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Goj ko Cvi je tić iz Srem ske Mi tro vi ce se već 14 go-
di na ba vi pro iz vod njom  za čin skog i le ko vi tog 
bi lja, ra sa de ra znog po vr ća i sad ni ca. Pro iz vo di 

ih u svom dvo ri štu ko je je ma lo ve će od pet ari i zbog 
to ga sa da ima sa mo sta zu za pro laz, dok je oko li na 
ku će za sa dje na ra znim bilj ka ma. Stra na 20.

IN ĐI JA • O PRO DAJ NIM OBJEK TI MA I CE NA MA PI JAČ NIH USLU GA

Ce ne za ku pa pi jač nih te zgi kao i pi ja ča ri na 
tre ba da bu du uma nje ne za oko 25 od sto, 
ču lo se na sa stan ku odr ža nom u zgra di 

op šti ne In đi ja, na ko jem se oku pi lo vi še od 40 
pi jač nih pro da va ca. 

Pi ja ča ri na 
jef ti ni ja 
25 od sto

Strana 10.
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Ode lje nje po ljo pri vred ne in-
spek ci je za bez bed nost hra-
ne bilj nog i me šo vi tog po-

re kla, kon tro lu ob ra đi va ča du va na 
i pro iz vo đa ča du van skih pro iz vo da 
Mi ni star stva po ljo pri vre de i za šti-
te ži vot ne sre di ne  je u 2015. go di-
ni iz vr ši lo 4.422 kon tro le, od če ga  
2.824 kon tro le u pro iz vod nji,  1.236 
u pro me tu,  98 utvr đi va nja mi ni mal-
no teh nič kih uslo va i 264 po pri ja vi 
po tro ša ča.

U 927  slu ča je va su utvr đe ne od-
re đe ne ne pra vil no sti u ra du, pa je  

to kom 2015. go di ne ovo ode lje nje 
pod ne lo 1.018 uprav nih me ra (893 
na re đu ju ća re še nja o ot kla nja nju 
ne pra vil no sti, 54 za bra na pro iz vod-
nje i 71 za bra na pro me ta),  kao i 
203 ka zne ne me re – 162 zah te va za 
po kre ta nje pre kr šaj nih pri ja va i 41 
pri ja va za pri vred ni pre stup. Van pro me ta 
je sta vlje no 10.615 to na hra ne bilj nog i me šo-
vi tog po re kla i 105 li ta ra pro iz vo da u vred no sti 
od 409.356.776 di na ra.

U od no su na 2014. go di nu, po ljo-
pri vred na in spek ci ja pod ne la je ve ći 
broj uprav nih i ka zne nih me ra, pa je 

ta ko broj uprav nih me ra po ve ćan  za 
254, a  broj ka zne nih me ra bio ve ći 
za 56.

To kom pro šle go di ne is pi ti van je 
101 in spek cij ski uzo rak,  od če ga je 
14 (13 od sto) bi lo ne u sa gla še no (pet 
– su ro gat u ka fi  i de vet –  de kla ra ci ja 
pro iz vo da). Iz vr še ne su 264 kon tro le 
po pri ja va ma po tro ša ča, ko je su u 18 
od sto slu ča je va bi le oprav da ne.

 U skla du sa za ko nom, pod ne te su 
uprav ne me re ko je se od no se na:

– Re še nja o za bra ni pro iz vod nje 
(54) – ne is pu nje nost mi ni mal nih 

teh nič kih uslo va,  upo tre ba vo de ko-
ja ne od go va ra kva li te tu, ne us po sta-
vljen HACCP,

 –  Re še nje o za bra ni pro me ta 
(71) – is te kao rok upo tre be, de kla ri-
sa nje, kva li tet ko ji ne od go va ra pra-
vil ni ku, pri su stvo mi ko tok si na

– Na re đu ju ća re še nja o ot kla nja-
nju ne pra vil no sti (893) –  Naj če šće 
su iz da va na u ci lju obez be đe nja do-
ka za o bez bed no sti pro iz vo da i ko ri-
šće nja vo de ko ja ne od go va ra kva-
li te tu i ot kla nja nja ne do sta ta ta ka u 
de kla ri sa nju, us po sta vlja nju DHP, 

DPP I HACCP kao i sta vlja nje van 
pro me ta pro iz vo da. Ka zne ne me re 
su pod no še ne zbog kon sta to va nih 
ne pra vil no sti po pi ta nju uslo va za 
pro iz vod nju, uslo va hi gi je ne i kva-
li te ta i bez bed no sti pro iz vo da i mi-
ni mal nih teh nič kih uslo va- Za kon o 
nad zo ru nad pre hram be nim pro iz vo-
di ma bilj nog po re kla i Za kon o bez-
bed no sti hra ne (ukup no 203).

Broj zah te va za po kre ta nje pre kr-
šaj nog po stup ka  bio je 162, a broj 
pri ja va za pri vred ne pre stu pe 41.

 S. P.

Mi ni star po ljo pri vre de i za šti te 
ži vot ne sre di ne prof. dr Sne ža-
na Bo go sa vlje vić Bo ško vić odr-

ža la je u uto rak bi la te ral ni sa sta nak 
sa za me ni kom mi ni stra po ljo pri vre de 
Ru ske Fe de ra ci je Ser ge jem Le vi nom i 
ru ko vo di o cem Fe de ral ne slu žbe za ve-
te ri nar ski i fi  to sa ni tar ni nad zor Ru ske 
Fe de ra ci je Ser ge jem Alek se je vi čem 
Dan kver tom.

Mi ni star Bo go sa vlje vić Bo ško vić je 
tom pri li kom iz ja vi la da tr ži šte Ru ske 
fe de ra ci je ra ču na na po ljo pri vred ne i 
pre hram be ne pro iz vo de iz Sr bi je, ko ji 
su pre po zna tlji vi po kva li te tu i pod ne-
blju sa ko ga do la ze.

Sa rad nju dva mi ni star stva po ljo pri-
vre de mi ni star Bo go sa vlje vić Bo ško vić 
je oce ni la kao od lič nu a is ka za ne su 
ja sne na me re da dve ze mlje još vi še 
pro du be sa rad nju u obla sti po ljo pri-
vre de i to ne sa mo kroz da lje ja ča nje 
tr go vi ne po ljo pri vred nim i pre hram-
be nim  pro iz vo di ma, već i kroz kon-
kret ne in ve sti ci je u agro-in du strij ski 
sek tor Sr bi je.

Mi ni star Bo go sa vlje vić Bo ško vić je 
pod se ti la da je obim raz me ne po ljo pri-
vred nih i pre hram be nih pro iz vo da je u 
stal nom ra stu i do da nas je iz voz ovih 
pro iz vo da iz Sr bi je po ras tao za vi še od 
15 pu ta.

U 2014. obim raz me ne iz no sio je 
312 mi li o na do la ra, su fi  cit na stra ni 
Sr bi je iz no sio je 252 mi li o na do la ra, 
a u u pr vih 10 me se ci 2015. go di ne  
za be le žen je naj ve ći trend ra sta iz vo-
za i ko li či ne srp skih po ljo pri vred nih 
pro iz vo da iz ve ze ne  na ru sko tr ži šte, 
dok se u ukup nom iz vo zu Sr bi je u Ru-
sku Fe de ra ci ju uče šće po ljo pri vre de 
po ve ća va iz go di ne u go di nu (2012. 
17,1%, a 2015. 36,4%), i za sa mo 3 
go di ne uče šće po ljo pri vre de u iz vo zu 
je uve ća no vi še od dva pu ta. S. P.

Dr žav no po ljo pri vred no ze-
mlji šte na pod ruč ju gra da 
Srem ska Mi tro vi ca ni je “Alaj-

be go va sla ma” ko ja se ar či i ko ri-
sti  ko li ko ko mo že i stig ne, već se 
o tom ze mlji štu vo di bri ga u smi slu 
ure đe nja, za šti te i ko ri šće nja pre ma 
usvo je nim go di šnjim pro gra mi ma, 
po ru ču ju nad leđ ni.   Isti na, prak sa 
be le ži i pri me re uzur pa ci je tog ze-
mlji šta, mno ge či nje ni ce o to me je 
raz ja šnje ne, ne ki od uzur pa to ra su 
po zna ti i iz mi ri li su na sta lu šte tu, a 
ta ko će bi ti i sa oni ma ko ji oni su još 
neo t kri ve ni.   

Pre ma po da ci ma Grad ske upra ve 
za po ljo pri vre du gra da Srem ska Mi-
tro vi ca uzur pi ra no je oko 500 hek-
ta ra od ukup no 817, 68 hek ta ra ko ji 
su osta li 2014. go di ne na kon do de-
le dr žav nog po ljo pri vred nog ze mlja 
sto ča ri ma po osno vu pra va pre čeg 
za ku pa. Od te po vr ši ne 285,63 hek-
ta ra uzur pi ra li su po či ni o ci či ja su 
ime na nad le žni ma  po zna ta  - reč 
je o 12 fi  zič kih li ca, a od stra ne NN 
po či ni o ca uzur pi ra no je 238,2825 
hek ta ra što či ni ukup no 496,92 
hek ta ra uzru pi ra ne po vr ši ne dr žav-
nog po ljo pri vred nog ze mlji šta 

Oba ve sti li mi ni star stvo

- U po stup ku re a li za ci je Pro gra-
ma za šti te ure đe nja i ko ri šće nja po-
ljo pri vred nog ze mlji šta u dr žav noj 
svo ji ni za 2014. go di nu be le ži se 
od re djen broj od u sta na ka fi  zič kih i 
prav nih li ca od pra va pre čeg za ku pa 
ovog po ljo pri vred nog ze mlji šta. Kao 
po sle di ca te po ja ve po ljo pri vred no 
ze mlji šte u dr žav noj svo ji ni po sta lo 
je pred met pro tiv prav nog za u zi ma-
nja od stra ne po je di nih fi  zič kih li ca. 
S tim u ve zi je na ša upra va, od mah 
po do bi ja nju sa zna nja o po sto ja nju 
in di ci ja za ovu ne za ko ni tu po ja vu na 
pod ruč ju ka ta star ske op šti ne Di voš  
bez od la ga nja i če ka nja oba ve sti la 
Mi ni star stvo po ljo pri vre de i za šti te 
ži vot ne sre di ne i Ode lje nje po ljo-
pri vred ne in spek ci je – ob ja šnja va 
na čel nik za po ljo pri vre du Vla di mir 
Na sto vić.

