану са контролног 
обрасца Спискови лица (КСЛ), при чему је у фази упоређивања преписан одговарајући податак из Пробног 
пописа са Упитника за домаћинство и стан (П-2).  
На основу ових података утврђено је да у изабраним пописним круговима: 

- нису регистроване настањене пословне просторије, ни у Пробном попису ни у Контроли 
квалитета; 

- у Пробном попису регистроване су 3 просторије настањене из нужде које су у Контроли  
регистроване као станови; 

- један регистрован стан у Пробном попису регистрован је у Контроли као просторија настањена 
из нужде;  

- У Контроли квалитета пробног пописа нису регистровани колективни станови и домаћинства. 
Резултати контроле обухвата за станове приказани су у табели 2.а и табели 2.б. Стопа мање пописаних 
станова за свих 10 пописних кругова износи 5,24%, а стопа више пописаних станова 3,53%. Стопа нето 
необухвата је позитивна и износи 1,70%, што значи да је више станова пописано у Контроли него у 
Пробном попису. Када се посматрају резултати за поједине пописне кругове може се уочити да је у 
пописном кругу из општине Савски венац највећи број мање и више пописаних станова (21,10% и 11,93%). 
У пописном кругу из општине Стари град стопа више пописаних станова износи 10,13%, док је у пописном 
кругу из општине Панчево стопа мање пописаних 9,00%. У осталих седам пописних кругова грешке су 
мање, при чему је у три пописна круга регистрован исти број станова у контроли и попису. Грешке су веће 
у пописним круговима са већим бројем станова, а то су пре свега пописни кругови градских средина. 
 
  Табела 2.a. Контрола обухвата станова  

Број станова 
Назив општине Пописни 

круг у контро-
ли или 
попису 

у контро-
ли у попису 

у контро-
ли и 

попису 

мање 
попи-
сани 

више 
попи-
сани 

нето не-
обухват 

укупно 
несла-
гање 

          
Укупно  791 764 751 724 40 27 13 67 

          
Вождовац 0183 86 86 86 86 0 0 0 0 
Врачар 0067 66 66 64 64 2 0 2 2 
Палилула 0144 84 83 80 79 4 1 3 5 
Раковица 0050 40 39 40 39 0 1 -1 1 
Савски венац 0122 122 109 99 86 23 13 10 36 
Стари град 0278 87 79 85 77 2 8 -6 10 
Ужице 8197 79 79 79 79 0 0 0 0 
Нови Сад – град 0005 73 72 73 72 0 1 -1 1 
Панчево 0067 103 100 94 91 9 3 6 12 
Рума 0068 51 51 51 51 0 0 0 0 
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 Табела 2.б. Контрола обухвата станова (стопе)  

Назив општине Пописни круг Стопа мање 
пописаних (%) 

Стопа више 
пописаних (%) 

Стопа нето  
необухвата (%) 

Стопа укупног 
неслагања (%) 

      
Укупно  5,24 3,53 1,70 8,77 

      
Вождовац 0183 0,00 0,00 0,00 0,00 
Врачар 0067 3,03 0,00 3,03 3,03 
Палилула 0144 4,82 1,20 3,61 6,02 
Раковица 0050 0,00 2,56 -2,56 2,56 
Савски венац 0122 21,10 11,93 9,17 33,03 
Стари град 0278 2,53 10,13 -7,59 12,66 
Ужице 8197 0,00 0,00 0,00 0,00 
Нови Сад – град 0005 0,00 1,39 -1,39 1,39 
Панчево 0067 9,00 3,00 6,00 12,00 
Рума 0068 0,00 0,00 0,00 0,00 

Домаћинства 

Резултати контроле обухвата домаћинстава израчунати су на основу идентификационих података у 
Контроли и Пробном попису са насловне стране обрасца КСЛ: матичног броја општине, редног броја 
пописног круга унутар општине, редног броја стана у пописном кругу и редног броја домаћинства у стану. 
Потребно је проверити, из Списка чланова домаћинства, да ли су сви чланови одсутни из места 
становања дуже од годину дана, јер се у том случају домаћинство не укључује у контролу обухвата 
домаћинстава.  
Резултати су дати у табели 3.а и табели 3.б. На укупном нивоу, за свих 10 пописних кругова, стопа мање 
пописаних домаћинстава износи 5,37%, а стопа више пописаних домаћинстава 7,21%. Стопа нето 
необухвата домаћинстава је негативна и износи -1,84%, што значи да је необухват мањи од прецењивања. 
Посматрано по пописним круговима, највеће грешке обухвата начињене су у општини Савски венац, где је 
мање пописано 12 домаћинстава (15,38%) а више пописано 21 домаћинство (26,92%). За овај пописни круг 
нето необухват износи -9 домаћинстава (-11,54%) и укупно неслагање је 33 домаћинства, што износи чак 
42,31%. Пописни круг из општине Раковица има, по апсолутној вредности, већу стопу необухвата, -17,65%, 
али нема мање пописаних домаћинстава. Стопа више пописаних домаћинстава је у том случају једнака 
стопи нето необухвата, по апсолутној вредности. У пописном кругу у општини Панчево има више 
домаћинстава регистрованих у Контроли него у Пробном попису, и грешка нето необухвата износи 7,14%. 
У пописном кругу из општине Ужице слагања података Контроле и Пробног пописа су потпуна, док је у 
општини Нови Сад једно домаћинство пропуштено у Контроли, друго у Пробном попису, али у нето износу 
нема разлике у обухвату.  
 
  Табела 3.а. Контрола обухвата домаћинстава 

Број домаћинстава 
Назив општине Пописни 

круг у контро-
ли или 
попису 

у контро-
ли у попису 

у контро-
ли и 

попису 

мање 
попи-
сани 

више 
попи-
сани 

нето не-
обухват 

укупно 
несла-
гање 

          
Укупно  802 652 664 617 35 47 -12 82 

          
Вождовац 0183 86 69 70 66 3 4 -1 7 
Врачар 0067 67 56 59 55 1 4 -3 5 
Палилула 0144 88 79 78 75 4 3 1 7 
Раковица 0050 42 34 40 34 0 6 -6 6 
Савски венац 0122 122 78 87 66 12 21 -9 33 
Стари град 0278 88 69 68 62 7 6 1 13 
Ужице 8197 79 76 76 76 0 0 0 0 
Нови Сад – град 0005 73 61 61 60 1 1 0 2 
Панчево 0067 104 84 78 77 7 1 6 8 
Рума 0068 53 46 47 46 0 1 -1 1 
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  Табела 3.б. Контрола обухвата домаћинстава (стопе)  

Назив општине Пописни круг Стопа мање 
пописаних (%) 

Стопа више 
пописаних (%) 

Стопа нето  

необухвата (%) 
Стопа укупног 
неслагања (%) 

      
Укупно  5,37 7,21 -1,84 12,58 

      
Вождовац 0183 4,35 5,80 -1,45 10,14 
Врачар 0067 1,79 7,14 -5,36 8,93 
Палилула 0144 5,06 3,80 1,27 8,86 
Раковица 0050 0,00 17,65 -17,65 17,65 
Савски венац 0122 15,38 26,92 -11,54 42,31 
Стари град 0278 10,14 8,70 1,45 18,84 
Ужице 8197 0,00 0,00 0,00 0,00 
Нови Сад – град 0005 1,64 1,64 0,00 3,28 
Панчево 0067 8,33 1,19 7,14 9,52 
Рума 0068 0,00 2,17 -2,17 2,17 

Лица 

Резултати контроле обухвата лица, уобичајеног становништва, израчунати су уз помоћ одговора на 
следећа питања са контролног обрасца Спискови лица (КСЛ): 

- „Разлог одсутности из места становања“ и „Дужина одсуства“ за чланове домаћинства и  
- „Дужина присуства“ и „Пребивалиште“ за привремено присутна лица у месту пописа. 

