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ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
Жупанија (округ)

Град/општина

Насеље

Улица

Кућни број и додатак кућном броју

Број лица у стану

Напомена

ПОДАЦИ О ДОМАЋИНСТВУ
ПОПИС ЛИЦА
Означити лице у овом домаћинству које је
наведеном лицу

Редни број
лица

Лични број
(ОИБ)

Презиме

Име

Пол

Датум
рођења

Однос према
референтном
лицу

Мајка
(помајка)

Отац
(поочим)

Брачни друг; ванбрачни
друг; животни
партнер/партнерка;
неформални животни
партнер/партнерка
(истог пола)

1
...
Однос према референтном лицу
1 Референтно лице

2 Супруг/супруга

3 Ванбрачни друг

4 Животни партнер/партнерка (истог пола)

5 Неформални животни партнер/партнерка
(истог пола)

6 Син/кћер или пасторак/пасторка

7 Отац/мајка или поочим/помајка

8 Брат/сестра

9 Деда/бака

10 Унук/унука

11 Прадеда/прабака

12 Праунук/праунука

13 Зет/снаја

14 Свекар/свекрва; таст/ташта

15 Пашеног/свастика

16 Други сродник

17 Несродник
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ПОДАЦИ О ДОМАЋИНСТВУ
1. Основ коришћења стана
 Приватно власништво или сувласништво

 Сродство с власником или најмопримцем стана

 Најмопримац са слободно уговореном најамнином

 Најморпимац са заштићеном најамнином

 Остали основи коришћења стана
2. Да ли Ваше домаћинство користи пољопривредно земљиште, сопствено или узето у најам, веће
од 10 арi (1000 m²) – (оранице, воћњаци, виногради, маслињаци, ливаде, пашњаци итд.)?
 Да
 Не
3. Да ли Ваше домаћинство има барем 1 грло крупне стоке (говедо, овца, коза, свиња, коњ) или 10
комада перади или 10 кошница пчела?
 Да
 Не
Напомена

ПОДАЦИ О СТАНУ
1. Начин коришћења стамбене јединице
 Само за становање

 За становање и обављање делатности

2. Власништво над станом
Приватно

 (физичко лице)

 Предузеће

 Држава/град/општина

Црква/верска

 заједница

 Остало

3. Колика је укупна површина овог стана у m²?

4. Колико укупно соба има овај стан?

5а. Да ли у стану постоји кухиња, односно део стана који је намењен кувању/припреми оброка?
 Да
 Не

5б. Колика је површина кухиње, односно дела стана који је намењен кувању/припреми оброка у m²?
 До 4 m²

 4 m² и више

6. Да ли у стану постоји купатило (када или туш)?
 Да
 Не
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ПОДАЦИ О СТАНУ
7. Да ли у стану постоји тоалет, било да се налази у посебној просторији или у купатилу и какве је
врсте?
На испирање (водокотлић под

 притиском)

 Без испирања

 Нема тоалета у стану

8. Да ли у стану постоје водоводне цеви и на шта су прикључене?
 Јавна мрежа

Остало (кишница, бунар, цистерна и

 сл.)

 Не

9. Да ли у стану постоје канализационе цеви и на шта су прикључене?
 Јавна мрежа
 Септичка, црна јама и сл.
 Испуст у околину

 Не

10. Да ли у стану постоје инсталације електричне енергије у барем једној просторији стана?
 Да
 Не
11. Да ли постоје плинске инсталације у барем једној просторији стана?
 Да
 Не
12. На који начин се грејао овај стан у последњој грејној сезони?
 Централно грејање из месног центра за грејање

 Централно грејање из уређаја у згради или стану

 Грејање на пећи, камин, шпорет и сл.

 Грејање на уређај за климатизацију

 Стан се не греје.

13. Која врста енергента се користила за загревање стана у последњој грејној сезони?
 Дрва за огрев

 Природни гас

 Лож-уље (екстралако)

 итд.)

