
У СРБИЈИ СЕ НЕ КОРИСТИ СВАКИ ОСМИ ХЕКТАР ОБРАДИВИХ ПОВРШИНА

У корову 400.000 хектара
У Србији се не користи више

од 400.000 хектара, што је го-
тово осмина укупних обради-
вих површина, а стручњаци
сматрају да је реч о огромном
потенцијалу који је ван функци-
је и да то питање треба што
пре „претрести", законски уре-
дити и унапредити домаће тр-
жиште земљишта. По послед-
њем попису пољопривреде наи-
ме, у Србији се не обрађује
424.000 хектара или 12,3 одсто
расположивог пољопривредног
земљишта, односно сваки осми
хектар.

Агроекономски аналитичар
Милан Простран тврди да је то
једно од веома осетљивих,
комплексних и нерешених пита-
ња у нашој земљи, којем су до-
принели процеси „разних тран-
зиционих, приватизационих и
других марифетлука".- Пропусти у коришћењу тог
значајног потенцијала су резул-
тат и недоречености у Закону о
пољопривредном земљишту, а
треба решити бројна питања
као што су наслеђивање и оба-
везна обрада земљишта - ка-
зао је Простран. - Питање за-
купа је недовољно прецизно и
добро уређено јер се сам закуп
врши по принципу поделе пле-

на, а не по економским принци-
пима и с циљем очувања тог ре-
сурса.

Он сматра да је много разло-
га да се промени актуелни За-
кон о пољопривредном земљи-
шту и да држава треба да уреди
ту област тако да јој се омогући
да управља тим природним до-
бром, без обзира на то ко је вла-
сник ораница. Простран је на-
гласио да држава не би смела
да допусти да се тај ресурс за-
пусти до те мере јер временом,

услед девастације и закоровље-
ња, долази и до потпуне декул-
тивације земљишта.

Када је реч о продаји земљи-
шта странцима, Простран је
мишљења да би требало поку-
шати да се почетак слободног
промета одложи за четири го-
дине након уласка у ЕУ, а да
држава у том периоду омогући
да мали и средњи пољопри-
вредници уђу у закуп или купе
земљиште повољно да би се на
време спремили за оштру кон-
куренцију у ЕУ.

Директор Управе Министар-
ства пољопривреде за пољо-
привредно земљиште Зоран
Кнежевић изјавио је да највише
напуштеног, односно некори-
шћеног пољопривредног зе-
мљишта има у Пчињском и Пи-
ротском округу.- Појединачно, то су локалне
самоуправе Сурдулица и Боси-

леград, које имају више од 50
одсто земљишта које се не ко-
ристи - навео је Кнежевић. -

Највећи део земљишта које се
не користи је у приватном вла-
сништву, али га у мањем про-
центу има и у државном и за-
дружном власништву.

Он је указао да постоје два
основна разлога за ту појаву -
демографски и економски. Де-
мографски, јер су власници тих
површина старачка домаћин-
ства, навео је Кнежевић, подсе-
ћајући на то да је последњи по-
пис пољопривреде показао да је
у Србији просечна старост сео-
ског становништва 59 година.- Други разлог је економска
неисплативост коришћења тог
земљишта, због тога што се
углавном ради о уситњеним
парцелама, а инфраструктура
је недовољно или није уопште
изграђена - указао је Кнеже-
вић. - Ради се углавном о ло-
шем квалитету пољопривред-
ног земљишта, и то су главни
разлози због чега неко не кори-
сти пољопривредно земљиште.
Министарство предузима низ
мера да би се то земљиште
увело у употребу, кроз уређе-
ње и укрупњавање поседа, као
и путне мреже, пољских и атар-
ских путева на тим подручјима,
система за одводњавање и на-
водњавање.

Он је нагласио да је реч о ком-
плексном проблему у чије реша-
вање, осим Министарства пољо-
привреде, треба да се укључе и
друге институције и државни ор-
гани, али и локалне самоуправе,
појединци, власници земљишта,
па и медији. Е. Дн.

Странци неће ситан посед
Када је реч о евентуалној продаји земљишта које се не кори-

сти странцима, Зоран Кнежевић је рекао да није сигуран у то да
би они били заинтересовани за такве парцеле јер се углавном
ради о ситним поседима, без изграђене инфраструктуре.

- Наша намера је да то земљиште остане у рукама домаћих
пољопривредника - казао је Кнежевић.
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