
ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ ПОКАЗАО ПОТРЕБЕ ТИМОЧАНА ЗА ЗАДРУГАМА

П0ВРАТАК НА СТАРО ИЛИ
ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

У тимочким медијима нису ретки огласи о продаји
комплетних пољопривредних домаћинстава са
имањем и механизацијом у бесцење. Један од начина
зустављања овог процеса , напредак пољопривреде и
свеопшти препород села је развој земљорадничких
задруга као места остваривања интереса пољопри-
вредних произвођача

Попис пољопривреде,
који је у нашој земљи после
пола века урађен прошле го-
дине показао је не само ре-
ално стање пољопривред-
них газдинстава, већ и по-
требу њиховог организо-
вања ради боље организа-
ције производње и наступа
на тржишту. Пописивачи на
терену су се сусретали са
жељом пољопривредниказа
постојањем задруга, јер у
многим селима на територији
града Зајечара или више не
постоје, или се боре за сопст-
вени опстанак и некако су
најмање у служби оних због
којихтребадапостоје, пољо-
привредних газдинстава.

Протекле деценије еко-
номско привредне транзици-
је, праћене одсуством стра-
тегије и честим законским
променама, али и санкцијама
погоршаних услова послова-
ња, смањењем тржишта и от-
варањем граница за робну
размену са Европом су у
већини само продубиле про-
блеме и многе постојеће за-
друге довеле пред затвара-
ње, или у финансијске дуби-
озе због којих постоје још
само на папиру. А велики про-
блеми око имовине, чини се,
биће још више истакнути
када на ред дође реститу-

циЈа одузетог пољопривред-
ног земљишта и објеката. 0
томе какво је сада место,
али и будућност задругар-
ствау пољопривреди говори
дипломирани инжењер агро-
економије Драган Колчић,
стручни саветник у зајечар-
ском "Агрознању".

■ Застрашујуће делује
податак да је у Србији
преко 50.000 сеоских кућа
ненасељено, а скоро
500.000 хектара пољопри-
вредне површина необра-
ђено. Преко 80 одсто наше
пољопривредне произ-
водње чине мала газдин-
ства и једини начин њихо-
вог опстанка и функциони-
сања у данашњим услови-
ма, а и убудуће, јесте
удруживање у земљорад-
ничке задруге. У Зајечар-
ском округу се годинама
уназад смањују површине
засејане житарицама и
осталим пољопривредним
културама, а штале остају
празне, јер пољопри-
вредни произвођачи не-
мају коме да понуде виш-
кове. Њихов опстанак је у
удруживању у задруге, јер
на тај начин могу лакше
доћи до репроматеријала
за своју производњу и
имати сигурнији пласман

производа. То је начин да
смање трошкове произ-
водње, повећају принос и
буду конкурентни на
тржишту - каже Драган Ко-
лчић.

Он објашњава да су овда-
шња домаћинства углавном
старачка, са застарелом и
дотрајалом механизацијом и
финансијски исцрпљена, па
многа без помоћи не могу да
покрену иоле озбиљнију и
рентабилну производњу. По-
следице су очигледне, а је-
дан од потврђених начина, и
код нас и у свету, јесу за-
друге које би биле у функцији
како произвођача, тако и пот-
рошача и друштвау целини.

На подручју Зајечарског
округа је 2010. године било
регистровано педесетак
земљорадничких задруга, а
за само десетак би се могло
рећи да су у животу и да се
стварно баве проблемима
пољопривредних произвођа-
ча. Последњих година оче-
кује се усвајање новог За-
кона о земљорадничким за-
другама, јер се показало да
без њих село не може да
функционише, а радно
способни губе мотив да се и
даље баве пољопривредном
производњом.- Зауспешнији развој за-
другарства потребна је да
се по овом питању ускладе
интереси и активности чи-
ниоци на свим нивоима
друштва, од месних зајед-
ница до врха државе, јер
развијено задругарства

може бити излаз из тешке
ситуације на селу и пољо-
привреди и у региону и уо-
пште у Србији - каже Ко-
лчић. - Дилема да ли вра-
тити старе, или стварати
нове је наметнута. Треба
омогућити такво задругар-
ство које ће стварати
услове да се повећа произ-
водња, али и анимира ста-
новништво на селу и омо-
гући повратак оних који
имају услове где да се
врате и обнове угашена до-
маћинства. А са повећа-
њем производње повећава
се и конкурентност и извоз
хране, што је циљ коме
тежиовадржава.

Када то буде остварено,
додаје овај пољопривредни
стручњак, пољопривредни
произвођачи више неће бити
принуђени да робу продају
накупцима, који их уцењују и
смањују им цену. И вишеу ло-
калним медијима неће бити,
или ће се појављивати тек
спорадично огласи о продаји
комплетних сеоских дома-
ћинства, неретко са читавим
имањемубесцење.- Искуства најразвије-
нијих земаља указују да је
развој задругарства једна
од неопходних мера за за-
устављање одумирања се-
ла, повећање производње
и покретања равномерног
регионалног развоја - ис-
тичеДраганКолчић
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