
УЗАЈЕЧАРУ
ПРЕДСТАВЉЕН
ЗАКОНО
СУБВЕНЦИЈАМА У
ПОЉОПРИВРЕДИ

ЧЕКАЈУ СЕ УРЕДБЕ
На традиционалном зимском саветовању по-

свећеном пролећној сетви, пољопривреднике је нај-
више занимало да ли ће им и када бити исплаћене зао-
стале премије из прошле године.

Пољопривредна савето-
давна стручна служба "Аг-
рознање" доо Зајечар орга-
низовала је прошле недеље
стручни семинар за пољо-
привредне произвођаче у За-
јечарском округу. Тродневни
скуп био је посвећен актуел-
ним и предстојећим радови-
ма, па је првог дана било
речи о прихрани озимих стр-
них жита, производњи куку-
руза и заштити ратарских
усева, те рентабилности про-
изводње млека. Другог дана
је било речи о агротехници у
производњи сунцокрета, па-
суља и поврћа, као и о на-
водњавању као агро-
техничкој мери. Последњи
дан био је посвећен поди-
зању вишегодишњих засада
и могућностима добијања
потстицајних средстава за
то, значају контроле плод-
ности земљишта, искуст-
вима Удружења воћара "Нек-
тар", као и са резултатима и
порукама Пописа пољопри-
вреде2012.

Последњег дана једна те-
матска целина била је по-
свећена и представљању За-
кона о пољопривреди и ру-
ралном развоју, који је сту-
пио на снагу 31 . јануара. Како
каже дипломирани инжењер

агроекономије Драган Ко-
лчић, стручни саветник у Аг-
рознању, овај део семинара
је праћен са пажњом јер за-

кон доноси бројне новине, од
којих је свакако најважнија
та да регулише премирање,
субвенције и друге начине
подстицаја пољопривредне
производње и руралног раз-
воја. Њиме је одређено за
које области производње и
под којим основним усло-
вима ће се одобравати суб-
венције, односно минимални
износи, док ће тачни износи
и прецизирање услова бити
уређено уредбама, чије се до-
ношењеочекује.

-Основни услов за
остваривање права на под-стицаје је да је газдинство
регистровано и то јединст-
вено на једног члана- каже
Колчић иобјашњавадасету
мисли на случајеве када, на
пример, у истом домаћинству
живе и раде родитељи и де-
ца, али имају регистрована
посебна газдинства. -Они се
морајуопределитинакогаће
се водити јединствено газ-
динство, а ако то не учине до
31 . марта, до када теку за-
конски рокови за пререгис-
трацију, односно регистра-
цију нових газдинстава,

Управа за трезор ће ауто-
матски брисати из регистра
једно газдинство. Таође је ва-
жно нагласити да се сва
пољопривредна газдинства,
која желе да остварују било
које субвенције, морају изјас-
нити да ће се бавити комер-
цијалном производњом.

Колчић каже да су то-
ком зајечарског скупа пољо-
привредни произвођачи
били заинтересовани да ли
ће и када добити заостале,
неисплаћене премије и неке
друге субвенције, а
стручњаци Агрознања имају
само саопштење ресорног ми-
нистарства да ће сва дуго-
вања бити регулисана, али
без динамике исплате. Друго
питање, које их је занимало,
било је када ће почети и ко-
јом динамиком ће ићи ис-
плата субвенција за про-
лећну сетву, која је за поје-
дине културе на самом прагу,
јер газдинства економски ис-
црпљена прошлогодишњом
сушом тешко да ће моћи
сама да изнесу терет да
изфинансирају пуну агро-
технику. И ту су добили одго-
воре да се очекује уредба
Владе, адајезакашњење де-
лимично условљено и зато
што је тек 20. фебруара до-
нета уредба о начину прере-
гистрације постојећих, од-
носно регистрације нових

пољопривредних газдинста-
ва.

-Регистрација нових
газдинстава почела је фак-
тички тек првог марта, а
пререгистрација посто-
јећих још није, јер влас-
ници треба да на кућне ад-
ресе добију упутства како
да се попуне захтеви, од-
носно шта од документа-
ције треба да приложе. Ми
пољопривредницима
скрећемо пажњу на упозо-
рење које је стигло из
Управе за трезор да се
лично појаве у Управи ако
из било ког разлога не до-
бују поштом ова упутства
до 25. марта-каже Колчић,-
Пољопривредници знају, аза-
кон је то још једном потвр-
дио, да морају бити прија-
вљене све промене на газ-
динству, било да се тичу
земљишта, узето или дато
узакуп или купљено прода-
то, односно промене културе
код вишегодишњих засада.
У овом делу је новина и за
оне који се баве пчелар-
ством, а немају друге живо-
тиње, да морају да се пријаве
надлежној ветеринарској
установи како би добили од-
говарајуће потврде за пче-
лињак.

А.Р.

Подстц^озбиљнвпромзводњв
Нови закон је вођен политиком подстицаја озбиљ-

них робних произвођача у пољопривреди и то се види
из захтева да их могу остварити само газдинства која
се изјасне да се баве комерцијалном производњом,
али и из карактера других прописаних услова. Тако је
за премирање млека предвићено да ће минимум седам
динара по литру остваривати произвођачи који
квартално, за три месеца испоручују минимално 3.000
литара. Изузетак је за подручја у којима су проглашени
изузетно отежани услови за пољопривредну произ-
водњу, где је квартални услов минимално 1.500 ли-
тара млека, али није познато да ли ће, и која подручја у
нашен крају добити такав статус.
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Пчеларство
и рибарство

Новина коју доноси
овај закон је и да су пред-
виђене субвенције за
пчеларство и рибар-
ство, које су до сада
биле на маргинама, или
потпуно запостављене а
представљају изузетну
производњу, па и
извозну шансу Србије.
Тако ће се по пчелињем
друштву добијати мини-
мум 500 динара, а по ма-
тичним рибама 500 ди-
нара за шарана и 300 за
пастрмку, односно се-
дам динара премије по
килограму конзумне ри-
бе.

Премије су пред-
виђене и за матична јата
у живинарству, па за ро-
дитељске коке тешког
типа износи 60, а лаког
типа 100 динара, док је
за матичне ћурке из ма-
тичног јата 300 динара
покомаду.


