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ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ - ИСКУСТВА У ПРИПРЕМИ, 
РЕАЛИЗАЦИЈИ И ПРЕПОРУКА ЗА БУДУЋИ РАД 

 
Сперанца Ротар11  
 

Апстракт 
 
Аутор је у овом раду, са становишта регионалног координатора за 
Попис пољопривреде, дао кратак осврт на Попис пољопривреде 
2012. године, изнео запажања и образложио стечена искуства са 
терена, а на основу тога дао је и предлоге за будући Попис 
пољопривреде. 
 
Кључне речи: активности, запажања, искуства, предлози. 

 
Увод 

 
Последњи Попис пољопривреде урађен је 1960. године. Потреба за 
подацима, из области пољопривреде, сваким даном била је све већа и 
већа. Руководство РЗС је 2008. године донело одлуку да се 
спровођење Пописа пољопривреде више не може одлагати и да се 
мора пронаћи решење да се Попис пољопривреде реализује у 
најкраћем могућем року. Спровођење Светског програма Пописа 
пољопривреде 2010. године, поклопило се са нашим националним 
потребама за подацима из области пољопривреде. Као резултат 
многобројних активности на изналажењу најбољих решења дошло се 
до одлуке да се Попис становништва, домаћинства и станова 2011. 
године (у даљем тексту Попис становништва) искористи као основа 
за идентификовање пољопривредних газдинстава, као и да се Попис 
пољопривреде спроведе у години након спровођења Пописа 
становништва. 

Пред стручну службу за пољопривреду, у оквиру РЗС, поставио се 
крупан задатак – извршити припреме за Попис пољопривреде, 
организовати и реализовати попис на терену, обрадити пописни 
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материјал и на крају извршити дисеминацију података тј. 
припремити и спровести, на терену, једно од најкомплекснијих 
статистичких истраживања. 

Пописом пољопривреде требало је прикупити податке који реално 
одражавају стање у пољопривреди, који показују чиме располажемо 
и указују нам на то, шта нам је потребно.  

Успех сваког пописа, па и Пописа пољопривреде, зависио је, пре 
свега, од методолошких и организационих решења, али и од степена 
успешности у решавању насталих проблема у свим фазама Пописа. 

Свакој фази Пописа пољопривреде се озбиљно пришло. Успех сваке 
фазе зависио је од успеха реализације претходне фазе, а успех 
Пописа пољопривреде од успеха реализације свих фаза пописа 
понаособ.  

Знали смо, од почетка, да нам треба „белешка за будућност“, па смо 
по фазама, бележили искуства, извлачили закључке и давали 
предлоге за будући попис.  

Услови под којима се спровео Попис пољопривреде 

Током припреме и за време спровођења пописа на терену, у 
окружењу су постојале околности које су отежавале активности 
везане за Попис пољопривреде. 

Најзначајнији проблеми/околности који су отежавали активности око 
припреме и спровођења Пописа пољопривреде су: 

1. недостатак искуства у спровођењу Пописа пољопривреде; 

2. не постојање Статистичког регистра пољопривредних 
газдинстава; 

3. не постојање ажурних административних регистара; 

4. спровођење Пописа пољопривреде у години која није 
уобичајена (сушна година, година економске кризе); 
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5. у години пописа давани су предлози законских аката везаних 
за пољопривредна газдинства; 

6. незадовољство великих пољопривредних произвођача са 
политиком државе, у области пољопривреде, што је изазвало 
штрајкове и блокаде путева;  

7. постојање структурних промена у пољопривредним 
газдинствима - укрупњавање пољопривредних газдинстава, 
најчешће путем закупа; 

8. постојање пољопривредног земљишта, које се не обрађује тј. 
не користи; 

9. постојање пољопривредног земљишта у државној својини, 
чије је коришћење у већем делу везано за закуп; 

10. постојање многобројних специфичности, које су локалног 
карактера и које се не могу уопштити; 

11. не решени правно имовински односи, 

12. извршено је анкетирање регистрованих пољопривредних 
газдинстава, од стране Министарства пољопривреде, са 
сличном садржином питања као на обрасцу пописа, на пар 
месеци пре Пописа пољопривреде. 

Сви ови и многи други проблеми, у Попису пољопривреде, решавани 
су тј. нађена су решења за њихово превазилажење захваљујући томе 
што је сваки сегмент у организационој шеми квалитетно извршавао 
своја задужења.  