U ka sni jem pe ri o du po ja va pro-
tiv prav nog za u zi ma nja po ljo pri vred-
nog ze mlji šta u dr žav noj svo ji ni se, 
pre ma sa zna nji ma ove mi tro vač-
ke grad ske upra ve, pro ši re na i na 
ne ke dru ge ka ta star ske op šti ne na 

te ri to ri ji gra da Srem ske Mi tro vi ca. 
I o tim sa zna nji ma je od mah i bez 
od la ga nja oba ve šte no Ode lje nje 
po ljo pri vred ne in spek ci ja re sor nog 
mi ni star stva ko me je struk tu ral no 
pre do če no ce lo kup no po ljo pri vred-
no ze mlji šte ko je ni je bi lo pred met 
pra va pre čeg za ku pa.  Upu ćen je i 
apel nad le žni ma da   pre u zmu sve 
ras po lo ži ve prav ne me re ka ko bi se 
dr žav no po ljo pri vred no ze mlji šte 
pod ve lo pod prav ni re žim va že ćeg 
Za ko na o po ljo pri vred nom ze mlji-
štu.

Kon tro le neo p hod ne

- Sva sa zna nja ko ja ima mo i po-
sred na i ne po sred nja pro sle dje na 
su nad le žni ma. Znao za 12 li ca ko-
ja su uzur pi ra la pre ko 280 hek ta ra  
dr žav ne ze mlje ali ne zna mo ko su 
uzur pa to ri pre o sta lih 240 hek ta ra. 
I za te po vr ši ne ima mo od re đe nih 
sa zna nja sa zna nja ko ih ra di. Da li 
će se to do ka za ti vi de će mo, ali će 
se sve uzur pa ci je za vr ši ti na su du 
– pod se ća Na sto vić do da ju ći da su 
za klju če na i dva van sud ska po rav-
na nja sa fi  zič kim li ci ma po istom pi-
ta nju i ti za ključ ci su iz vr še ni.

U ci lju pre ven ci je Grad ska upra-
va za po ljo pri vre du u Srem skoj Mi-
tro vi ci je,  po red na ve de nih rad nji, 
spro vo di la i dru ge ko je su ima le za 
cilj pre ven ci ju uzur pa ci je po ljo pri-
vred nog ze mlji šta. To se  po seb no 
od no si na po ja čan nad zor  po ljo pri-
vred nog ze mlji šta od stra ne nad le-
žne po ljo ču var ske slu žbe i slič no. 

Bu du ći da je te ma uzur pa ci je dr-
žav nog ze mlji šta jed na od onih ko je 
su u cen tru pa žnje jav no sti po ja-
vlju ju se i broj ke o vi še stru ko ve ćim 
po vr ši ma na dr žav nog po ljo pri vred-
nog ze mlji šta. Po re či ma na čel ni-
ka Na sto vi ća Slu žba ka ta stra ne-
po kret no sti ras po la že po da ci ma da 
se na pod ruč ju Srem ske Mi tro vi ce 
na la zi se oko 5.000 hek ta ra ob ra-
di ve po vr ši ne dr žav ne ze mlje. Isti-
na, ukup no sto ji da ov de ima oko 
17.000 hek ta ra ra znog dr žav nog 
ze mlji šta ali je tom bro jom ob u hva-
će no dr žav no ze mlji šte gra dje vin-
ske zo ne, ze mlji šte pod šu ma ma, 
vo dom, pu te vi ma i slič no.  

Ne ki uzur pa to ri 
već pla ti li

- Dr žav no po ljo pri vred no ze mlji-
šte se in spek cij ski kon tro li še, a to 
ne  od go va ra po je di nim pro iz vo-
dja či ma ko ji su u svo jim pro ble mi-
ma, u kre di ti ma, ko ji ma je kraj nje 
pro ble ma tič no op sta ja nje na ovoj 
na šoj  po ljo pri vred noj sce ni pa po-
ku ša va ju da is po slu ju ne što što je 
ne mo gu će. Sva ko tre ba da gle da 
svo ja po sla, a ako ne ko ne što  sum-
nja mo že da sve pri ja vi nad le žnim 
or ga ni ma, pod se ća na čel nik Vla di-
mir Na sto vić.

Ni je osta la bez efe ka ta do sa da-
šnja kon tro le ko ri šće nja da tog u 
za kup dr žav nog ze mlji šta, jer su 
ne ki ko ji su bes prav no ko ri sti li ovu 
ze mlju već su to pla ti li pu tem van-
sud skog po rav na nja. Po slo ve oko 
na pla te za ku pa dr žav nog po ljo pri-
vred nog ze mlji šta za dru gu go di nu 
za ku pa kon tro li še Upra va za po ljo-
pri vred no ze mlji šte Mi ni star stva i 
ima ju po dat ke ko li ko po ljo pri vred-
ni ka ni je iz mi rio oba ve zu za pret-
hod nu go di nu. 

Na kon pro šlo go di šnjeg kon kur sa 
za za kup dr žav ne ze mlje po osno-
vu pra va pre če to kom de cem bra svi 
ko ji su ze mlju do bi li  ušli su na svo je 
po vr ši ne. Od oko 850 hek ta ra po nu-
đe ne ze mlje po lo vi na je pri hva će na. 
Od bi je no je oko 420 hek ta ra ze mlje 
u ka ta star skim op šti na ma Bo sut, 
Srem ska Ra ča i Ku zmi nu, a ra di se 
o lo ši joj po kva li te tu ze mlji. Ova ze-
mlja će bi ti po nu đe na po ljo pri vred-
ni ci ma na re dov noj li ci ta ci ji. 

 S. Đa ko vić 

SREM SKA MI TRO VI CA
KA KO SE KO RI STI DR ŽAV NO PO LJO PRI VRED NO ZE MLJI ŠTE

Dr žav na ze mlja (ni)je 
Alaj be go va sla ma 

 Na čel nik Vla di mir Na sto vić

BE O GRAD • AK TIV NO STI PO LJO PRI VRED NE IN SPEK CI JE U PRO ŠLOJ GO DI NI

Ve ći broj ka zne nih me ra

Ja bu ke za 
83 mi li o na 
do la ra

Sr bi ja je pro šle go di ne u Ru si-
ju iz ve zla sve žih ja bu ka i kru ša ka 
u vred no sti oko 83 mi li o na do la-
ra, iz ja vi la je  mi ni star ka po ljo-
pri vre de i za šti te ži vot ne sre di ne 
Sne ža na Bo go sa vlje vić Bo ško vić.

Ona je ka za la da je Sr bi ja to-
kom pro šle go di ne u Ru si ju iz vo-
zi la mleč ne pro iz vo de, me so, sve-
že i smr znu to vo će i po vr će, da je 
to tr ži šte otvo re no za pro iz vo de iz 
Sr bi je, ali da ne ma do volj no ko li-
či na za iz voz.

Go vo re ći o pla sma nu me sa na 
ru sko tr ži šte, po red ma log stoč-
nog fon da ko ji ima Sr bi ja i za bra-
ne pro la ska svinj skog me sa kroz 
ze mlje Evrop ske uni je, Bo go sa-
vlje vić Bo ško vić je ka za la da Sr-
bi ja ima 51 oda bra ni obje kat za 
pla sman pro iz vo da od mle ka i 
me sa u Ru si ji.

- Ru si su za in te re so va ni is klju-
či vo za srp sko me so. Mi smo od 
2014. go di ne po če li da iz vo zi mo 
ko li či ne ko je su nam bi le na ras-
po la ga nju, mi smo za do volj ni. 
Svinj sko me so mo že mo iz vo zi ti u 
Ru si ju, ali pro blem je tran sport, 
jer tran zit ide pre ko Lu ke Bar i 
tra je 45 do 60 da na, jer nam ni je 
do zvo lje no da pro đe mo kroz ze-
mlje Evrop ske uni je zbog vak ci-
na ci je pro tiv svinj ske ku ge - ka-
za la je mi ni star ka.

BE O GRAD • PO SE TA PRED STAV NI KA 
RU SKOG MI NI STAR STVA PO LJO PRI VRE DE

Ve ći iz voz na še 
po ljo pri vre de

Na še ja bu ke za ru ske kup ce 
(Fo to: M. Mi le u snić)
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Niskaotkupnacenaživestoke
i nekontrolisan uvoz mesa,
mnogenašestočarenaterali

sudaprestanusuzgojem i tovom
svinja, goveda i ovaca. Jedan od
njih je iĐorđeLapčević iz Stare
Pazove. Do skoro Lapčević je, uz
obradu 60 hektara zemlje, tovio i
po50-akjunadi,istotolikosvinjau
dva-tri turnusa i držao 50 ovaca i
četiri–petkrava.Međutim,sadaje

rešiodazatresvojstočni fond,jer
nemanatomenikakvezarade.
–Nemogudaradimsgubitkom.