 Електрична енергија

 Соларна енергија

 Дрвени пелет или брикети

 Топлотна пумпа

Остали необновљиви извори енергије (угаљ, мазут

 Остали обновљиви извори енергије
14. Да ли у стану постоји уређај за климатизацију?
 Да
 Не
15. У којој врсти зграде се налази овај стан?
Искључиво или претежно

 стамбена зграда

Претежно нестамбена

 зграда
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Стан у згради домова, самостана и

 сл.
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ПОДАЦИ О СТАНУ
16. Колико станова има зграда у којој се налази овај стан?
 1 стан
 2 стана
 3 и више станова
17. Који је положај стана?
 Подрум

 Сутерен

 Приземље

 Спрат

 Стан на две етаже и више

18. На ком спрату се налази стан? Уписати број спрата ______________.

19. Које године је завршена изградња зграде у којој се налази стан?

 Незавршени станови

Напомена

ПОДАЦИ О ЛИЦУ
1. Ко даје податке за ово лице?
 Лице које се пописује

 Члан домаћинства

2. Законско брачно стање
 Неожењен/неудата

 Ожењен/удата

 Животно партнерство (с лицем истог пола)

 Удовац/удовица

 Разведен/разведена

3. Врста животне заједнице у којој лице живи
 Брачна заједница

 Ванбрачна заједница

 Животно партнерство (с лицем истог пола)

 Неформално животно партнерство (с лицем истог пола)

 Лице без брачног/ванбрачног друга или животног партнера/партнерке

4. Број живорођене деце
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ПОДАЦИ О ЛИЦУ
5. Да ли је лице стални становник на овој адреси?
 Да
 Не
6. Да ли је особа била присутна у референтном тренутку пописа (31. августа 2021. у 24.00 часа?)
 Да

 Не

7а. Место становања
 Хрватска

 Страна држава

(7а.) Жупанија (округ) становања

(7а.) Град/општина становања

(7а.) Насеље становања

(7а.) Кућни број и додатак кбр (улице
становања)

(7а.) Улица становања

(7а.) Држава становања

8а. Разлог присутности у овом месту (насељу)
 Рад

 Школовање

Породични

 разлози

Избеглица/тражи

 лац азила

 Земљотрес



Остали
разлози

8aa. Да ли особа намерава да се врати у место становања након санације, односно поновне
изградње оштећеног дома?


Да

 Не

 Не знам

9а. Колико дуго је лице присутно у овом месту (насељу)?
Мање од 1

6

 месеца

 1 месец

 2 месеца

 3 месеца

 4 месеца

 5 месеци

 месеци

 7 месеци

 8 месеци

 9 месеци

 10 месеци

 11 месеци

 Година дана и дуже

10а. Колико дуго лице још намерава да буде присутно у овом месту (насељу)?
Мање од 1

6

 месеца

 1 месец

 2 месеца

 3 месеца

 4 месеца

 5 месеци

 7 месеци

 8 месеци

 9 месеци

 10 месеци

 11 месеци

 Једна година и дуже
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 месеци
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ПОДАЦИ О ЛИЦУ
11а. Учесталост враћања у место становања
 Недељно
 Ређе
7б. Место одсутности
 Хрватска

 Страна држава

(7б.) Жупанија (округ) одсутности

(7б.) Град/општина одсутности

(7б.) Насеље одсутности

(7б.) Улица одсутности

(7б.) Кућни број и додатак кбр

(7б.) Држава одсутности

8б. Разлог одсутности у земљи
 Рад

 Школовање

Породични

 разлози

 Земљотрес

Остали

 разлози

8в. Разлог одсутности у иностранству
 Рад (искључујући рад у дипломатским представништвима РХ у иностранству или у статусу изасланика)
 Рад у дипломатским представништвима РХ у иностранству; изасланици
Борави као члан породице лица на раду (осим у дипломатским представништвима РХ у иностранству или у

 статусу изасланика)

Борави као члан породице лица на раду у дипломатским представништвима РХ у иностранству или у статусу

 изасланика

Школовање (само за лица чији чланови

 домаћинства бораве у земљи)

 Земљотрес

 Остали разлози

8бб. Да ли особа намерава да се врати у место становања након санације, односно поновне
изградње оштећеног дома?
 Да
 Не
 Не знам
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ПОДАЦИ О ЛИЦУ
9бв. Колико дуго је лице одсутно?
Мање од 1