За успешно спровођење Пописа пољопривреде била је неопходна 
добра  координација свих учесника и благовремено извршавање 
конкретних послова и задатака – активности.  
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Шема 1: Организациона шема 

Савет Пописа 
пољопривреде

Директор потпројекта
Пописа пољопривреде

Координациони тим
Пописа пољопривреде Тим за подршку

Заменик директора 
потпројекта

Оперативни штаб ПП
Инфо центар

Координатор за попис 
правних лица

Регионални координатор ПП
НАЧЕЛНИЦИ ПО

Супервизори ПП

Лица одговорна за попис 
правних лица Републички инструктори ПП

Пописне комисије ПП

Општински инструктори ПП
Пописивачи

Пописивачи

 

Извор: РЗС, Подпројекат Попис Пољопривреде 2012 (ПП) 

Према времену обављања, активности у Попису пољопривреде 
дефинисане су Упутством за организацију и извршење пописа. 
Током пописа, ово Упутство за организацију и извршење пописа, 
допуњено је активностима (на основу процедура донетих у циљу, 
решавања уочених проблема на терену). 
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Шема 2: Активности у Попису пољопривреде 

активности према 
времену обављања

предпописне 
активности

активности за време 
срповођења пописа

постпописне 
активности

израда инструмената пописа

ажурирање јединица пописа

израда листа газдинстава која ће 
бити обухваћена пописом

тестирање методолошких и 
организационих решења

штампање и дистрибуција 
пописног материјала

инструктажа непосредних 
извршилаца пописа

дизајнирање апликације за унос 
и обраду података

промоција пописа

пописивање на терену

контрола рада пописивача, 
општинских инструктора и 
републичких инструктора

праћење спровођења пописа на 
терену

пријем упитника, 
верификација и провера 

ваљаности података

промоција пописа

унос и контрола података

контролни попис

објављивање првих 
резултата

објављивање коначних 
резултата

 

Циљ овог рада је систематизовање искустава по активностима, из 
Пописа пољопривреде 2012. године, како би се она у наредном 
Попису пољопривреде могла искористити у дефинисању 
организационих решења, тј. у давању предлога за решавање 
одређених проблема. 

Искуства и предлози  

Нека искуства и предлози у вези предпописних активности  

Израда инструмената: на самом почетку припреме Пописа 
пољопривреде, стручна служба пољопривреде, формирала је групу 
од пет чланова, из састава запослених у подручним одељењима, са 
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циљем да група буде све време укључена око методолошких и 
организационих припрема за Попис пољопривреде. Рад ове групе 
био је конструктиван, стручна служба пољопривреде, преко ове 
групе, могла је да провери многа методолошка и организациона 
решења на терену, да добије повратне информације са терена, као и 
да добије мишљења и сугестије по разним питањима, везаним за 
попис, од људи који познају терен, а од којих се очекује да конкретна 
методолошка и организациона решења и спроведу на терену. 

Организовање обука, семинара, округлих столова, уз ангажовање 
домаћих и страних експерата омогућило је запосленима у подручним 
одељењима РЗС, сагледавање Пописа са разних аспеката и утицало је 
на формирање свести о потреби да се за ово истраживање треба 
посебно спремити. 

Активно учешће на Саветовањима за Попис пољопривреде и Попис 
становништва, (Вршац и Врњачка Бања), допринело је, да запослени 
у подручним одељењима о неким аспектима Пописа размишљају 
унапред, да се предвиде могући проблеми и изнађу решења за 
њихово превазилажење.  

Предлози: Подручна одељења, укључити од самог почетка у 
припреме Пописа пољопривреде – пошто се у овом Попису оваква 
одлука показала као добра.  

У овој фази, по могућству, укључити носиоце кључних активности 
(као и у Попису 2012. године) у разне обуке, семинаре, округле 
столове како би Попис пољопривреде могли да виде са разних 
аспеката, а не само статистичког, у циљу комплетирања знања и 
могућности да се одређене ситуације, извори, контакти, касније 
искористе у сврху Пописа.  

Стимулисати младе статистичаре на активно учешће на 
Саветовањима за Попис пољопривреде. 

