
МАЛО ЈЕ ВЕРОВАТНО ДА У СРБИЈИ ОСТАНЕ НЕОБРАБЕНО 900.000 ХЕКТАРА ГОДИШЊЕ

Војвођанских њива
у парлогу скоро и нема

Колико тачно имамо ораница,
колико их обрађујемо, колико
губимо на онима у које и не за-
лазимо - показаће коначно по-
пис пољоприврде који је у току,
али добри познаваоци стања на
нашим њивама кажу да су пода-
ци о све чешће помињаних
900.000 необрађених хектара
пренадувани. Процене стручња-
ка говоре да годишње затуримо
око 350.000 хектара, с тим да у
Војводини необрађеног земљи-
шта готово и нема. Дакле, репу-
бличка каса не би се баш овајди-
ла из џепова Војвођапа, ако би
прошао предлог министра фи-
нансија и привреде Млађана
Динкића о изменама пореза на
имовину којима би се високим
стопама кажњавало некоришће-
ње ораница.

- У Србији је у овој години,
укључујући и лањску сетву ози-
мих усева, укупно засејано
3.059.657 хектара. Томе треба
додати и око 48.226 хектара под
угарима, те необрађеним орани-
цама и баштама - 170.855 хекта-
ра. Значи да Србија има око 3,2
милиона хектара ораница. Нео-
брађено је 6,7 процента - каже за
„Дневник" саветник у Привред-
ној комори Војводине Војислав
Стаиковић.

Добри познаваоци ситуације
на терену пак кажу да се те по-
вршине под угарима и необрађе-
ним земљиштем крећу, у зави-
сности од године између 350.000

и 400.000 хскатра, всли он дода-
јући да у Војводини удео необра-
ђених површина не прелази два
процента. Међутим, у централ-

ној СрбиЈИ Је таЈ проценат огро-
ман, каже Станковић. Чак је и
на територији Београда необра-
ђено је око седам одсто, у Мачви

4.6 одсто, колубарском региону -
7.7 одсто, подунавском 6,7 одсто,
браничевском 9,5 одсто, док је
пиротском чак 39,7 одсто нео-
брађених површина, а у пчињ-
ском 37,6 одсто.- Пре свега економски и демо-
графски разлози су узрок овој
ситуацији. Полази се од тога да
је привредна активност у селима

замрла, не постоји тржиште, не-
мају коме произвођачи да пласи-
рају робу, а висок је и степен на-
туралности. Такође, много је
примера, нарочито на југоисто-
ку и истоку Србије да цело село
ради у иностранству, а породице
располажу значајним оранич-
ним површинама и изузетно за-
парложеним виноградима - на-
води Станковић и наглашава да
би такву ситуацију поправио за-
кон о коришћењу земљишта ко-
ји би предвиђао да власници зе-

мљишта, уколико немају мотива
да раде, земљу дају у конценсију,
то јест да је уступе држви која би
издала њиве.

Уз рестриктиван закон о ко-
ришћењу земљишта по оцени
нашег саговорника требало би
променити и Закон о наслед-
ству.

Конуслтант у организацији
СЕЕДЕВ Горан Живков указује
такође па то да Војводипа, па и
Мачва и Поморавље немају нео-
брађеног земљишта, а оно у
Европи и не постоји.- ЕУ нема катешрију необра-
ђено пољопривредно земљиште,
него само коришћено пољопри-
вредно земљиште. Не зато што
немају ливада и пашњака које се
не обрађују, као и ми што има-
мо, него зато што једноставно
размишљају - ако се не обарђује
није пољопривредно, зашто би
га уопште звали пољопривредно
земљиште. Код нас је неко нека-
да давно земљишта поделио на
пољопривредно и грађевинско и
тако га уписао у катастар. Међу-
тим то што је у књигама није и у
животу. Војводина, Мачва, По-
моравље нема ни један хектар
"пеобрађепог земљиша" јер је
обрада земљишта исплатива ка-
да се ради о квалитетном земљи-
шту па постоји тражња за зе-
мљиштем која гарантује да ће
власник уколико не жели или не
може да сам обрађује земљиште
добити ренту за његово кори-
шћење, која достиже чак и неко-
лико стотина евра по хектару,
или ће увак пронаћи купца - ка-
же Живков. С. Глушчевић

Хрватска земља иде у концесију
Хрватска припрема нов закон о земљишту и планира да активира

милион хектара необрађене земље. Једном годишње ће контролисати
сељаке, па ће онима који не обрађују одузимати земљу. Тамошња вла-
да се спрема да у закуп сгави и приватно необрађено пољопривредно
земљиште, и већ је израчунала да би овим пројектом отворила 50.000
нових радних места, док би се у буџет слило 300 милиона евра годишње.


