ПРОЦЕНА УМЕСТО ПОПИСА
У договору са челницима
Бујановца, Прешева и Медвеђе,
биће урађена процена броја
становника на Југу СрбиЈе,
сагласили су се представници
Владе и локалних самоуправа
на југу Србије.
Процена се ради по међународним стандардима, а подаци
ће се користити уместо
невалидних података из
пописа 2011. године. У процени
становништва користила би се
база података Републичког
завода за статистику. Међународни експерти требало би да
процену броЈа становника у
ове три општине заврше у
наредних неколико недеља. У
већини пописа на југу Србије
забележене су неправилности.
Од пописа којим су приказани
само муслимани уместо
Албанаца, Црногорци уместо
Срба, до оног који је углавном
бојкотован.
"Ми смо имали раније ситуације, на пример 1991. године,
када Албанци нису излазили
на попис становништва и када

је не самовољно него по

службеној дужности Републичзавод за статистику радио
процене које су у неким ситним
промилима могле одступати од
реалног стања на терену", кажр
Шаип Камбери, председник
Општине Бујановац.

ки

Председник Координационог

тела Зоран Станковић каже да
има великих проблема у

финансирању функционисања
локалних самоурпава, Националног савета албанаца као и
проблеме везане за планове
рада, развоја локалних
самоуправа, као што су

Прешево, Бујановац и Медвеђа.
"Кода говоримо о проценама у
демографској статистици оне
увек полазе од пописа становништва и комбинују се са другим
врстама података, рецимо са
подацима о броју живорђених
лица са подацима умрлих лица,
о унутршњим или спољним
пресељавањима", каже Снежана Лакчевић из РЗС.
Број становника је један од
важних параметара када се
распоређују средства локалним самоуправама или
средства, рецимо, за Национални савет албанске националне мањине. Као и када се

узима у обзир на пример,
распоред судија и тужилаца на

територији Сроије. Државни
секретар у Министарству за

државну управу и локалну
самоуправу Жељко Ожеговић
каже да је Министарство
покренуло ову иницијативу за
процену утврђивања броја
становника у Медвеђи, Прешеву, Бујановцуда би допринели
решавању проблема који
настају у одлучивању јавних
политика које користе податке
из пописа 2011. који суспорни.
Процена

становништва рађена

је у некадашњој Југославији
више пута. То је био инструмент

вођења

политике у

ситуацији када грађани или
одређена заједница бојкотују
попис. А какви ће резулати
процене бити на југу Србије,
знаће се ускоро.

(РТС, ОК Радио)