Ажурирање Листа домаћинстава које имају пољопривредну 
производњу и Aдресара правних лица (у даљем тексту Листа и 
Адресар): вршено је у подручним одељењима. Овој активности, у 
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фази припреме, посвећена је изузетна пажња из разлога што је од 
квалитета ажурирања Адресара и Листа, у највећој мери зависио 
квалитет обухвата пољопривредних газдинстава. 

Приликом ажурирања Листа наишло се на бројне потешкоће. 

Постојећи регистри пољопривредних газдинстава, на основу којих је 
требало извршити ажурирање, били су неажурни. 

Појам пољопривредног газдинства и појам локације газдинства, у 
Регистру пољопривредних газдинстава, се нису подударали са 
појмом пољопривредно газдинство и локација у Попису 
пољопривреде.  

Упаривање података домаћинстава са пољопривредном 
производњом из Пописа становништва са базом пољопривредних 
газдинстава из постојећих званичних регистара радило се 
електронски, али и ручно, јер подаци нису били упоредиви. У базама 
подаци нису били уписани по истим критеријумима (на пример: 
редослед уписа имена и презимена, називи улица, насеља, који су 
писани на различите начине – званични назив, незванични-локални 
назив, скраћени називи, коришћено је различито писмо....) 

Ажурирање листа домаћинстава са пољопривредном производњом 
рађено је до последњег дана Пописа. 

Приликом формирања Адресара правних лица, за Попис 
пољопривреде, морали смо кренути од адресара за редовна 
статистичка истраживања, јер других извора нисмо имали. Адресар 
за редовна статистичка истраживања био је израђен по 
територијалном принципу, док је адресар за Попис, због начина 
пописивања преко пописивача, морао да се изради по 
организационом принципу, с тим што смо у специјалним 
случајевима, нека правна лица у адресар додавали и по 
територијалном принципу. У фази израде адресара била је неопходна 
стална сарадња између подручних одељења, како се ни једно правно 
лице не би прескочило, односно дуплирало у адресару. 
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У ажурирању адресара користили су се и подаци из статистичког 
пословног регистра, тако што су  издвојена сва правна лица чија је 
делатност била из области пољопривреде (основна или споредна), 
као и сва правна лица која су у називу имала реч пољопривреда.  

Свако издвојено правно лице статистичари су контактирали 
телефоном, са циљем да се на основу разговора са одговорним лицем 
прикупе бројне информације: да ли је правно лице, по дефиницији 
Пописа, пољопривредно газдинство или не, да ли је активно или 
пасивно, да ли има пољопривредног земљишта које не користи… 

Адресар за Попис пољопривреде настао је упоређивањем и 
систематизовањем података - сазнања о правним лицима са терена, 
за свако правно лице, са издвојеног списка и модификованог 
адресара за редовна статистичка истраживања. 

У Адресар за Попис пољопривреде додате су и верске институције. 

По завршетку ажурирања, од пописних комисија, тражили смо да 
нам преко стручних служби и месних заједница, доставе, по 
насељима у оквиру општине, сва правна лица за које они имају 
сазнање да се баве пољопривредном производњом. 

Добијене податке, од пописних комисија, упоредили смо са 
новоформираним Адресаром за Попис пољопривреде и видели да 
већих разлика нема.  

За израду адресара правних лица за Попис пољопривреде у 
подручним одељењима требало је доста времена, али се труд на крају 
исплатио. 

Праћење закупа: приликом ажурирања Адресара за правна лица и 
Листа са пољопривредним домаћинствима, контактирали смо бројне 
појединце чија је делатност везана за пољопривреду. Из тих 
контаката смо дошли до сазнања да ће, на нашем подручју, појава 
узимања и давања пољопривредног земљишта у закуп на коришћење 
бити честа појава. О овој појави обавештена је стручна служба 
пољопривреде у РЗС. Апликација за вођење и контролу контролника 
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била је већ готова, у јеку су биле припреме за обуке учесника, те није 
било више времена за прераду контролника, како би се 
контролником обухватила и ова појава. У циљу праћења ове појаве, 
и контроле да је земљиште издато у закуп и пописано, направљена је, 
у одељењу, процедура за праћење државног земљишта издатог у 
закуп и процедура за праћење приватног земљишта издатог у закуп. 
За праћење издатог приватног земљишта у закуп израђене су табеле 
за чије вођење су били задужени општински и републички 
инструктори на основу напомена о закупу у Контролнику у колони 
напомена, од стране пописивача. На основу ових табела постојала је 
процедура која је омогућавала да се информација о домаћинствима 
која су узела пољопривредно земљиште у закуп проследи до 
пописивача и општинског инструктора, задуженог за пк где је била 
локација тог домаћинства. У општинама које покрива подручно 
одељење Суботица, 25% пољопривредног земљишта је државно 
земљиште које се највећим делом издаје у закуп. Подаци о издатом 
државном земљишту у закуп су јавни и они су искоришћени за 
праћење пописаног пољопривредног земљишта по процедури. Ова 
праћења  закупа рађена су ручно, и данас можемо рећи, да су нам 
омогућила да негативан утицај појаве издавања земљишта у закуп, 
на обухват коришћеног земљишта, сведемо на најмањи могући 
проценат.  

