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Одређивање неопходног броја пописивача 

Организација и извршење Пописа 

 Идентификација домаћинстава са сопственом 
пољопривредном производњом у Попису становништва, 
домаћинстава и станова 2011. године 

 
 Додатно ажурирање базе домаћинстава са сопственом 

пољопривредном производњом подацима из расположивих 
административних извора  
 

 Груписање пописних кругова 
 

 Укључивање пописивача за попис правних лица и  резерве 
пописивача 
 



       Пријављивање и прва селекција кандидата 

 Процедура за избор пописивача 
 
 Објављивање јавног позива 
 
 Попуњавање пријава  од стране кандидата  
 
 
 

 
 

 
 Прва селекција кандидата 
 

 



      Претест 

 Пријем документације 
 Коначна листа кандидата за претест 
 Циљеви претеста 

  
Графикон 1. Број кандидата позваних на претест и број 
одбијених кандидата у укупном броју пријављених кандидата 

Извор: Евиденција Републичког завода за статистику  

 

Одбијени 
кандидати,  

65%

Кандидати 
који су 

позвани на 
претест, 35%



      Обука и тестирање 

 Припрема материјала за обуку 
 Извођење обуке 
 Тестирање 

 
 

Изабрани 
пописивачи (са 
резервом), 94%

Остали 6%

Графикон 3. Број изабраних пописивача (са резервом) у укупном броју кандидата      
који су полагали тест  
 

Извор: Евиденција Републичког завода за статистику  



    Резултати различитих фаза процеса селекције 
пописивача, по подручним одељењима РЗС 



         Закључци 

 Неопходно је да пописивач има стечено образовање у области 
пољопривреде или је добар познавалац стања у пољопривреди  
на терену који пописује; 

 Кључне тачке у процесу избора пописивача који ће успешно 
извршити све додељене пописне задатке јесу следеће: 

- мотивисаност кандидата да се пријављују за учешће у попису; 
- благовременост и различити видови информисања 

заинтересованих кандидата (јавности); 
- прецизност упутстава у вези са поступањем кандидата – израда 

процедура; 
- претходна припрема кандидата за обуку и реализација обуке; 
- неколико фаза селекције; 
- транспарентност у свим фазама селекције. 
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