6

 месеца

 1 месец

 2 месеца

 3 месеца

 4 месеца

 5 месеци

 месеци

 7 месеци

 8 месеци

 9 месеци

 10 месеци

 11 месеци

 Једна година и дуже

10бв. Колико дуго лице још намерава да буде одсутно?
Мање од 1

6

 месеца

 1 месец

 2 месеца

 3 месеца

 4 месеца

 5 месеци

 7 месеци

 8 месеци

 9 месеци

 10 месеци

 11 месеци

 Једна година и дуже

11бв. Учесталост враћања на ову адресу
 Недељно
 Ређе
12. Место рођења лица
 Хрватска

 Иностранство

12. Жупанија (округ) рођења лица

12. Град/општина рођења лица

12. Насеље рођења

12. Држава рођења

13. Место становања мајке у време рођења лица
 Хрватска
 Иностранство
(13.) Жупанија (округ) становања мајке у време рођења лица

(13.) Град/општина становања мајке у време рођења лица

(13.) Насеље становања мајке у време рођења лица
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ПОДАЦИ О ЛИЦУ
(13.) Држава становања мајке у време рођења лица

14. Да ли лице живи непрекидно од рођења у овом насељу?
 Да
 Не
14а. Одакле се лице доселило?
 Из другог насеља РХ

 Из иностранства

(14а.) Жупанија (округ) из које се лице доселило

(14а.) Град/општина из које се лице доселило

(14а.) Насеље из којег се лице доселило

(14а.) Страна држава из које се лице доселило

14б. Година досељења

14.б.1. За 2020. уписати месец

14в. Разлог досељења
 Рад
 Породични разлози
 Повратак (бивши избеглица)
 Земљотрес






Школовање
Повратак (бивши прогнаник)
Присилна миграција (азилант, избеглица)
Остало

15. Да ли је лице икад боравило изван Републике Хрватске непрекидно годину дана и дуже?
 Да

 Не

 Борави и сада

15а. Последња држава у којој је лице боравило (пре доласка у Републику Хрватску)

8
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ПОДАЦИ О ЛИЦУ
15б. Година доласка у Републику Хрватску

15в. Разлог боравка у иностранству
 Рад

 Школовање

 Породични

 Избеглиштво

 Остали разлози

16. Држављанство
 Хрватско

 Хрватско и друго

 Страно

16а. Које је друго држављанство?

16б. Страно држављанство

17. Националност

18. Матерњи језик

19. Вероисповест

20. Верска заједница

 Нисам члан ниједне цркве или верске заједнице

9

 Без држављанства
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ПОДАЦИ О ЛИЦУ
21. Највише постигнуто образовање
 Без школе

 Незавршена основна школа

 Основна школа

 Средња струковна школа у трајању 1–3 године

Средња струковна школа у трајању од 4 или више

 година

Виша школа, кратке струковне студије (инжењер,

 Гимназија
Виша школа, I. (VI.) степен факултета, додипломске

 основне струковне студије)

 струковне студије (инжењер, стручне основне

Струковне додипломске студије у трајању од
најмање 4 године, специјалистичке дипломске
 струковне студије (дипломирани, струковни
специјалиста)

 академске студије)

Факултет, уметничка академија, додипломске
универзитетске студије, дипломске универзитетске
 студије и интегрисане додипломске и дипломске
универзитетске студије (дипломирани инжењер,
магистар струковних студија)

 постдипломске специјалистичке студије (магистар,

Постдипломске магистарске студије (магистар

 наука, магистар уметности)

академске студије)
Додипломске универзитетске студије (основне

Постдипломске струковне студије на универзитету,
универзитетски специјалиста)

 Доктор наука

21а. Колико разреда основне школе сте завршили?
[уписати 1–7]

22. Да ли похађате школу, студије или програм предшколског образовања?
 Да

 Не

22а. Који ниво образовања похађате?
Програм предшколског образовања (јаслице,

 вртић)

