
 
 

 

Јавни ппзив  

за пријављиваое кандидата за инструктпре 

 

Републички завпд за статистику упућује јавни ппзив свим заитереспваним кандидатима да 

се у перипду пд 24. јуна (пд 9.00 часпва) дп 3. јула 2022. гпдине (дп 20.00 часпва) пријаве за 

ппсап инструктпра за пптребе спрпвпђеоа Ппписа станпвништва, дпмаћинстава и станпва 

2022.  

Заинтереспвани кандидати се мпгу пријавити исључивп пппуоаваоем електрпнске пријаве 

на на веб-сајтпвима Републичкпг завпда за статистику www.stat.gov.rs и 

popis2022.stat.gov.rs.  

 

Задаци инструктпра  

Инструктпри имају пбавезу да присуствују петпдневнпј пбуци, савладају метпдплпгију Ппписа и 

рад у апликацијама за прикупљаое ппдатака и мпнитпринг, спрпведу петпдневну пбуку 

кандидата за ппписиваче, и да на теритприји за кпју су задужени прате тпк ппписиваоа, 

кпнтрплишу рад ппписивача кпји су им дпдељени, дају им пптребна упутства и ппмажу им у раду 

и решаваоу сппрних ситуација тпкпм ппписиваоа. Један инструктпр је, у прпсеку, задужен за 

мпнитпринг рада седам ппписивача.  

 

Перипд ангажпваоа 

пд 23. августа дп 31. пктпбра 2022. гпдине 

Наппмена: у време пбуке кандидата за ппписиваче, припреме за рад на терену 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 четвпрпгпдишое средое пбразпваое; 

► да није псуђиван на казну затвпра пд најмаое шест месеци, да прптив кандидата није 

ппкренута истрага и да се прптив кандидата не впди кривични ппступак. 

 

Ппсебни услпви кпје кандидат треба да испуни: 

► ппзнаваое рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђенп је тестираое кандидата; 
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► мпгућнпст кпришћеоа сппственпг рачунара и приступ 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, пднпснп чији ппслпдавац није Република Србија)  

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.).   

 


