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О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е  

 

 

 Пописна комисија – Попис пољопривреде 2012 Града Суботица, сходно                                              

члану 1. став 2. и члану 9. Закона о Попису пољопривреде 2012. године  („Сл. гласник РС“, број 

104/2009 и 24/2011) и поглавља II, тачке 7. Упутства за организовање и извршење пописивања 

на основу листа домаћинстава са пољопривредном производњом које је саставни део Упутства 

за организацију и извршење пописа донетог од стране Републичког Завода за статистику 

Републике Србије, Београд,  обавештава грађане са територије Града Суботица да ће се у 

периоду од  01. октобра до  15. децембра 2012. године спровести Попис пољопривреде 2012. 

године у Републици Србији.  

  

Попис ће вршити лица која су изабрана на основу Јавног огласа Републичког Завода за 

статистику Београд.   

Сваки пописивач ће се идентификовати на основу легитимације која поседује 

фотографију пописивача, оригинални печат Пописне комисије и основне податке о пописивачу 

(име, презиме и ЈМБГ) као и овлашћење да у својству ПОПИСИВАЧА изврши попис на 

пописном кругу који је означен у овлашћењу.  

Подаци о породичним пољопривредним газдинствима прикупљају се методом 

интервјуа од лица које је носилац породичног пољопривредног газдинства или од пунолетног 

члана породичног пољопривредног газдинства коме су подаци највише познати, уз увид у 

одговарајућу документацију.  

Моле се грађани да у циљу несметаног спровођења пописа пруже пописивачу 

неопходне податке прописане чланом 4. и 5. Закона о Попису пољопривреде 2012.  

  

За сва обавештења везана за Попис пољопривреде 2012, као и све примедбе на рад и 

понашање пописивача, грађани могу позвати: 

 

 ПОПИСНУ КОМИСИЈУ – ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012 ГРАДА СУБОТИЦА  

на телефон 626-932  

која ће у току спровођења пописа обезбедити дежурство једног члана пописне комисије у 

седишту, и то:  

у периоду од 01.10. - 10.10.2012, и од 01.12.2012. - 20.12.2012. од 8,00 до 20,00 часова,                        

у периоду од 11.10. – 30.11.2012. године, за додатана објашњења, инструкције и помоћ 

градским инструкторима и становништву, у току радног времена Градске управе у објекту 

Градска кућа, Трг слободе 1. II спрат, соба 201/II . 
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