
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА 

ТЕСТИРАЊЕ: 

 

• фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;  

• фотокопија дипломе (или потврда образовне установе) о стеченој стручној спреми и оригинал 

на увид;  

• уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци);  

• уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага 

(издају основни судови – не старије од 6 месеци).  

 

За незапослене кандидате: 

 

• потврда Националне службе за запошљавање, којом се доказује да је кандидат, у тренутку 

пријаве, на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања пријаве или 

најкасније до дана предаје документације), или  

• потврда из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж 

осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована али нису 

пријављена Националној служби за запошљавање;  

• фотокопија важећег уговора о обављању привремених и повремених послова (за лица која 

обављају привремене и повремене послове);  

• уверење/потврда/други доказ о студирању (за студенте који нису радно ангажовани).  

 

За старосне пензионере: 

 

• фотокопија последњег пензионог чека, или  

• фотокопија решења о пензији  

 

За запослене са непуним радним временом: 

 

• фотокопија важећег уговора или потврда послодавца (са наведеном дужином трајања радног 

времена)  

 

За запослене са пуним радним временом: 

 

• фотокопија важећег уговора или потврда послодавца о заснивању радног односа са пуним 

радним временом.  

 

НАПОМЕНЕ:  

1. Сва лица запослена у органима државне управе, аутономне покрајине или јединицама 

локалне самоуправе у обавези су да прибаве писмену Сагласност руководиоца/послодавца за 

додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликом доласка на тестирање 

исту доставе у оригиналу.  

2. Јавни функционер, чија јавна функција захтева рад са пуним радним временом или стални 

рад, да би учествовао у изборном поступку за пописивача у Попису 2022, поред остале 

документације, доставља и позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или 

именовао на јавну функцију.  



Уколико је кандидат у моменту пријаве био радно ангажован по основу Уговора о обављању 

привремених и повремених послова (који истиче најкасније до 15. септембра 2022. године), 

потребно је да приликом доласка на тестирање донесе фотокопију важећег уговора, а 

најкасније до 20. септембра 2022. године достави потврду од Националне службе за 

запошљавање или ПИО фонда да је незапослен, односно да је престао да му тече стаж 

осигурања.  

Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број 

бодова ће бити коригован и кандидат ће поново бити рангиран. У случају да је остварио мањи 

број бодова од кандидата који је рангиран као последњи на списку кандидата позваних на 

тестирање, кандидат може бити искључен из даљег изборног поступка.  

Уколико кандидат не преда тражену документацију, или се увидом у тражена документа 

установи да не испуњава предвиђене опште услове, искључује се из даљег изборног поступка.  

 

ТЕСТИРАЊЕ ПОЗНАВАЊА РАДА НА РАЧУНАРУ 

 

Тестирање се спроводи преко веб-апликације за тестирање кандидата. Тест се састоји од 10 

питања и практичног задатка. Максималан број бодова које кандидат може да оствари на тесту 

је 26.  

Кандидат је у обавези да заврши тест за 15 минута. По завршетку теста кандидат добија 

информацију о укупном броју остварених бодова, односно информацију да ли је положио или 

није положио тест. Сматра се да је кандидат положио тест ако оствари 13 или више бодова.  

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ 

 

Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку се формира на основу укупног броја 

бодова остварених по пријави (након провере искуства) и бодова које је кандидат остварио на 

тесту.  

Максималан број бодова које кандидат може да оствари је 47.  

У случају да кандидати остваре исти укупан број бодова, предност на ранг-листи имаће 

(редом како је наведено) кандидат који је:  

1. остварио већи број бодова на тестирању;  

2. остварио већи број бодова по основу искуства у пописима и/или другим статистичким 

истраживањима Завода;  

3. остварио већи број бодова по основу радног статуса;  

4. остварио већи број бодова по основу образовања;  

5. изјавио да има могућност коришћења аутомобила за рад у Попису.  

 

Ако су кандидати изједначени и према наведеним критеријумима, предност се даје кандидату 

са мањим редним бројем пријаве.  

Прелиминарна листа објављује се 20. августа 2022. године (у 16.00 часова), на веб-сајтовима 

stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.  

 

ПРИГОВОР 

 

Право на улагање приговора на Прелиминарну листу кандидата који се позивају на обуку 

имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.  

Рок за улагање приговора на Прелиминарну листу је 21. август 2022. године до 16.00 часова.  



Приговор се може поднети Пописној комисији општине/града за који је кандидат конкурисао, 

искључиво путем електронске поште, на адресу која ће бити објављена уз Прелиминарну 

листу.  

Приговори ће бити размотрени најкасније до 22. августа 2022. године до 16.00 часова.  

Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које 

су уложили приговор.  

Кандидати који нису задовољни одговором Пописне комисије на приговор могу уложити 

жалбу Републичком заводу за статистику, најкасније до 23. августа 2022. године до 16.00 

часова, искључиво путем електронске поште на адресу pravnapopis@stat.gov.rs.  

У разматрање од стране Републичког завода за статистику биће узете искључиво образложене 

жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе (име и презиме, редни број пријаве, назив 

општине/града за који се кандидат пријавио на Јавни позив), уз које буду достављени следећи 

документи:  

- приговор поднет надлежној Пописној комисији;  

- одговор Пописне комисије на приговор.  

 

Жалбе ће бити размотрене најкасније до 26. августа 2022. године до 8.00 часова.  

Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су 

уложили жалбу.  

 

КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ 

 

Коначна листа кандидата који се позивају на обуку објављује се 26. августа 2022. године (у 

16.00 часова), на веб-сајтовима Завода stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.  

Петодневна обука кандидата за пописиваче организује се у свакој општини/граду на једном 

или на вуше пунктова за обуку, у терминима које одреди Пописна комисија. 


