
(НЕ)АДЕКВАТНИ
ПОДСТИЦАЈИ

Јавна расправа о Нацрту закона о подстицаји-
ма у пољопривреди и руралном развоју завр-
шена /е након само двадесетак дана од мо-

мента када /е документ званично обелодањен.
Министарство пољопривреде, иницијатор буду-
ћег законског акта који, како се транспарентно
најављује, треба коначно да омогући дугорочну,
стабилну и предвидљиву аграрну политику, ових
дана сачиниће детаљан извештај о одржаним
расправама и предлозима који су стигли од свих
релевантних посленика у аграру у циљу побољ-
шања предложеног основног текста. Након тога
уследиће пречишћени предлог закона који, када
прође Владу Србије, иде у скупштинску процеду-
ру и усвајање у републичком парламенту ло хит-
ном поступку.

Министарство пољопривреде рачуна да закон
о подстицајима и руралном развоју, са свим нови-
нама које доноси, практично почне да се приме-
њује већ од 1. јануара 2013. године. Наметнута бр-
зина доношења законског акта, на који пољопри-
вредни промзвођачи чекају годинама, условљена
је темпом усвајања националног буџета за наред-
ну годину, али, пре свега, испољеном одлучно-
шћу актуелме власти да се, због последица ката-
строфалне суше и растуће кризе производње
хране како код нас, тако и у свету, аграру у будућ-
ности да већи значај. Огледа сетоиу предлогу,
који је обелоданио ресорни министар пољопри-
вреде да аграрни буџет у 2013. години износи 45
милијарди динара или 4,5 одсто укупног буџета,
знатно вишг него претходних година.

Најављена решеност државе да аграру, као
стратешкој грани привреде, коначно да јачи ве-
тар у леђа може само да радује. То није спорно,
пољопривредници безрезервно подржавају та-
кав курс, /ер /е го и њихов интерес, али истовре-
мено изражавају не мале резерве према предло-
женом нацрту закона који, с предвиђеним под-
стицајима, први пут у потпуности изједначава
права физичких и правних лица. Проширење ко-
рисника субвенција у биљној и сточарској произ-
водњи код већине пољопривредника изазива по-
дозрење, с уверењем да новца у ионако прена-
прегнутом аграрном буџету за све нема довољно.
Стручњаци тврде да овако замишљену полтику
подстицаја у овом моменту не 6и могаода покри-
/е ни аграрни буџет пет одсто већи од национал-
ног, који /е планиран за 2014. годину.

Пољопривреднике посебно брине штоје Нацр-
том закона на чак 14 места, предвиђена могућ-
ност да министар пољопривреде, без обзира о
којој личности се ради, по свом нахођењу, преу-
смерава средства аграрног буџета, односно од-
ређује услове под којима ће се додељивати под-

стицаји. Тиме се, сматраЈу, најављена предви-
дљивост подстицаја практично обесмишљава и
претвара у своју супротност, и зато се отворено
изражава сумња да ће се аграрна политика, као и
до сада, всдити уредбама! То свакако није циљ
који Министарство пољопривреде овим страте-
шким докуметном жели да постигне, а то је ста-
билност и предвидљивост пословања у пољо-
привреди на дужи рок.

Стручњаци и агроекономисти су махом за до-
ношење закона о подстицајима, али имају велике
замерке што најпре није направљен преднацрт
којим би се "опипао пулс" и реаговања будућих
корисника субвенција. По њиховим препорукама,
требало /е још летос ургентно донети стабилиза-
циони програм санације аграра како би се убла-
жиле последице суше, па тек онда припремљено
кренути с иовинама у подстицајима. Да /е Нацрт
закона припремљен на брзину указује и то да је
наглашено селективан. Преферира се у највећем
делу ратарство, делом и сточарство, а подршка
је изоставл^ена воћарству, рибарству, живинар-
ству, пчеларству... Инвестиције за рурални раз-
вој, иако се Нацрт закона односи натоиу свом
називу, готово да и не посго/е, поготово у дева-
стираним и пограничним подручјима.

Уз све то, предлагач закона, због брзине при-
према документа за расправу, није успео да при-
бави валидну статистику о броју регистрованих
пољопривредних газдинстава, њиховој структу-
ри, свим привредним субјектима у аграру као и та-
чан бро/ старих - нових земљорадничких задруга,
које сада стичу право на подстицаје. Предлози да
се с новим лаконом сачека, након детаљне анали-
зе актуелног пописа пољопривреде, нису уваже-
ни као ни чињеница да, иако /е бууег увећан, нема
довољно новца да се покрију исплате свих наја-
вљених подстицаја. У задружним савезима уз то
сматрају да закон неће моћи да буде адекватно
примењен без одређених измена закона о пољо-
привредном земљишту и регистрованим пољо-
привредним газдинствима због досадашње лоше
праксе и злоупотреба у додели субвенција.

Без обзира на брзину и кратке рокове, одлуч-
ност Министарства пољопривреде допринела /е
да се предлог закона о подстицајима, коЏ су по-
љопривредници очито другачије замишљали, ко-
начно за ко/и дан нађе пред посланицима у Скуп-
штини Србије. Велики је број оправданих при-
медби, али и списак (не)реалних жеља и велико
/е питање колико се удатим економским услови-
ма свима може удовољити.
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