 1.–4. разред основне школе

 5.–8. разред основне школе

 Индустријске и занатске струковне средње школе

 Техничке и сродне струковне средње школе

 Уметничке средње школе

 Гимназија

 Кратке струковне студије

 Додипломске струковне студије

 Специјалистичке дипломске струковне студије

 Додипломске универзитетске студије

 студије, дипломске универзитетске студије

 Последипломске специјалистичке студије

 Последипломске универзитетске студије – докторске студије

Интегрисане додипломске и дипломске универзитетске
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ПОДАЦИ О ЛИЦУ
23. Место школовања / похађања студија / предшколског образовања
 Хрватска
 Иностранство
(23.) Жупанија (округ) школовања/похађања студија/предшколског образовања

(23.) Град/општина школовања/похађања студија/предшколског образовања

(23.) Насеље школовања/похађања студија/предшколског образовања

(23.) Улица школовања/похађања студија/предшколског образовања

(23.) Кућни број и додатак кућном броју улице школовања/похађања студија/предшколског
образовања

(23.) Страна држава у којој се лице школује/похађа студије/програм предшколског образовања

24. Колико често се враћате из места школовања/похађања студија/предшколског образовања у
место становања?
Свакодневно (или више

 пута недељно)

 Недељно

Ређе (месечно,

 годишње, повремено)

Школовање на даљину

 или од куће

25. Средство свакодневног путовања до образовне установе (изабрати једно средство којим се
прелази највећа удаљеност)
 Аутомобил (лице је возач)

 Аутомобил (лице је сапутник)

 Аутобус

 Трамвај

 Воз

 Бицикл

 Мотоцикл

 Остале врсте превоза (брод итд.)

 Пешице
26. Да ли сте од 25. до 31. августа, барем један сат, обављали било какав посао за накнаду у новцу
или натури или сте радили као неплаћени помоћник у породичном послу који доноси приход?
Производња добара или услуга (нпр. пољопривредних) намењених углавном или искључиво
сопственој потрошњи у домаћинству овим није обухваћена (изаберите одговор НЕ). Рад од куће
због околности услед пандемије вируса КОВИД-19 изједначава се са радом на радном месту.
 Да

 Не, али имам посао на који ћу се вратити
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ПОДАЦИ О ЛИЦУ
27. Да ли сте током августа тражили посао или покушали да оснујете сопствено предузеће, радњу,
пољопривредно газдинство или да обављате самосталну делатност?
 Да
 Не
28. Када би Вам посао био понуђен сада, да ли бисте могли да почнете с радом у наредне две
недеље?
 Да
 Не
29. Статус запослења од 25. до 31. августа
 Радите код послодавца у било којем сектору својине.
Радите у сопственом предузећу, радњи, самосталној делатности или пољопривредном газдинству и НЕ

 запошљавате раднике.

Радите у сопственом предузећу, радњи, самосталној делатности или пољопривредном газдинству и

 запошљавате раднике.

Радите као помоћник (неплаћени) на породичном пољопривредном газдинству, радњи, предузећу или

 самосталној делатности.

 Остали облици запослења

30. Занимање

30а. Изаберите одговарајућу групу занимања у којој радите (примери занимања наведени су у
заградама)
Законодавци, функционери и директори (представник у парламенту, државни секретар, директор образовне
установе, директор здравствене установе, директор установе за социјалну заштиту, челник струковне коморе,
 челник политичке странке, председник суда, комерцијални директор, директор производње, директор хотела и
сл.)
Научници, инжењери и стручњаци (лекар, главна медицинска сестра, стоматолог, физиотерапеут, фармацеут,

 ветеринар, наставник, универзитетски професор, судија прекршајног суда, стручњак за финансије, програмер,
хемичар, архитекта, графички дизајнер, свештеник, новинар, глумац, режисер и сл.)
Техничари и стручни сарадници (комерцијалиста у продаји, техничар за машине и уређаје, технолог производње

 вина, лабораторијски техничар, медицинска сестра, оптичар, професионални спортиста, пословна секретарица,
заступник у осигурању, фотограф, главни кувар, дизајнер, капетан брода, пилот и сл.)
Административни радници (књиговођа, банкарски службеник, административни референт, складиштар,

 поштански службеник, рецепционер, анкетар и сл.)

