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Ценз пољопривредног земљишта у Србији ло-
следњих месеци расте аритметичком про-
гресијом. За два хектара чернозема у Бачкој

у овом моменту може да се купи стан од 30 ква-
дратних метара у ширем центру Новог Сада, што је
до пре пар година било готово незамисливо. До-
недавно је куповање некретнина у већим град-
ским центрима било најисплативија инвестиција,
али дуготрајна економска криза, као и растућа по-
треба за храном код нас и у свету, учиниле су сво-
/е. Обрадиво пољопривредно земљиште наметну-
ло се као хит улагање и практично једина сигурна
исплатива инвестиција.

Оживљавање тржишта ораница на овако тран-
спарентан начин колико год /е (не)очекивано,
ипак, многе пољопривреднике /е на неки начин
изненадило. Не толико цена њива ко/а мање-више
балансира између мале понуде и велике тражње,
колико упорност оних ко/и желе да купе земљи-
ште не обазирући се на цену. Посебно /е то уочљи-
во на Фрушкогорју, у Срему, Банату, али и Стигу,
Поморављу, Понишављу где се без разлике купу-
ју како мале, тако и велике парцеле. Пред ова-
квом навалом купаца с дубоким џепом, након по-
четног шока од астрономске цене, прорадио /е
здрав сељачки резон: зашто да земљиште продам
сада када већ колико сутра могу да добијем још
већу цену!

Друго, а можда и право питање /е да ли /е упут-
но без преке потребе оранице у равничарским
пределима и воћњаке, поготово на фрушкогор-
ским падинама и у Шумадији, уопште продавати у
овом моменту. Логично је да они ко/и сада за њи-
ве и воћњаке нуде право богатство очекују да им
се уложено у блиској будућности врати најмање
двоструко. Не само кроз очекивани род, ако буду
уопште обрађивали земљиште и узгајали воће,
већ и трговину са иностраним инвеститорима из
ЕУ који стичу право куповине наше земље четири
године након ратификовања Споразума о стаби-
лизацији и придруживању ко/и /е Србија потписа-
ла 2008. године.

Да ли због тензија изазваних кризом или стра-
хом од несташице хране, тек хектар обрадивог зе-
мљишта код нас је тренутно достигао историјски
максимум 20.000-25.000 евра! Боље упућени у ову
проблематику тврде да ће, потраје ли криза, што
/е сасвим изгледно, цена земљишта и даље расти.
У Европској унији се, у зависности од квалитета
земљишта, колико /е познато, цена креће од
50.000 до 60.000 евра, а у Холандији достиже чак
и 80.000 евра за хектар. Имајући то у виду, намеће
се логичан закључак и питање ако домаћи купци
(читај та/куни) земљиште, дедовину пољопри-
вредника, у овом моменту могу да купе за рела-
тивно мале паре, зашто то не 6и могпи и они ко/е
земља храни и који од ње генерацијама живе. На-
равно да би могли, али немају потребан капитал
који треба уложити да би се од земљишта на кра-

'IV добило.

Да /е то тако потврђују практични примери:
опремање хектара новог воћњака заливним си-
стемом и противградном одбраном у овом момен-
ту кошта безмало 50.000 евра, а за наводњавање
једног хектара у ратарској производњи потребно
је уложити најмање 15.000 евра. Такву трку с инве-
стирањем, не рачунајући новац за неопходну меха-
низацију, у данашњим условима привређивања
може да издржи веома мали број пољопривред-
ника, чак и оних добростојећих. У таквој наметну-
тој ситуацију (не)познати, најчешће безимени вла-
сници, улећу с капиталом и купују све што им /е на
дохват руке, а највише од оних ко/и с пољопри-
вредом немају много везе, а звмљиште (пре)про-
дају као и сваку другу робу од које могу да оства-
ре профит.

Недавно завршени попис пољопривреде от-
крио је да, бар званично, само 1.365 од 631.122
газдинства у Србији у свом поседу има преко
100 хектара. То износи свега два одсто површи-
на, а све остало су уситњени и расцвпкани посе-
ди. Подаци Управе за земљиште Министарства
пољопривреде указују да просечна величина
једне катасгарске парцеле износи 34 ара у Вој-
водини, док на југу и југоистоку земље свега 11
ари. Очито /е да /е укрупњавање поседа неми-
новност, као и да власничка структура земл>о-
поседника мора да се мења, апи ни у ком случа-
ју на штету оних који земљиште обрађују и од
њега живе.

Препуштање земљишта тржишним законима
има и лоше и добре стране. Позитивно /е што се
поседи укрупњавају чиме се, уз бољу примену
агротехничких мера, постижу и бољи приноси,
апи поше /е што оранице не прода/у пољопри-
вредници који од ње живе, већ углавном разно-
разни мешетари или пак наследници и потомци
земљорадника. Њихов циљ /е искључиво да њи-
ве што боље продају и добију највећу могућу це-
ну зато су лак плен великих играча. Право прече
куповине земљишта првог комшије, чистог ло-
љопривредника, апсолутно /е занемарвио и зато
би га, с најављеним изменама Закона о пољопри-
вредном земљишту, требало оснажити. Не због
страха од иностраних инвеститора, већ нас самих
и спречавања нелојалне конкуренције трговаца
земљиштем. Коста Рајевић
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