Предлози: У ажурирање Листа кренути раније, како би било 
довољно времена, да се заврше неке операције које ће с једне стране 
олакшати ажурирање, а са друге стране обезбедиће поузданије 
ажурирање. Радити на бази закупаца, ако не из овог Пописа, онда 
осмислити да се та база формира током наредног Пописа. 
Укрштањем података из базе закупаца и података за пописана 
пољопривредна домаћинства дошли би до података о 
пољопривредним површинама које су узете у закуп, а нису пописане. 

Израда Листа: пописивање пољопривредних газдинстава, у Попису 
пољопривреде, вршено је на основу Адресара, за правна лица, и 
Листа домаћинстава са пољопривредном производњом, формираних 
из Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године и 
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ажурираних на основу постојећих административних извора и на 
основу сазнања запослених у подручним одељењима, који су радили 
на ажурирању. Провера Листа рађена је и након штампања Листа. 

Предлози: активности око ажурирања и прегледа Листа изискују 
доста времена, те би, ако ће се ове активности радити на исти 
начин, у наредном Попису, требало предвидети више запослених у 
подручним одељењима у односу на 2012. годину.   

Тестирање методолошких и организационих решења: рађено је 
преко два Пробна пописа (за индивидуална пољопривредна 
газдинства) и пробним пописивањем одређеног броја правних лица у 
два наврата - Предпописни тест пописа пољопривреде. Циљ Пробних 
пописа и Предпописног теста био је да се, до почетка Пописа, уоче 
евентуални недостаци и предузму мере за њихово отклањање. Време 
спровођења Пробних пописа, у односу на Попис, било је добро 
испланирано. Било је довољно времена да се размотре мишљења, 
предлози и сугестије са терена, и изврше потребне измене у 
методолошком упутству и обрасцима. 

Пробним пописима, више су тестирана методолошка питања, а мање 
организациона. 

С обзиром да смо имали два Пробна пописа имали смо прилику да 
тестирамо опрему и обучимо више статистичара. 

Предлози: Пробни попис треба тако осмислити, да се поред свих 
методолошких решења, могу тестирати и организациона решења.  

За све учеснике у Пробним пописима треба осмислити стандардан 
образац (извештај) у коме би се од учесника, захтевало да по 
унапред одређеним питањима дају запажања и мишљења. Одговори 
на добро осмишљена питања, стручној служби пољопривреде, 
треба да укажу на пропусте у методологији у инструментима 
Пописа, али и на прилике на терену које су у некој вези са Пописом и 
које могу да утичу на сам ток и резултат Пописа. 
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Свако запажање овог типа је важно и сваком запажању треба 
посветити пажњу и добро га испитати, како би било довољно 
времена да се изврше све измене или пак да се додају нека решења у 
циљу да се отклони уочени проблем. 

Избор учесника: потребан број пописивача, општинских и 
републичких инструктора, за Попис пољопривреде, одређен је на 
основу препоручених критеријума из стручне службе, за што је 
урађена и апликација, а уз консултовање података из Листа, 
Адресара и уз коришћење Апликације РГЗ за вођење и ажурирање 
просторног регистра.  

Након утврђивања потребног броја учесника у Попису, урађена је и 
структура – за сваког републичког инструктора број општинских 
инструктора, а за сваког општинског инструктора број пописивача, 
са системом шифара за сваку општину. 

Након коначног избора кандидата за републичке инструкторе, 
општинске инструкторе и пописиваче, у апликацији повезивања 
учесника, шифрама су додељена имена.  

