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ÉRTESÍTÉS
A 2012. évi mezőgazdasági összeírásról szóló törvény 1. szakasz 2. és 9. bekezdésének (az SZK
Hivatalos Közlönyének 104/2009 és 24/2011 száma) megfelelően, és a mezőgazdasági termeléssel
foglalkozó háztartások listája alapján történő összeírás megszervezésére és végrehajtására vonatkozó
utasítás II. fejezetének 7. pontja alapján, mely a Szerb Köztársaság Statisztikai Intézete által meghozott, és
az összeírás megszervezésére és végrehajtására vonatkozó utasítás alkotó részét képezi, a 2012-es
mezőgazdasági összeírást lebonyolító szabadkai Összeíró bizottság értesíti a Szabadka város területén élő
polgárokat, hogy 2012. október 1-jétől december 15-ig sor kerül Szerbiában a 2012. évi mezőgazdasági
összeírásra.
Az összeírást azok a személyek fogják végezni, akik a Köztársasági Statisztikai Intézet nyilvános
hirdetménye alapján lettek kiválasztva.
Minden kérdezőbiztos igazolvánnyal fog rendelkezni, melyen látható lesz a kérdezőbiztos
fényképe, az Összeíró bizottság eredeti pecsétje és az összeírást végző személy alapvető adatai (név,
vezetéknév, személyi szám), valamint a meghatalmazás, mely szerint KÉRDEZŐBIZTOSKÉNT
összeírást végez abban a körzetben, mely a meghatalmazásban fel van tűntetve.
A családi mezőgazdasági birtokokról szóló adatokat oly módon fogják begyűjteni, hogy kérdéseket
intéznek a családi mezőgazdasági birtok tulajdonosához, vagy a családi mezőgazdasági birtok azon felnőtt
korú tagjához, aki a leginkább ismeri a kért adatokat, bemutatva a megfelelő dokumentációt is.
Kérjük a polgárokat, hogy az összeírás zavartalan lebonyolítása érdekében bocsássák a
kérdezőbiztosok rendelkezésére a 2012. évi mezőgazdasági összeírásról szóló törvény 4. és 5. szakaszában
előírt a szükséges adatokat.
A 2012. évi mezőgazdasági összeírással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel, valamint a
kérdezőbiztosok munkájára és viselkedésére vonatkozó észrevételekkel a polgárok forduljanak a:
2012-es MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁST VÉGZŐ SZABADKAI ÖSSZEÍRÓ BIZOTTSÁGHOZ
a 626-932-es telefonszámon
mely az összeírás lebonyolítása idején ügyeletet fog biztosítani, éspedig az Összeíró bizottság egyik tagja
ügyel majd a székhelyen, az alábbiak szerint:
a 2012.10.01-től – 2012.10.10-ig terjedő időszakban, és a 2012.12.01 - 2012.12.20. időszakban 8,00-tól
20,00 óráig. A 2012.10.11. – 2012.11.30. közötti időszakban pedig a kiegészítő tájékoztatást, utasításokat
és segítséget a városi közigazgatási hivatal munkaideje alatt nyújtanak a városi instruktoroknak illetve a
lakosságnak, a Városháza II. emeleti 201/II-es irodájában, a Szabadság tér 1. alatt.
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