
ДА ЛИ БИ ТРЕБАЛО ОПОРЕЗИВАТИ ЗАПАРЛОЖЕНЕ ПОВРШИНЕ?

Уз казну и подстицај
Тек Иакон пописа пољо-

привреде знаће се колико у
Колубарском округу има не-
искоришћених и запарложе-
них пољопривредних повр-
шина. Према подацима
Управе за земљиште Мини-
старства пољопривреде, сва-

ке године остане необрађено
од 200 до 350 хиљада хектара
ораница. За разлику од Ср-
бије, у развијеним европским
земљама нема закоровљених

њива и пашњака. Недавно је
Министарство финансија
Републике Србије предло-
жило опорезивање неиско-
ришћених ораница. Они ко-
ји обрађују земљишта сма-
трају да би то могло да се
учини, али уз додатна огра-

ничења која не би ставила
све у исти кош. Неки од њих
имају проблема, ако се гра-
ниче са необрађеним земљи-
штем. Ранко Дамњановић из

Оглађеновца каже да коров
са суседних парцела стално
„напада" његове, тако да је
принуђен да га редовно укла-
ња, како му засади не би би-
ли угрожени. Богдан Ђокић

из Балиновића каже да му је
у комшилуку имање од 12

хектара, а обраује се
само два до три:

- Све остало је за-
коровљено. Израсло
је шибље, багрем се
раширио. То су млади
људи, али изгледа нису
довољно заинтересо-
вани за пољопривреду.
Поред њих, има и дру-
гих имања, али то ни-
ко не зна колике су
површине. Има и ста-
рих и немоћних људи
који немају никога од
млађих у селу. Ја имам
преко осам хектара,
али узимам у закуп
још пет хектара. То
плаћам 100 евра за го-
дину дана. Чуо сам да

ће и то ускоро бити регули-
сано прописима. Мислим да
није лако сељацима. Упркос
великом раду тешко се
остварује добит. Нарочито

ове године, када је била су-
ша, а семе и гориво су много
скупи.

Манојло Јовановић из се-
ла Ровни има 12 хектара зе-
мље. Каже да обрађује пет до
шест хектара.

- Остало је под шумом,
али имам и део имања који је
на великој стрмини, тако да
не могу да га обрадим меха-
низацијом. Велика је беспа-
рица у селима. Многи сма-
трају да ако немаш квали-
тетно земљиште и бар трак-
тор, онда не треба ни да об-
рађујеш земљиште. О лошим
путевима да не говорим.

На питање „Напреда" ка-
ко коментаришу предлог
Министарства финнасија да
се уведе опорезивање запар-
ложених површина, они ка-
жу да то може да се учини та-
мо где је власник таквог има-
ња радно способан, али да би
требало водити рачуна и о
категорији земљишта. Неки
сматрају да то ипак не може
бити једина мера, јер уз доно-
шење казнених одредби, мо-
рају подстојати и оне које
подстичу на рад.

Б.Ј.
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