Ова апликација се, иначе, показала изузетно добро и коришћена је 
током Пописа у свим активностима везаним за учеснике (израда 
уговора, пријављивање кандидата, обрачун накнада…) као база 
података. 

Избор учесника у Попису пољопривреде вршен је по Процедури за 
избор пописивача и општинских инструктора. У изради ове 
процедуре била су укључена и подручна одељења. Избор учесника, 
по процедури, био је потпуно јаван и транспарентан и можемо рећи, 
да, на избор учесника, готово није било примедби. 

Предлози: У процедури за избор кандидата, задржати разговор са 
кандидатима. При избору кандидата у Попису пољопривреде 
запажена је чињеница да су се многи пријављивали за учеснике у 
попису, по инерцији, а да нису имали представу шта се од 
пописивача и општинских инструктора очекује.   
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Секретарима месних заједница треба дати приоритет приликом 
избора кандидата за општинске инструкторе, јер они добро познају 
прилике и људе на територији месне заједнице и могу да помогну у 
решавању неких проблема на терену. 

Обука учесника- инструктаже: у Попису пољопривреде пошло се 
од тога да је боље ангажовати мањи број пописивача, који ће бити 
добро обучени за рад на терену, а да се сходно томе период 
пописивања продужи. Овај приступ се показао исправним. 
Организација спровођена пописивања и контроле на терену са 
мањим бројем учесника била је лакша и квалитетнија, него што је 
била у Попису становништва.  

Обукама учесника, на свим нивоима, придала се изузетно велика 
пажња. Нико, ама баш нико, није могао да буде изабран за 
регионалног координатора, републичког и општинског инструктора 
или пописивача, а да није имао потребан ниво знања. 

Обуке на свим нивоима су биле вишедневне и састојале су се из: 
теоретске обуке, практичног рада и провере знања, која је била и 
писмена и усмена. 

Појава одустајања кандидата, након избора за обуку, била је 
запажена појава. Многи кандидати, који су се пријавили за 
пописиваче и општинске инструкторе, кад су се сусрели са 
озбиљношћу у припреми Пописа, схватили су да нису спремни за 
овакво ангажовање, те су одустајали. Обимна методологија била је 
прилично тешка за разумевање припадницима мађарске 
националности у пар општина, за време обуке општинских 
инструктора, и поред тога што су обуку држали републички 
инструктори који су неке појмове могли да објасне и на мађарском 
језику.  

У циљу решавања овог проблема, све вежбе које су се користиле на 
обуци за пописиваче, преведене су на мађарски језик, тако да је 
републичким инструкторима спровођење обуке пописивачима било 
олакшано.  
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Ово је имало за последицу: добро обучене пописиваче и заустављање 
осипања - одустајања кандидата који су изабрани за обуку.   

Предлози:Ово искуство треба искористити за следећи Попис. 

Промоција пописа: правовремена промоција Пописа је изузетно 
битна. У Попису пољопривреде активности везане за промоцију 
Пописа професионално су урађене, о чему сведоче и следеће 
награде: 2. место за друштвено одговорну кампању „Сваки попис 
даје опис“ додељена РЗС и Блумен групи, која је била ангажована за 
кампању од Удружење за тржишне комуникације Србије; „Најбољи 
слоган 2012.“ на Смотри креативног стваралаштва – Снага 
креативности 2013. у организацији часописа ТABOO; финалисти у 
два међународна такмичења Europea Excellence Awards и Sabre 
Awards 2013. 

Попис пољопривреде имао је два препознатљива спота (за период 
пописивања и за период постпописивања). Била су бројна гостовања 
на разним каналима радиа и телевизије. 

Промоција Пописа, организована је, на начин, да она буде 
презентована великом броју пољопривредних произвођача. О самом 
Попису и о значају Пописа, информисали смо јавност преко 
медијских кућа, затим лепљењем плаката, дељењем флајера, 
постављањем билборда, организовањем Каравана Пописа који је био 
осмишљен као скуп различитих  промотивних активности. 

На сајтовима многих локалних самоуправа постављен је линк ка 
подсајту РЗС за Попис пољопривреде. 