Резултати су дати у табели 4.а и табели 4.б. За свих 10 пописних кругова стопа мање пописаних лица 
износи 6,59%, а стопа више пописаних лица 6,12%. Стопа нето необухвата је, као и у случају станова, 
позитивна, али је нижа и износи свега 0,46%. За поједине пописне кругове стопе необухвата нису веће од 
6% (апсолутне вредности), осим у пописном кругу из општине Раковица. У овом пописном кругу пописана 
су 22 уобичајена становника више у Пробном попису него у Контроли, па је за тај пописни круг стопа нето 
необухвата негативна и износи чак -19,8%. Овај резултат је у складу са резултатом о обухвату 
домаћинстава у овом пописном кругу, с обзиром да је пописано 6 домаћинства више у Пробном попису 
него у Контроли, а нема домаћинстава која су регистрована само у Контроли. И подаци осталих пописних 
кругова указују на велике грешке мање и више пописаних лица, уобичајeних становника.  

 
  Табела 4.а. Контрола обухвата лица - уобичајеног становништва 

Број лица 
Назив општине Пописни 

круг у контро-
ли или 
попису 

у контро-
ли у попису 

у контро-
ли и 

попису 

мање 
попи-
сани 

више 
попи-
сани 

нето не-
обухват 

укупно 
несла-
гање 

          
Укупно  1933 1731 1723 1617 114 106 8 220 

          
Вождовац 0183 189 160 152 145 15 7 8 22 
Врачар 0067 138 122 125 116 6 9 -3 15 
Палилула 0144 198 175 169 152 23 17 6 40 
Раковица 0050 132 101 121 99 2 22 -20 24 
Савски венац 0122 208 172 163 138 34 25 9 59 
Стари град 0278 189 151 152 137 14 15 -1 29 
Ужице 8197 231 230 230 230 0 0 0 0 
Нови Сад – град 0005 208 204 204 200 4 4 0 8 
Панчево 0067 283 265 251 249 16 2 14 18 
Рума 0068 157 151 156 151 0 5 -5 5 
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Табела 4.б. Контрола обухвата лица - уобичајеног становништва (стопе)  

Назив општине Пописни круг Стопа мање 
пописаних (%) 

Стопа више 
пописаних (%) 

Стопа нето не-
обухвата (%) 

Стопа укупног 
неслагања (%) 

      
Укупно  6,59 6,12 0,46 12,71 

      
Вождовац 0183 9,38 4,38 5,00 13,75 
Врачар 0067 4,92 7,38 -2,46 12,30 
Палилула 0144 13,14 9,71 3,43 22,86 
Раковица 0050 1,98 21,78 -19,80 23,76 
Савски венац 0122 19,77 14,53 5,23 34,30 
Стари град 0278 9,27 9,93 -0,66 19,21 
Ужице 8197 0,00 0,00 0,00 0,00 
Нови Сад – град 0005 1,96 1,96 0,00 3,92 
Панчево 0067 6,04 0,75 5,28 6,79 
Рума 0068 0,00 3,31 -3,31 3,31 

Упоредни преглед резултата контроле обухвата за станове, домаћинства и лица 

На графикону бр. 1 приказани су упоредно резултати контроле обухвата станова, домаћинстава и лица за 
10 пописних кругова у којима је спроведена контрола.  

Графикон 1. 

Стопе обухвата
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Са графикона се може видети да грешке мање и више пописаних, као и укупног неслагања регистрованих 
домаћинстава и лица, у Контроли и Пробном попису, нису мање од одговарајућих грешака у регистровању 
станова. У већини случајева, грешке погрешно регистрованих станова имале су за последицу грешке у 
обухвату домаћинстава и лица.  

На графиконима бр. 2, 3, 4 и 5 представљене су стопе мање и више пописаних, нето необухвата и укупног 
неслагања за поједине пописне кругове из Контроле. На основу ових графикона могу се извести следећи 
закључци: 

- да су грешке највеће у пописним круговима из београдских општина;  
- да су у пописном кругу из општине Савски венац стопе мање пописаних домаћинстава и лица 

ниже од стопе мање пописаних станова, док су стопе више пописаних домаћинстава и лица веће 
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од стопе више пописаних станова. Ови резултати указују на проблем неодзива домаћинстава у 
Контроли;   

- да у неким пописним круговима нису постојале грешке у обухвату станова већ само у 
регистровању домаћинстава и лица, највероватније услед погрешног разврставања лица или 
потпуног изостављања. 

 
Графикон 2. 
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Графикон 3. 
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Графикон 4. 

Стопе нето необухвата, (%)
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Графикон 5. 

Стопе укупног неслагања (%)
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2. Резултати контроле квалитета одговора  

У сваком од изабраних пописних кругова за Контролу квалитета прикупљени су подаци за свако десето 
домаћинство (са редним бројем у стану '001') на одабрана питања о стану, пољопривреди и лицима 
(контролни обрасци КП-2 и КП-1). Након прикупљања података, у фази упоређивања, преписани су на 
контролне обрасце одговарајући подаци за стан, пољопривреду и лица са образаца П-2 и П-1 Пробног 
пописа. На основу поређења одговора у контроли и попису добијени су резултати контроле квалитета 
одговора за 82 анкетирана домаћинства. 

Подаци о стану 

У табели бр. 5 приказана је, у апсолутном износу, дистрибуција одговора према томе да ли су једнаки или 
различити у Контроли и Пробном попису, а у табели бр. 6 ови резултати приказани су у процентима. 
Укупан број парова одговора, у Контроли и Пробном попису, износи 656 (за 8 питања о стану, 8 парова 
одговора за 82 домаћинства). Од укупног броја одговора, 554 (84,5%) одговора у Контроли једнака су 
одговарајућим одговорима у Пробном попису, док 102 (15,5%) одговора у Контроли нису једнаки 
одговарајућим одговорима у Пробном попису. Највећи број разлика јавља се код питања:  

- Површина стана, 45 (54,9%), 
- Број соба у стану, 27 (32,9%), и  
- Врста енергије за грејање стана, 22 (26,8%).  

Ако се узму у разматрање само случајеви код којих одговор постоји и у Контроли и у Пробном попису, 
може се констатовати да су опет на питања о површини стана, броју соба у стану и врсти енергије за 
грејање стана грешке у одговорима највеће. 
 