Rasprodaosamisvinje,znatekakva
je cena tovljenika bila. Imam još
petkrmačakojesamišaoklaničari-
madanudimpo100dinarazakilo-
gram.Svinjaćudržatisamokoliko
mi treba zadomaćinstvo, a i ovce
sam,takođerasprodao jernemam
kome jagnjad da prodam. Ostavio

sampet-šestovacazasvojepotre-
be,aiodtovajunadisamodustao.
Razlozisupoznati,niskacenasto-
ke živemere i nekontrolisan uvoz
mesa.Zamislite,kadjatovimjune
godinudanainanjemuzaradim50
evra,aonajklaničarkojiodmene
kupiiprodamesozajedandan,na
njemuzaradiod250do300evra.
Pana čemu jeondaproizvođač, a
danegovorimoraznimuredbama
koje se svake godinemenjaju i ja
tu,kaonivećinastočaranemogu
dasesnađem.Jenostavno,neukla-
pamseuteceneirešiosamdaod-
ustanemodstočarstva– izjavio je
zanaš listĐorđeLapčević,dodav-
šidaćenastavitidasebaviratar-
stvomdoktobudeišlo.
Onzameranadležnimorganimai

državinalošemodnosupremapo-
ljoprivredi koja bi trebala da bude
prioriteturazvojuzemljeipostavlja
pitanje zašto ne daju svakom po-
ljoprivrednikuonajnovackojidaju
strancimazaotvaranjenovihradnih
mesta iobavežugadaimgavrati
kroztovljenike,ilipakdaobezbede
sredstvazatelad,padaimseona
vratekrozjunad,inaravno,dace-
neživestokedržavagarantuje,pa

daistočarimazaradunatomeida
budeizaizvoz.Ovakosveseodvija
stihijski.Ištaljudidarade,negoda
odustanu od uzgoja stoke? Možda
ovaidejainijeloša.
Predloge poljoprivrednika, kako

rečeLapčevićtrebačutiiuvažitijer
onisutikojiznajucenuiteretsvo-
je proizvodnje. Dakako, da se sve
nemože prepuštati stihiji tržišta i
da srpskim zemljoradnicima treba

pomoći u organizaciji i posredova-
nju po pitanju plasmana. Ostaje
pitanje ko to treba da radi. Da li
lica u lokalnim samoupravma za-
dužena za oblast poljoprivrede u
koordinaciji s višim organima, ili
udruženjapoljoprivrednika,zako-
jesečini,dajošuveknemajutaj
potencijal.Usvakomslučaju,po-
moćjepotrebna,posebnomalimi
srednjimgazdinstvima. G. M.

Mesonajlošijegkvalitetaviše
nećemoćidabudeuvezeno
uSrbiju.Naime,novimPra-

vilnikomokvalitetuusitnjenogmesa,
poluproizvoda i proizvoda odmesa,
koji jeuprimeni odprvog januara,
prerađivačka mesna industrija više
nemožedauvozinajlošijukategoriju
mehaničkiokoštenogmesa,kojese
koristilouproizvodnjiviršli,kobasica,
salama i pljeskavica. Poslednjih ne-
kolikogodinauvozuSrbijunajlošije
kategorije pilećeg i svinjskog mesa
znatno jeuvećan,a istovremeno je
povećanbrojmalihproizvođača jef-
tinihmesnihprerađevinakojisu,za-
hvaljujući činjenici da nisu koristili
domaće meso, dali značajan dopri-
nosurušavanjudomaćegstočarstva.
Značajnu ulogu u donošenju i

usvajanju Pravilnika od kojeg će,
kakoseističe,koristimatinesamo
potrošačimesaimesnihprerađevi-
nanegoipoljoprivrednici,imalajei
Unijapoljoprivrednihproizvođačaiz
SremskeMitrovicekojajebilaije-
danodglavnihpokretačaakcijeza
izmenustarogpravilnika.Kakojeu
izjavizamedijeviseputanapome-
nuoprvičovekUnijeZlatanĐurić,
akcija je pokrenuta pre osamme-
seciidonošenjemnovogPravilnika,
urodilajeplodom.

- Akcija za izmenu Pravilnika o
kvalitetuusitnjenogmesa,polupro-
izvodaodmesaiproizvodaodme-
sa pokrenuta je pre osammeseci,
azahvaljujućinjojnoviPravilnikje
stupionasnaguprvogdanaovego-
dine.OvimPravilnikomseautomat-
ski zabranjuje upotreba separisa-
nogmesaukojemjenivokalcijuma
većiod0,10mgpokilogramu.Toje

velikapobedazanas,jerovimPra-
vilnikomseštitizdravljenacijeiza-
branjujeuvozonekategorijemesa
kojauEvropskojUnijinijedozvolje-
nanizaishranupasaimačaka.Ov-
deuSrbijisusetimmesomhranili
ljudi, što je jedna velika sramota,
rekaojeĐurić.
Poslednjih nekoliko godina uvoz

uSrbijunajlošijekategorijepilećeg
i svinjskog mesa znatno je uve-
ćan,aistovremenojepovećanbroj
malih proizvođača jeftinih mesnih
prerađevina.Takoje,primeraradi,
tokom 2013. godine pet najvećih
prerađivača uvezlo je jeftinih me-
snih prerađevina u vrednosti 13,5
milionaevra.OvesirovinesuuSr-
biju stizale uglavnom iz evropskih
zemalja,Austrije,Španije,Danske,
MađarskeiBosneiHercegovine,po
ceni60dinarapokilogramu.Govo-
rećiobudućnostivećuveženihkoli-
činamesa,Đurićističedaćeistobi-
tiuništeno,kakobikontrolamogla
štopredapočne.
-Dostavljaćemomesonaanalizu

akreditovanimlaboratorijamauze-
mljiiinostranstvu,nemamoname-
ru da odustanemo, jer konačno je
došlonareddajedemozdravoiis-
pravnomeso.MesarisunanovPra-
vilnikreagovaliburno,žalbesubile

nasvestrane,pritisciraznihlobija,
alinismopopustili,saopštiojeme-
dijimaĐurić i dodaoda jeenorm-
niuvozprošlegodineod skoro27
milionakilogramanajlošijekatego-
rije separisanogmesa i preko150
hiljada živih svinjaonemogućioda
domaći poljoprivrednici, odnosno
svinjariprodajusvojesvinje,dasu
oneprodavaneubescenje,adani-
supomoglačaknidvainterventna
otkupaRobnihrezervi.
- Proizvodnja svinja u Srbiji je

stabilizovana zahaljujući Robnim
rezervama, primenom novog Pra-
vilnikaočekujemboljusituacijuna

ovom polju. Unija je juče imala u
gostima predstavnika Ruske fede-
racije inapravilismonekidogovor
oko izvoza, međutim postoji pro-
blemjerjevelikibrojnašihklanica
dobilozabranuizvozauRusijuzbog
togaštosuovdeprerađivalisvinje
uvezene iz EU koje su uzgajane u
takozvanombrzomtovuod86da-
natokomkojegsekoristehormoni
iantibioticištouEvropitakođenije
dozvoljeno.Našimesarisutomeso
slalizaRusiju inažalost,aliočeki-
vano tomeso jevraćeno, jasan je
Đurić. 
 S.Lapčević

STARAPAZOVA•ĐORĐELAPČEVIĆODUSTAJEODUZGOJASTOKE

Nemazaradenatovljenicima
-Tovimjunegodinudanainanjemuzaradim50evra,aklaničarkojiodmenekupiiprodamesozajedandan,
nanjemuzaradiod250do300evra–pričaĐorđeLapčević

Uz goj to vlje ni ka se ne is pla ti Ni kra ve ne vre di dr ža ti

SREMSKAMITROVICA•UNIJAPOLJOPRIVREDNIHPROIZVOĐAČAUSPELAUSVOJOJAKCIJI

DonetnoviPravilnikokvalitetumesa
ZnačajnuuloguudonošenjuiusvajanjuPravilnikaodkojegće,kakoseističe,koristimatinesamopotrošači
mesaimesnihprerađevinanegoipoljoprivrednici,imalajeiUnijapoljoprivrednihproizvođačaizSremske
Mitrovicekojajebilaijedanodglavnihpokretačaakcijezaizmenustarogpravilnika

Mehaničkiodvojenomesona-
staje kada se, na primer, sa pi-
letaodvojenjegovinajkvalitetniji
delovi–file,batak,karabatak,a
ostaci se pod visokim pritiskom
skinu sa kostiju, najčešće leđa.
Takosedobijamesnasmesakoja
seu prerađivačkoj industriji do-
daje prerađevinama. Takvo me-
sonesadržikvalitetneproteine,
a često se u njemu pronalaze i
većekoncentracijekalcijumane-

go što je dozvoljeno. To se do-
gađa, jer ostaci do maksimuma
„prolaze”krozseparatorepaseu
smesinalazeisamlevenečestice
kostiju.
Prema dosadašnjim propisi-

ma,maksimalnakoličinakalciju-
ma koja jemogla da se nađe u
mehanički separatisanom mesu,
bilaje150miligramana100gra-
ma. Ta količna je sada smanje-
nanamaksimalno100miligrama

štoodgovarakoličnikalcijumau
čistommesubezprimesamleve-
nihkostiju.Unošenjeviškakalci-
juma kroz hranu nije dobro, jer
se tada nrušava njegov odnos
safosforom,aovadvaelementa
treba da su u ravnoteži kako bi
mogli da budu optimalno iskori-
šćeniuishrani.Drugalošastrana
jeftinihmesnihprerađevinajeste
toštoimajuviševodeimasti,a
manjeproteina.

