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Попис пољопривреде
после више од

пола века
Добијене информације користиће нреаторима
аграрне политике за доношење одлука и кратко-
рочних и дугорочних стратегија развоја пољо-
привреде.
После више од пола века

Републички завод за ста-
тистику сповешће попис
пољопривреде у периоду
од I. октобра до 15. де-
цембра 2012. године. По-
пнсом, који ће омогуТНпп
прсглед сгања пол.опри-
вреде у земљи, потеп-
цијале, с једне. п недо-
статке и проблеме које
треба решити, са друге
.страпе, биће обухваћена
сва пољопрпвредна газ-
динства на територији Ре-
публике Србије. Добијепе
ииформације користиће
креаторима пољопри-
вредпе политике за доно-
шење одлука и краткороч-
них и дугорочних стратс-
гија развоја пољопривреде.
Последњи Попис пољо-
привредеобављенје 1960.
године и после пола века
наузе требало је да буде по-
ново спроведен од 1 . до 1 5.
новембра 201 1 . године, али
је померен за другу поло-
вину 2012. годинеЈер нису
била обезбеђена средства
из буџета.

ЈАВНИПОЗИВЗА
ИНСТРУКТОРЕ И

ПОПИСИВАЧЕ
У склопу припрема за
спровођење пописа пољо-
привреде 2012. године, Ре-
публички завод за стати-
стику је 1 . јуна 2012. го-
дине објавио и Јавни по-
зив за пријављиваљс кап-
дидата за учествовање у
Попису у својству оп-

штинских инструктора.
Кандидати су се могли
пријавити до 30. јуна по-
пуњавањем електронске
пријаве на сајту РСЗ.
Неки од услова који су кан-
дидати мојзали да испуне
било јс порсд поседовања
држављанства рспубликс
Србије п најмање четворо-
годишп.с средње образо-
ван.е, добро познавање те-
риторије општине, док ће
предност при избору имати
кандидати који поссдују
образовање из обласги по-
л.онривреде и као и они
који су учествовали у про-
шлогодишњем попису ста-
новништва, домаћинстава
и стапова.
До .1 5. јула бићс одрсђсни
кадндидати који су одаб-
рани за инструкторс који
ће моратн да прођу петод-
невну обуку док ће јавни
позив за пријавл>ивање
капдидата за пописиваче
бити објављен 1 . августа.
Кандидати ће се иријављи-
вати личпо, до 14. августа
а до 19. би трсбало да се
зна ко је задовољио условс
конкурса. Кандидати изаб-
рани за пописивачс дужни
су да присуствују петод-
невној обуци и тестирању
које ће се организовати то-
ком септембра. За рад у
Попису могу се ангажовати
само кандидати који ус-
пешно прођу обуку.


