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У селима Оснић и Сумраковац је први пресек
стања пописа пољопривредних домаћинстава ураћен
првог новембра показао да су у њему пописивачи
били најбржи у земљи, јер су већ посао завршили, док
ће у осталих 1 8 села општине Бољевац он бити готов
за још два дотри дана.

Од 2.796 пољопривред-
них домаћинстава на првом
пресеку стања, у акцији је на
подручју ове планинске опш-
тине пописано 84 процената, а
пописивачи из Оснића и
Сумраковца су свој посао оба-
вилиупотпуности

- Рачунамо да су пописи-
вачи искористили лепо време
током протеклог викенда и
проценат пописаних дрмаћин-
става повећали за још десе-
так процената, и да ће ова зна-
чајна акција . данас-сутра на
овом пописном подручју бити
приведена крају- каже Верица
Грамић, из Републичког за-
вода за статистику, која над-
гледа спровођење акције по-
писа.

На подручју ове изразито
пољопривредне општине која
има близу две 2.800 пољопри-
вредних дрмаћинстава, било
је у попис укључено 38 попи-
сивача и четири инструктора,
који су имали велику по-
вршину подручја од преко 800
квадратних километара.

- Сточари на нашем по-
дручју су током октобра, нај-
већим делом са својом стоком
још били на планинским поја-

тама широм КучаЈСких плани-
на, али су наши пописивачи
били добро едуковани, и
углавном млади, па су лако
стизали до сваке колибе и ба-
чије да унесу основне подат-
ке, што се имовине, произ-
водње и радне снаге тиче-
каже Мирослава Опачић, за-
меник председеника Општин-
ске пописне комисије у
Бољевцу.

Захваљујући таквом анга-
жовању, Бољевацће најверо-
ватније бити прва општина у
земљи која је за најкраће
време обавила попис стања
своје пољопривреде. На ос-
нову првих разговора, може
се наслутити да су многа дома-
ћинства власници великих по-
вршина земљишта, има доста
и објеката, од којих многи нису
у функцији, а има и доста меха-
низације, истина, веомастаре.
Уз нова улагања и што је нај-
важније, заустављаје од-
ласка младих са села, подучје
Кучајских планина би поново
могло да поврати примат вели-
ког произвођача меса и млека
уСрбији.
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