Višemastiivode-manjeproteina

Zla tan Đu rić 

Ne ma vi še uvo za lo šeg usit nje nog me sa

Ho će li se sta bi li zo va ti pro iz vod nja svi nja?
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SREMSKA

POLJOPRIVREDA

Srp skoj pra vo slav noj cr kvi u Bo sni i 
Her ce go vi ni, a po seb no u Sa ra je
vu, ni je vra će na na ci o na li zo va na 

imo vi na. Ta kav slu čaj ni je sa imo vi nom 
Ri mo ka to lič ke cr kve i Islam ske ver ske 
za jed ni ce. S tim u ve zi, mi tro po lit da
bro bo san ski Ni ko laj ka že da se tek od
ne dav no po če lo ne što na to me ra di ti.

“Me đu re li gij sko ve će je do ne lo od lu
ku da se imo vi na vra ti oni ma ko ji ma je 
od u ze ta, pa i cr kva ma i ver skim za jed
ni ca ma. Mi naj pre tra ži mo da nam se 
vra ti ote ta zgra da Sa ra jev ske bo go slo
vi je, ko ja je kao vi so ka te o lo ška ško la 
u Sa ra je vu osno va na pre 126 go di na. 
Ona je maj ka svih vi so kih ško la u Bo
sni i Her ce go vi ni, svi đa lo se to ne ko
me ili ne. Pro šlo je tri de ce ni je ka ko je 
Sve ti si nod Srp ske pra vo slav ne cr kve, 
kao iz vr šni or gan Sve tog ar hi je rej skog 
sa bo ra, tra žio da nam se vra ti zgra da 
Bo go slo vi je, ali to do da nas ni je uči nje
no. No vu zgra du Bo go slo vi je u Sa ra je vu 
tre ba lo je po di ći pred sam Dru gi svet
ski rat, za jed no sa škol skom cr kvom, 
na me stu gde se da nas na la zi zgra da 
Par la men ta Bo sne i Her ce go vi ne i zgra
da Za jed nič kih in sti tu ci ja BiH, ko ja je 
ne dav no ob no vlje na uz po moć grč ke 
vla de. Na tom ze mlji štu je bi lo gro blje, 
pra vo slav no i deo ri mo ka to lič kog ko je je 
od njih ot ku plje no. Gro blja su pre ra ta iz
me šte na, a sru še na je i je dan ve ća ku
ća, ura đen je idej ni pro je kat i sve je bi lo 
sprem no za po če tak grad nje.

Sve ti si nod je u pri pre mu i ot kup ze
mlji šta ulo žio oko mi lion pred rat nih di na
ra. Ali, do grad nje ni ka da ni je do šlo zbog 
ra ta i po gro ma srp skog sta nov ni štva”, 
ka že za jav nost mi tro po lit da bro bo san
ski Ni ko la i do da je da je Iz vr šno ve će SR 
Bo sne i Her ce go vi ne 1990. go di ne do ne
lo od lu ku da se zgra da Bo go slo vi je vra ti 
Srp skoj cr kvi, ali to ni do da nas ni je re
a li zo va no.

On pre ci zi ra da je pre po sled njeg ra ta, 
Eko nom ski fa kul tet u Sa ra je vu, ko ji od 
še zde se tih go di na do da nas ko ri sti zgra
du Bo go slo vi je, do bio dru gu zgra du i 
pri mio no vac za pre se lje nje u nju.  ,,Se
lid ba je po če la, ali ni je do vr še na zbog 
po čet ka ra ta. Mi ne pre sta no ra di mo i 
tra ži mo da nam se zgra da Bo go slo vi je 
vra ti, i to za jed no sa no vim objek tom 
ko ji je kao aneks do zi dan uz nju. O to
me sa svim re le vant nim či ni o ci ma vla sti 
raz go va ra mo i na da mo se da će se taj 
pro blem ko nač no po zi tiv no re ši ti”, is ti če 
otac Ni ko la.

Osvr ću ći se na po vra tak u BiH, mi
tro po lit Ni ko la ka že da je jed na od ra na 
pro šlog ra ta i to što su Sa ra je vo na pu
sti li mno gi nje go vi sta nov ni ci, a me đu 
nji ma i ogro man broj Sr ba. On pod se ća 
da je da nas Sa ra je vo sko ro jed no na ci
o nal ni grad. „Mo žda je Sa ra je vo sa mo 
je dan od ra di kal nih pri me ra, jer ka da 
se iz jed nog gra da ise li vi še od 150.000 
pri pad ni ka jed nog na ro da, taj grad se 
te ško mo že vi še na zi va ti mul ti et nič kim. 
Bez ob zi ra na ovo, mno gim srp skim in
te lek tu al ci ma i po li ti ča ri ma za me ram 
što se ola ko od ri ču Sa ra je va, go vo re ći 
da je to ne či ji tu đi grad i da u nje mu Sr
bi i ne ži ve. Sa ra je vo je od vaj ka da bio i 
srp ski grad i on je je dan od do ka za da 
pra vo slav ni Sr bi ni su ne ka kvi do šlja ci u 
ovu ze mlju, ne go da su ov de svo ji na 
svo me.

Po red mno gih za du žbi na Ne ma nji ća, 
Pa vlo vi ća, Ko sa ča i dru gih srp skih vel
mo ža, do kaz ovo me je i sa ra jev ska Sta
ra cr kva ko ja je odo le va la i zu bu vre me
na i ne pri ja telj ski na stro je nim vla sti ma, 
kao spo me nik na šeg ve kov nog po sto
ja nja u ovim gra du i u Bo sni i Her ce go
vi ni”, is ti če mi tro po lit Ni ko laj i do da je: 
„Že lja nam je da se pra vo slav ni srp ski 
na rod vra ti u Sa ra je vo i dru ge kra je ve 
BiH oda kle je si lom iz gnan, ali i da se 
svi na to ko jem na ro du ili ve ri pri pa da
li, ali za ostva re nje ove že lje mno gi u 
ovoj ze mljo mo ra ju da se po tru de. Ni je 
do volj na sa mo že lja.” U Bo žić noj po ru ci 
Ni ko la je na gla sio da u sve tu pre o vla
da va sta nje sve op šteg čo ve ko vog pa da, 
što ne ga tiv no uti če na na še po ro di ce i 
dru štvo uop šte.

„Sve ovo re me ti si stem vred no sti 
kod čo ve ka, pa ima mo re zul tat da je 
po ro di ca, ta osnov na za jed ni ca, iz gu bi la 
svoj zna čaj u dru štvu. Na šu de cu pre
tva ra mo u in di vi due ko je te ško funk ci
o ni šu u za jed ni ci: te ško se od lu ču ju na 
brak, po ro di cu, la ko se raz vo de 
jer ni su sprem ni na kom pro mi
se. Mno gi ne raz u me ju da lju bav 
zna či od ri ca nje i žr tvo va nje za 
dru go ga, i to tre ba da je obo
stra no. Lju bav zna či pri hva ta nje 
dru go ga ona kvog ka kav on je
ste, a ne da tog dru gog ob li ku je
mo po svo jim me ra ma i že lja ma.
Iz laz iz ove kri ze je u po vrat ku 
stvar nim vred no sti ma ko je ni su 
za bo ra vlje ne, ali su ne gde u za
peć ku”, sma tra Ni ko la. (8. ja nu ar 
2009.g.)

Ob no va obje ka ta SPC 
u Hr vat skoj

Port pa rol mi ni star stva Na ta ša 
Pe tri njak iz ja vi la je Ta nju gu da 
mi ni star stvo kul tu re kon ti nu i ra
no su fi nan si ra ob no vu obje ka ta 
SPC. Me đu objek ti ma či ju ob no
vu su fi nan si ra mi ni star stvo su 
sa bor ni hram u Pa kra cu i vla di
čan ski dvor, ko ji su u rat nim dej
stvi ma, ali i ka sni jim mi ni ra njem 
i de va sta ci jom, pre tr pe li znat
na ošte će nja. Ukup no odo bre
na sred stva za pro gra me za šti te 
kul tur nih do ba ra SPC za pro šlu 
su go di nu iz no si la 5.467.390 ku
na (723.200 evra), od to ga 5.195.000 
ku na (687.170 evra) za 42 pro gra ma 
za za šti tu ne po kret nih kul tur nih do ba ra 
i 272.390 ku na (36.030 evra) za de vet 
pro gra ma za za šti tu po kret nih kul tur nih 
do ba ra.

Za ovu go di nu pred vi đe no je se dam 
mi li o na ku na u ukup no 52 pro gra ma, 
od to ga 6.754.180 ku na (893.400 evra) 
u 48 pro gra ma za za šti tu ne po kret nih 
kul tur nih do ba ra i 94.300 ku na (12.500 
evra), od no sno če ti ri pro gra ma za za
šti tu po kret nih kul tur nih do ba ra.

Ob no vu Epi skop skog dvo ra epar hi je 
sla von ske u Pa kra cu mi ni star stvo kul tu
re su fi nan si ra od 2002. go di ne. Do pro
šle go di ne mi ni star stvo je ukup no ulo ži
lo 3.347.500 ku na (442.800 evra), dok 
je za ovu go di nu pred vi đe no 200.000 
ku na (26.455 evra).

