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ЏПре попуњавања, молимо вас, прочитајте упутство за попуњавањеЏ
ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ КОЈА ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ
Подручно одељење

а) Пословно име

(Попуњава статистика)

(Назив пословног субјекта или дела пословног субјекта на који се односе подаци)

б) Матични број
Ознака из адресара

(Попуњава статистика)

в) Општина

Место

Улица и кућни број

Телефон

г) Делатност
према Класификацији делатности 2008 (КД 10)
(Редни број упитника)

I. ПОДАЦИ О ЗГРАДИ
5. Намена зграде

1. Где се налази зграда
Општина

Искључиво стамбена
Претежно стамбена
Претежно нестамбена
За одмор и рекреацију

Место
Улица и кућни број

1
2
3
4

6. Разлог рушења и адаптације
2. Година изградње
3. Величина у спратовима
(приземна 00, једноспратна 01, итд.)
4. Материјал спољних зидова
Тврди материјал
Слаби материјал

1
2

ПОРУШЕНИ
Изградња нових грађевина
Бесправна градња
Елементарне непогоде
Дотрајалост и др. разлози

1
2
3
4

АДАПТАЦИЈА СТАМБЕНОГ
ПРОСТОРА
У нестамбени простор
Остало

5
6

ОКРЕНИ

2

II. ПОДАЦИ О СТАНОВИМА
7. Број, површина, врста и својина станова

9. Број станова по спратовима
Укупно

Од тога:
приватни

Укупно

Од тога:
приватни

Укупно
m2

број

број

m2

Подрум

Укупно

Сутерен

Посебне
собе

Приземље
1. спрат

Гарсоњере и
1-собни

2. спрат

2-собни

3. спрат

3-собни

4. и виши спратови

4-собни

Мансарда
Стан на две етаже¹)

5-собни

10. Број станова према опремљености инсталацијама
Укупно
Од тога:
приватни

6-собни
7-собни

Електричном струјом

8 и вишесобни

Водоводом
Канализацијом

8. Број станова са:
Укупно

Од тога:
приватни

Централним грејањем
Гасом

Купатилом

Кухињом:

¹) Треба укључити све станове чије су просторије у две или
више етажа, и то само у породичним кућама. За станове у две
етаже који се налазе у вишеспратним зградама уписује се
број спрата на ком је улаз у стан.

– површине 4 m² и више

Образац се може преузети са сајта www.stat.gov.rs .

Клозетом

– површине мање од 4 m²
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