
 Попис ће обухватити све босанскохерцеговачке 
грађане који се у тренутку пописа налазе у домовини,
те све чланове одређеног домаћинства без обзира на то 
да ли су у тренутку пописа присутни или су одсутни из 
Босне и Херцеговине. 
 Попис ће такођер обухватити и све стране 
држављане који се затекну у БиХ као и лица без 
држављанства. 
 Укупан број стално настањеног становништва 
за сваку територијалну јединицу добива се сабирањем 
броја лица која имају уобичајено мјесто становања и 
присутна су, као и лица која имају уобичајено мјесто 
становања, али су привремено одсутна. Односно, 
грађани који живе на одређеном подручју збрајају се с 
лицима која су привремено одсутна из уобичајеног 
мјеста становања. Категорија лица која су привремено 
одсутна дeфинише се кроз разлоге одсуства као и дужину 
трајања одсуства (нпр. рад у иностранству а дужина 
одсуства је краћа од 12 мјесеци).
Поред босанскохерцеговачких грађана предстојећи 
Попис обухватиће и попис домаћинстава, станова те 
основну евиденцију из домена пољопривреде. 
Домаћинством се сматра свака породична или друга 
заједница особа које заједно станују и заједнички 
троше своје приходе за подмиривање основних 
животних потреба (становање, исхрана и др.). Овдје је 
важно нагласити да дио домаћинства чине све особе без 
обзира да ли се налазе у мјесту гдје је настањено 
домаћинство или неки од њих привремено бораве у 
другом насељу у БиХ или иностранству.
Стан, у контексту Закона и Пописа, је грађевински 
повезана цјелина намијењена за становање, без обзира 
на то да ли се у моменту пописа користи само за 
становање; за становање и обављање дјелатности; само 
за обављање дјелатности; за одмор и рекреацију или је 
ријеч о ненасељеном, али грађевински исправном 
стану. 
У смислу Закона и предстојећег Пописа, у укупно 
расположиво земљиште домаћинства урачунава се 
земљиште у власништву свих чланова домаћинства на 
територији БиХ, као и земљиште које је у власништву 
других лица (индивидуално, земљиште предузећа, 
задруга или државно земљиште) а које је домаћинство 
узело у закуп (за новац, у аренду, бесплатно..)

ЗА НЕКИХ ДЕСЕТ ГОДИНА И ВИШЕ ОД 
ДАНАС ЈА ЋУ СЕ СЈЕЋАТИ ГДЈЕ САМ БИО 

ОД 1. ДО 15. ОКТОБРА 
ШТА ЋЕШ ТИ РЕЋИ КАДА ТЕ БУДУ ПИТАЛИ 

ПОТОМЦИ?
БРАЋО И СЕСТРЕ, БУДИМО НА ПОПИСУ 

СТАНОВНИШТВА УЗ СВОЈУ ИМОВИНУ И 
СВОЈУ ФАМИЛИЈУ И ЦЈЕЛОКУПНИ СРПСКИ 

НАРОД ИЗ СРЕБРЕНИЦЕ И РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ. ОКУПИМО СЕ И БУДИМО НА 

НАШИМ ОГЊИШТИМА У ВРИЈЕМЕ 
ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, БАР ЈЕДНА 

ОДРАСЛА ОСОБА КОЈА ЋЕ ПРЕМА 
УПУСТВИМА ДАТИ ПОДАТКЕ ПОПИСИВАЧУ 

О ДРУГИМА!!!
НЕДАМО СРЕБРЕНИЦУ!!! 

НЕДАМО РЕПУБЛИКУ СРПСКУ !!!

"Попис је уређен Законом о попису 
становништва, кућа и станова у БиХ и 

обвезан је. Ако сте до сада пропуштали 
прилике да учествујете у креирању јавног 

живота у БиХ сада је прилика да то 
надокнадите у најважнијем тренутку за 

нас Србе у БиХ",
"Само тако ћемо доказати да нас има и да 
је ово простор за који смо везани и чији 

смо грађани, а оно што је наше, наше је" .
.
 

Пописнице су објављене
на Интернет страници државне Агенције за 

статистику
(www.bhas.ba)

Ко и шта се пописује

ПОПИС 2013.
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Попис становништва, домаћинстава и 

станова у Босни и Херцеговини вршиће се 
сваки дан од 1. до 15. октобра 2013. године у 
времену од 09:00 до 21:00 у присуству најмање 
једног одраслог члана домаћинства. Попис 
обављају пописивачи који на терену обилазе 
домаћинства и станове. Уколико у домаћинству 
затекне најмање једну одраслу особу, пописивач ће 
обавит и попис свих чланова тога домаћинства. 

