24. Начин загријавања јединице за становање:

23. Основа кориштења јединице за становање:
Власништво

Закуп станаприватно власништво

Сувласништво

Закуп станадржавно власништво

Сродство са
власником стана

Друго

Централно загријавање са
властитом инсталацијом
Централно загријавање из
јавне мреже

Електрична енергија

Нафта и нафтни
деривати

Друго

ПРОБНИ ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2012

УПИТНИК ЗА ДОМАЋИНСТВО И СТАН (П-2)

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Latinica

ОБРАЗАЦ

Ћирилица

Додатак:

Кућни број:
Вода у стану са прикључком
на јавни водовод

Улична чесма

Вода у стану са прикључком
на сеоски или мјесни водовод

Копани бунар

Вода у стану са прикључком
на властити хидрофор
Чесма у дворишту прикључена
на јавни водовод

Цистерна (резервоар
са водом)
Флаширана вода
из трговине

ДОМАЋИНСТВО

СТАН

ЗГРАДА

Бушени (цијевни)
бунар

Други начини

Стан

Питање 3.

Колективан (институционалан)
стан

Питање 2.
Прећи на
питањаПодаци о
домаћинству

Друга јединица становања (шатор,
вагон, колиба, гаража, шупа и сл.)

Уређени извор

27. Укупно расположиво
земљиште домаћинства
у БиХ

(ДУНУМ)

(ДУНУМ)

Само за становање

( m2)

За становање и обављање
дјелатности
Само за обављање
дјелатности
За одмор и рекреацију

Празан стан

32. Да ли Ваше домаћинство узгаја стоку, перад или пчеле?
Да

Питање 33.

Не

Питање 34.

( m2)

8. Купатило

(са површином од 4 m2и више)

упишите површину
кухиње у m2
Нема кухиње (припрема хране
се обавља у другој просторији)

Има

28.2. Воћњаци
28.3. Виногради

33.2. Свиње, укупно

28.4. Расадници

33.3. Овце и козе (женска расплодна грла)

Има инсталације за воду,
али није у функцији
Нема водоводне
инсталације

33.4. Коњи, укупно

Нема

Отпадна вода се излива у цијеви
прикључене на јавну канализацију
Отпадна вода се излива у цијеви
прикључене на затворену септичку јаму
Отпадна вода се излива у цијеви прикључене
на затворену септичку јаму са преливом

13. Природни гас

12. Електрична енергија
Има

28.5. Ливаде и пашњаци

Са воденим
испирањем
Без воденог
испирања

Нема тоалета/
WC у стану

11. Одвод отпадне воде (канализација):

Има, из цијеви јавне
водоводне мреже
Има, из цијеви прикључених
на сеоски или мјесни водовод
Има, из цијеви прикључене
на властити хидрофор

33.1.1. Од тога: музне краве

9. Тоалет/WC

Има

10. Вода у стану:
33.1. Говеда, укупно

У кућице за спрат, уписати спрат на којем је најнижи ниво.

7. Кухиња

перади и кошница у посљедњих 12 мјесеци, ако их нема на дан пописа)
(ДУНУМ)

Стан на два или више
нивоа (у кућице уписати x)

6. Укупан број соба у стану

33. Број стоке, перади или кошница (на дан пописа или просјечан број стоке,

28.1. Површина под ораницама
и баштама/ вртовима

(приземље 00, први спрат 01, други спрат 02 итд.
подрум 50, сутерен 60, међуспрат 70, поткровље 80)

5. Површина стана (m2)

Питање 29.

Прећи на
питањаПодаци о
домаћинству

4. Спрат на којем се налази стан
За кориштење у вријеме сезонских радова
у пољопоривреди
Други стан који домаћинство користи и
који се налази у истом објекту
Стан користи привремено
присутно лице

27.2. Земљиште под шумом

28. Да ли је домаћинство у задњих 12 мјесеци користило пољопривредно
земљиште? (властито + узето у закуп)

Вјерске установе

( m2)

Од тога: 27.1. Пољопривредно земљиште

Стан:

Објекти за смјештај расељених
и избјеглих лица
Прећи на
питањаХотели
Подаци о
домаћинству
Остале установе

3. Кориштење јединице за становање

( m2)

(ДУНУМ)

Студентски или ђачки дом,
интернат и сл.
Здравствене и установе
за социјалну заштиту

Насељен пословни простор

Артешки бунар

Улаз:

ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА СТАНОВАЊЕ
2. Врста колективног стана

1. Врста јединице за становање:

Бескућник

Не

ПОПИСНИ КРУГ

Улица:

ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДИ

Питање 28.1

ОПШТИНА

ЕНТИТЕТ/БД

2

Јединица за становање се
уопште не грије

Чесма у дворишту прикључена
на властити хидрофор

Да

Сви подаци из овог обрасца
су тајни и користиће се само
у статистичке сврхе.