Стручне службе пољопривреде, при Министарству пољопривреде, на 
састанцима и разним манифестацијама које су организовале за 
пољопривредне произвођаче омогућиле су нам одржавање 
презентације о Попису. Одлазак на ове манифестације и лични 
контакт са пољопривредним произвођачима, био је ново искуство за 
нас. Стекли смо нова сазнања са терена, која су нам била драгоцена 
при обуци пописивача. 
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Пописивачи су имали капе и торбе са ознакама Пописа 
пољопривреде, које су, поред тога што су служиле за 
идентификовање пописивача уједно и промовисале Попис. 

Предлози: Без промоције нема пописа. Становништво се мора 
едуковати о значају Пописа, у периоду између Пописа. Искористити 
2014. годину, годину дисеминације података, на промовисању 
Пописа кроз осмишљене презентације података Пописа, 
припремљене за различите кориснике (ученике, студенте, 
привреднике, научне раднике, запослене у Министарству 
пољопривреде, локалним самоуправама и другим институцијама). 

Укључити у кампању Пописа велике пољопривредне произвођаче, јер 
такви произвођачи знају значај Пописа, а мали произвођачи ће 
следити њихов пример. 

Израдити добро осмишљен подсајт, са информацијама о свим 
активностима, догађајима...  

Припремити различит промотивни материјал који ће се, сходно 
догађају, делити или истицати: на пример на стручним 
предавањима везаним за пољопривреду, бербанским данима, данима 
медара, данима жита, данима стрних жита….  

Идеја Каравана, као скуп промотивних активности на једном 
месту, је предивна, с тим што обилазак општина треба 
испланирати према догађајима, манифестацијама у некој општини. 
Са караваном треба кренути месец дана пре пописа, како би се 
обишле све општине. 

Нека искуства и предлози у вези пописних активности 

Пописивање на терену: све време спровођења пописа на терену, 
циљ нам је био обезбедити што бољи обухват и квалитет података. У 
том правцу вршене су све активности и ни једна могућност да се 
добије на квалитету и обухвату није пропуштена. Лични контакт и 
директна сарадња између свих учесника на терену је била 
свакодневна (личним обиласком, телефоном, имејлом). 
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Контрола рада учесника: контрола по вертикали по организационој 
шеми рађена је свакодневно. Контролисан је приступ пописивача у 
домаћинству, квалитет попуњавања Обрасца ПП, квалитет 
попуњавања контролника, квалитет уноса контролника... 

Праћење спровођења пописа: апликација за електронски унос 
контролника и сва друга ИТ подршка око пресека стања, прегледа, 
упоређивања, претраживања, омогућила је регионалним 
координаторима праћење и контролу пописивања на терену.  

По процедури праћења земљишта датог у закуп пратили смо 
земљиште дато у закуп и у случају неслагања са пописаним 
подацима, пописивачи су враћени у домаћинства, да се подаци 
провере.  

Овај попис је показао да добра ИТ подршка, даје могућност контроле 
квалитета и обухвата пописних података, за време спровођења 
Пописа на терену и омогућава координатору, у случају потребе, 
предузимање одређених активности у циљу обезбеђења квалитета и 
квантитета пописних података. 

Предлози: треба имати праве људе, на право место у право време (и 
за припрему методологије и за организацију и за ИТ подршку). 

По процедури за накнадно пописивање, било је организовано 
дежурство у свим општинама. За разлику од Пописа становништва у 
Попису пољопривреде једва да је било случајева накнадног 
пописивања.  

Предлози: могућност постпописног, накнадног пописивања треба и 
у наредном Попису предвидети, процедуром, јер се на тај начин 
обезбеђује сигурнији пун обухват, кроз могућност личне пријаве 
непописаних пољопривредних газдинстава.  

Нека искуства и предлози у вези постпописних активности 

Све активности предвиђене Организационим упутством, у овој фази, 
спроведене су. Активности везане за ову фазу, проширене су, на 
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основу Процедуре за наставак рада на анализи првих резултата 
Пописа пољопривреде 2012. године. Активности везане за ову 
процедуру трајале су до септембра 2013. године с основним циљем 
да се провери да ли су све јединице Пописа пописане и да ли је 
квалитет података добар, као и да се интервенише, поновним 
пописивањем, уколико се уоче недостаци.  