Do sa da je ra đe na ob no va unu tra
šnjih zi do va i kro vi šta ko je je po sled njih 

go di na ob no vlje no, ta ko da zgra da ne 
pro pa da zbog vla ge.

Ra di se i na ob no vi sa bor nog hra ma 
Sv. Tro ji ce na ko me je po sta vljen krov 
i u ko me se, iako se vr še ra do vi, oba
vlja ju ver ski ob re di. Je di na zgra da či ja 
ob no va ni je po če ta je zgra da ne ka da
šnje bo go slo vi je, ta ko đe sru še na u po
sled njem ra tu.

Sta nje s ob no vom u Kar lov cu je 
znat no bo lje jer je sa bor ni hram Sv. Ni
ko la ja, ko ji je 1991. mi ni ran, ob no vljen 
2007. i ko li ko je to mo gu će vra ćen u 
pr vo bit ni ob lik.

U to ku je ob no va se di šta gor njo kar
lo vač ke epa r hi je ko je je, kao i pro sto
ri je SPC kar lo vač ke, 1993. mi ni ra no. 
Mi ni star stvo kul tu re su fi nan si ra ob no
vu Epar hij skog dvo ra i Pa ro hij skog do ma 
u Kar lov cu od 2010. go di ne sa ukup no 
700.000 ku na (92.600 evra), dok je za 
ovu go di nu pred vi đe no 300.000 ku na 
(39.680 evra).

Na pi ta nje ka ko na pre du je sa rad nja 
u tra že nju i vra ća nju cr kve nih umet ni
na, Pe tri njak je re kla da je, što se ti če 
po vra ća ja de la iz Sr bi je u pro le će 2012. 
go di ne pot pi san pro to kol iz me đu Hr vat
ske i Sr bi je o po vra tu 1.096 pred me ta, 
pre te žno iko na, do kra ja ove go di ne. 
Umet ni ne su bi le na re sta u ra ci ji, a pot
pi sa nim pro to ko lom do go vo re no je da 
se pre o sta le vra ća ju br zi nom ko jom hr
vat ska stra na bu de obez be đi va la uslo ve 
za nji hov sme štaj. 

„Bla go tre ba bi ti do stup no po se ti o
ci ma, ali mo ra bi ti u ade kvat nim uslo
vi ma i do bro ču va no”, re kla je g. Pe tri
njak. (19. ja nu ar 2013.g.)

Ku po vi na sop stve ne 
ze mlje

Ostr vo cve ća pr vih da na 2003. 
go di ne bi lo je vru ća te ma u Cr noj 
Go ri. Vo de oko ne ka da šnjeg le to va
li šta kod Tiv ta us ta la sa la je tr go vi na 

ostr vom, či ji de ta lji su do če
ka ni na nož u de lu cr no gor ske 
jav no sti.

Ka ko je bi lo sa op šte no jav
no sti, uoči bo žić nih pra zni ka 
2003. go di ne, Mi ni star stvo od
bra ne SR Ju go sla vi je i Mi tro po
li ja cr no go gor skopri mor ska, 
sklo pi li su 12. de cem bra 2002. 
go di ne u Be o gra du ugo vor na 
osno vu ko ga SPC, od no sno nje
na Mi tro po li ja u Cr noj Go ri, po
sta je vla snik ju go za pad nog de
la Ostr va cvi je ća. Za po vr ši nu 
od 10.000 kva drat nih me ta ra 
na Ostr vu cvi je ća, 13 stam
be nih obje ka ta po vr ši ne 741 
me tar kva drat ni i bi fea po vr ši
ne 39 kva dra ta, cr kva je voj sci 
ustu pi la 32.246 kva drat nih me
ta ra ze mlje u La stvi Gr balj skoj, 
ne da le ko od Bu dve. 

„Aran žman sklo pljen iz me đu 
po sled njeg sa ve znog mi ni stra 
od bra ne u SR Ju go sla vi ji (do 
200l. go di ne) Ve li mi ra Ra do je
vi ća i mi tro po li ta cr no gor sko
pri mor skog Am fi lo hi ja Ra do vi
ća oko Ostr va cvi je ća, naj ve
ro vat ni je će do ži ve ti fi ja sko”, 
ja vi li su od mah iz Di rek ci je za 

ne kret ni ne Cr ne Go re i Skup šti ne op
šti ne Ti vat. Tim po vo dom, Mi tro po
li ja cr no gor skopri mor ska iz da la je 
sa op šte nje za jav nost u ko me pod
se ća da je spor no ze mlji šte za pra
vo „de ce ni ja ma uni šta va na Pre vla ka 
Sve tih Ar han ge la, ko joj je ukra de no 
ime i pre tvo re na je u Ostr vo cvi je ća”, 
kao i da „ugo vo rom o za me ni ze mlji
šta sa Voj skom Ju go sla vi je, Mi tro po
li ja po tre ći put u po sled nja dva ve ka 
ku pu je svo ju ve kov nu imo vi nu!”

Na ta pe tu se na šao ta da šnji sa
ve znim mi ni star od bra ne SRJ Ve li mir 
Ra do je vić, ko ji je po me nu ti ugo vor 
pot pi sao sa mi tro po li tom Am fi lo hi
jem. On je bio op tu žen za „užur ban 
rad” pre do no še nja no vog za ko na 
o voj sci u no voj Dr žav noj za jed ni ci 
Sr bi je i Cr ne Go re, pre ma ko je mu, 
ka ko tvr de u Pod go ri ci, imo vi na VJ 
tre ba da pri pad ne dr ža vi čla ni ci na 
či joj te ri to ri ji se na la zi. Ve li mir

Ra do je vić je, od go va ra ju ći na na
pa de, is ta kao da ni je bi lo ni ka kvih 
za ku li sa nih rad nji u ovom po slu.

„Mi tro po li ja je već du že vre me za
in te re so va na za Ostr vo cve ća, u de lu 
či ji je vla snik Sa ve zna dr ža va. Ja vi la 
se ured no Sa ve znoj vla di, po što je 
Voj ska pro ce ni la da joj ta ze mlja ne
će bi ti po treb na. Na osno vu od lu ka 
Ge ne ral šta ba VJ i po sled nje Sa ve
zne vla de u SRJ, sklo pljen je ugo vor 
o za me ni ne po kret no sti u pot pu no 
re gu lar nom po stup ku”, iz ja vio je za 
jav nost Ra do je vić. Po tom su usle di la 
re a go va nja u op šti ni Ti vat, na či joj 
se te ri to ri ji ostr vo na la zi.

 „Ceo po stu pak za me ne iz ve den 
je bez sa gla sno sti vla sti Cr ne Go re, 
što je ne do pu sti vo.

Ra di se o imo vi ni ko ja ni je u di
rekt noj funk ci ji bez bed no sti, voj ske 
ili voj nih po tre ba, već je reč o voj nim 
tu ri stič kim ka pa ci te ti ma. Op šti na Ti
vat ima pla no ve ka da je u pi ta nju 

ovo ostr vo. Oni se od no se na raz voj 
tu ri zma na ovom pod ruč ju. Po sre di 
je iz u zet no atrak tiv na lo ka ci ja. Ovom 
za me nom naš raz voj ni kon cept je do
ve den u pi ta nje. Ako se odva ja po lo
vi na ostr va, te ško da ono mo že bi ti u 
tu ri stič koj funk ci ji”, na veo je ta da šnji 
gra do na čel nik Tiv ta Zo ran Ra do vić.

Re a go va la je i Mi tro po li ja cr no gor
skopri mor ska, is ti ču ći u svom sa op
šte nju da su na pa di zlo na mer ni i da 
ima ju za cilj ob ma nu i pred sta vlja nje 
u la žnom sve tlu i Mi tro po li je i sad već 
biv še Voj ske Ju go sla vi je.

„Na mer no se skri va od jav no sti da 
je ov de po sre di drev ni ma na stir Sve
tog Ar han ge la Mi ha i la, ve kov no se di
šte zet skih epi sko pa i mi tro po li ta, ko je 
pred sta vlja hri šćan sko sve ti li šte bez 
pre ki da od IV ve ka do da nas. Skri va 
se i da se ov de ra di o ar he o lo škom 
lo ka li te tu iz rim skih vre me na od pr
vo ra zred nog isto rij skokul tur nog i 
du hov nog zna ča ja, na či jem se is
tra ži va nju s pre ki di ma ra di pu nih po
la ve ka. Še zde se tih go di na pro šlog 
ve ka na sil no je eks pro pri sa na ma
na stir ska imo vi na či me je ma na stir 
Pre vla ka prak tič no do ve den do uni
šte nja. To ugro ža va nje je oti šlo do
tle da je 1996. go di ne čak i pro stor 
iz me đu ru še vi na Sa bor nog hra ma 
Sv. Ar han ge la i hra ma Sve te Tro ji ce 
upi san u ka ta star na dru gog vla sni ka 
(voj ska). Ono što se ta ko đe ne sa
op šta va je či nje ni ca da je Mi tro po li ja 
u ci lju ob no ve i za šti te ovog sve ti li
šta, ugo vo rom o za me ni ze mlji šta na 
Pre vla ci sa VJ, u stva ri po tre ći put u 
po sled nja dva ve ka ku pi la svo ju ve
kov nu imo vi nu. Pr vi put je to uči ni
la Ka ta ri na Vla di sa vlje vić po čet kom, 
a dru gi put ar hi man drit Ni ći for Du
čić kra jem XIX ve ka, i evo tre ći put 
sa ma Mi tro po li ja ustu piv ši sad svo ju 
ze mlju ma na sti ra Pod la stva za svo ju 
ze mlju na Pre vla ci Voj sci Ju go sla vi je. 
„Tre ba ima ti u vi du i to da bi Za ko
nom o re sti tu ci ji imo vi ne, iz gla sa nim 
u Skup šti ni Cr ne Go re, ova ze mlja, i 
to još ve ći deo od ono ga ko ji je za
me njen sa Voj skom, tre ba lo da bu de 
bes plat no vra će na Cr kvi”, po ru ču ju 
iz Mi tro po li je cr no gor skopri mor ske.

