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субвепција до
краја године
Почетком 2015.
лабораторија у
Батајници

ПОЉОПРИВРЕД-НИКЕ ћемо подржа-
ти финансијски, по-

моћи ћемо им у стручном де-
лу како бисмо их припреми-
ли за утакмицу са прерађи-
вачима, али и за улазак у
ЕУ, јер ће тамо затећи висо-
ку копкурепцију фармера
који имају знатно витпи ниво
знања. јачу технологију и
подршку богате државе.

Овим речима др Драган
Гламочић, министар пољо-
привреде, шумарства и во-
допривреде, за „Новости"
најављује планове у решру
који је тек преузео. Већ на
старту га је затекао сукоб из-
међу произвођача сунцокре-

та и уљара, за који каже да
ћс бити решсн дугорочно.- Пољопривредницима су
раније многи обећавали сва-
шта и причали им да ће бити
боље, али неће бити тако.
Опи могу да се изборе на тр-
жишту за бољи статус једи-
но радом и већим улагањем
у својс знањс.

* Да ли ирои .нођачи могу
да очекују исти број
субвенција и бржу исплату?- Обрадићемо све захтеве и

доставити их Трезору Мшш-
старства финансија. Очекује-
мо да ће нас подржати и да ће
успети да исплатс свс субвсн-
ције до краја године. Нереал-
по је очекивати да субвепције
буду повећане, јер сви знају
какви су приходи у буџету.• Јссули паши

И|М.И .1.<>1|.1'1М снремни
_. конкуренцију ш ЕУ?

- Тешко је лицитирати,
али средњи и велики ће
свакако лакше ући у утак-
мицу. Важно је рећи да ће-
мо радити на томе да они-
ма који имају шансу да уђу
у утакмицу са произвођа-
чима из ЕУ помогпемо да

буду спремни. Многи ће
страдати у том сусрету. У
ЕУ сс сваког дана гасе прс-
дузећа и пропадају фарме-
ри, али се појављују и по-
ви. То доноси тржиште.
Таква ситуација није нај-
боља са тачке социјале,
али то се дешава, наша др-
жава јс још 2001. годинс
донела одлуку да иде на
приватизацију и изађе из
социјалног дела како је до
тада било.

• Да ли ћете утицати на то
да ее 2017. године одложи
могућност да странци
купују наше оранице,
јер је појава тајкуна у
пољопривреди извор
многих проблема?- Наравно. Министарство

ће сигурно упутити захтев
да се продужи тај рок да не
дођс до продајс зсмљс
странцима како се предвиђа
до 2017. године, али пе зпа-
мо да ли ће бити одобрено,
јер то на нивоу ЕУ треба да
ратификује свака земља
посебно. Грешка је напра-
вљепа у прошлости што па
време нисмо изврпшли до-
бре преговоре.• Хоћете ли после афере

са млеком унапредити

безбедност хране и да ли
је реално да се у догледно
врсмс отвори пационалпа
лабораторија?- Измене и допуне Закона

о бсзбсдности хране су у за-
вршној фази. Након тога,
паправићемо јавпи распис
где ће се сви учесници моћи
да се јаве, после чега ћемо
одредити рсфсрснтне лабо-
раторије и увести их у си-
стем. Лабораторија у Ба-
тајници ће координирати
читавим системом. Завр-
шили смо набавку опрсмс
за прву лабораторију која
ће бити смештена у Новом
Саду, а почеће да ради у
првој половини наредне го-

дине. До краја наредне го-
дине или почетком 2015.
прорадиће и лабораторија
у Батајници и покриваће
централну Србију.• Могу ли наши фармери

да издрже паклену
конкурснцију у ЕУ?
Шта ћете да мењате у
аграрној ио.ш шшГ. 1

- Сигурно је да ће бити не-
ких промена, нарочито у де-
лу очувања села. Уложиће-
мо максимална средства и
урадити све што можемо у
оквиру закона да задржимо
и покушамо да вратимо део
популације па село - првеп-
ствено младе. Улагаћемо у
путеве, водовод, електричну
мрежу. Европа. рецимо, из-
дваја 50 одсто заједничког
буџета да би сачувала село.
Без јаког села нећемо имати
јак град. ■ А. КРСМАН0ВИЋ

НЕМА ПРИТИСКД НАПРЕДЊДКА
* 0ЧЕКУЈЕТЕ ли политичке притиске иако сге вансграначка личност?- Притисака у оквиру партије која ме је поставила нема нити ће би-
ти. Они који буду радили свој посао моћи ће да у Минисгарсгву на-
предују у каријери без обзира на партијску припадносг. Сви који
знају сгруку и могу да развијају пољопривреду добродошли су у
Минисгарсгво. У наредном периоду примићемо око 150 људи, не у
једном маху, већ ћемо расписати конкурсе. Требаће нам много
квалитетних људи у процесу присгупања ЕУ.

УСК0Р0 РЕЗУЛТДТИ П0ПИСА
• ДА ли ћемо пре уласка у ЕУ имаги тачне и „свеже" податке о ратарсгеу

и сгочарсгву, јер су постојећи сгатисгички подаци скромни?- Имамо званичну сгатисгику која се води, али један од услова за при-
сгупање је био управо попис пољопривредника. Ускоро очекујемо ре-
зулгате и тада ћемо баратати са тачним подацима. Тај детаљан по-
пис пољопривреде биће дат на увид јавносги. Никада не може бити
апошугно тачан, али биће бољи од свега чиме смо баратали до сада.
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