26. Начин снабдијевања домаћинства водом за пиће:

Природни гас

Дрво

Појединачно загријавање просторија

Други начини загријавања цијеле
јединице за становање

25. Врста енергената који се користе за загријавање
јединице за становање (може се дати више одговора):
Угаљ

ПРОБНИ

ПОДАЦИ О ДОМАЋИНСТВУ

Има инсталацију,али
није прикључена

Нема

Има

Друга рјешења (отпадна вода се излива
у отворени канал,ријеку, бразду и сл.)
Нема никакву инсталацију за одвод
отпадне воде

14. Централно гријање

Има инсталацију,али
није прикључена

Нема

Има

Има инсталацију,али
није прикључена

Нема

ПОДАЦИ О ЗГРАДИ
33.5. Перад, укупно

29. Површине рибњака

31. Да ли је домаћинство у посљедњих 12 мјесеци имало призводњу поврћа,
јагода, љековитог биља, цвијећа и украсног биља за потребе тржишта?
Да

Стамбена зграда / кућа
с једним станом
Стамбена зграда / кућа
са два стана

33.6. Кошнице, укупно

30. Гљиве (подруми, тунели, итд.)

34. Да ли домаћинство продаје пољопривредне производе на тржишту?

Не

Да

35. Да ли се цјелокупна пољопривредна производња или њен највећи дио одвија
(врши) у општини пописа?

Питање 36.

Не

Питање 35.1.

35.1. Назив општине

(на бар једно од питања 28, 31, 32, 34. обиљежен одговор „Да”
и/или у поља за гљиве и/или рибњаке уписана вриједност)

Да

Уписати у Контролник у колону 10 „Да”

Не

Крај

ПОПУЊАВА ОПШТИНСКИ ИНСТРУКТОР/ ИНСТРУКТОРКА
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Број домаћинстава
у стану

Број лица
у стану

Број чланова
домаћинстава

18. Материјал од којег је изграђен носећи систем зграде:

П (само приземље, високо или ниско)

П+4

Бетон и армирани
бетон

Камен

П + 1 (приземље и један спрат)

П + 5 до П + 9

Бетонски панели

Монтажни дрвени панели

П+2

П + 10 до П + 19

Челик

Слаб материјал

П+3

П + 20 и више

Опека (цигла, блок)

Комбинација различитог материјала

20. Лифт у згради:

Опека (глинени цријеп)

Битумен, тегола

Бетон (бетонски цријеп, равни
бетонски кровови и сл.)
Лимови (профилисани, у облику
цријепа, равни и сл.)
Влакно - цементни
(валовите и равне плоче)

Од природних материјала
(дрво, камен, слама ...)

22. Стање у којем се зграда налази:
21

Претежно нестамбена
зграда

Стамбена зграда с три и више станова

19. Материјал од којег је направљен кровни покривач зграде:

36. Да ли се домаћинство бави пољопривредном призводњом?

Bar Code

Стамбена зграда у низу ( с најмање три
припојена стана од којих сваки има свој улаз)

17. Спратност зграде:

Не

Да

16. Година изградње зграде:

15. Тип зграде у којој се налази стан:

Остало

није потребан поправак

Има

Нема

21. Приступ улазу зграде:
Приступ без степеница
или рампе
Приступ само са
степеницама
потребан је поправак

Приступ са степеницама и
рампом
Приступ са степеницама и
лифтом за инвалиде
није могуће поправити

СПИСАК ЛИЦА
Редни број
лица
(a)

Име и презиме

1

Име једног родитеља

2

Име
супруге/супруга/
партнерке/партнера
3

Однос према лицу на коме се води
домаћинство

Лице је:
Привремено
Члан
домаћинства присутно
4

Однос

5

Шифра
7

6

Колона 10 - разлог одсуства / присуства

Редни
Положај
Разлог
број
члана
одсуства/
породице у породици присуства
8

9

За чланове домаћинства који су привремено одсутни из
мјеста сталног становања уписати шифру разлога
одсуства водећи рачуна о томе да ли се одсутно лице налази
у Босни и Херцеговини или иностранству. За чланове
домаћинства који су присутни у мјесту сталног становања
у колону 10 не треба уписивати ништа.