U Mi tro po li ji još skre ću pa žnju da 
se ustu plje na ze mlja od 32.000 kva
drat nih me ta ra, u za me nu za 10.000 
kva dra ta na Pre vla ci, na la zi uz ma gi
stral ni put Bu dva–Ko tor, ne da le ko od 
pla že Jaz i da će iz da na u dan sve 
vi še do bi ja ti na vred no sti. Da u ugo
vo ru iz me đu VJ i Mi tro po li je cr no gor
skopri mor ske o za me ni ze mlji šta 
ne ma ni čeg ne re gu lar nog po tvr di li su 
ta da i u Sa ve znoj vla di. Za kon o re sti
tu ci ji imo vi ne u Cr noj Go ri je do net, ali 
Cr kvi još ni šta ni je vra će no.

 (Nastavićese)

(De lo vi iz knji ge  Bra ni sla va Gu la na 
„Sudbinaoduzeteimovine˝.Knjigase
moženaručiti(cena2.000,00dinara)
kodizdavačabanatskikulturnicentar,
JNA 35, Novo Miloševo, e-mail:ba-
natskikulturni centar@gmail.com ili
natel023/783-155 ilikodautorana
e-mail:gulan@nscable.net ili na tel.
063/8-666-527).

SUD BI NA OD U ZE TE CR KVE NE IMO VI NE

Po vra tak stvar nim vred no sti ma
Sa ra je vo je od vaj ka da bio i srp ski grad i ono je je dan od do ka za da pra vo slav ni Sr bi ni su do šlja ci u ovu ze mlju, 
ne go su svo ji na svo me
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Tržište cigareta u Srbiji se sma
njuje iz godineugodinu, a du
vanskekompanijeidržavaupiru

prstomušvercereduvana icigareta,
zbog kojih, kako kažu, samo država
ima štetu veću od 100 miliona evra
godišnje. Kako bi se  ,,crno’’ tržište
duvana svelo na najmanju moguću
merupredstavniciGrupacije proizvo
djačaipreradjivačaduvanaUdruženja
zapoljopriVreduiprehrambenuindu
strijuPrivrednekomoreSrbije(PKS),
predložilisunadležnimau10tačaka,
noveizmeneZakonaoduvanu.Razlog
ještoinspektorirazličitotumačepoje
dinezakonskeodredbe,pasedešava
dajekrozborbuprotiv,,crnog’’tržišta
blokiranilegalanposaouproizvodnji
itrgovinisaduvanom.USrbijijepro
teklihgodinaduvanomuprosekubilo
zasejano 6.200 hektara i na toj po
vršini jeproizvedenodo10.016tona
duvana.
MilanKužnik,izPrivrednekomore

Srbije,kojisevi[edecenijauovojaso
cijacijiprivredebavioduvanom,isticao
jedajeranije,svedo2014,godine,u
švercubilooko4.000tonaduvana,ali
da je zahvaljujući angažovanim me
rama države, odnosno inspekcijskih
službi,carina idrugihorgana,tosad
prepolovljeno.Prosto jeneprimereno
dauXXI veku imamo takvupojavu,
kažeon.Bilojetogaitekakounaj
goreratnoiposleratnovreme,asada
ponovoimamošverccigareta,doduše
uznatnomanjojmeri.Dakle,ilegalna
prodajaduvana raste ili opadau za
visnosti i odakciznepolitike zemalja
uregionu.

Šverc,pokazatelj
standarda
Kakoističuuduvanskimkompani

jama, ukupan promet u maloprodaji
zbogšvercaduvana lane jeumanjen
za 22,5 milijardi dinara. Jedan kilo
gramnelegalnogrezanogduvana,ka
žu,značiminimum10.500dinarama
njiprometumaloprodaji.Inače,šverc
je,izmedjuostalog,ipokazateljlošeg
standardastanovništva.
Predsednik Grupacije proizvođača

duvana u PKS, Djordjo Radojičić,
kažedajerezaniduvankojisenalazi
na „crnom’’ tržištu,uglavnomdoma
ćeproizvodnje,jerjedinonatajnačin
proizvodjači dolaze do neke zarade.
USrbijisepovećaošvercduvanaici
gareta,kojesuzapetinu jeftinijeod
onih u legalnim tokovima, a država
gubimilione jer nenaplaćuje akcize i
poreznadodatuvrednost,pričemuje
trenutnokodrezanogduvana,,crno’’
tržištenekolikoputavećeodlegalnog.
Pre nešto više od šest godina, kada
supočelastalnaposkupljenjacigareta
koja traju i danas, kodnas je svega
jedanodstopušačakoristiorezanidu
van,dokjedanastajprocenatprema

šio20osto.Dakle,zasamonekoliko
godinapotražnjazarezanimduvanom
jeznačajnopovećana,što jeotvorilo
ogromanprostorzašvervc,pogotovo
štosuzasolidnuzaradudovoljneire
lativnomalekoličine.
Proizvođačiduvananemajuinte

resdasebaveovimposlom,bezob
zira na to što fabrike cigareta imaju
maksimalne otkupne cene. To ipak
nije dovoljno bez stimulacije države.
Zatoseporoizvođačidovijaju,pauci
ljuzaradeprodajuduvanšvercerima.
Kadabidržavadavalapremije,bar30
ili 40 centi po kilogramu, zamrlo bi
,,crno’’tržište.Tadabiimalaimoralno
pravoda suzbija ,,crno’’ tržište i do
bilabipotpuniuviduproizvodnju,jer
onaj ko ne proda sve što proizvede,
izgubio bi pravo na premiju. Medju
tim,poslednjihgodinadržavaneželi
da stimuliše proizvodnju duvana, jer
tonečinenizemljeEU.Nestimulišu
države, ali regioni i te kako pomažu
proizvodjačeduvana,jerjetoprofita
bilno.Zatoiprocenjujemodajesvaka
četvrtailipetacigaretanatržištesti
gla iz ,,crne’’ zone.To znači da seu
nelegalnimkanalimanalazeogromne
količineraznogduvanaicigaretabez
akciznihmarkica,kojeseprodajupo
pijacama,putemoglasapačakipreko
interneta.UpojedinimregionimaHr
vatske i BiHproizvodjači dobijaju80
centipokilogramu,auMakedonijičak
jedanevro.PremaZakonuotrgovini,
napijacamauSrbijinesmejudase
prodaju duvan, akcizna roba, lekovi,
petarde,naftainaftniderivatikaže
Radojičić.
PredragStojanović, direktor fa

brike duvana u Senti, kaže da je do
cvetanja„crnog’’tržištaduvanadošlo
jersepojaviovelikibrojtrgovacakoji
nemajunikakveobavezepremadrža
vi,neulažuineugovarajuproizvodnju,
a koji plaćaju domaćim proizvođači
maodpetdosedamevrazakilogram

duvana,štojevišenegoštoimnude
legalniotkupljivačiiperadjivačiduva
na.
IstraživanjePoljoprivrednog fakul

tetauBeogradupokazalojedajere
zaniduvankojiseprodajenapijaca
masumnjivogkvaliteta.Dimtogdu
vanasadrži300odstovišeugljenmo
nokisa,200odstokatranai30odsto
višenikotinaodmaksimalnihkoličina
propisanihzakonom,auvećiniuzora
karegistrovanojeprisustvopesticida,
budjiiprašine,insekatainjihovihlar
vi.U2013.godini zaplenjenoi je7,4
tona švercovanog duvana. To je još
uvekskromandeoodukupnoproce
njene količine duvana na ilegalnom
tržištu koga ima više od 2.100 tona
ovogtrenutka.
Broj pušača u Srbiji u poslednjih

deset godina smanjen je za sedam
odsto ali podaci pokazuju da sva
ko drugo domaćinstvo ima najmanje
jednog člana pušača. Podaci Svetske
fondacije za zdravlje pluća i Američ
kogdruštvazaborbuprotivrakapo
kazujudagradjaniSrbijepušenajviše
cigaretapoglavistanovnika.USrbiji
dnevnozacigareteljuditroše4,1mi
liona evra, navodi se u podacima te
organizacije.Oko10.000tonaduvana
proizvedeseuSrbiji.Timposlombavi
sevišeod5.000radnika,atometreba
dodatii1.000radnikauobradiitran
sportu. Ako bi se uvele stimulacije i
povećalaproizvodnja,ovdesenajbrže
možeipovećatibrojzaposlenih.Srbi
jabimogla idaudvostručiproizvod
njuduvana,ali ibroj radnikakoji se
baveovimposlom.Samimtimbibio
ipunijibudžet,daklevišestrukakorist
zadržavu.

