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Шта је Попис?

Садржај ове публикације је искључива одговорност Агенције за статистику Босне и 
Херцеговине / Федералног завода за статистику Федерације Босне и Херцеговине / 

Републичког завода за статистику Републике Српске и ни у ком случају не 
представља став Европске уније нити СИДА - е.

Project is funded by SIDATHE PROJECT IS MANAGED
BY THE EUROPEAN UNION

Попис становништва је највеће статистичко истраживање 
једне државе којим се прикупљају, обрађују и објављују 
подаци о становништву, домаћинствима и становима.

Језик и писмо Пописа
Пописивање се врши на босанском, хрватском или 
српском језику, латиничним или ћириличним писмом. 
Пописни обрасци и методолошка упутства се штампају на 
босанском, хрватском и српском језику, латиничним и 
ћириличним писмом. Сваки пописивач ће имати 
приручник са пописницама на језицима припадника 
националних мањина које живе у БиХ. 

Организација Пописа
Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и 
Херцеговини, организују и спроводе три статистичке 
институције: Агенција за статистику БиХ, Федерални завод 
за статистику и Републички завод за статистику Републике 
Српске.

Јединице које се пописују
Пописом су обухваћена лица, домаћинства и станови.

Индивидуални подаци 
су повјерљиви
Сви подаци су заштићени законом и користиће се 
искључиво у статистичке сврхе.

Контакт:
За сва питања моћи ћете се обратити на број Call Center који 
ћете наћи на интернет страници www.popis2013.ba  

Основни обрасци који ће се 
користити у вријеме Пописа
Пописница (образац П-1) за прикупљање података о лицу 
и Упитник за домаћинство и стан (образац П-2) за 
прикупљање података о домаћинствима, становима и 
пољопривредним фондовима домаћинства. 

Критични (референтни) 
моменат Пописа
Попис је пресјек стања у држави у једном моменту који је 
дефинисан као критични или референтни моменат 
Пописа. Све промјене након критичног момента не уносе 
се у пописне обрасце. Подаци у пописним обрасцима 
требају се уписати према стању на дан 30. септембра 2013. 
године у 24,00 часа, односно у поноћ између 30. септембра 
и 1. октобра 2013. године. 

Предност података 
прикупљених Пописом
Највећи дио података који се добија Пописом није могуће 
прикупити на други начин. Предност резултата Пописа је 
што обухвата становништво на подручју цијеле државе, сва 
домаћинства и станове у истом тренутку. 

Обавезе грађана и 
пописивача у Попису
Обавеза грађана је да буду пописани и да на сва питања 
дају тачне и потпуне одговоре, а обавеза пописивача да 
уносе одговоре онако како их дају испитаници.  

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БИХ

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ФЕДЕРАЛНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СTATИСTИKУ 

1-15.10. 2013. године
Мој корак у будућност /  Moj korak u budućnost



Попис ће се спроводити на традиционалан начин, методом 
интервјуа. Овлаштени пописивачи ће посјетити сва 
домаћинства и обављати интервјуе са грађанима. 
Пописивање ће се вршити сваки дан у времену од 09,00 до 
21,00 часова и то у присуству најмање једног пунољетног 
члана домаћинства. 

Циљ Пописа
Циљ сваког Пописа је установити број становника и 
њихове демографске, економске, образовне и социјалне 
карактеристике, за цијелу државу и по свим 
територијалним нивоима; број домаћинстава, породица и 
њихове карактеристике, те податке о стамбеном фонду и 
његовим карактеристикама. 

Користи од Пописа
Подаци прикупљени Пописом, неопходни су за спровођење 
економских и социјалних развојних политика, научних 
истраживања, за кориштење средстава из ЕУ и других 
фондова, као и друге потребе грађана. (Подаци неопходни 
за планирање развоја Босне и Херцеговине, ентитета, Брчко 
дистрикта БиХ и општина).

Ко врши пописивање?
Пописивање становништва, домаћинстава и станова 
вршиће овлаштени пописивачи који ће имати 
препознатљиву акредитацију и торбу с пописним 
материјалима. Пописивач је дужан, прије уласка у 
кућу/стан, показати акредитацију којом потврђује 
овлаштење и укратко објаснити циљ посјете.

Шта уколико Вас пописивач не 
затекне код куће?
Ако, у вријеме пописивања, пописивач не затекне у 
домаћинству (дому) лица обухваћена Пописом, оставиће 
писмено обавјештење о поновном доласку. Ако ни при 
другој посјети не пронађе никога, заказује трећу посјету. 
Ако ни тада не пронађе никога оставља обавјештење са 
контакт подацима пописне комисије локалне самоуправе 
коју лица требају контактирати најкасније до 15. октобра 
2013. године како би се организовало њихово 
пописивање.
У изнимним случајевима,  у вријеме трајања пописа, ако 
сви чланови домаћинства које није до тог тренутка 
пописано,  сазнају да морају да отпутују и за њих нико неће 
моћи дати податке, могу се обратити пописној комисији 
локалне самоуправе која ће им заказати термин доласка 
пописивача на адресу њиховог становања. 

Контрола рада пописивача
Рад пописивача надзираће општински/градски, 
ентитетски и државни инструктори и међународни 
посматрачи.

Постпописна анкета
Непосредно након спроведеног Пописа биће спроведена 
постпописна анкета/контролни Попис на репрезентативном 
узорку пописних кругова, ради оцјењивања обухвата и 
квалитета података прикупљених Пописом.

Усаглашеност
Попис ће бити спроведен у складу са међународним 
препорукама Уједињених нација и у складу са 
стандардима Европске уније, тако да ће подаци бити 
међународно упоредиви и признати. 

Пописом се прикупљају исти 
подаци у цијелој БиХ
Попис се спроводи на територији цијеле Босне и 
Херцеговине, у 142 општине (79 у Федерацији БиХ и 62 у 
Републици Српској) и Брчко дистрикту БиХ. Подаци се 
прикупљају помоћу јединствених упитника и по 
јединственој и међународно упоредивој методологији. 

Корисници података Пописа
Подаци који се обезбјеђују Пописом су потребни 
државним институцијама, привредним организацијама, 
академским заједницама, цивилном друштву, научним 
институцијама за истраживања и анализе, међународним 
организацијама и институцијама и другим корисницима.

Законски основ припреме и 
спровођења Пописа
Попис становништва се спроводи на основу Закона о 
попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и 
Херцеговини 2013. године и Закона о организацији и 
спровођењу пописа становништва, домаћинстава и 
станова 2013. године у Републици Српској.

Метода пописивања 

Објава резултата
Агенција за статистику БиХ, у сарадњи са ентитетским 
заводима за статистику, утврђује пописне табеле и 
објављују резултате Пописа. Прелиминарни резултати 
Пописа (о броју пописаних лица, станова и домаћинстава, 
као и број домаћинстава која се баве пољопривредном 
производњом) биће објављени у року од 90 дана након 
завршетка пописивања, а остали резултати одређени 
јединственим програмом за обраду података објављиваће 
се у периоду од 1. 7. 2014. до 1. 7. 2016. године.

Подаци прикупљени Пописом 
потребни су за планирање 
друштвено-економског развоја 
државе за све грађане. Због тога 
учествујте у Попису!

Примите пописиваче и 
одговорите на њихова питања!

Само тако ће овај корак у 
будућност бити успјешан.   