Услужна и трговачка занимања (полицајац, чувар, ватрогасац, домар, пословођа у трговини, продавац,

 благајник, конобар, кувар, фризер, козметичар, дадиља, туристички водич, инструктор вожње и сл.)
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Пољопривредници, шумари, рибари, ловци (ратар, воћар, виноградар, узгајивач стоке, живинар, пчелар, вртлар

 и сл.)

Занимања у радњи и појединачној производњи (грађевинар, зидар, аутомеханичар, водоинсталатер, столар,

 бравар, монтер металних конструкција, монтер телекомуникационих уређаја, електричар, тапетар, кројач, пекар,
месар, обућар, ронилац, пиротехничар и сл.)
Руковаоци постројењима и машинама, индустријски произвођачи и састављачи производа (руковалац

 циркуларном тестером, руковалац текстилном пресом, котлар, возач камиона, машиновођа, возач виљушкара,
вулканизер, кормилар, морнар и сл.)
Једноставна занимања (чистачица, собарица, радник у производњи, ручни пакер, помоћни радник у

 грађевинарству, берач воћа и поврћа, пољопривредни радник, сакупљач дрва, радник за припрему брзе хране,
перач посуђа, улични продавац, достављач и сл.)

 Војна занимања (официр, подофицир, регрут, војник, кадет и сл.)
31. Делатност

31а. Изаберите одговарајућу групу делатности предузећа, радње, установе или другог пословног
субјекта у ком радите (примери делатности наведени су у заградама)
Пољопривреда, шумарство и рибарство (узгој житарица, воћарство, виноградарство, узгој животиња, риболов,

 лов и сл.)

Рударство и вађење (вађење сирове нафте и гаса, услужне делатности у вези с вађењем нафте и гаса,

 каменолом, шљунчана јама, солана и сл.)

Прерађивачка индустрија (производња прехрамбених производа, производња металних производа, производња
машина, производња моторних возила, бродоградња, штампање, клесарство, дрвна индустрија, поправка и
 одржавање машина, бродова, авиона, шинских возила и сл.) ИСКЉУЧУЈЕ СЕ: поправка моторних возила и
мотоцикала, поправка рачунара и комуникационе опреме и предмета за личну употребу и домаћинство.
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром (производња, пренос, дистрибуција и трговина електричном

 енергијом, производња, дистрибуција и трговина гасом, снабдевање паром и сл.)

Снабдевање водом; уклањање отпадних вода, управљање отпадом и делатност санације животне средине

 (прикупљање, обрада и одлагање отпада, рециклирање, деминирање и сл.)

Грађевинарство (високоградња, нискоградња, електроинсталациони радови, изолациони радови, увођење

 водоводних инсталација, канализације и гаса и инсталација за грејање и климатизацију, уградња столарије,
молерски и стакларски радови, лимарски радови и сл.)
Трговина на велико и мало и посредовање у трговини; поправка моторних возила и мотоцикала (УКЉУЧУЈЕ:

 делатности аутоперионица, апотека)

Превоз и складиштење (копнени, водени и ваздушни превоз, превоз таксијем, цевоводни транспорт, услуге

 паркиралишта, поштанске и курирске делатности и сл.)

Делатност пружања смештаја и припреме и услуживања хране (хотели, одмаралишта, кампови, студентски и

 ђачки домови, угоститељство, ресторани, посластичаре, печење плодина, барови, кетеринг и сл.)
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Информације и комуникације (издаваштво, производња филмова и телевизијског програма, емитовање

 радијског и телевизијског програма, снимање звучних записа, телекомуникације, компјутерско програмирање и
саветовање, интернет портали, новинске агенције и сл.)
Финансијске делатности и делатности осигурања (банке, мењачнице, осигуравајућа друштва, пензијски

 фондови, берзе роба и хартија од вредности и сл.)

Пословање некретнинама (куповина и продаја, изнајмљивање и управљање некретнинама, агенције за

 некретнине и сл.)