Квалитет података проверавао се анализом података, на основу базе 
података из Регистра непокретности Републичког геодетског завода 
(РГЗ), графичке базе и орто-фото снимака преко веб апликације РГЗ-
а коришћене за Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. 
године, упоредних података добијених у пописима становништва 
2002. и 2011. године и првих резултата Пописа пољопривреде 2012. 
за пољопривредна газдинства.    

У анализи консултовани су запослени у РГЗ, Стручним службама 
пољопривреде при Министарству пољопривреде, локалним 
самоуправама, ветеринарским станицама, месним заједницама, 
разним удружењима везаним за пољопривреду и запослени на 
пољопривредним газдинствима. 

Провера је рађена и на основу упаривања података добијених 
лоцирањем пољоприврдног земљишта помоћу ГПС-а и података из 
Катастра непокретности РГЗ (за винограде).  

Све ове активности показале су да је Попис пољопривреде урађен по 
усвојеној методологији. Анализом података добијени су одговора на 
нека питања која су се појавила када су се расположиви подаци 
упоредили (например: не слагање података из Пописа пољопривреде 
и евиденције РГЗ, по категоријама земљишта...). 

Предлози: Детаљна анализа по општинама, по завршетку Пописа је 
неопходна и у следећем Попису и треба је предвидети Упутством за 
организацију и извршење Пописа пољопривреде. 

Запажања везана за Попис пољопривреде 
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Анализа пописних активности, по завршетку Пописа пољопривреде, 
показала је, да је Упутство за организацију и спровођење Пописа 
добро дефинисало активности по учесницима, али се због 
специфичности неког региона, током спровођења Пописа јавила 
потреба за дефинисањем и неких додатних активности. Ове 
активности, везане за те специфичности, дефинисале су се “у ходу”. 

Предлог: У припреми за будуће Пописе у организационом упуству 
предвидети-дефинисати активности везане за специфичности 
неког региона.                 

Током анализе пописних активности, примећено је и да су подручна 
одељења РЗС била укључена готово у свим фазама Пописа 
пољопривреде. 

Укљученост подручних одељења у свим фазама, захтевало је да се 
токови кретања информација добро осмисле, с обзиром на бројност и 
раштрканост учесника. 

Предлог:Укључивање подручних одељења у активностима припреме 
Пописа, показала су се као добра и треба их практиковати и у 
следећим Пописима. 

Апликација за повезивање учесника у Попису, апликација за 
електронски унос и ИТ подршка у Попису пољопривреде дала је свој 
значајан допринос.  

Предлог: у следећем Попису треба што више искористити 
могућности ИТ. 

ЗАКЉУЧАК 

Следећи Попис пољопривреде биће много лакше спровести, јер смо 
стекли огромно искуство и „имамо белешку за будућност“. 

Успех сваког Пописа зависи, пре свега, од квалитета реализације 
усвојених методолошких и организационих решења у упутствима. 
Овај Попис је показао да се не могу, сва организациона решења, увек 
предвидети и дати у упутству, те је због тога неопходно располагати 
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са кадровским и техничким ресурсима који ће моћи “у ходу” да 
дефинишу и организују спровођење процедура за ново откривене 
ситуације, појаве које могу да утичу на ток и квалитет Пописа на 
терену. Ни једна таква уочена појава се не сме занемарити. 

Треба настојати да се уочи кључни проблем, који је од пресудног 
значаја, за спровођење Пописа и обавезно треба наћи решење, за 
његово превазилажење, пре него што почне Попис. 

У овом Попису пољопривреде, за регион Војводине, кључни 
проблем је био закуп. 

Окружење и научна достигнућа се брзо мењају, извесно је да ће у 
следећем Попису пољопривреде бити нових организационих 
решења. Надајмо се да ће до следећег Пописа пољопривреде бити 
устројени административни регистри, које би се могли искористити, 
уз примену савремених технологија, на разне начине од припреме 
Пописа до базе за преузимање података. Уз добре административне 
регистре, могло би се размишљати и о мање обимном обрасцу у 
Попису (прикупљали би се само они подаци који не постоје у 
административним регистрима), као и о самопописивању. 

Треба имати појединце који имају визију и који ће својом енергијом 
и знањем моћи да изнесу Попис и да пренесу позитивну енергију, 
ланчано на све учеснике Пописа, да се до краја Пописа истраје, ма 
колико то у неком тренутку изгледало тешко.  
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