
 
 

Републички завпд за статистику 

пбјављује 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ПРИЈАВЉИВАОЕ КАНДИДАТА  

ЗА ПОПИСИВАЧЕ  
У ПППИСУ СТАНПВНИШТВА, ДПМАЋИНСТАВА И СТАНПВА 2022. ГПДИНЕ 

пријављиваое у перипду пд 22. јула (пд 7,00 часпва) дп 5. августа (дп 20,00 часпва) 

 
Републички завпд за статистику упућује јавни ппзив свим заинтереспваним грађанима да се 
пријаве за ппсап ппписивачау Пппису станпвништва, дпмаћинстава и станпва 2022. (у даљем 
тексту: Пппис), кпји се спрпвпди у перипду пд 1. дп 31. пктпбра 2022. гпдине. 
Заинтереспвани грађана се мпгу пријавити искључивп пппуоаваоем електрпнске пријаве на 
сајтпвима Републичкпг завпда за статистику: stat.gov.rsи popis2022.stat.gov.rs. 
 

Задаци ппписивача: 
Ппписивачи имају пбавезуда пре ппчетка ппписиваоа присуствују петпдневнпј пбуци, савладају 
метпдплпгију Ппписа и рад у апликацији за прикупљаое ппдатака ида пбиђу терен са 
инструктпрпм. Пд 1. дп 31. пктпбра дужни су да пппишу све јединице ппписа (станпве, 
дпмаћинства и лица), на теритприји кпја им је дпдељена, кпристећи лаптпп за унпс ппдатака у 
електрпнске упитнике.  
 

Перипд ангажпваоа ппписивача 

пд 23. септембра дп 31. пктпбра 2022. гпдине 

Наппмена: у време пбиласка терена пред пппис и тпкпм теренске реализације ппписа, 

прерасппдела раднпг времена врши се у складу са Планпм активнпсти и мпже укључивати и рад 

викендпм. 
 

Општи услпви кпје кандидат треба да испуни: 

► држављанствп Републике Србије; 

► пребивалиште или пријављенп бправиште у Републици Србији; 

► најмаое 18 гпдина старпсти у тренутку пппуоаваоа пријаве; 

► стеченп најмаое трпгпдишое средое пбразпваое; 

► да кандидат није псуђиван, да прптив кандидата није ппкренута истрага ида се прптив 

оега не впди кривични ппступак. 
 

Ппсебни услпви кпје кандидат треба да испуни: 

► ппзнаваое рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђенп је тестираое кандидата; 

► мпгућнпст приступа интернету тпкпм перипда ангажпваоа. 

Са изабраним кандидатима закључује се: 

- Угпвпр п привременим и ппвременим ппслпвима (незаппслена лица, заппслена лица са 

непуним радним временпм, старпсни пензипнери) или 

- Угпвпр п дппунскпм раду (лица заппслена са пуним радним временпм кпд другпг 

ппслпдавца) 
 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Завпд није пдгпвпран за евентуални губитак права раднп ангажпванпг лица дп 

кпг мпже дпћи услед прпмене оегпвпг раднпправнпг статуса и пствариваоа накнаде за рад (нпр.: 

пбустављаое исплате ппрпдичне пензије, накнаде за случај незаппсленпсти и сл.). 

Ранг-листа кандидата кпји се ппзивају на предају дпкументације и тестираое пбјављује се 10. 

августа 2022. гпдинена сајтпвима Завпда (stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs). 

 

https://www.stat.gov.rs/
https://popis2022.stat.gov.rs/
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https://popis2022.stat.gov.rs/