  Табела 5. Дистрибуција одговора о стану према разликама у Пробном попису и Контроли 

Различити у Контроли и Пробном попису 
 Укупно 

Једнаки у 
Контроли 
и Пробном 
попису укупно 

не постоји 
у Пробном 
попису 

не постоји 
у 

Контроли 

постоје 
оба 

податка 
       

Укупно 656 554 102 5 1 96 
       

Податак о стану 82 82 0 0 0 0 
Коришћење стана 82 82 0 0 0 0 
Површина стана 82 37 45 1 0 44 
Број соба у стану 82 55 27 2 1 24 
Купатило у стану 82 81 1 1 0 0 
Нужник у стану 82 81 1 1 0 0 
Врста енергије за грејање 82 60 22 0 0 22 
Врста зграде у којој се стан налази 82 76 6 0 0 6 

 
Табела 6. Дистрибуција одговора о стану према разликама у Пробном попису и Контроли,  
                  у процентима  

Различити у Контроли и Пробном попису (%) 
 Укупно (%) 

Једнаки у 
Контроли 
и Пробном 
попису (%) укупно 

не постоји 
у Пробном 
попису 

не 
постоји у 
Контроли 

постоје 
оба 

податка 
       

Укупно 100,0 84,5 15,5 0,8 0,2 14,6 
              

Податак о стану 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Коришћење стана 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Површина стана 100,0 45,1 54,9 1,2 0,0 53,7 
Број соба у стану 100,0 67,1 32,9 2,4 1,2 29,3 
Купатило у стану 100,0 98,8 1,2 1,2 0,0 0,0 
Нужник у стану 100,0 98,8 1,2 1,2 0,0 0,0 
Врста енергије за грејање 100,0 73,2 26,8 0,0 0,0 26,8 
Врста зграде у којој се стан налази 100,0 92,7 7,3 0,0 0,0 7,3 
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Одговоре на питања о стану потребно је попунити за све станове. Уколико одговор не постоји, он је 
непознат и спада у категорију методолошки неисправних одговора. Ако се погледају резултати у табелама 
бр. 5 и 6 уочљива је извесна пристрасност у погледу броја непознатих одговора, има их више у Пробном 
попису него у Контроли. Узрок томе може бити да је у фази упоређивања, за нека домаћинства, 
пропуштено преписивање неког од одговора који се односи на питање о стану. Ипак, те грешке нису 
довољно велике да би утицале на закључке у вези с најосетљивијим питањима о становима.  

Подаци о пољопривреди 

Подаци о домаћинству који се односе на пољопривреду, и који служе за идентификацију пољопривредних 
газдинстава, од посебне су важности за планирање и организацију како пописа становништва, тако и 
пописа пољопривреде. Планирано је да се Попис пољопривреде спроведе након Пописа становништва, 
домаћинстава и станова 2011. године, и то само у домаћинствима која према Попису становништва имају 
пољопривредна газдинства. Грешке у идентификацији пољопривредних газдинстава начињене у Попису 
становништва имаће за последицу грешкe у обухвату истих у Попису пољопривреде.  

Према усвојеној дефиницији, домаћинство има пољопривредно газдинство уколико:  

- се бави сопственом пољопривредном производњом за своје потребе и за продају, или  
- се бави сопственом пољоривредном производњом само за своје потребе и користи 50 и више 

ари пољопривредног земљишта.  

У фази прикупљања података пописивач и контролор нису морали да уписују „0“ уколико домаћинство не 
располаже неком категоријом земљишта, тако да није било могуће разликовати случајеве: 

- домаћинство „не располаже земљиштем“ и  
- „податак није уписан“.  

Приликом уноса података у рачунар, ако податак о земљи није постојао на упитнику, у базу уноса 
уписивана је „0“. Осим тога, грешке у подацима су при уносу евидентиране, али не и исправљене, јер ће се 
на основу таквих, сирових података вршити идентификација пољопривредних газдинстава за Попис 
пољопривреде.  

У Контроли квалитета одговора анкетирана су 82 домаћинства, од којих је 25 имало бар један податак о 
пољопривреди различит од нуле, у Контроли или Пробном попису.  

Дистрибуција 425 одговора о земљишту према разликама у Контроли и Пробном попису дата је у табели 
бр. 7 (17 парова одговора за 25 домаћинстава). Од укупног броја одговора, 288 (68%) једнаки су „0“ у 
Контроли и Пробном попису. Већи део тих одговора односи се на домаћинства која не поседују дату 
категорију земљишта, а мали број на домаћинства за која оба податка грешком нису уписана. Бојом су 
означена она питања за која је уписан одговор различит од „0“ у Контроли или Пробном попису бар за 5 
домаћинстава.  
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Табела 7. Дистрибуција одговора о пољопривреди (земљиште) према разликама у Пробном попису 
и Контроли 

Бар један одговор различит од „0“ 

различити у Контроли и Пробном 
попису 

 Укупно 
Оба 

једнакa 
„0“ свега 

једнаки у 
Контроли 

и 
Пробном 
попису свега 

у Про-
бном 
попису 
једнак 

„0“ 

у Кон-
троли 
једнак 

„0“ 

ниједан 
није 
једнак 

„0“ 

         
Укупно 425 288 137 21 116 19 25 72 
         
Укупно расположиво земљиште 25 2 23 3 20 2 0 18 
Коришћено пољопривредно земљиште 25 3 22 3 19 2 0 17 
Оранице и баште 25 6 19 3 16 4 3 9 
Жита, инд. и крмно биље, кромпир 25 10 15 3 12 1 2 9 
Поврће, јагоде и бостан 25 17 8 0 8 4 2 2 
Цвеће и украсно биље 25 25 0 0 0 0 0 0 
Остало 25 25 0 0 0 0 0 0 
Окућнице 25 9 16 1 15 2 8 5 
Воћњаци 25 19 6 2 4 1 2 1 
Виногради 25 23 2 0 2 0 0 2 
Расадници 25 25 0 0 0 0 0 0 
Ливаде 25 23 2 0 2 1 0 1 
Пашњаци 25 25 0 0 0 0 0 0 
Некоришћено пољопривредно 
земљиште 25 21 4 0 4 2 2 0 
Шуме 25 24 1 1 0 0 0 0 
Друго земљиште 25 7 18 4 14 0 6 8 
Рибњаци 25 24 1 1 0 0 0 0 

 

Од укупно 137 парова одговора, код којих је бар један од одговора различит од „0“, само их је 21 (15%) са 
одговорима у Контроли једнаким одговарајућим одговорима у Пробном попису. Од 116 парова одговора с 
разликама, за 72 су оба одговора  различита од „0“, за 19 не постоји одговор у Пробном попису и за 25 не 
постоји у Контроли.  

За кључно питање за идентификацију газдинстава, „Коришћено пољопривредно земљиште“, постоји 
одговор (бар један различит од „0“) за 22 домаћинства. Од тога, само 3 домаћинства имају једнаке 
одговоре у Контроли и Пробном попису, за 2 домаћинства није уписан одговор у Пробном попису, а за 17 
домаћинстава постоје оба одговора, али су различити.  

У табели бр. 8 приказани су резултати који се односе на питања о сопственој пољопривредној производњи 
и газдинству. На оба питања постоје сви одговори. На питање „Да ли се домаћинство бави сопственом 
пољопривредном производњом“, разликују се одговори у Контроли и Пробном попису за 4 домаћинства, а 
на питање „Да ли домаћинство има пољопривредно газдинство“ одговори су различити у Контроли и 
Пробном попису за 2 домаћинства.  
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Табела 8. Дистрибуција одговора о сопственој пољопривредној производњи и газдинству према 
разликама у Пробном попису и Контроли  

 Укупно Једнаки у Контроли 
и Пробном попису 

Различити у 
Контроли и Пробном 

попису 

 број одговора 

Да ли се домаћинство бави сопственом 
пољопривредном производњом 25 21 4 
Да ли домаћинство има пољопривредно газдинство 25 23 2 

 број одговора у процентима 

Да ли се домаћинство бави сопственом 
пољопривредном производњом 100 84,0 16,0 
Да ли домаћинство има пољопривредно газдинство 100 92,0 8,0 

 

За 3 од 25 домаћинстава, за које постоји бар неки податак о пољопривреди, нису уписани подаци о 
коришћеном пољопривредном земљишту у Контроли и Пробном попису (табела 7), и она, према 
одговорима, немају сопствену пољопривредну производњу и газдинства.  

