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2. Да ли је лице присутнo у мјесту сталног 
    становања у критичном моменту пописа?

Да

Не

Питање 8.

Питање 3A

5. 
    одсутно/присутно?

Колико још лице намјерава да буде 
Краће од једне године (број мјесеци)Једна година и дуже

8. Мјесто рођења:

9. 
 

Мјесто сталног становања мајке у вријеме када је лице рођено:

У другој држави

Мјесто пописа

Друго мјесто у БиХ

СТРАНА ДРЖАВА

ОПШТИНА

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО

Питање 10.

7.  Учесталост враћања у мјесто сталног становања:

                        Рјеђе од једном седмично                                 Најмање једном седмично

12. Да ли је лице икада живјело/боравило иван БиХ непрекидно годину дана и дуже?

13. Мјесто у којем је лице живјело у вријеме пописа 1991. (само за лица рођена прије 31.03.1991. године)

19. Држављанство:

21. Да ли лице живи у неформалној заједници?

14. Да ли је лице било избјеглица из БиХ (послије 1991. године)?

Питање 16.Да Не

15. Да ли се лице вратило из избјеглиштва?

Да, у мјесто из којег је избјегло Да, у друго мјесто у БиХ

16. Да ли је лице било расељено у БиХ (послије 1991. године)?

Питање 19.Не

22. 
      (одговарају само лица женског пола стара 14 и више година):

Укупан број живорођене дјеце укључујући и ону која нису жива

(Ако се одговори на ово питање 
одговара се и на питање 23.)

Не, није се вратило у БиХ

11. Одакле је лице доселило у мјесто сталног становања?

20. Законско брачно стање:

ОПШТИНА

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО ОДАКЛЕ ЈЕ РАСЕЉЕНО

Да

БиХ БиХ и друге државе Друге државе Без држављанства

УПИСАТИ ДРЖАВЉАНСТВО ДРУГЕ ДРЖАВЕ

Да Не

10. Да ли лице непрекидно, од рођења, живи у мјесту сталног становања? Питање 12.Да Не

ОДГОВАРАЈУ САМО ЛИЦА ЗА КОЈА ЈЕ НА ПИТАЊУ 1. ОЗНАЧЕН ОДГОВОР  „а“

Краће од једне године 
(број мјесеци)

Питање 5.
4. Дужина одсуства / присуства Једна година и дуже 

(број година)        
Питање 6.

3A.  Разлог одсуства из мјеста сталног становања
3Б.  Разлог присуства у мјесту привременог 
        становања/ мјесту пописа
    

a)  Живи ту од рођења или се доселило са намјером 
     да стално ту живи

Питање 2.

б)  Привремено живи више или мање од 12 мјесеци Питање 3Б.

ц)    Нашло се у мјесту пописа и нема пребивалиште 
      или боравиште у другом мјесту

Питање 3Б.

1. У мјесту пописа лице које се пописује:
    (одаберите само један одговор)

1

Сви подаци из овог обрасца 
су тајни и користиће се само

 у статистичке сврхеПОПИСНИЦА (П-1)
ПРОБНИ ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2012

ЛИЦЕДОМАЋИНСТВОСТАНПОПИСНИ КРУГОПШТИНАЕНТИТЕТ/БДОБРАЗАЦLatinica Ћирилица

ДАН МЈЕСЕЦ ГОДИНА ОСТАЛИХ 6 ЦИФАРА ИЗ ЈМБ

Пол:

мушки женски

Презиме

    Име

Име оца или мајке

Датум рођења и ЈМБ:

МЈЕСТО СТАНОВАЊА

СТРАНА ДРЖАВА

ОПШТИНА

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО

6. Мјесто у којем се налази одсутно лице / мјесто сталног становања привремено присутног лица

 У БиХ

У другој држави

СТРАНА ДРЖАВА

ОПШТИНА

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО

У другој држави

Друго мјесто у БиХ

Мјесто пописа Питање 9.

Из другог мјеста у БиХ ОПШТИНА

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО

Из друге државe

СТРАНА ДРЖАВА

Датум досељења:

МЈЕСЕЦ       ГОДИНА

Остали

Разлог досељења у БиХ:

ШколовањеПосао Породични разлози Принудни разлози

Да Не Питање 13. Лице је у иностранству Питање 13.

