
СВЕ ШТО СТЕ 
ХТЕЛИ ДА ЗНАТЕ 
О ИНСТРУКТОРИМА 
У ПОПИСУ!



Ко може да се пријави 
да ради као инструктор 

у Попису 2022?
 



За инструкторе у Попису 2022. могу да се 
пријаве држављани Републике Србије који 
имају пребивалиште или пријављено 
боравиште у Републици Србији, пунолетни су, 
завршили су најмање средњу школу у трајању 
од четири године, који  нису осуђивани, против 
којих није покренута истрага, нити се води 
кривични поступак.



Када је пријављивање
и избор инструкторa у 

Попису 2022?
 



Јавни позив за пријављивање 
кандидата за инструкторе је 
расписан 24. јуна 2022. године,
и трајаће до 3. јула 2022. године. 

Кандидати се пријављују 
попуњавањем електронске пријаве 
на веб-сајту РЗС-а: stat.gov.rs 
и Пописа: popis2022.stat.gov.rs

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


Сви пријављени кандидати који се 
према критеријумима које је прописао РЗС, 
нађу изнад црте – почетком јула биће позвани 
у пописну комисију општине за коју су 
пријављени. 

Након обављеног разговора и тестирања биће 
објављена ранг-листа кандидата који се 
позивају на обуку.



Које су обавезе 
инструктора 

у Попису?
 



Сви кандидати који су позвани на обуку 
дужни су да крајем јула или почетком 
августа, у зависности од распореда, 
присуствују петодневној обуци. 

На крају обуке кандидати раде финални тест и 
на основу броја бодова формира се коначна 
листа изабраних инструктора.



Инструктори, уз помоћ општинских 
кординатора, почетком септембра спроводе 
петодневну обуку пописивача. 

Након спроведене обуке и коначног избора 
пописивача, сваки инструктор ће бити задужен 
за контролу рада седам пописивача (у просеку). 



Инструктори су у обавези да воде евиденцију 
о раду пописивача, да током трајања Пописа 
са њима одржавају састанке, пружају им 
методолошку помоћ и дају смернице за рад, 
затим да, користећи посебно припремљену 
веб-апликацију за мониторинг, редовно прате 
извештаје о обухвату јединица пописа и 
попуњености упитника од стране сваког 
пописивача који им је додељен.



Који је период 
ангажовања 

инструктора?
 



Након спроведене обуке пописивача и 
поделе материјала и лаптопова 
пописивачима, крајем септембра, 
инструктори са својим пописивачима 
обилазе терен и упознају се са 
границама пописних кругова за које су 
пописивачи задужени. 



Током теренске реализације Пописа
од 1. до 31. октобра предвиђен је
пуни дневни ангажман инструктора
(укључујући и рад викендом).

Детаљна објашњења садржана су 
у јавном позиву, Упутству за
организацију и извршење Пописа и 
у задацима и процедурама за
инструкторе.



БУДИ ДЕО НАШЕГ ТИМА

Овај материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније.
За његову садржину искључиво је одговоран Републички завод за статистику

и не одражава ставове Европске уније.