Borbaprotiv
krijumčarenja
Izdanaudannagraničnimprela

zima i srpskim drumovima, carinici,

policajci i poreznici otkrivaju i plene
tone ilegalnih cigareta i rezanog du
vana, koji su namenjeni domaćem i
stranomtržištu.Uposlednjihšestme
secizaplenjenojeoko37tonarezanog
duvana.Samoupetak jeuSremskoj
Mitrovicizaplenjeno10tonaduvanau
listu,ausubotu35.000paklicacigareta
uNovomSadu.Državni tim za borbu
protiv šverca i nelegalne trgovine koji
jeformiranusaradnjiMUP,BIAiUprave
carinepokazujedobrerezultate.
Srpski carinici su na graničnom

prelazuGostunnedavnootkrilipoku
šaj krijumčarenja 100.000 cigareta
u krovu autobusa. Ukupna vrednost
ovognelegalnogtovaraprocenjenaje
naviše6.000evra.Vozačjerekaoda
sucigaretenjegove,alidazanjihne
posedujenikakvudokumentaciju.
Ovojesveučestalijioblikkrijum

čarenja cigareta iz okolnih država u
Srbiju, jer se u našoj zemlji posled
njedvegodinestvoriloilegalnotršište
duvanskim proizvodima’’ rekao je za
javnostOgnjen Pantelić, pomoćnik
direktora Uprave carina.  Poslednjih
mesec dana specijalizovani mobilni
timovi Odseka za suzbijanje krijum
čarenja otkrili su i zaplenili 500.000
švercovanihcigareta.
Kakozbogilegalneproizvodnjeitr

govineduvanskimproizvodimaSrbija
godišnjegubiodnenaplaćenihdažbi
navišeod300milionaevra,odlučeno
jedaUpravacarina,MUPSrbijeiBIA
potpišuposebnememorandumeosa
radnjiuborbiprotivsive
ekonomije, kriminala i
krijumčarenja. Tako će
Uprava carina prvi put
imati sistemsku razme
nu informacija sa BIA i
MUPom. Ovaj vid rada
državnihinstitucijaSrbi
jepodržavaiEU.Naime,
cigarete i rezani duvan
su se poslednjih godina
krijumčariliutranzitusa
KosmetaiizMakedonije
kroz Srbiju, najčešće u
Rumuniju, a preko nje
uzemljeEU.Razlog za
to je enormno velika

zarada na cigaretama i duvanu koji
supreprodavanipoEvropi.Cenapa
klicecigaretauVelikojBritanijiječak
sedamevra,anaKosmetuiMakedo
niji jedanevro.Samou jednojakciji
carinici suzaplenilidvamilionaciga
retanamenjenihzašvercuRumuniju,
anedavnojezajedničkomakcijomsa
BIAnagraničnomprelazuVatin,spre
čeno krijumčarenje 719.580 komada
cigaretauvrednostiod35.000evra.
Predvegodinečak25odstošver

covanih duvanskih proizvoda išlo je
tajnimkanalimazaRumuniju,asada
svega0,2odsto,jerjenašomzajed
ničkomakcijomsaBIA iMUPomtaj
krijumčarski kanal zatvoren’’, priča
Pantelić.Umeđuvremenujezbogpo
skupljenjaduvanskihproizvodauSr
bijistvorenoilegalnotržište,nakome
se pojavljuju krijumčari iz susednih
država, ali i domaći ilegalni proizvo
đači rezanogduvana.UMačvi i Sre
muse,naprimer,duvantajnouzgaja
ipreprodaje.Ovepojavesupoprimile
masovnikarakterizbogblagihnovča
nih kazni za krijumčarenje i ilegalnu
trgovinu,papretedaugroze legalno
tržišteiprivreduSrbije,aliiEU.
Krijumčariduvanskihproizvodane

prestanoširesvojuaktivnosttolikoda
danasniSrbija,aniEU,neznatač
nokojibrojljudisebaviovomvrstom
siveekonomijeikolikonovcazarađu
juorganizatorikrijumčarenjacigareta
irezanogduvana.

 (Nastavićese)

DUVANICRNOTRŽIŠTE

Štetaikoristudimu
USrbijijeprošlegodineduvanombilozasejano6.200hektarainanjimajeproizvedenooko10.016tonaduva
na.PremaZakonuotrgovini,napijacamauSrbijinesmejudaseprodajuduvan,akciznaroba,lekovi,petarde,
naftainaftniderivati

Piše: Bra ni slav Gu lan Akcija
Iakosuupočetkuzamahašver

ca duvana, policija i komunalci
proganjali prodavce na pijacama,
poslednjih meseci beleže se sve
češće zaplene od po nekoliko sto
tina kilograma do nekoliko tona,
štogovoriotomekolikojetrgovina
rasprostranjena. O tome koliko su
zbog toga zabrinute velike duvan
ske kompanije, govori i osnivanje
posebnog tela, Udruženja za digi
talno šifrovanje i praćenje, koje je
formirano da bi pomogli državnim
organimauborbiprotivnezakonite

trgovine akciznom robom.Udruže
nje su formrarle kompanije ,,Filip
Moris’’, ,,Britiš Amerikan tobako’’,
,,Japantobakointernešenel’’i,,Im
perijaltobakogrupa’’.Ljudiokuplje
niunjemubaveseunapredjenjem
medjunarodnih standarda i digital
nihtehnologijakojedržavamamogu
pomoćiuborbiprotivšverca,falsifi
kovanjaproizvodaiizbegavanjapo
reza.Zasadanisupoznatirezultati
togprojektazakojisuosnivačirekli
daćevladamainjihovimslužbama
obezbeditisistemečijomprimenom
bisepomoglaborbaprotivnelegal
netrgovine.(mart2014.)

Predstavnici proizvođača i pre
rađivača duvana saglasili su se na
sednici Grupacije proizvođača du
vanakojadelujeuokviruPrivredne
komoreSrbijedazatražeizmenuZa
konaoduvanukakobiseproizvođa
čimaomogućilodaobraduobavljaju
uslužno, a obrađivači više koristili
instalisanekapacitete,štobiuticaloi
napovećanjeizvoza.
Obrađivačiduvananemajuuslove

daposluju,aoštećenisuiproizvođači
jersuobaveznidaprodajuduvanuli
stuitakoostvarujumanjudobitnego
da prodaju obrađeni proizvod. Osim
toga,izloženisuriziku,jerlistduvana
nemožedasečuvadugoutomobliku
adanepromenikvalitet.

 Članovi Grupacije proizvođa
ča i prerađivača duvana i Odbora
grupacije za proizvodnju, preradu
iprometduvanadoo „Industrijsko
bilje“ izNovogSadaukazali suda
je postupak donošenja Zakona o
duvanabiopotpunonetransparen
tanidajeneophodnouključitistru
kuuizradupropisa.Proizvođačisu
iznelistavdabidržava,kaoštoje
slučajsasusedima,subvencionisa
njemtrebalodazaštitiproizvodnju
duvana,kojapokazuje trendsma
njivanja.
Pomoćnicaministra trgovine, tu

rizma i telekomunikacija Bojana
Todorovićukazalajenamogućnost
dasepojediničlanoviZakona,uko

liko je procenjeno da nanose štetu
proizvođačima duvana, izmene po
hitnompostupku.
PremapodacimaUpravezadu

van Ministarstva finansija u 2015.
godiniuSrbijijeregistrovanoosam
proizvođačaduvana,kojisubilipro
izvodnju ugovorili na 4.605, dok je
duvanzasađennapovršiniod4.491
hektar. Na rasađenim površinama
najzastupljenijijeduvantipaVirdži
nija i to na 92,6 odsto površina,
odnosno 4.158 hektara, dok je tip
Berlejzastupljensa4,8iOrijentalsa
svega2,6odsto.
U2015.godiniuSrbijijepro

izvedeno prino oko 7.100 tona
duvana.

NetransparentnodonetZakonoduvanu! U Srbiji se godišnje popuši oko
1,4milionapaklicacigareta,astati
stikapokazujedapušigotovosvaki
drugimuškaracisvakatrećažena.
Čak 41 odsto tinejdžera je do 16
godinepopušilobarjednucigaretu,
a svaklo drugo domaćinstvo u Sr
bijiimanajmanjejednogčlanakoji
puši! Prema podacima objavljenim
u Svetskom atlasu duvana, samo
jedan pušač iz Srbije tokom godi
nepopuši2.861cigaretu,gradjanin
BosneiHercegovineza600manje,
a pušač iz Hrvatske 1.240 cigare
ta. Najveći procenat pušača imaju
IstočniTimor(61odsto),Indonezija
(57odsto),Jermenija(51,5odsto),
Rusija(51odsto)iKipar(48odsto).
Šef kabineta za prevenciju i odvi
kavanje od pušenja pri Kliničkom

centruSrbijeIkaPešić navodida
u savetovalištegodišnjedodjeoko
150novihpušačaidajeuspešnost
ulečenjuod45do60odsto.
,,Motivizaodvikavanjeodpuše

njasusepromenili.Naprvomme
stuidaljejezdravlje,zatimnovac,
a kod žena zdravopotomstvo i na
kraju dosta ljudi dolazi I zbog ne
prijatnog zadaha duvanskog dima.
Javljase i sve težioblik zavisnosti
odcigareta,sakojomljudinemogu
da senose sami i da seu lečenju
sve češće primenuju i lekovi. U
Srbiji postoji 28 savetovališta za
odvikavanjeodpušenja,apopre
porukamaSvetskezdravstveneora
nizacijeosobasesmatrabivšimpu
šačemakogodinudananijeprobala
cigaretu’’,navodiIkaPešić.

