
ДОМАБИНИ РАДО
ОДГОВАРАЈУ НА ПИТАЊА

ПОПИСПОЉОПРИВРВД1
УНИШУДОСАДА
ОБУХВАТИО 76 ОДСТО
ДОМАЋИНСТАВА

Ако је и било бојазни или резерви да
се одговара, након појашњења наших
пописивача већина њих је пристајала;
У веома малом броју случајева било је
одбијања, мада и у тим ситуацијама
нисмо одустајали- рекла је Вукица
Стојановиђ, начелница Одељења
статистике у Нишу

Попис пољопривреде Ср-
бије, први након 1960.године,
улази у завршну фазу. Према
подацима Републичког за-
вода за статистику,
одељења у Нишу, на терито-
рији града Ниша од преко
14.000 пољопривредних до-
маћинстава обухваћено око
1 1 .000, однооно око 76 одсто,

Пољопривредни прои-
звођачиизлазеусусретпопи-
сивачима и одговарају на пи-
тања из упитника, мада је у
мањем броју случајава било
бојазни.

-Цифра од преко 70
одсто пописаних у овом тре-
нутку је и више него задо-
вољавајуКа и показује да се

ради интензивно и темељ-
но. Има још месец дана да
краја пописа а на основу
тренутних резултата очеку-
јемо да ће оџив бити сто-
постотан. За сада све тече
по плану - каже Вукица Сто-
јаноеић, нечепник Одељења
статистике у Нишу репуб-
л ичког Завода за статистику,
и додаје: Морам да похва-
лим домаћине који су радо
одговарали на питања, као
и што су схватили да овај
попис служи за евиденти-
рање чињеничног стања у
аграру. Ако је и било бо-
Јазни или резерви да се од-
говара, након појашњења
наших пописивача веКина
њих је пристајала. У веома
малом броју случајева

Питања о наводњавању.
механизацији...
Пописивачи на терену примењују метод интервјуа, током кога постављају
укупно 82 питања која су разврстана у11 обласш Од домаћина, који не
мора бити носилац газдинства, очекује се да даје искључиво тачне
одговоре на питања о земљишнои поседу, како се оно користи, да пије
заступљен систем за наводњавање, затим да пи се и копико користе
минерална и вештачка ђубрива, потом средства за заштиту биља и да ли
је заступљена органска производња. У упитнику се налазе и питања о
капацитетима пољопривредних об/екага и механизацији, као и о
расположивој радној снази и активностима на газдинству. Ту сујош и
питања о сточиом фонду, о врстама пољопривредиог отпада и начинима
како се о одпаже, као и о евентуалиом коришАењу субвенција или
кредита. Домаћин ће, између осталог, бити питан и да гш користи
рачунар, као и да ли је његово газдинсгво регистровано или не.
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било је одбијања, мада
и у тим ситуацијама нисмо
одустајали.

Иако је већина нишких до-
маћина пристаје да учествује
у попису, неки од њих, према
речима Стојановићеве, нису
у потпуности искрени.

- Било је случајева да
домаћини дају нереалне по-
датке о свом газдинству
јер страхују да ће бити опо-
резовани или да ћемо те по-
датке злоупотребити, па
зато неки дају нетачне по-
датке, те смањују обрадиве
површине, сточни фонд
или механизацију. Дома-
ћини би заиста требало да
дају истините податке без
икакве бојазни, јер ће ти по-
даци бити службена тајна и
користиће се само у служ-
бене сврхе. Нереално да-
вање података нама ништа
не значи, то је практично
као да су одбили да
учествују јер након пописа
нећемо имати реалну
слику о аграру, што је
његов циљ. Међугим, на ос-
нову наших података може

се претпоставити који до-
маћин је дао нетачне подат-
ке. У тим случајевима попи-
сивач опет одлази, обја-
шњава ситуацију и моли до-
маћина да поново попуни
упитник - каже наша саго-
ворница.

Пописивачи су у нишким
селима обишли тачно 1 1 .136
домаћинстава, а попуњено је
7.629 упитника, док је пре-
осталих тридесетак одсто,
како се то методолошки на-
води, са разпогом непописа-
но. Међутим, досадашњи по-
даци показујудаје натерито-
рији града до 1 4. новембра по-
писано нових 845 пољопри-
вреднихдомаћинстава. Када
је реч о правним лицима, од
укупно 58 колико их се на-
лази у адресару, посећено је
и до сада пописано 21 одсто.

Гледано по градским
општинама, попис ја највише
одмакао у општини Нишка Ба-
ња, где је посећено око 82
одсто домађинстава, али је и
у осталим општинама проце-
нат сличан: у Палилули и Цр-
веном крсту око 80, у Меди-

јани и Пантелеју око 70 од-
сто, мада треба имати у виду
и разлику у броју села и по-
вршини руралног подручја
између појединихопштина.

Да подсетимо, попис
пољоприведе у Србији
спроводиће се до 15. децем-
бра. Последњи је био давне
1 960. године. У Нишу је за по-
требе овог опсежног посла,
након кога ће бити сачињена
најзначајнија база података
за оцену тренутног стања у
пољопривреди, али и за ефи-
касно планирање њеног раз-
воја, ангажовано укупно 145
лица. Одтогброја, натерито-
рији свих градских општина
свакодневно је на терену 1 25
пописивача (укупан број са
предвиђеном резервом). Они
свакодневно евидентирају
породична пољоривредна
газдинства, али и правна ли-
ца, односно привредна
друштва, земљорадничке за-
друге, пољопривредна пре-
дузеђа и предузетнике који
себавеаграром.

Ј.Ц.
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