
ПУБЛИЧНА  ПОКАНА 

ЗА РЕГИСТРАЦШЯ  НА  КАНДИДАТИ  ЗА  ПРЕБРОЯВАНЕ 

Регистрирането е през периода от 22.юли (от 07:00 часа) до 05. август (до 20:-00 часа). 

 

Републиканският статистически институт  отправя публична покана до всички заинтересувани 

граждани, да се регистрират за работа като преброители при Преброяването на населението, 

домакинствата и апартаментите за 2022 година. (в продължението на текста: Преброяване), 

което се провежда през периода от   01. до 31. октомври 2022 година. 

Заинтересуваните граждани могат да се регистрират само след попълване на електронно 

заявление регистрирано на сайтовете на Републиканския статистически институт:  

Забележка:  При публикуването, текстът в продължение може да се постави като  

отделен документ или да се отвори с помощта на линка тук 

Задачите на преброителя: 

Преброителите имат задачата преди началото на преброяването да присъствуват на петдневно 

обучение, да овладеят методологията на Преброяването и работата  за събиране на данните и 

да обиколята терена с инструктора. От 01. до 31. октомври  са длъжни да регистрират всички 

единици за регистриране (апартаменти, домакинства и лицата) на територията, която им е 

определена,  използвайки лаптоп за внасяне на данните в електронния въпросник. 

Периодът на ангажираност на  преброителя: 

 

От 23.септември до 31. октомври 2022 година 

Забележка:  по време на обиколката на терена преди преброяването и по време на 

реализиране на преброяването на място,  преразпределяне на работното време се извършва 

съгласно с Плана за дейност и може да включва и работа и през уикенда. 

Общи условия, които кандидатът трябва да изпълнява: 

►  гражданство на Република  Сърбия; 

►   регистрирано  местопребиваване или местоживеене в Република  Сърбия; 

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

      Преброител; 

►   да има  завършено най-малко тригодишно средно образование; 

►   кандидатът не трябва да е осъждан,  срещу кандидатът не трябва да се води   

      наказателно следствие и  не трябва срещу него да е повдигнато  наказателно дело; 

  

 



Специфични условия, които кандидатът трябва да изпълнява: 

 ►   да може да работи на компютър (интернет) – предвидено  

                     е тестиране на кандидата; 

 ►   да има възможен  достъп до интернет през периода  когато е ангажиран;  
 

С избраните кандидати се сключва: 

- Договор за временни  и инцидентна  трудова дейност ( безработни лица, 

работещи лица с непълно работно време, пенсионери по години) или 

- Договор за допълнителна работа (за лица работещи със съкратено работнво време 

при друг работодател); 

ВАЖНА  ЗАБЕЛЕЖКА: 

Статистическият институт не е отговорен за евентуална загубата на  правата на трудово 

ангажираното лице, до  което може да се стигне следствие на промяната на неговия 

работническо-правов статут   и до осъществяване на заплащането за извършената работа (напр.: 

прекратяване изплащането на семейна пенсия, парични добавки в случай  на безработица и др.) 

Ранг-листата на кандидатите, които се приканват да подадат  документите си, ще бъдат 

тестирани  на 10.август 2022 година на сайтовета на Статистическия институт   (

 

--------//-------- 


