
VEREJNÁ YÝZVA

NA REGISTRÁCIU KANDIDÁTOV PRE SČÍTAČOV
Prihláška v období od 22. júla (od 7:00 hod.) do 5. augusta (do 20:00 hod.)

Republikový štatistický úrad zasiela všetkým zainteresovaným občanom verejnú výzvu, aby sa 
uchádzali o prácu sčítača vo Sčítaní ľudu, domácností a bytov 2022 (ďalej len Sčítanie ľudu), ktoré sa 
vykonáva v období od 1. do 31. októbra 2022.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť výlučne vyplnením elektronickej prihlášky na webových stránkach 
Republikového štatistického úradu: stat.gov.rs a popis2022.stat.gov.rs.

Poznámka: Pri publikovaní je možné text umiestniť ako samostatný dokument alebo otvoriť 
pomocou odkazu tu

Úlohy sčítača:

Sčítači sú povinní pred začatím sčítania absolvovať päťdňové školenie, ovládať metodiku sčítania a 
prácu v aplikácii zberu dát a absolvovať prehliadku terénu s inštruktorom. Od 1. do 31. októbra sú 
povinní sčítať všetky sčítacie jednotky (byty, domácnosti a osoby) na pridelenom im území pomocou 
laptopu na zadávanie údajov do elektronických dotazníkov.

Obdobie angažovania sčítača 

od 23. septembra do 31. októbra 2022

Poznámka: pri návšteve terénu pred sčítaním a pri terénnej realizácii sčítania, prerozdelenie 
pracovného času sa vykonáva v súlade s Plánom činnosti a môže zahŕňať aj prácu cez víkendy.

Všeobecné podmienky, ktoré musí kandidát splniť:

► občianstvo Srbskej republiky;
► bydlisko alebo registrovaný pobyt v Srbskej republike;
► minimálne 18 rokov veku v čase vyplnenia prihlášky;
► najmenej tri roky stredoškolského vzdelania;
► kandidát nebol odsúdený, proti kandidátovi nebolo začaté vyšetrovanie a nie je proti nemu 

vedené trestné konanie.

Osobitné podmienky, ktoré musí kandidát splniť::

► počítačové zručnosti (MS Office, internet) - plánuje sa testovanie kandidátov;
► možnosť prístupu na internet počas trvania pracovného pomeru.

S vybranými kandidátmi sa uzatvára:

- Zmluva o dočasných a príležitostných prácach (nezamestnaní, zamestnané osoby s na 
čiastočným úväzkom, starobní dôchodcovia) alebo

- Dodatočná pracovná zmluva (osoby zamestnané na plný úväzok u iného zamestnávateľa)

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Ústav nezodpovedá za prípadnú stratu práv pracovne angažovanej osoby, ktorá 
môže nastať v dôsledku zmeny jeho pracovnoprávneho postavenia a realizácie náhrady za prácu (napr.: 
pozastavenie výplaty rodinného dôchodku, podpora v nezamestnanosti , atď.).

Poradový zoznam kandidátov vyzvaných na predloženie dokumentácie a testovania bude zverejnené 10. 
augusta 2022 na webových stránkach úradu (stat.gov.rs a popis2022.stat.gov.rs).