Стручне, научне и техничке делатности (правне и рачуноводствене делатности, адвокатске канцеларије,
књиговодствене агенције, ревизија, пореско саветовање, архитектонске и инжењерске делатности,
 истраживање и експериментални развој у природним, техничким и друштвеним наукама, маркетинг,
истраживање тржишта, графички дизајн, фотографске делатности, преводилачке делатности, ветеринарске
делатности, метеорологија и сл.)
Административне и помоћне услужне делатности (изнајмљивање (осим некретнина), агенције за запошљавање,
туристичке агенције, приватно обезбеђење, управљање зградама, услуге чишћења зграда и објеката,
 дератизација, уређење и одржавање зелених површина и гробља, административне и помоћне канцеларијске
делатности, делатности позивних центара, услуге паковања и сл.)
Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање (судство, ватрогаство, министарства, државна управа,

 царинска управа, полиција, обавезно пензијско и здравствено осигурање и сл.)

Образовање (предшколско, основно и средње образовање, високо образовање, ауто школе, образовање у

 области спорта, рекреације и културе, курсеви који нису дефинисани нивоима и сл.)

Здравствена заштита и социјална заштита (болнице, здравствене установе, стоматологија, домови за старија

 лица и лица са инвалидитетом, центар за социјалну заштиту и сл.)

Уметност, забава, спорт и рекреација (рад културних установа, позоришта, музеји, архиви, библиотеке,

 ботаничке баште и зоолошки вртови, природни резервати, забавни и тематски паркови, кладионице, рад
спортских објеката, спортски клубови, фитнес центри, делатности марина и сл.)
Остале услужне делатности (чланске организације, удружења, синдикати, верске организације, политичке
организације, радње за хемијско чишћење, фризерски и козметички салони, погребне делатности, поправка
 рачунара и комуникационе опреме, поправка намештаја, обуће, одеће, електричних апарата, накита, сатова и
сл.)
Делатности домаћинстава као послодавца; делатности домаћинстава која производе различиту робу и

 обављају различите услуге за сопствене потребе

Делатност вантериторијалних организација и тела (страна дипломатска и конзуларна представништва, међународне

 организације и сл.)

32. Која од следећих категорија најбоље описује Ваш статус запослења од 25. до 31. августа?
 Ученик/-ца или студент/-киња.

 Лице које се бави обавезама у домаћинству.

 Производите добра за сопствену потрошњу.

 Пензионер/-ка.

 Лице неспособно за рад.

 притвора, васпитне мере и сл.

 Лице способно за рад, али тренутно не ради.

 Остало

Лице на издржавању затворске казне или мере
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33. Место рада
 Хрватска

 Иностранство

(33.) Жупанија (округ) рада

(33.) Град/општина рада

(33.) Насеље рада

(33.) Кућни број и додатак кућном броју улице
рада

(33.) Улица рада

(33.) Држава рада

34. Колико често се враћате из места рада у место становања?
 Свакодневно (или више пута недељно)

 Недељно

 Ређе (месечно, годишње, повремено)

 Лице ради од куће

35. Средство свакодневног путовања на посао (изабрати једно средство којим се прелази највећа
удаљеност)
 Аутомобил (лице је возач)

 Аутомобил (лице је сапутник)

 Аутобус

 Трамвај

 Воз

 Бицикл

 Мотоцикл

 Остале врсте превоза (брод итд.)

 Пешице
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36. Који је Ваш главни извор средстава за живот? (изаберите најважнији извор прихода током
протеклих 12 месеци)
 Приходи од рада

 Пензија

 Приходи од имовине

 Социјалне накнаде

 Остали приходи

 Повремена подршка од других лица

 Без прихода

37. Да ли је лице као цивил било рањено или повређено у вези с околностима из Домовинског
рата?
 Да

 Не

38. Да ли је лицу у вези с околностима из Домовинског рата као цивилно лице погинуо или нестао
отац/мајка, брачни друг, дете, брат/сестра, дека/бака, унук/унука?
 Да

 Не

38а. Који је број тих лица?

38б.1. Презиме
погинулог/несталог цивилног
лица

38б.2. Име
погинулог/несталог
цивилног лица

Напомена
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38б.3. Датум рођења

