
Да ли ће се моји лични подаци дати другим 
државним установама?
Не. Лични подаци које нам дате у оквиру 
Census-а неће се дати ниједном другом државном 
министарству или установи, укључујући полицију, 
Аустралијску пореску управу (Australian Taxation 
Office) или Centrelink. 

Аустралијски завод за статистику (ABS) по закону 
мора да штити приватност свих Аустралијанаца 
и неће објавити ваше личне податке на било који 
начин који би омогућио да се идентификује било 
која особа или домаћинство.  

Шта ће се догодити са мојим личним 
подацима по завршетку Census-а? 
Након прикупљања и обраде података, Аустралијски 
завод за статистику ће избрисати имена и адресе 
из осталих информација о домаћинствима. Имена и 
адресе ће се сачувати засебно и безбедно од свих 
осталих података сакупљених Census-ом. Имена 
и адресе ће се уништити четири године после 
прикупљања или раније, када чување тих података  
више нема никакав друштвени значај.

Да ли је учествовање у Census-у обавезно?
Да. Свако у Аустралији осим страних дипломата и 
њихових породица мора да испуни Census, без обзира 
где се налази на вече Census-а. То обухвата и особе 
које имају визу 457 и посетиоце из иностранства. 

Информације се прикупљају у оквиру одредаба Закона 
о попису становништва и статистици из 1905 (Census 
and Statistics Act 1905). Можете да будете кажњени 
ако не испуните Census кад се то од вас тражи.

Главни датуми
Главни датуми Census-а:

•	 1.	август	2016
 Почиње слање писама и формулара

•	 9.	август	2016
 Вече Census-а 

•	 26.	август	2016
 Пописивачи почињу да одлазе на терен

•	 Средина	2017
 Објављују се први резултати Census-а 2017. 

Да ли желите детаљније информације?
За детаљније информације идите на:                             
census.abs.gov.au

#MyCensus

Census Australia @ABSCensus

@ABSCensus CensusAustralia

#MyCensus
Поделите са другима свој #MyCensus моменат. Прочитајте услове под 
mycensus.abs.gov.au/terms

9. АВГУСТ ЈЕ ВЕЧЕ CENSUS-A 
(ПОПИСА СТАНОВНИШТВА).

НАШ МОМЕНАТ ДА 
ЗАСТАНЕМО И ДАМО 
СВОЈ	ДОПРИНОС	ЗА	
БУДУЋНОСТ.



ЗА	СВАКОГА	ОД	
НАС	ТО	ЈЕ	МОМЕНАТ	
ДА ЗАСТАНЕМО И 
ОДИГРАМО	СВОЈУ	
УЛОГУ	У	ФОРМИРАЊУ	
БУДУЋНОСТИ	
АУСТРАЛИЈЕ.

9. АВГУСТ ЈЕ ВЕЧЕ CENSUS-А.

Шта је Census?
Попис становништва и домаћинстава (Census) 
је највеће прикупљање статистичких података у 
Аустралији, а спроводи га Аустралијски завод за 
статистику (Australian Bureau of Statistics - ABS). 

Већ више од 100 година Census даје слику 
Аустралије и доприноси у планирању будућег 
образовања, здравства, превоза и инфраструктуре 
наше државе.

Када	је	Census?
Следећи аустралијски Census се спроводи 9. августа.

Шта Census значи за Аустралију?
Census даје значајне информације о људима и 
њиховим домаћинствима. Он помаже да се процени 
број становника у Аустралији, што се даље користи 
за расподелу државних новчаних средстава и 
планирање свих друштвених услуга и служби.

Очекује се да ће се током Census-а 2016. пребројати 
скоро 10 милиона домаћинстава и скоро 24 милиона 
људи, што је до сада највећи број.

Попуњавање	Census-а	онлајн
Очекује се да ће 2016. више од 15 милиона људи 
попунити Census онлајн (преко интернета).

Шта да очекујем?
Почевши од 1. августа, већина домаћинстава ће 
примити писмо насловљено на станара (‘To the 
Resident’).

У писму ће се налазити лозинка Census-а која је 
јединствена за ваше домаћинство и упутства за 
онлајн испуњавање Census-а, као и упутства за 
наручивање папирних формулара.

Да ли за онлајн попуњавање Census-а могу да 
користим свој преносни рачунар?
Да. Census можете да испуните на сваком месту 
где имате приступ интернету користећи редован 
рачунар, лаптоп, таблет или мобилни телефон.

Зашто	се	попуњава	дигитално?
Попуњавање Census-а онлајн је брзо, лако, сигурно, 
добро за природну околину и доприноси да се 
смање друштвени трошкови Census-а.

Да ли ипак могу да попуним папирни 
формулар?
Да. Ако немате приступ интернету или бисте радије 
испунили папирни формулар, једноставно назовите 
нашу аутоматизовану службу за наручивање 
папирних формулара. За то ће вам требати лозинка 
Census –а која се састоји од 12 цифара, коју ћете 
наћи у свом писму које примите.  

Папирне формуларе треба испунити и без одлагања  
послати назад у коверти са плаћеном поштарином 
– немојте чекати да пописивач Census-а дође по 
формулар.

Треба	ми	тумач.																																																														
Кога	да	назовем?
Ако вам треба помоћ 
тумача, назовите Службу 
преводилаца и тумача 
(Translating and Interpreting 
Service – TIS National)                           
на 131	450.

Шта предузима Аустралијски завод за 
статистику у циљу заштите моје приватности?
Аустралијски завод за статистику сматра да је 
приватност веома значајна. Census не би могао да 
се спроведе да људи нису потпуно сигурни да су 
њихови лични подаци безбедни. 

Аустралијски завод за статистику предузима 
све мере да осигура да се ниједан податак неће 
објавити на начин који би омогућио корисницима 
података прикупљених Census-ом да идентификују 
било којег појединца или домаћинство.