ГОДИНА ДОСЕЉЕЊАМЈЕСЕЦ ДОСЕЉЕЊАДРЖАВА У КОЈОЈ ЈЕ ЛИЦЕ ЖИВЈЕЛО / БОРАВИЛО

У мјесту гдје и данас живи

У другом мјесту у БиХ

У другој држави

Питање 14.

СТРАНА ДРЖАВА

ОПШТИНА

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО

17. Да ли се лице вратило у мјесто из којег је расељено? 18. Да ли лице још има формално-правни статус расељеног лица у БиХ?

Да НеПитање 18.НеДа Питање 19.

Разведен/разведена Удовац/удовицаОжењен/удатаНикад ожењен/удата

23. Мјесеци и године рођења живорођене дјеце: 

Првог

ГОДИНАМЈЕСЕЦ

За више од 2 живорођена дјетета, уписати мјесец и годину рођења најмлађег дјетета

НајмлађегДругог

ГОДИНАМЈЕСЕЦ МЈЕСЕЦ ГОДИНА

П
Р

О
Б

Н
И  

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
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ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ (НА ПИТАЊА ОД 32. ДО 39. ОДГОВАРАЈУ САМО ЛИЦА РОЂЕНА ПРИЈЕ 14.10.1997. ГОДИНЕ)

34. 
      периоду од 15. до 29. октобра?

Ако би лицу био понуђен посао сада, да ли би могло почети да ради у 

33. 
      17. септембра до 14. октобра?

Да ли је лице тражило посао у периоду од 

32. Да ли је лице током седмице од 8. до 14. октобра радило барем један сат, да би стекло средства за живот или је било неплаћени помажући члан?

37. Положај лица у запослености:35. Статус лица у неактивности:

38. Занимање (за лица која раде или су радила): 

36. Да ли је лице некада радило? 

НеДа Питање 37. Питање 37.
 

 (боловање, годишњи одмор и сл.)
Не , али има посао на који ће се вратити 

Не Питање 35.Да
 

ускоро почети да ради
Не, нашло је посао који ће

НеДа Питање 36.

Питање 42.

Питање 40.

Не Питање 42.

Да

НА ПИТАЊА 24. И 25. ПРЕМА ЧЛАНУ 12. ЗАКОНА О ПОПИСУ У БиХ ГРАЂАНИН/ ГРАЂАНКА МОЖЕ ДА СЕ И НЕ ИЗЈАСНИ

24. 
      национално 
      изјашњавање:

Етничко/

25. 
      вјероисповијести:

Изјашњавање о 

 Бошњак  Хрват Србин Не изјашњава се

26. Матерњи језик:

31. Школа коју лице похађа:

28. Највиша завршена школа (само за лица рођена прије 14.10.1997. године): 29. 
          обиљежен модалитет ”Висока школа/факултет/академија/универзитет”):

Стечено звање (само за лица за које је код питања 29. 

Непотпуно основно образовање (уписати највиши разред који је 
лице завршило)

Без икаквог образовања СТАРИ ПРОГРАМ

СТУДИРАЊЕ ПО БОЛОЊИ

9-годишњи 
програм

ПОПУЊАВА ОПШТИНСКИ ИНСТРУКТОР/ ИНСТРУКТОРКА

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ, РАДЊЕ, ЗАНАТА И СЛ.

39.  Дјелатност (за лица која раде или су радила): 

ШИФРА ДЈЕЛАТНОСТИ

УПИСАТИ

Однос према лицу на комеј
 се води домаћинство 

Редни број породице
Положај члана 

у породици

41. Средство свакодневног путовања на посао/школу? (Могуће је дати максимално 2 одговора):

Bar Code

40. Мјесто рада / школовања: 

42. Главни извор средстава за живот у посљедњих 12 мјесеци: 

Питање 43.

Питање 44.

Питање 44.

43. Издржавалац/ Издржаватељка лица која се пописују?

