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Зајечар 

 
Пописна комисија на основу члана 11. став 5. Закона о попису становништва, 

домаћинстава и станова 2022. године ("Службени гласник Републике Србије" број 9/20 и 35/21) и 

Упутства за организацију и извршење пописа, на седници одржаној дана 6. јуна 2022. године, 

донела је 

З а к љ у ч а к 

о 

активностима везаним за информисање јавности и промоцију 

Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године 

 
I У циљу упознавања јавности са циљевима и значајем Пописа, као и промовисањем 

Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године, Пописна комисија (у даљем 

тексту: Комисија) ће: 

- отворити страницу ПОПИС 2022 на званичној интернет презентацији града 

Зајечара, преко које ће Комисија: 

- упознавати јавност са активностима везаним за организацију и извршење 

пописа, циљевима и значајем пописа, о начину и времену његовог 

спровођења, обавезама учесника, заштити података, као и о правима и 

дужностима грађана у Попису, 

- позивати грађане да узму учешће у Попису становништва, домаћинстава и 

станова као инструктори или пописивачи, када од стране Републичког завода 

за статистику буду упућени јавни позиви за пријављивање кандидата, 

- указујући на значај пописа, позивати грађане да у периоду активног пописа 

(1. октобар – 31. октобар 2022, године) прихвате пописиваче и дају им све 

неопходне податке о себи и свом домаћинству, како би пописивачи могли да 

изврше задатак због кога су ангажовани, односно како би Попис 

становништва, домаћинстава и станова 2022. године на територији града 

Зајечара био спроведен у складу са законом, 

- отворити адресу електронске поште: popis2022@zajecar.info као званичну e mail адресу 

Комисије, која ће бити доступна грађанима за комуникацију са Комисијом, као и за добијање 

свих информација који се односе на реализацију и правила везана за спровођење Попис 

становништва, домаћинстава и станова 2022. године, 

mailto:kragujevac.popis2022@kg.org.rs


- обезбедити директну телефонску линију за комуникацију са грађанима у току трајања 

пописа, у простору који буде одређен за рад Комисије; 

- давати саопштења о организацији и извршењу пописа у писаном или усменом облику, 
 

- објављивати акта која настану у раду Комисије на огласној табли органа Града (по 

потреби и огласним таблама месних заједница), као и на званичној интернет презентацији 

Града. 

- предузимати друге активности у циљу упознавања јавности са Пописом становништва, 

домаћинстава и станова 2022.године. 

II Обавезује се надлежно Одељење Градске управе града Зајечара, у чијем 

делокругу надлежности су информатички послови, послови одржавања сајта, као и послови 

информисања, односно сарадње са медијима да пруже стручну помоћ Комисији у реализацији 

овог закључка. 

III Овај закључак објавити на огласној табли органа Града, као и на званичној интернет 

страници Града. 

           Председник 

          Слободан Виденовић,ср. 


