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          Пробни попис 2019. 

 
 

Републички завод за статистику, од 1. до 30. априла 2019. године, спроводи Пробни попис становништва, 

домаћинстава и станова. Ова акција је део припрема за Попис становништва, домаћинстава и станова 2021. и неће 

обухватити целокупно становништво већ само око 20.000 домаћинстава и око 50.000 лица у изабраним деловима 

појединих насељених места у 51 граду/општини. 

На територији Града Суботица Пробни попис ће се спровести у насељу Чантавир и Суботица, путем пописивача, тако 

што пописивачи обилазе територију за коју су задужени и уносе одговоре грађана у електронске упитнике на 

лаптопу. 

Укупно за Град Суботица изабрано је 8 пописних кругова, четири пописна круга у Чантавиру и четири пописна круга у 

Суботици. 

Пописни кругови у Суботици налазе се на територији месне заједнице Центар II и Центар III. 

Основни циљ Пробног пописа 2019. је да се правовремено тестирају сва припремљена методолошка, организациона 

и информатичка решења за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2021. 

За разлику од свих досадашњих пописа, у којима су подаци прикупљани попуњавањем папирних упитника, у 

Пробном попису 2019. ће бити тестиране две нове методе прикупљања података: самопописивање путем интернета 

и попуњавање електронсих упитника помоћу лаптопа.  

Самопописивање путем интернета је метода прикупљања података у којој грађани самостално (путем веб 

апликације) попуњавају електронске упитнике за себе и чланове свог домаћинства. Могућност да се самостално 

попишу имаће око 13.000 грађана који живе у изабраним  деловима насељених места на територији Града Београда, 

Ниша и Новог Сада, и то у периоду од 1. априла у 8:00 сати до 7. априла у поноћ.  

Теренско прикупљање података помоћу преносивих рачунара спроводи се тако што пописивачи обилазе територију 

за коју су задужени и уносе одговоре грађана у електронске упитнике на лаптопу. Подаци се на овај начин 

прикупљају од 1. до 30. априла 2019. у свим изабраним насељеним местима, осим у Граду Београду, Нишу и Новом 

Саду, где се прикупљање података помоћу лаптопова организује од 8. до 30. априла 2019. године, након што се 

заврши акција самопописивања. 

Све информације о Пробном попису 2019. могу се добити на сајту Републичког завода за статистику и позивањем 

инфо-центра на следеће бројеве телефона: 011 2403 196, 011 2403 207, 011 2403 266. Радно време инфо-центра је од 

8:00 до 20:00 часова, сваког дана, у периоду од 25. марта до 30. априла, осим 26 и 28. априла (у дане ускршњих 

празника) или на број 553-752 у подручном одељењу РЗС у Суботици.  