За остала 22 домаћинства која имају одговор о коришћеном пољопривредном земљишту различит од „0“ у 
Контроли или Пробном попису, регистровано је:  

- у Контроли 16, а у Пробном попису 14 пољопривредних газдинства, према одговорима на 
питање о газдинству;  

- да 3 домаћинства имају 50 и више ари коришћеног пољопривредног земљишта према 
Контроли, а мање од 50 ари према Пробном попису (а не баве се сопственом пољопривредном 
производњом за своје потребе и за продају, према Пробном попису). За једно од тих 
домаћинстава уписан је одговор у Контроли „Не бави се сопственом пољопривредном 
производњом“. Ако се прихвати да и то домаћинство има пољопривредно газдинство, онда је 
према Контроли регистровано 3 газдинства више него према Пробном попису; 

- ни за једно домаћинство није регистровано мање од 50 ари коришћеног пољопривредног 
земљишта у Контроли, а 50 и више ари према Пробном попису.  

Подаци о лицима 

У Контроли квалитета одговора било је анкетирано 82 домаћинства, у којима је пописано укупно 181 лице, 
за које је попуњена контролна пописница (КП-1). У табели бр. 9 приказана је дистрибуција одговора на 
питања о лицима према томе да ли су једнаки или различити у Контроли и Пробном попису. У табели бр. 
10 исти подаци приказани су у процентима.  

Укупан број парова одговора, у Контроли и Пробном попису, износи 3077 (на 17 питања о лицима, 17 
парова одговора за 181 лице). Од укупног броја одговора, 2848 (92,6%) исти су у Контроли и Пробном 
попису. Од 229 одговора који су различити у Контроли и Пробном попису, 118 одговора постоје у Попису и 
Контроли, 63 не постоји у Попису, а 48 одговора није дато у Контроли. Највише различитих одговора 
постоји код питања: 

- „Највиша завршена школа“, 35 (19,3%); 
- „Да ли сте у последњих годину дана имали неки од наведених прихода“, 27 (14,9%); 
- „Активност“, 23 (12,7%); 
- „Да ли се због неког ограничења/оштећења/инвалидитета суочавате са препрекама у 

обављању свакодневних активности код куће/у школи/на послу“, 23 (12,7%) и 
- „Својство издржаваоца“, 22 (12,2%). 

Најчешће се грешило код питања која су садржала потпитања, код оних за које је требало прочитати 
додатна упутства, као и код питања личне природе. Разлози за разлике у одговорима могу бити и 
немарност у прикупљању података, као и чињеница да су у неким случајевима одговори добијени од 
различитих лица у Пробном попису и Контроли. 
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Табела 9. Дистрибуција одговора према разликама у Пробном попису и Контроли 
Различити у Контроли и Пробном попису 

 Укупно 

Једнаки у 
Контроли 

и 
Пробном 
попису свега 

не постоји 
у 

Пробном 
попису 

не постоји 
у 

Контроли 

постоје 
оба 

податка 

       
Укупно 3077 2848 229 63 48 118 
             
Име и презиме 181 173 8 4 0 4 
Пол 181 178 3 0 0 3 
Дан (ЈМБГ) 181 175 6 4 1 1 
Месец (ЈМБГ) 181 174 7 4 1 2 
Година (ЈМБГ) 181 178 3 2 1 0 
Осталих 6 цифара (ЈМБГ) 181 164 17 9 6 2 
Место становања мајке у време 
када је лице рођено 181 166 15 5 0 10 
Национална припадност 181 178 3 2 1 0 
Највиша завршена школа 181 146 35 10 10 15 
Стечено звање 181 170 11 2 2 7 
Активност 181 158 23 2 0 21 
Радни статус 181 171 10 6 2 2 
Приход 181 154 27 2 2 23 
Да ли је лице издржавано 181 169 12 2 0 10 
Својство издржаваоца  181 159 22 4 7 11 
Да ли постоји инвалидитет 181 158 23 3 13 7 
Врсте потешкоћа 181 177 4 2 2 0 

 
  Табела 10. Дистрибуција одговора према разликама у Пробном попису и Контроли, у процентима 

Различити у Контроли и Пробном попису (%) 

 Укупно 
(%) 

Једнаки у 
Контроли 

и 
Пробном 
попису 

(%) 
укупно 

не постоји 
у 

Пробном 
попису 

не постоји 
у 

Контроли 

постоје 
оба 

податка 

       
Укупно 100,0 92,6 7,4 2,0 1,6 3,8 
             
Име и презиме 100,0 95,6 4,4 2,2 0,0 2,2 
Пол 100,0 98,3 1,7 0,0 0,0 1,7 
Дан (ЈМБГ) 100,0 96,7 3,3 2,2 0,6 0,6 
Месец (ЈМБГ) 100,0 96,1 3,9 2,2 0,6 1,1 
Година (ЈМБГ) 100,0 98,3 1,7 1,1 0,6 0,0 
Осталих 6 цифара (ЈМБГ) 100,0 90,6 9,4 5,0 3,3 1,1 
Место становања мајке у време 
када је лице рођено 100,0 91,7 8,3 2,8 0,0 5,5 
Национална припадност 100,0 98,3 1,7 1,1 0,6 0,0 
Највиша завршена школа 100,0 80,7 19,3 5,5 5,5 8,3 
Стечено звање 100,0 93,9 6,1 1,1 1,1 3,9 
Активност 100,0 87,3 12,7 1,1 0,0 11,6 
Радни статус 100,0 94,5 5,5 3,3 1,1 1,1 
Приход 100,0 85,1 14,9 1,1 1,1 12,7 
Да ли је лице издржавано 100,0 93,4 6,6 1,1 0,0 5,5 
Својство издржаваоца  100,0 87,8 12,2 2,2 3,9 6,1 
Да ли постоји инвалидитет 100,0 87,3 12,7 1,7 7,2 3,9 
Врсте потешкоћа 100,0 97,8 2,2 1,1 1,1 0,0 
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У табели бр. 11 дат је преглед одговора за које важи да и у Пробном попису и у Контроли постоји податак. 
Укупан број таквих одговора износи 2331, при чему у 2213 (94,9%) случајева не постоје разлике, док је у 
118 (5,1%) одговора евидентирана разлика. 
 
