Анкета о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

Послови и задаци анкетара и услови пријављивања
Анкета о структури пољопривредних газдинстава, 2018. биће спроведена од 1. октобра
до 30. новембра 2018. године. За анкетирање породичних пољопривредних газдинстава
и газдинстава предузетника Републички завод за статистику (Завод) ангажоваће 536
анкетара, и то за свако подручно одељење Завода и Управу Града Београда,
Секретаријат за управу – Сектор статистике према табели коју можете видети овде.
Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за рад у својству анкетара објављује
се у средствима информисања, на државном и локалном нивоу и на сајту Завода, 15.
августа 2018. године. Рок за пријављивање кандидата је од 15. до 21. августа 2018.
године.
Послови и задаци анкетара јесу да:
►
►

присуствује тродневној обуци;
анкетира породична пољопривредна газдинства и газдинства предузетника на
терену на основу додељене Листе газдинстава и добијене податке унесе у
електронски упитник на лаптопу у складу са прописаним упутствима и
упутствима добијеним на обуци.

Како се анкетирање врши попуњавањем електронског упитника на лаптопу, пожељно је
да кандидат за анкетара познаје рад на рачунару.
Период ангажовања анкетара: од 24. септембра до 7. децембра 2018.
Начин пријављивања:
Кандидати се пријављују искључиво преко веб-сајта Завода (www.stat.gov.rs),
попуњавањем електронске пријаве за учешће у Анкети. Кандидати се пријављују за рад
на територији општине на којој станују – живе.
Од пријављених кандидата, на основу
распоређености, биће изабрани анкетари.

освојених

бодова

и

територијалној

Општи услови које кандидат треба да испуњава:


држављанин Републике Србије;



најмање 18 година живота;



стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;



против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.

Критеријуми за избор су:


стручна спрема,



област образовања,



радни статус (незапослен, запослен, пензионер)



учествовање у Попису пољопривреде 2012. године или у другим статистичким
истраживањима Завода за статистику у последње три године,



могућност коришћења возила за рад.

Предност при избору имаће кандидати:


незапослена лица која поседују диплому о стеченом високом образовању из
области пољопривреде;



имају могућност коришћења возила за рад у Анкети;



који су учествовали у Попису пољопривреде 2012. године или у другим
статистичким истраживањима Завода у последње три године.

По истеку термина за пријављивање, Завод проверава податке у вези са учешћем у
Попису пољопривреде 2012. године и другим статистичким истраживањима Завода у
последње три године, а затим формира спискове пријављених кандидата са освојеним
бројем бодова по општинама и територији подручних одељења Завода. Списак
подручних одељења Завода са општинама које покривају и контакт информације можете
погледати овде.
На сајту Завода 24. августа објављује се листа кандидата (30–50% више од потребног
броја) који су ушли у ужи избор и са којима ће регионални координатори Завода од 27.
до 31. августа 2018. године обавити интервју. Уз листу биће истакнуто и обавештење о
месту и времену одржавања интервјуа.
Документација коју је потребно донети на интервју:
►
►

►

►

►

копија личне карте или пасоша;
оверена копија дипломе о стеченој стручној спреми (студенти подносе на увид
оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2018. години);
потврда пословадавца или из Централног регистра ПИО којим се доказује да је
кандидат запослен (запослени кандидати);
уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута
оптужница (ово уверење може се приложити накнадно, тј. до почетка обуке);
уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију
овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију
од месец дана.

Уколико кандидат на интервјуу не поднесе на увид тражена документа, сматраће се да
је одустао од рада у овој анкети.
На основу формиране ранг листе кандидата након интервјуа, регионални координатор
одређује анкетаре за сваку територију анкетирања посебно.
Прелиминарна листа изабраних анкетара биће објављена на сајту Завода 4. септембра
2018.

Рок за жалбе кандидата који нису изабрани је 5. септембар 2018. до 12.00 часова, а
кандидати жалбу могу поднети Заводу путем имејла на адресу: mladen.velickovic
@stat.gov.rs. Жалбе се разматрају 6. септембра 2018. године.
Коначна листа изабраних анкетара биће објављена на сајту Завода 7. септембра
2018. године. Уз ову листу биће објављен и линк преко кога ће сви одабрани анкетари
бити обавезни да најкасније до 8. септембра 2018.године до 20.00 часова унесу додатне
податке неопходне за израду уговора о ангажовању.
Уколико додатни подаци не буду унешени у назанченом року, сматраће се да је анкетар
одустао од рада у овој анкети.
Обука анкетара: 24–27. септембра 2018.
Почетак рада анкетара: 1. октобар 2018. у 8.00 часова.
Завршетак рада: 7. децембар 2018.