 
Носилац домаћинства може дати податке за 

све чланове домаћинства без обзира да ли су у 
вријеме пописа у БиХ или се налазе на раду у 
иностранству. Уколико у стану у тренутку доласка 
буду малољетна лица, старије особе или 
једноставно не буде никога код куће, пописивач ће 
оставити писмено обавјештење те се по потреби 
вратити у исто домаћинство.

 
Приликом пописа грађани требају дати име 

и презиме те јединствени матични број – ЈМБ за 
сва лица које се пописује без обзира да ли су 
вријеме пописа присутни или су ван домаћинства. 
Уколико грађанин не зна или нема ЈМБ, онда 
може навести само датум рођења. Ово се односни 
и на стране држављане као и за лица која су се из 
различитих разлога немају ЈМБ.

 
Сви подаци на попису дају се на основу 

изјаве особе која се пописује, односно пописивач 
не смије тражити било какав до ку мент којим би 
пописивана особа доказивала свој одговор. Ово се 
односи на ЈМБ грађанина, личну карту, пријаву 
пребивалишта, пасош, родни лист, извод из књиге 
држављана, ЗК извадак за к ућу или земљиште, те 
било који други до ку мент којим би пописивана 
особа евентуално требала потврдити свој одговор 
на неко од питања.

 
 
 
 

Грађани који се налазе ван домовине могу се пописати 
на три начина:
1) Особе које се у тренутку пописа налазе ван домовине - 
на раду, школовању, хаџу, итд., а дио су домаћинстава у 
БиХ требају се пописати као чланови тог домаћинства 
који се у тренутку Пописа налазе ван домовине. Попис 
ових лица извршиће носилац домаћинстава који је у 
вријеме пописа у БиХ. На овај начин пописани грађани 
биће дио стално настањеног становништва Босне и 
Херцеговине.
2) Они грађани који имају имовину у Босни и 
Херцеговини а нису дио неког домаћинства у БиХ 
(породица страдала у рату или се сви чланови тог 
домаћинства/породице налазе у иностранству) те се 
привремено налазе у иностранству на раду и имају 
намјеру да живе у домовини – требају доћи у Босну и 
Херцеговину у периоду провођења Пописа и сарадњи са 
Пописом комисијом локалне самоуправе обавити попис.  
 

Уколико је разлог одсуства особе рад у 
иностранству, а особа током године борави у Босни и 
Херцеговини извјесни временски период, те у коначници 
има се намјеру вратити у уобичајено мјесто становања 
(нпр. тренутни разлог боравака у иностранству је 
недостатак радних мјеста у БиХ или различити 
економско-социјални разлози) тада приликом пописа 
треба навести вријеме одсуства имајући на уму када су 
посљедњи пут били у домовини. Односно, особа која се 
пописује или даје податке за привремено одсутну особу 
наводи искључиво број мјесеци од задњег боравка, те 
колико ће привремено одсутна особа бити ван државе до 
поновног доласка .

Примјер пописа лица која су ван домовине ради рада у 
иностранству и који током године бораве у домовини 
извјесни временски период : Приликом давања 
података за одсутног члана омаћинства, носилац 
домаћинства, на прво питање одговара одабиром 
опције б) Члан домаћинства одсутан из мјеста пописа 
због рада/школовања или боравка у другом мјесту у 
БиХ или иностранству. Након тога пописивач 
самостално уписује шифру разлога одсуства из мјеста 
становања (одсутна особа је претходно уписана у 
“Списак особа” домаћинства и уколико је разлог 
одсуства особе рад или боравак у иностранству код 
страног послодавца или на самосталном раду – на 
питању 3. уписује се шифра 05). 
Наредно питање – питање 4. односи се на дужину 
одсуства из, односно присуства особе у мјесту пописа. 
Уколико особа на питање 4. одговори да борави у 
иностранству краће од једне године (нпр. 7 мје сеци), 
пописивач прелази на пит ање 5. к оје се односи на 
планирану дужину одсуства из БиХ. Уколико особа у 
наредном периоду намјерава бити одсутна из мјеста 
пописа краће од годину дана (нпр. 4 мјесеца) до 
наредног доласка/боравка у домовини пописивач ће на 
питању 5. уписати наведени број мјесеци. Овако 
пописана особа бит ће убројана у с тално настањено 
становништво одређене територије. Слика даје 
огледни приказ попуњене Пописнице за лице које је 
привремено одсутно из домовине ради рада у 
иностранству, али је дио домаћинства у БиХ, те је 
период од задњег боравка у домовини краћи од 12 
мјесеци.

Начин пописа Попис грађана који се налазе ван домовине

3) На сајту www.popis2013.ba може се преузети образац, 
попунити и послати поштом са повратницом најкасније до 
15.10.2013. године на адресу Агенције за статистику БиХ.

http://www.popis2013.ba/index.php/sr/
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