44. Да ли лице има потешкоћа приликом обављања свакодневних активности код куће, на послу или у школи (обиљежити један или више одговора)?

a) Врста потешкоће: ц) Узрок потешкоће (одговор се даје за сваку врсту потешкоће коју лице има):б) Степен потешкоће:

45.   
        другог лица?

Да ли лице са наведеним потешкоћама користи помоћ 

Да Не

46. Ко је дао податке? ПОТПИС

Исламска  Католичка Православна

Босански Хрватски Српски

30. Да ли је лице способно да прочита и напише кратак текст?
     (само за лица рођена прије 14.10.2002.) Да Не

Питање 30.

8-годишњи или 
стари програм 

Питање 30. Питање 30.
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27. Које активности лице зна да обавља на рачунару (само за лица рођена прије 14.10.2002; могуће више одговора)?

Обрада текста Израда табела Кориштење E-maila Кориштење интернета Ништа од наведеног

Специјализација послије средње школе

Виша школа и 1. степен факултета

Висока школа/факултет/академија/универзитет

Средња школа 2 године 
или мање

3 године
4-годишња или 
5-годишња

Основна школа

Гимназије

Техничке и средње
 школе

Стручне школе

Вјерске школе

Умјетничке школе
(балетске, музичке и сл.)

Учитељске школе

ВРСТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

5 година 6 година4 године

Бачелор и дипломирани (студије I циклуса)

Магистар (студије II циклуса и интегрисане студије)

 Доктор наука (студије III циклуса)

 Дипломирани

 Магистар

 Доктор наука

Специјалиста

Студије III циклуса Студије I циклуса

 Студије II циклуса

Магистарске студије -
стари програм

Докторске студије - 
стари програм

Основне академске студије - 
стари програм

Специјалистичке студије - 
стари програм

Специјализација 
послије средње школе

Виша школа

Основна школа

 Средња школа

 Не школује се 

Предшколско
образовање

Лице које обавља кућне послове

Ученик/ Ученица (15 година и више) или 
студент/студентица

Пензионер/ Пензионерка

Примаоци капиталних прихода (од некретнина или
 инвенстиција, камата, ренти, ауторских права)

Остала економска неактивна лица

Неспособн за рад

Самозапослени/ Самозапослена 
(не запошљава друге)

Послодавац/ Послодавка (запошљава друге)

Запослени/ Запослена (ради код послодавца)

Неплаћени помажући члан домаћинства

Пољопривредник/ Пољопривредница 
на властитом имању без запослених

Пољопривредник/ Пољопривредница
 на властитом имању са запосленима 

У мјесту пописа

У другом мјесту у БиХ

У другој држави

Питање 41.

СТРАНА ДРЖАВА

ОПШТИНА

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО

Аутомобил Аутобус Трамвај Тролејбус Воз

Мотоцикл Бицикл Пјешице Не путујеОстало

Плата или друга накнада по основу запослења,
осим из пољопривреде

Приходи од изнајмљивања стана, земље, пословног простора или
друге имовине или приходи од имовинских права

Пензија 

Накнада за боловање или породиљско одсуство

Новчана помоћ за лица која су остала без посла
(због банкрота, технолошки вишак и сл.)

Приходи из пољопривреде

Социјална помоћ

 Друге бенефиције или примања
(стипендија, студентски или ђачки кредити, алиментација и сл.)

Позајмице или трошење уштеђевине

Други непоменути приходи

Издржавано лице

Лице које обавља непољопривредно занимање Лице са другим личним приходом

Правно лицеПензионер/ Пензионерка

Лице на раду у иностранствуЛице које обавља пољопривредно занимање

има, мање има, веће
потпуна

неспособност
    нема 
потешкоћа урођени

повреда 
при породу болест

повреда
на раду

саобраћајна 
несрећа

    посљедица 
рата

остало

 Вид, иако носи наочаре

Слух, иако носи слушни апарат

 Облачење и одржавање личне хигијене

Комуникација (споразумијевање са другима)

Ход или пењање уз степенице

Памћење и концентрација 

Лице које се пописује Члан домаћинства Друго лице

Не изјашњава сеАгностик Атеист


	Page 1
	Page 2