Табела 11. Дистрибуција одговора према разликама у Пробном попису и Контроли, када оба 

податка постоје 
Број одговора Број одговора (%) 

 
укупно 

једнаки у 
Контроли 

и 
Пробном 
попису 

различити 
у 

Контроли 
и 

Пробном 
попису 

укупно 

једнаки у 
Контроли 

и 
Пробном 
попису 

различити 
у 

Контроли 
и 

Пробном 
попису 

       
Укупно 2331 2213 118 100,0 94,9 5,1 
             
Име и презиме 176 172 4 100,0 97,7 2,3 
Пол 179 176 3 100,0 98,3 1,7 
Дан (ЈМБГ) 174 173 1 100,0 99,4 0,6 
Месец (ЈМБГ) 174 172 2 100,0 98,9 1,1 
Година (ЈМБГ) 176 176 0 100,0 100,0 0,0 
Осталих 6 цифара (ЈМБГ) 160 158 2 100,0 98,8 1,3 
Место становања мајке у време када је 
лице рођено 142 132 10 100,0 93,0 7,0 
Национална припадност 176 176 0 100,0 100,0 0,0 
Највиша завршена школа 155 140 15 100,0 90,3 9,7 
Стечено звање 31 24 7 100,0 77,4 22,6 
Активност 177 156 21 100,0 88,1 11,9 
Радни статус 44 42 2 100,0 95,5 4,5 
Приход 175 152 23 100,0 86,9 13,1 
Да ли је лице издржавано 177 167 10 100,0 94,4 5,6 
Својство издржаваоца  50 39 11 100,0 78,0 22,0 
Да ли постоји инвалидитет 163 156 7 100,0 95,7 4,3 
Врсте потешкоћа 2 2 0 100,0 100,0 0,0 

 

Током обраде података Контроле били су расположиви, осим контролних упитника, упитници Пробног 
пописа за пописне кругове из Контроле (што није случај у контроли пописа). Када су постојале разлике у 
унетим одговорима, на поједина питања са Контролне пописнице, вршена је провера са садржајем 
одговарајућих образаца Контроле и Пробног пописа. Том приликом је установљено да су начињене и 
грешке у преписивању пописних података. У табели бр. 12 приказана су обележја за које су учињене 
највеће грешке преписивања.   

 
Табела 12. Дистрибуција одговора према разликама у Пробном попису и Контроли                                

насталих услед грешака преписивања пописних података, у процентима 
Различити у Контроли и Попису 

 Укупно 
Једнаки у 
Контроли и 
Попису свега 

грешаке 
преписивања 
података 
Пописа 

  
Укупно 100 92,3 7,7 0,7 
     
Остало (ЈМБГ) 100 89,4 10,6 1,7 
Приход 100 84,4 15,6 1,7 
Да ли је лице издржавано 100 92,8 7,2 1,1 
Својство издржаваоца 100 85,6 14,4 5,6 
Да ли постоји инвалидитет 100 86,7 13,3 0,6 
Врсте потешкоћа 100 98,9 1,1 1,1 
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ДЕО IV: 

Закључне напомене 

Резултати Контроле квалитета пописа о оценама грешака у обухвату пописних јединица и у одговорима на 
пописна питања мера су поузданости податка пописа, и као такви су од значаја за корисника података. 
Због тога је веома важно да контрола квалитета буде припремљена и спроведена на најбољи могући 
начин, како би се начинило што мање пропуста, и дошло до поузданих мера квалитета.  

Као припрема за Попис 2011, у 2009. спроведени су Пробни попис и Контрола квалитета поновним 
пописивањем.  

Искуства у различитим активностима Контроле квалитета показала су следеће:  

- Потребно је и даље радити на методологији и упутствима тако да она буду јасна и концизна, тј. 
кратка али довољна. Важни појмови треба да буду истакнути, а упутства треба да садрже и 
индексе појмова ради лакшег сналажења у материјалу;  

- Треба тежити томе да се инструменти пописа и контроле за прикупљање података на терену 
припреме тако да грешке у обухвату пописних јединица буду што мање. Добро би било да 
кључне дефиниције и објашњења буду на обрасцима; 

- Обрасце контроле треба штампати на хартији у боји како би фаза упаривања могла лакше и 
тачније да се спроведе; 

- Обука мора бити веома добро припремљена и осмишљена за све нивое. Неки вид провере 
знања, нпр. тест, био би користан. Одлазак на терен инструктора и пописивача/контролора 
непосредно пред акцију пописивања такође може да помогне у сналажењу на терену; 

- Потребни су ажурни и једнозначни описи граница пописних кругова са фотографијама на којима 
су обележени објекти; 

- У Контроли пробног пописа први пут је уведен Контролник за контролу, који се показао као 
изузетно користан, нарочито у процесу упаривања, и треба га користити и у контроли Пописа 
2011; 

- Потебно је добро организовати теренски рад; 
- По правилу, за контролу квалитета треба изабрати најискусније и најбоље пописиваче; 
- Потребно је контролисати рад на терену и рад комисије за упоређивање; 
- Као и за попис, за контролу квалитета поновним пописивањем неопходна је медијска кампања 

како би становништво прихватило поновно пописивање; 
- У свим фазама рада контроле квалитета треба поштовати принцип независности контроле од 

пописа у погледу организације и спровођења.  

На основу резултата о грешкама у обухвату и о квалитету одговора могу се извести неки корисни 
закључци за припрему Контроле пописа 2011, упркос томе што је Контрола квалитета пробног пописа 
спроведена на намерном и малом узорку. 

Високе стопе мање и више пописаних станова, домаћинстава и лица у неким пописним круговима могу 
бити последице: 

- тешкоћа које су постојале при упаривању станова у појединим пописним круговима градских 
средина. Проблем су, пре свега, стварали кућни бројеви који или нису били истакнути или је у 
употреби било више нумерација. Такође, бар за празне станове, информацијe о спрату и броју 
стана (које се нису прикупљале) биле би корисне за лакшу идентификацију; 

- одбијања неких домаћинстава да поново буду пописана, нарочито у градским срединама, па су 
неки станови регистровани као празни иако у њима живе домаћинства, тј. лица (проблем 
неодговора); 
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- недовољно јасних упутстава пописа и контроле; 
- неадекватне обуке пописивача или контролора: 

o у погледу начина пописивања станова у којима се обавља нека делатност; 
o погрешног уписивања целих домаћинстава, тј. свих чланова, као привремено присутна 

лица у контроли; 

Резултати контроле квалитета одговора који се односе на пољопривреду указују на велике потешкоће у 
прикупљању података о земљишту. Стога је потребно размотрити следеће: 

− Како најбоље поставити питања да би се добили бољи одговори на питања о површинама 
земљишта и да би се домаћинства која имају пољопривредно газдинство идентификовала са 
већом поузданошћу? 

− Како спровести прикупљање података да би се оно обавило са што мање грешака и што боље 
извршила идентификација газдинстава? 

− Да ли увести уписивање „0“ у случају да домаћинство не располаже датом категоријом земљишта, 
а да се бланко одговор при уносу шифрира као „непознат“ и у даљој обради импутира? 

У даљем раду требало би: 

- у методолошким упутствима јасније разграничити поједине категорије земљишта; 
- тестирати исправност препорука да се податак о укупној површини земљишта изводи као збир 

поткатегорија, уместо да се сумарни податак третира као тачан;  
- наћи оптимално решење шеме табелирања резултата, како у погледу територијалног нивоа 

публикационих табела тако и у одређивању ширине површинских интервала. 

Приликом израде резултата контроле квалитета одговора уочено је да су прављене грешке у преписивању 
пописних података на контролне обрасце. Да би се оне избегле, могао би да се измени део методологије 
контроле квалитета пописа који се односи на фазу упаривања и упоређивања: да се на Контролне 
пописнице и Контролни упитник за домаћинство и стан преписују само неопходни идентификациони 
подаци станова, домаћинстава и лица, а не, као до сада, сви потребни подаци. Предуслов је да се унос 
података контроле и пописа спроводе на идентичан начин, поштујући иста правила. 

