
ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРВИ КОЈИ ЋЕ БИТИ СПРОВЕДЕН ЈОШ

Орани
Резулшоши ће

ПРЕМА резултатима
пописа становништва од
прошле године, у Србији
има око 655.000 пољопри-
вредних газдинстава, али
ће тек пребројавање у ок-
тобру показати колико се
људи у земљи и бави овом
индустријском граном.

Од пољопривредног по-
писа, првог после пола ве-
ка, очекује се и да добијемо
податке о томе колика је
аграрна површина која се
користи, колики је сточни
фонд, као и у каквом је ста-
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ОД 1960. ГОДИНЕ,ОЧЕКУЈЕСРБИЈУУОКТОБРУОВЕГОДИНЕ

це очекује пребројавање
иоказаши колико људи ради у аграру, какви су механизација и сшочни фонд...

њу наша механизациЈа.
На путу приступања

Европској унији, пољопри-
вреда Србије ће морати да
се прилагоди низу прописа
и стандарда који ће у вели-
кој мери изменити њено
стање. Међу потребном до-
кументацијом, неопходан
је и „пољопривредни по-
пис".

- Од 1960. године до да-
нас није урађен попис у по-
љопривреди - кажу у Репу-
бличком заводу за стати-
стику. - То није урађено

највише због недостатка
новца, тако да држава од
тада нема податке о обра-

дивој површини и броју
сточарских газдинстава,
што и страним и домаћим

инвеститорима отежава
посао, јер немају увид у све
што држава поседује.

Пољопривредници ће
морати да одговарају на
питања о структури пољо-
привредних газдинастава и
земљишту које поседују. Ту
су и информације о повр-
шини земље под усевима,
броју воћних стабала, на-
водњавању, употреби ми-
нералних ђубрива и броју
грла стоке, све до механи-
зације и радне снаге.

Ј.Л.-М.Л.Ј.

Позив за раднике
РЕПУБЛИЧКИ завод за патистику ће од 1. октобра до 15. децем-
бра 2012. године спровепи Попис пољопривреде на територији
Републике Србије. У складу с тим, објављен је позив за пријав-
љивање кандидата за пописиваче, а термин за пријављивање
је од 10. до 14. августа. Обука и тепирање кандидата који су уш-
ли у ужи избор биће обављени од 17. до 26. септембра 2012. го-
дине. Сви заинтересовани више информација могу да пронађу
на интернет-страни иши/.$1а(.доу.гс.


