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На седници Одбора за
пољопривреду, прехрамбену
индустрију и водопривреду РПК
1 1ожаревац, одржаној прошлог
четвртка, представљен је Закон о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју. Истакнуто је да
би Закон требало да омогући свим
пољопривредницима да дугорочно
планирају свој посао и да знају какав
их ниво и врста подстицаја очекује
на дужи временски период. Такође,
било је речи о првим резултатима
пописа пољопривреде у 2012. годи-
ни и о проблему са афлатоксином у
млеку.

Иначе, Закон о подстицајима
у пољопривреди је усвојен крајем
јануара ове године, по прилично
хитној процедури, и крајњи мује циљ
унапређење конкурентности српске
пољопривреде. Он ће омогућити
креирање и имплементацију једне
стабилне, предвидиве и конзи-
стентне пољопривредне политике.
Читав механизам имплементације
подстицаја и расподеле средстава
Милан Простран, Милица Митковић, Ненад Терзић и Иван Ћупрић

биће потпуно транспарентан и
видљив.

Представник Министарства по-
љопривреде РС, Иван Ђупрић је
истакао да предвиђен начин еви-
денције расподеле подстицаја омо-
гућава много боље планирање
буџетских средстава од стране Ми-
нистарства, чиме се постиже већи
ниво усаглашености са прописима
ЕУ. Такође, по овом Закону, правна
и физичка лица имаће потпуно иста
права, а сва директна плаћања по
газдинству до 10 милиона динара
неће бити умањена.

-Закон фунционише на принци-
пу минимума, у њему су дефиниса-
ни минимални износи подстицаја,
након чега следи усвајање подза-
конских аката, који. ће дефинисати
начин и поступак како ће се до тих
нодстицаја доћи. Што се тиче са-
мих врста подстицаја, они су у За-
кону подељени у три велике групе:

директна плаћања, рурални развој
и посебни подстицаји. У оквиру ди-
ректних плаћања постоје премије,
новчани износи који се плаћају за
испоручене пољопривредне произ-
воде, подстицаји за производњу који
се исплаћују по јединици мере за
посејани усев, вишегодишњи засад
или по грлу стоке, и регресе који се
исплаћују у одређеном проценту за
купљене инпуте за пољопривредну
Детаљ са седнице
производњу, као и услуге осигурања
од елементарних непогода или за
трошкове складиштења у јавним
складиштима. Да би се приступило
овим средствима потребна је обнова
регистрације пољопривредног газ-
динства у Регистру до 31. марта, а
подстицаји се дају само за обрадиво
пољопривредно земљиште, додао је
Ћупрић.

О мерама подршке у области
сточарства, испред Министарства
пољопривреде, Ненад Терзић је ука-
зао на то да је Аграрним буџетом
за текућу годину издвојено близу 9
милијарди динара за развој сточар-
ске производње, и додао:

-Према првим резултатима по-
писа пољопривреде у 2012. години, у
Србији има 63 1 . 1 22 пољопривредних
газдинстава, што је за око 140.000
мање у односу на 2.000 годину, док
укупна површина коришћеног
пољопривредног земљишта износи
3.355.859 хектара. Када је у питању
сточарска производња, она се нала-
зи у доста озбиљном паду, нарочито
млечно говедарство. Србија је 1975.
године имала 2,3 милиона говеда, а
данас 908.000. Код свиња је број пао
за око 200.000, а позитивно кратање
се јавило у живинарству, козарству
и пчеларству.

-Попис представља основу за
утврђивање стратешких циљева
у пољопривреди. Из Закона о
субвенцијама се назире решавање
проблема у сточарству. Препознато
је критично стање у млечном гове-
дарству и због тога је овај велики на-
ционални пројекат изузетно важан,
нагласио је члан Савета за попис
пољопривреде мр Милан Простран.
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ЗА РДЗВОЈ СТОЧАРСКЕ ПР0ИЗВ0Д ЊЕ
У овој години, износ иремије за млеко износиће 7 динара по литри, а

лимит од 3.000 литара смањује се на 1.500 литара по кварталу за марги-
нална подручја. Када је у нитању тов јунади, износ подстицаја је 10.000
динара по грлу, за товне свиње 1.000 динара, за ичеларску нроизводњу
500 динара по кошници. Што се тиче других ипституционалних мера, у
првом делу 2013. године ночеће са радом Национална лабораторија за
контролу квалитета сировог млека, која је веома битна за сектор млекар-

ске производње.


