
 
 

 

Публична покана  

за кандидатстване на кандитати за обучение 

 

  

 

Републиканският институт за  статистика  обявява публична покана към всички заинтересувани 

кандидати, през периода от 24. юни ( от 9.00 часа) до 03. юли 2022 година (до 20.00 часа) да 

кандидатстват за работа като инструктори за целите при провеждане на Преброяването на 

населението, домакинствата и жилищата през 2022 година. 

Заинтересуваните кандидати могат да конкурират изключително попълвайки електронно 

заявление  на уеб-сайтовите на Републиканския институт за статистика www.stat.gov.rs и 

popis2022.stat.gov.rs 

Задачите на инструкторите:  

Инструкторите имат  задължението да присъствуват на петдневното обучение, да овладеят 

методологията на Преброяването и работата с апликациите за събиране на данните и отговорността 

при наблюдаване на работата,  да извършат петдневно обучение на кандидатите за  преброители 

и на територията за която са задължени да следят процеса на преброяване, да контролират 

работата на преброителите, които са им предоставени, да им дават необходимите упътствия и да 

им помагат при работата и решаването на спорните ситуации по време на преброяването. Един 

инструктор средно е задължен за ноблюдението на работата на седем  преброители. 

Период  на ангажираност  

од 23. август до 31. октомври 2022. године 

Забележка:  по време на обучението на кандидатите за преброители, подготовката за теренна 

работа и по време на теренната реализация на Преброяването, преразпределяне на работното 

време се извършва съгласно с Плана за дейности и може да включва и работа през уикенда. 

Общи условия, които кандидатите трябва да изпълняват: 

► да е гражданин на  Република Сърбия; 

► да има местожителство или регистрирано местожителство в Република Сърбия; 

► да има  навършени 18 години в момента на попълване на заявлението; 

► да има завършено четиригодишно средно образование; 

► да  не е осъждан с наказание от затвор за най-малко шест месеца,  срещу кандидата да не 

се води следствие и  срещу кандидата да не е повдигната наказателна процудура; 

Специални условия, които кандидатът трябва да изпълнява:  

► да може да работи на компютър  (MS Office, интернет) – предвидено е тестиране на 

кандидата;    

► възможност  да използва собствения си компютър и да има достъпен  интернет по време 

на периода  на анжажираност. 

 

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


 
 

С избраните  кандидати се сключва:   

- Договор за  временна и случайна работа  (безработни лица, работещи лица  с непълно 

работно време, пенсионери по години) или 

- Договор за допълнителна работа (лица работещи с пълно работно време при друг 

работодател, съответно работодател , който не е Република  Сърбия ). 

 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:  Институтът не е отговорен за евентуална загуба на правото за работно ангажиране  

на лицето,  което може да  се случи следствие промените на неговия статус на заетост и  получаване на 

възнаграждения за работата (напр.: прекратяване изплащането на  семейна пенсия, или парична 

помощ в случай , че е безработен и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Јавни позив  

за пријављивање кандидата за инструкторе 

 

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да 

се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за 

посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 

2022.  

Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво попуњавањем електронске пријаве 

на на веб-сајтовима Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.  

Задатке инструктора и услове конкурса на __________ језику можете погледати овде. 

 

Напомена: текст у наставку може да се стави као посебан документ и да се отвара преко 
линка овде. 

 

Јавни позив  

за пријављивање кандидата за инструкторе 

 

Задаци инструктора  

Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад 

у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за 

пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад 

пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању 

спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада 

седам пописивача.  

Период ангажовања 

од 23. августа до 31. октобра 2022. године 

Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске 

реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може 

укључивати и рад викендом. 

Општи услови које кандидат треба да испуни: 

► држављанство Републике Србије; 

► пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији; 

► најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве; 

► стечено најмање четворогодишње средње образовање; 

► да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да против кандидата није 

покренута истрага и да се против кандидата не води кривични поступак. 

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


 
 

Посебни услови које кандидат треба да испуни: 

► познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата; 

► могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода 

ангажовања. 

Са изабраним кандидатима закључује се:  

- Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са 

непуним радним временом, старосни пензионери) или 

- Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог 

послодавца, односно чији послодавац није Република Србија)  

ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до 

ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: 

обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).   

 

 