10

1

За привремено присутно лице у мјесту пописа уписати шифру
разлога присуства.

2
3

Разлог одсуства / присуства - за лице у земљи

4

Рад................................................................................ 01

5

Школовање................................................................... 02

6

Породични разлози...................................................... 03

7

Остали разлози
(службени пут, лијечење и сл.)................................... 04

8

Разлог одсуства - за лице у иностранству

9

На раду у иностранству код страног послодавца
или на самосталном раду............................................. 05

0
1

Упућенна рад у дипломатско-конзуларна
представништва, међународне организације и сл. ... 06

2

Борави у иностранству као члан домаћинства
лица одсутног из разлога 05 ........................................ 07

3

Борави у иностранству као члан домаћинтва
лица одсутног из разлога 06 ........................................ 08

4

Школовање..................................................................... 09

5

Остали разлози
(гостовање, туристичко или пословно путовање,
стручно усавршавање и сл.)......................................... 10

6
7
8
9
0
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 сл.) без обзира
да ли се сви чланови стално налазе у мјесту гдје је настањено домаћинство или неки од њих борави
у другом насељу због рада, школовања или других разлога.
Домаћинством се сматра свако лице које живи само у посебном или дјељивом стану, или као самацподстанар, или у самачком хотелу, без обзира на то да ли станује у истој соби са другим самцем или
члановима домаћинства-станодавца, али са њима не троши заједно своје приходе.
Породица је заједница која се састоји од брачног или ванбрачног пара или родитеља (оба или једног) и
њихове дјеце.
Дијете (биолошко, усвојено, пасторак) јесте лице које, без обзира на старост и на брачни статус, живи у
домаћинству са једним или оба родитеља, под условом да нема брачног/ванбрачног партнера или своје
дијете у том домаћинству.
Чланови домаћинства уписују се овим редослиједом: прво се уписује носилац домаћинства
(носилац домаћинства не може бити лице које је дуже од годину дана у иностранству), а затим се уписују
чланови његове уже породице (брачни или ванбрачни друг и дјеца, ако их има). Ако у домаћинству живи више
ужих породица, прво се уписују чланови једне уже породице, затим чланови друге уже породице итд.
Након њих уписују се сродници и несродници који се сматрају члановима домаћинства.
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ОДНОС ПРЕМА ЛИЦУ НА КОМЕ СЕ ВОДИ ДОМАЋИНСТВО

ШИФРА

РЕДНИ БРОЈ ПОРОДИЦЕ

Лице на коме се води домаћинство

01

Чланови прве породице

Супруга/супруг

02

Партнерка/партнер у неформалној заједници

03

Кћерка/син/посвојено дијете

04

ШИФРА

ПОЛОЖАЈ ЧЛАНА У ПОРОДИЦИ

ШИФРА
01

1

Супруга/супруг

Чланови друге породице

2

Партнерка/партнер у неформалној заједници

02

Чланови треће породице
Итд.

3

Заједничко дијете

03

...

Сама мајка са дјететом/дјецом

04

Лице не припада породици

0

Сам отац са дјететом/дјецом
Дијете које живи са само једним родитељем

05

Мајка/отац

05

Свекрва/свекар/ташта/таст

06

Унука/унук

07

Дијете само супруге/партнерке

07

Снаха/зет

08

Дијете само супруга/супруге

08

Баба/деда

09

Не припада ниједној од породица

88

Сестра/брат

10

Након чланова домаћинства уписују се привремено присутна лица.

Остала родбина (ујна, ујак, стрина, стриц и сл.)

11

Привремено присутно лице је лице које има мјесто сталног становања у другом насељу у БиХ или
иностранству (гдје има своје домаћинство), а које у мјесту пописа борави због рада, школовања или из
неког другог разлога.

Није у сродству

12

Није члан домаћинства/привремено присутно лице

88
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