Иако постоје предности предложене измене методологије, ипак је одлучено да се Контрола квалитета 
пописа 2011. спроводи као до сада. Најважнији разлог који иду у прилог овој одлуци јесте обезбеђивање 
упоредивости са резултатима контроле квалитета из претходних пописа. На овај начин, као и у 
претходним пописима, оцениће се грешке учињене на терену, али  не и у даљим фазама обраде пописних 
података.  

Контрола квалитета пописа 2011. могла би да обухвати и контролу квалитета података након уноса 
података у рачунар, уколико се за то обезбеде потребни ресурси. 
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Контролор: Инструктор: Датум пријема: 

    ____. април 2009. 
(име и презиме)  (име и презиме)   

 
 

 ПОПИС  
1. Број лица 

Број лица уписаних у Списак 1. и 2. 
из Списка 1. 

укупно 
свега 

од тога са 
разлогом 

3 и 5 

из Списка 2. 

колона 6. колона 7. колона 8. колона 9. 

    

Подаци се преписују из збирног реда Контролника,  
колоне 6 - 9. 
  
2. Број станова 

 (без колективних) 
3. Број домаћинстава 

 (без колективних) 
колона 2. колона 3. 

  

Податак се преписује из 
збирног реда Контролника,   
из колоне 2. 

 

Податак се преписује из 
збирног реда Контролника,   
из колоне 3. 

 КОНТРОЛА  
1. Број лица 

Број лица уписаних у Списак 1. и 2. 
из Списка 1. 

укупно 
свега 

од тога са 
разлогом 

3 и 5 

из Списка 2. 

колона 6. колона 7. колона 8. колона 9. 

    

Подаци се преписују из збирног реда Контролника,  
колоне 6 - 9. 
  
2. Број станова 

 (без колективних) 
3. Број домаћинстава 

 (без колективних) 
колона 2. колона 3. 

  

Податак се преписује из 
збирног реда Контролника,   
из колоне 2. 

 

Податак се преписује из 
збирног реда Контролника,   
из колоне 3. 
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3. ПОДАТАК О СТАНУ

2. СПИСАК ПРИВРЕМЕНО ПРИСУТНИХ ЛИЦА У МЕСТУ ПОПИСА

Редни број
лица

Име и презиме

Разлог присутности Дужина присуства
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.

1
2
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У иностранству . 2....... ..
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УПИТНИК СЕ ПОПУЊАВА ЗА

Стан

Настањену пословну просторију

Просторију настањену из нужде

Колективну стамбену јединицу

1

2

3

4

1

2

3

4

контрола попис

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.

Редни број
члана

домаћинства

Име и презиме
Сродство с лицем на које се

води домаћинство

(а) (1)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Разлог одсутности из
места становања (1-8)

Дужина одсуства
1
2

Краће од 1 године.......
1 година или дуже.......

(5) ( )10

Шифра сродства с лицем на
које се води домаћинство

Редни број породице Положај члана у породици

(4) ( )11

20

Лице на које се води
домаћинство

(2) (3)

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА

1

Име оца, а за удате и
удовице име мужа

контрола попис

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

контрола попис контрола попис

(6) (7)

контрола попис

( )8 ( )9

контрола попис

( )12 ( )13

контрола контрола

( )14 ( )15

попис попис
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

Пробни попис становништва, домаћинстава и станова 2009.

КОНТРОЛНИ УПИТНИК ЗА ДОМАЋИНСТВО И СТАН

O -2бразац КП

Општина Пописни круг Стан Домаћинство Зграда

Место/насеље

Улица

1

Кућни број

Подаци из овог обрасца
користиће се само
у статистичке сврхе

Ћирилица

Latinica

X

X

Уредба о утврђивању појединих
статистичких истраживања

"Службени гласник РС", бр. 117/2008.

Контрола

Попис

Контрола квалитета

КОНТРОЛА ПОПИС

15. ВРСТА ЗГРАДЕ У КОЈОЈ СЕ СТАН НАЛАЗИ

С једним станом

С два стана (један изнад другог)

Полуиздвојена зграда (два припојена стана)

Зграда у низу (с најмање три припојена стана,
од којих сваки има свој улаз)

3 КОРИШЋЕЊЕ СТАНА.

7. КУПАТИЛО У СТАНУ

Само за становање

За становање и обављање делатности

Само за обављање делатности

Напуштен стан

Привремено ненастањен стан

За одмор и рекреацију
У викенд кући

У породичној кући

У време сезонских радова у пољопривреди

У другој врсти зграде

4. ПОВРШИНА СТАНА (м )
2

5. БРОЈ СОБА У СТАНУ (са површином од 4м и више)
2

С 3-9 становаa

С 10 или више становаa

Друг стамбен зградa a a

Нестамбен зградa a

Издвојена зграда:

Зграда с више станова:

Има

Нема

8. НУЖНИК У СТАНУ

Има (у посебној просторији или у купатилу)

Нема

1 .0 ВРСТА ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАНА

Угаљ

Мазут и уље за ложење

Плинско/гасно гориво

Струја

Друга врста енергије

4

1

2

3

X

X

X

X

8

5

6

7

X

X

X

X

9 X

1

2

X

X

1

2

X

X

4

5

1

2

3

X

X

X

X

X

4

1

2

3

X

X

X

X

8

5

6

7

X

X

X

X

6 X

Дрво и сл.

1. УПИТНИК СЕ ПОПУЊАВА ЗА

Стан

Настањену пословну просторију

Просторију настањену из нужде

ПОДАЦИ О СТАНУ

Колективну стамбену јединицу 4

1

2

3

X

X

X

X

15. ВРСТА ЗГРАДЕ У КОЈОЈ СЕ СТАН НАЛАЗИ

С једним станом

С два стана (један изнад другог)

Полуиздвојена зграда (два припојена стана)

Зграда у низу (с најмање три припојена стана,
од којих сваки има свој улаз)

3 КОРИШЋЕЊЕ СТАНА.

7. КУПАТИЛО У СТАНУ

Само за становање

За становање и обављање делатности

Само за обављање делатности

Напуштен стан

Привремено ненастањен стан

За одмор и рекреацију
У викенд кући

У породичној кући

У време сезонских радова у пољопривреди

У другој врсти зграде

4. ПОВРШИНА СТАНА (м )
2

5. БРОЈ СОБА У СТАНУ (са површином од 4м и више)
2

С 3-9 становаa

С 10 или више становаa

Друг стамбен зградa a a

Нестамбен зградa a

Издвојена зграда:

Зграда с више станова:

Има

Нема

8. НУЖНИК У СТАНУ

Има (у посебној просторији или у купатилу)

Нема

1 .0 ВРСТА ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАНА

Угаљ

Мазут и уље за ложење

Плинско/гасно гориво

Струја

Друга врста енергије

4

1

2

3

X

X

X

X

8

5

6

7

X

X

X

X

9 X

1

2

X

X

1

2

X

X

4

5

1

2

3

X

X

X

X

X

4

1

2

3

X

X

X

X

8

5

6

7

X

X

X

X

6 X

Дрво и сл.

