
 

 

ПОПИС 2011 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ  

ДОКУМЕНАТА НА УВИД 

 

На седници одржаној у понедељак, 22. августа 2011. године, Пописна комисија 

Општине Топола, поводом Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011, 

утврдила је прелиминарну листу кандидата за пописиваче. Листа је објављена у згради 

Општине Топола тако да заинтересована лица могу да изврше увид у исту. 

На истој седници Пописна комисија је утврдила текст обавештења о терминима за 

подношење докумената на увид која се односе на кандидате који су ушли у ужи избор 

(кандидати изнад црте) као и информацију за кандидате који нису ушли у ужи избор 

(кандидати испод црте). 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

 
 Обавештавају се изабрани кандидати за пописиваче у Попису 

становништва, домаћинстава и станова 2011. године (кандидати изнад црте), да је 

потребно да дођу у пописну канцеларију да би потврдили своје учешће у попису. 

 

 Том приликом изабрани кандидати треба да Пописној комисији поднесу 

оригинале на увид и фотокопије следећих докумената: 

 -лична карта или пасош; 

 -диплома или уверење о највишој стеченој стручној спреми (студенти 

којима диплома тренутно није доступна могу да понесу на увид оверен индекс, а 

апсолвенти могу да имају оверену 2010. годину); 

         - оверен индекс, односно потврда о уписаном семестру у 2011. години (само 

студенти), изузетно апсолвенти могу да имају оверену 2010. годину;  

 - уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање 

или оверен евиденциони картон (само незапослени). 

 

 Поред наведених докумената кандидати су дужни да приложе и свој део 

пријаве за учешће у попису (образац П-4б) ради провере редног броја пријаве. На 

полеђини обрасца треба да буду уписани подаци: назив банке, број текућег 

рачуна и контакт телефон. 

  

 Потврђивање учешћа у попису и подношење потребних докумената 

Пописној комисији обавиће се  24, 25, 26. и 29.08.2011.  године, у пописној 

канцеларији (сала на другом спрату) у згради општине Топола, у времену од 

09,00 до 14,00 часова. 

 

 Списак изабраних кандидата за пописиваче објавиће се на огласној табли у 

згради општине Топола, након провере поднетих докумената, а најкасније 

2.09.2011. године. 

 



 Кандидати чији редни бројеви пријава нису на листи, значи да немају 

задовољавајући рукопис, односно да нису адекватно попунили пријаву и нису 

могли бити бодовани. 

 

ПОПИСНА КОМИСИЈА 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                  

Дана: 22.08.2011. године              

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                            Гаврило Николић 

 

 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 

ЗА  КАНДИДАТЕ  КОЈИ  НИСУ  УШЛИ  У  УЖИ  ИЗБОР 

 
 

 Обавештавају се кандидати за пописиваче који су на Прелиминарној листи 

рангирани испод црте да ће Пописна комисија за њих организовати прозивку 

дана 31.08.2011. године, у згради општине, са почетком у 10,00 часова, за случај 

да неки од кандидата који су ушли у ужи избор не буду изабрани након провере 

докумената. 

 

 У том случају Пописна комисија ће изабрати потребан број пописивача из 

реда кандидата који су при првој селекцији остали испод црте, док се за свако 

насеље не обезбеди довољан број пописивача. 

 

 

ПОПИСНА КОМИСИЈА ЗА  

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Дана: 22.08.2011. године 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                  Гаврило Николић 

 

 

 


