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Министарка пољопривреде Снежана Богосављевић Бошковић обишла је данас Севернобачки
округ и са привредницима и пољопривредницима разговарала о актуелном стању и
проблемима аграра у овој регији.
Министарка са тимом сарадника обишла је данас Мали Иђош, где се упознала са реализацијом
пројекта канала и вештачког језера, инвестиције вредне око седам милиона евра, а потом
обишла фарму пилића „Агриромагна“, Бачку Тополу и Индустрију меса „Топола“, и на
послетку, Суботицу где је посетила Винарију „Звонко Богдан“ и у Регионалној привредној
комори присуствовала састанку Одбора за пољопривреду, прехрамбену индустрију,
водопривреду, шумарство и задругарство. Домаћин посете била је Регионална комора
Суботица.
- Могу да кажем да сам врло позитвно изненађена оним што сам видела, задовољна сам што су
њиве обрађене, што је све припремљено за предстојеће радове, што фарме и предузећа
успешно послују. Једном речју, затекла сам оптимизам и добар амбијент који најављује добру
производну годину – истакла министарка Снежана Богосављевић Бошковић.
По речима министарке, Србија је у протекле две године забележила добре резултате у
пољопривреди, са суфицитом који прелази милијарду евра, прошле годне бележила се већа
производња воћа, поврћа, меса и млека.
- Морамо напоменути да је цена пољопривредних производа била нижа него 2014 за готово 19
процената, што још више говори о добрим резултатима у пољопривредној производњи –
истакла је министарка. - Међутим, наши потенцијали су далеко већи, али смо показали да
умемо и можемо да радимо и да за пољопривреду долазе бољи дани. Пољопривреда и
прехрамбена индустрија су области у којима се крије на хиљаде радних места и верујем да
ћемо
сви
заједно
успети
да
те
потенцијале
све
више
користимо.

Највише полемика ових дана води се око Закона о пољопривредном земљишту, којим државне
оранице по праву пречега могу да закупе сточари и то по систему „један хектар за једно грло“.
Због ове одлуке највише негодују ратари, а у неким локалним самоуправама, као што је наш
град, има више грла него расположивих хектара.
- У изради закона учествовали су и ратари и сточари, није могуће свима удовољити, али све
треба саслушати. Закон не може преко ноћи да реши огромне нагомилане проблеме, а донет је
да бисмо државно пољопривредно земљиште ставили у функцију, јер око 500 хиљада хектара
није легално коришћено или се није уопште обрађивало и држава је губила огромна средства –
објаснила је министарка, додајући да је свих 145 општина у Србији поднело годишњи програм
за закуп државних ораница. - У локалним самоуправама где има проблема, пољопривредници и
челници општина заједничким договором дошли су до решења, као што је случај у Бачкој
Тополи. Приоритет је на сточарству, које је у великом проблему, мере подршке смо задржали а
неке подстицаје и повећали, организовали интервентан откуп млека и свиња и учинили све што
је у нашој надлежности. Нисмо се бавили продајом земље странцима, већ продајом домаћим
пољопривредницима, физичким лицима и то смо јасно дефинисали, да онај ко има до 30
хектара може да купи још највише 20 али под условом да има пребивалиште на територији
општине и регистровано газдинство најмање пет година.