1. УПИТНИК СЕ ПОПУЊАВА ЗА

Стан

Настањену пословну просторију

Просторију настањену из нужде

ПОДАЦИ О СТАНУ

Колективну стамбену јединицу 4

1

2

3

X

X

X

X

X

X

X

X

П
О
Д
А
Ц
И
О

П
О
Љ
О
П
Р
И
В
Р
Е
Д
И

П
О
Д
А
Ц
И
О

П
О
Љ
О
П
Р
И
В
Р
Е
Д
И



КОНТРОЛА ПОПИС

ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДИ

а)
=

Ораниц и башт
+ + +

e e
(a.1 a.2 a.3 a.4 a)

(ха) (ари)

Од тога:

4 1. Ko. ришћено пољопривредно земљиште

(ха) (ари)

а Жита, индустријско и
крмно биље, кромпир

.1

(ха) (ари)

а Поврће, јагоде и бостан.2

(ха) (ари)

а 3 Цвеће и украсно биље.

(ха) (ари)

а Остало.4

(ха) (ари)

б) кућнице
(пољопривредно земљиште)
О

(ха) (ари)

(ари)(ха)

в Воћњаци)

г) Виногради
(ари)(ха)

(ари)

(ари)

(ха)

(ха)

e) Пашњаци

ђ) Ливадe

д) Расадници
(ари)(ха)

(ха) (ари)

4 2. o. Нек ришћено пољопривредно земљиште

(ха) (ари)

4 ..3 Шуме

(ха) (ари)

4 ..4 Друго земљиште

Oд тога: рибњаци

4. УКУПНО РАСПОЛОЖИВО
ЗЕМЉИШТЕ ДОМАЋИНСТВА = 4(1 + 2 - 3 )

(4 4.1 4.2 4.3 4.4 )= + + +

(ха) (ари)

(м )
2

6. ДА ЛИ СЕ ДОМАЋИНСТВО БАВИ СОПСТВЕНОМ
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ

Да, и за своје потребе и за продају 1 X

Да, само за своје потребе 2 X

Не бави се сопственом производњом 3 X

Да ли домаћинство има пољопривредно газдинство?

X2НеX1Да

Означити “1” (Да):

- уколико је на питање бр. 6 дат одговор 1, или
- уколико је на питање бр. 6 дат одговор 2 и ако домаћинство

50 и више ари пољопривредног земљишта (погледати одговор под
бројем 4.1)

користи

У осталим случајевима “2” (Не)означити

Узависностиод тогадалидомаћинствоимапољопривредно

ЗА КОНТРОЛОРА:

газдинствоилине, у КОНТРОЛНИК (колона10) уписати1или2.

ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДИ

а)
=

Ораниц и башт
+ + +

e e
(a.1 a.2 a.3 a.4 a)

(ха) (ари)

Од тога:

4 1. Ko. ришћено пољопривредно земљиште

(ха) (ари)

а Жита, индустријско и
крмно биље, кромпир

.1

(ха) (ари)

а Поврће, јагоде и бостан.2

(ха) (ари)

а 3 Цвеће и украсно биље.

(ха) (ари)

а Остало.4

(ха) (ари)

б) кућнице
(пољопривредно земљиште)
О

(ха) (ари)

(ари)(ха)

в Воћњаци)

г) Виногради
(ари)(ха)

(ари)

(ари)

(ха)

(ха)

e) Пашњаци

ђ) Ливадe

д) Расадници
(ари)(ха)

(ха) (ари)

4 2. o. Нек ришћено пољопривредно земљиште

(ха) (ари)

4 ..3 Шуме

(ха) (ари)

4 ..4 Друго земљиште

Oд тога: рибњаци

4. УКУПНО РАСПОЛОЖИВО
ЗЕМЉИШТЕ ДОМАЋИНСТВА = 4(1 + 2 - 3 )

(4 4.1 4.2 4.3 4.4 )= + + +

(ха) (ари)

(м )
2

6. ДА ЛИ СЕ ДОМАЋИНСТВО БАВИ СОПСТВЕНОМ
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ

Да, и за своје потребе и за продају 1 X

Да, само за своје потребе 2 X

Не бави се сопственом производњом 3 X

Да ли домаћинство има пољопривредно газдинство?

X2НеX1Да

Означити “1” (Да):

- уколико је на питање бр. 6 дат одговор 1, или
- уколико је на питање бр. 6 дат одговор 2 и ако домаћинство

50 и више ари пољопривредног земљишта (погледати одговор под
бројем 4.1)

користи

У осталим случајевима “2” (Не)означити

Узависностиод тогадалидомаћинствоимапољопривредно

ЗА КОНТРОЛОРА:

газдинствоилине, у КОНТРОЛНИК (колона10) уписати1или2.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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К О Н Т Р О Л Н А П О П И С Н И Ц А

O -1бразац ПК

П

И М E

P E З И М E

Ћирилица

Latinica

1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

X

X

Подаци из овог обрасца
користиће се само у
статистичке сврхе

2

Општина Пописни круг Стан Домаћинство Лице

Попис

Контрола

2. ПОЛ Мушки Женски 21 XX

3. ДАТУМ РОЂЕЊА (ЈМБГ)

( )дан ( )месец ( )година ( 6осталих цифара из ЈМБГ)

5 МЕСТО СТАНОВАЊА МАЈКЕ У ВРЕМЕ КАДА ЈЕ ЛИЦЕ РОЂЕНО.

М Е С Т О - Н А С Е Љ Е

О П Ш Т И Н А - С Т Р А Н А Д Р Ж А АВО П Ш Т И Н А - С Т Р А Н А Д Р Ж А АВО П Ш Т И Н А - С Т Р А Н А Д Р Ж А АВО П Ш Т И Н А - С Т Р А Н А Д Р Ж А АВ

КОНТРОЛА

Уредба о утврђивању појединих
статистичких истраживања

"Службени гласник РС ," бр. 117/2008.

Контрола квалитета

П

И М E

P E З И М E

1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

2. ПОЛ Мушки Женски 21 XX

3. ДАТУМ РОЂЕЊА (ЈМБГ)

( )дан ( )месец ( )година ( 6осталих цифара из ЈМБГ)

5 МЕСТО СТАНОВАЊА МАЈКЕ У ВРЕМЕ КАДА ЈЕ ЛИЦЕ РОЂЕНО.

М Е С Т О - Н А С Е Љ Е

О П Ш Т И Н А - С Т Р А Н А Д Р Ж А АВО П Ш Т И Н А - С Т Р А Н А Д Р Ж А АВО П Ш Т И Н А - С Т Р А Н А Д Р Ж А АВО П Ш Т И Н А - С Т Р А Н А Д Р Ж А АВ

ПОПИС

Д1. ДА ЛИ ЈЕ ЛИЦЕ СТАНОВНИК МЕСТА ПОПИСА

Д3Да Не 21 XX

Д2. ДА ЛИ ЈЕ ЛИЦЕ ПРИСУТНО У МЕСТУ СТАНОВАЊА

Да Не 21 XX 5

Д3. МЕСТO СТАНОВАЊА ПРИВРЕМЕНО ПРИСУТНОГ ЛИЦА/
МЕСТО У КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ ОДСУТНО ЛИЦЕ

М Е С Т О - Н А С Е Љ Е

О П Ш Т И Н А - С Т Р А Н А Д Р Ж А АВО П Ш Т И Н А - С Т Р А Н А Д Р Ж А АВО П Ш Т И Н А - С Т Р А Н А Д Р Ж А АВО П Ш Т И Н А - С Т Р А Н А Д Р Ж А АВ

Д4. ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРИСУСТВА/ОДСУСТВА

Краће од 1 године (број месеци)

1 година и дуже (број година)

1 .4 НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ
према чл. Устава Републике Србије, грађанин може и да се не изјасни( 47. )

Ж

17. НАЈВИША ЗАВРШЕНА ШКОЛА

( . )уписати бр завршених разреда

Без школе

Непотпуна основна школа

Основна школа (8 разреда)

Средња школа

Висока школа/факултет/академија

Виша школа

Специјализација после средње школе

( )трајање у годинама X

X

X

X

X

X

X

1 .4 НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ
према чл. Устава Републике Србије, грађанин може и да се не изјасни( 47. )

Ж

4

5

6

7

1

2

3

17. НАЈВИША ЗАВРШЕНА ШКОЛА

( . )уписати бр завршених разреда

Без школе

Непотпуна основна школа

Основна школа (8 разреда)

Средња школа

Висока школа/факултет/академија

Виша школа

Специјализација после средње школе

( )трајање у годинама 4

5

6

7

1

2

3

X

X

X

X

X

X

X

23. 23.

18. СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ
( . )само за лица за која је код питања 17 обележен одговор 7

Основне академске/струковне студије ( степен)I

Дипломирани/мастер/специјалиста

Доктор наука

Магистар

ААА

4

1

2

3

X

X

X

X

18. СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ
( . )само за лица за која је код питања 17 обележен одговор 7

Основне академске/струковне студије ( степен)I

Дипломирани/мастер/специјалиста

Доктор наука

Магистар

ААА

14

1

2

3

X

X

X

X

X1Српска

Друга
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КОНТРОЛА

Ради ван радног односа

Послодав цa

Самостално обавља делатност

Помажући - неплаћени члан породичног домаћинства

Осталo

Индивидуални пољопривредник

2

3

ААА

1

1X

X

X

X

X

X

X

24 РАДНИ СТАТУС.

Лице у радном односу

2 ДА ЛИ СТЕ У ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНУ ДАНА ИМАЛИ НЕКИ ОД
НАВЕДЕНИХ ПРИХОДА

7.

(обележити највише два одговора)

Социјална примања (дечији додатак, материјално
обезбеђење и сл.)

Без прихода

Пензија

Зарада или друга примања на основу рада

Приходи од имовине

Стипендија за ученике студенте/
Други извори прихода (накнада за незапослена лица,
алиментација и сл.)

ААА1

2

3

X

X

X

ААА

17

4

5

6

X

X

X

X

/Ради борави у иностранству

Пензионер/ка или лице с другим личним приходом

Правно лице

Обавља пољопривредно занимање

Обавља непољопривредно занимање

Својство издржаваоца (само један одговор)

28. ДА ЛИ ЈЕ ЛИЦЕ ИЗДРЖАВАНО

30.Да Не 21

ААА

1

2

4

5

1

2

3

X

X

X

X

X

XX

(обележити један или више одговора)

Не КРАЈ

а) Постоје потешкоће са

(одговор на ово питање није обавезан)

21

ААА

1

2

3

X

X

X

X

X

X

XX

Видом (слепа/слабовида особа)

Комуникацијом (говор, разумевање Вас/других,
психолошки, ментални, емоционални проблеми)

Кретањем (ход, пењање уз степенице и сл.)
Самосталношћу при одевању исхрани/одржавању личне
хигијене

/

Слухом глува/наглува особа)(

Памћењем/концентрацијом/учењем и сл.

30. ДА ЛИ СЕ ЗБОГ НЕКОГ ОГРАНИЧЕЊА/ОШТЕЋЕЊА/
ИНВАЛИДИТЕТА СУОЧАВАТЕ СА ПРЕПРЕКАМА
У ОБАВЉАЊУ СВАКОДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ
КОД КУЋЕ/У ШКОЛИ/НА ПОСЛУ

Да

ПОПИС

5

6

7

4

2

3

Ради ван радног односа

Послодав цa

Самостално обавља делатност

Помажући - неплаћени члан породичног домаћинства

Осталo

Индивидуални пољопривредник

2

3

5

6

7

ААА

1 4

1

2

3

X

X

X

X

X

X

X

24 РАДНИ СТАТУС.

Лице у радном односу

2 ДА ЛИ СТЕ У ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНУ ДАНА ИМАЛИ НЕКИ ОД
НАВЕДЕНИХ ПРИХОДА

7.

(обележити највише два одговора)

Социјална примања (дечији додатак, материјално
обезбеђење и сл.)

Без прихода

Пензија

Зарада или друга примања на основу рада

Приходи од имовине

Стипендија за ученике студенте/
Други извори прихода (накнада за незапослена лица,
алиментација и сл.)

ААА1

2

3

X

X

X

ААА

17

4

5

6

X

X

X

X

/Ради борави у иностранству

Пензионер/ка или лице с другим личним приходом

Правно лице

Обавља пољопривредно занимање

Обавља непољопривредно занимање

Својство издржаваоца (само један одговор)

28. ДА ЛИ ЈЕ ЛИЦЕ ИЗДРЖАВАНО

30.Да Не 21

ААА

1

2

4

5

1

2

3

X

X

X

X

X

XX

4

5

6

1

2

3

(обележити један или више одговора)

Не КРАЈ

а) Постоје потешкоће са

(одговор на ово питање није обавезан)

21

ААА

1

2

3

4

5

6

1

2

3

X

X

X

X

X

X

XX

Видом (слепа/слабовида особа)

Комуникацијом (говор, разумевање Вас/других,
психолошки, ментални, емоционални проблеми)

Кретањем (ход, пењање уз степенице и сл.)
Самосталношћу при одевању исхрани/одржавању личне
хигијене

/

Слухом глува/наглува особа)(

Памћењем/концентрацијом/учењем и сл.

30. ДА ЛИ СЕ ЗБОГ НЕКОГ ОГРАНИЧЕЊА/ОШТЕЋЕЊА/
ИНВАЛИДИТЕТА СУОЧАВАТЕ СА ПРЕПРЕКАМА
У ОБАВЉАЊУ СВАКОДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ
КОД КУЋЕ/У ШКОЛИ/НА ПОСЛУ

Да

2 АКТИВНОСТ3.

ААА 1

2

3

X

X

X

Да ли сте у недељи која је претходила попису
(од 25 до 31. марта):.

Радили за зараду, плату или други приход

Радили као неплаћено лице у радњи члана породичног
домаћинства или на породичном имању

Нисте радили, али сте имали плаћен посао са којег сте
одсуствовали због боловања, год. одмора и сл.

Незапослено лице - тражили први посао

Незапослено лице - поново тражили

Пензионер/пензионерка

Дете, ученик/ученица, студент/студенткиња

Домаћица

Остало

4X

5X

6X

7X

8X

9X

27.

2 АКТИВНОСТ3.

ААА 1

2

3

X

X

X

Да ли сте у недељи која је претходила попису
(од 25 до 31. марта):.

Радили за зараду, плату или други приход

Радили као неплаћено лице у радњи члана породичног
домаћинства или на породичном имању

Нисте радили, али сте имали плаћен посао са којег сте
одсуствовали због боловања, год. одмора и сл.

Незапослено лице - тражили први посао

Незапослено лице - поново тражили

Пензионер/пензионерка

Дете, ученик/ученица, студент/студенткиња

Домаћица

Остало

4X

5X

6X

7X

8X

9X

27.
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