Pušenje

Zbog ilegalne proizvodnje i trgovine duvanskim proizvodima Srbija godišnje 
gubi od nenaplaćenih dažbina više od 300 miliona evra

Broj pušača u Srbiji u poslednjih deset godina 
smanjen je za sedam odsto
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Do ma ća pro iz vod nja še ćer ne 
re pe i ce lo kup na in du stri ja 
še će ra su na ozbilj noj pre-

kret ni ci, a pri vre me no za tva ra nje 
še će ra ne u Ža blju mo glo bi bi ti sa-
mo po če tak mno go ozbilj ni jih po-
tre sa. S pro iz vod njom še će ra od 
oko 300.000 to na go di šnje, kao ove 
se zo ne, mno go nam je i če ti ri še će-
ra ne, a ka mo li pet ili šest, ko li ko ih 
sa da ima. Bez ob zi ra na to da li su 
za si tu a ci ju kri ve še će ra ne, dr ža va 
ili vi ša si la, vre me je da se ne što 
pre du zme da ne bi smo, kao sa mle-
kom, me som, to vlje ni ci ma ili afl a-
tok si nom, pra vi li pa met ni tek kad 
bit ka pro đe. Sva je pri li ka da še ćer, 
še će ra ne i pa o re ko ji re pu se ju če ka 
isto ono što se de si lo sa pro iz vod-
njom me sa i mle ka. Evrop ska uni ja 
2016. go di ne uki da kvo te za še ćer, 
a dr ža ve EU će za dr ža ti sub ven ci je 
ko je da ju svo jim pro iz vo đa či ma. Na 
na še tr ži šte će on da na gr nu ti jef tin 
še ćer iz EU, a ka da se to me pri do da 
i stal na i re al na opa snost od ve li kog 
uvo za slat kog pro iz vo da od še ćer ne 
tr ske, bu duć nost do ma će še ćer ne in-
du stri je ne iz gle da ni ma lo slat ka. Ba-
rem za deo še će ra na ko je sa da ra de. 

- Ove go di ne će bi ti pro iz ve de-
no je dva 280.000 to na še će ra, što 
je go to vo upo la ma nje ne go la ne te 
ne će bi ti do volj no za iz voz, to jest 
za iz vo znu kvo tu od 181.000 to na 
i za do ma će po tre be, ko je su oko 
181.000 to na -  ka že di rek tor ka Po-
slov ne za jed ni ce za in du strij sko bi-
lje Ol ga Ču ro vić. 

Da bi za do vo lji le do ma će po tre-
be, še će ra ne će mo ra ti ma nje da 
iz ve zu pa je ve li ko pi ta nje ka ko će 
se po slo va ti sle de će se zo ne. U no-

vo sad skoj Po slov noj za jed ni ci za 
in du strij sko bi lje ka žu da je ključ ni 
pro blem u to me što kod nas po seb-
nih pod sti ca ja za pro iz vo đa če re pe 
ne ma. Kao pri mer ka ko je or ga ni-
zo van ot kup u EU i kod nas, Ču ro vić 
na vo di ce nu re pe. Ta ko, na pri mer, 
ako po ljo pri vred nik do bi je 35 evra 
po to ni, u EU de set evra mu da je 
dr ža va kroz sub ven ci je, a 25 še će-
ra na. U Sr bi ji, tvr di Ol ga Ču ro vić, 
svih 35 evra mo ra da pla ti še će ra-
na. Zbog to ga su na še fa bri ke sve 
ma nje kon ku rent ne, a pro iz vod nja 
sku plja. Od ne ka da šnjih 11 in du-
strij skih fa bri ka še će ra u Voj vo di ni 
ove go di ne ra di će sa mo pet, i to tri 
„MK gru pe” – u Vr ba su, Ko va či ci i 
Pe ćin ci ma, i po jed na ita li jan skog 
SFIR-a – u Sen ti i „He le nik šu ga ra” 
u – Cr ven ki. Vi še še ćer ne pro iz vo-
de fa bri ke u Zre nja ni nu, Srem skoj 

Mi tro vi ci, Ba ču, Ko vi nu i No voj Cr-
nji, a sa da sto ji i ova u Ža blju. Pri-
vre me no ili traj no osta je da se vi di.

Rad ni ci pre ba če ni 
u Cr ven ku ili na mi ni ma lac

Ono što se na slu ći va lo, se i zva-
nič no po tvr di lo: ža balj ska še će ra na 
u se zo ni 2015. go di ne ne će pro iz vo-
di ti še ćer, a rad ni ci su pre ba če ni ili 
na rad u Cr ven ku ili na mi ni ma lac

Elem, kom pa ni ja „He le nik šu gar” 
sa op šti la je  da zbog sma nje nja po-
vr ši na za se ja nih še ćer nom re pom 
ne će po kre ta ti pro iz vod nju u še će-
ra ni „Šaj ka ška” u Ža blju. Ni ko od 
160 rad ni ka u fa bri ci u Ža blju ni je 
ostao bez po sla, već su pre ba če ni 
na rad u še će ra nu u Cr ven ki, ko ja je 
ta ko đe u vla sni štvu „He le nik šu ga-
ra”, sa op štio je vla snik fa bri ke.

Še će ra na u Cr ven ki, ka ko je na-
ve de no u sa op šte nju, „dva me se ca 
ra di pu nom pa rom” i dnev no pre-
ra đu je 8.000 to na re pe i pro iz ve de 
1.000 to na še će ra, od če ga je ve ći 
deo na me njen iz vo zu.

U Sr bi ji je 2014. go di ne 74.000 
hek ta ra bi lo za se ja no še ćer nom re-
pom, a u 2015. sve ga 39.000 hek ta-
ra, sa op šte no je iz „He le nik šu ga ra”.

- Ni ko od rad ni ka ni je za do vo ljan 
što mo ra da pu tu je iz Ža blja u Cr-
ven ku jer su prak tič no na po slu 12 
sa ti dnev no -iz ja vi lo je  za jav nost  
ne ko li ko rad ni ka ža balj ske fa bri ke, 
ko ji su zbog op šte si tu a ci je i ne iz-
ve sno sti že le li da osta nu ano nim ni. 
Oni tvr de da ni je la ko pro me ni ti ni 
fa bri ku ni po sao, a ni pu to va ti sva ki 
dan vi še od 70 ki lo me ta ra od Ža blja 
do Cr ven ke i na zad.

Rad ni ci u Cr ven ku pu tu ju pa je i  
prak tič no sa mo ozva ni če no ono što 

se već de si lo. Za po sle ni na gla ša va-
ju da ni su oba ve šte ni o to me da li 
je ža balj ska fa bri ka ob u sta vi la pro-
iz vod nju sa mo ove se zo ne ili će za-
stoj tra ja ti du že. Oni, me đu tim, tvr-
de da je u fa bri ci u Ža blju osta lo 50 
rad ni ka ko ji ra de na odr ža va nju, ali 
su im pla te sma nje ne jer su po sla ti 
na mi ni ma lac. Ta ko đe, rad ni ci ka-
žu da su im već po nu đe ni i ugo vo ri 
o spo ra zum nom ras ki du ugo vo ra o 
ra du uz ot prem ni ne, ali da su ih pri-
hva ti li sa mo oni ko ji ne ma ju mno go 
do pen zi je.

U ža balj skoj še će ra ni zva nič nu 
iz ja vu o to me da li je pre sta nak ra-
da tra jan ili du go ro čan,  ni smo us-

pe li da do bi je mo, upu ti li su nas na 
fa bri ku u Cr ven ki. Me đu tim, ni od 
njih ni smo us pe li da do bi je mo od-
go vo re jer je ne gde za pe lo u ko mu-
ni ka ci ji i-mej lo vi ma.  

S dru ge stra ne, u no vo sad skoj 
Po slov noj za jed ni ci za in du strij sko 
bi lje sma tra ju da je za tva ra nje še-
će ra ne sa mo pri vre me no zbog ne-
do stat ka še ćer ne re pe. Fa bri ka u 
Ža blju je osno va na 1976. a po če la 
je da ra di 1979. go di ne. „He le nik 
šu gar” ju je ku pio 2002. go di ne. Si-
ro vin sko pod ruč je še će ra ne je u op-
šti na ma Ža balj, No vi Sad, Te me rin, 
Bač ki Pe tro vac, Be čej, Zre nja nin i 
Ti tel. (Kraj)

PRO IZ VOD NJA RE PE I ŠE ĆE RA  (4)

Slat ku in du stri ju 
če ka ju gor ki da ni
Evrop ska uni ja 2016. go di ne uki da kvo te za še ćer, a dr ža ve EU će za dr ža ti sub ven ci je ko je da ju svo jim pro iz vo-
đa či ma. Na na še tr ži šte će on da na gr nu ti jef tin še ćer iz EU, a ka da se to me pri do da i stal na i re al na opa snost od 
ve li kog uvo za slat kog pro iz vo da od še ćer ne tr ske, bu duć nost do ma će še ćer ne in du stri je ne iz gle da ni ma lo slat ka

Pi še: Bra ni slav Gu lan

Od ne ka da šnjih 11 in du strij-
skih fa bri ka še će ra u Voj vo di ni 
ove go di ne ra di će sa mo pet, i to 
tri „MK gru pe” – u Vr ba su, Ko va-
či ci i Pe ćin ci ma, i po jed na ita li-
jan skog SFIR-a – u Sen ti i „He-

le nik šu ga ra” u – Cr ven ki. Vi še 
še ćer ne pro iz vo de fa bri ke u Zre-
nja ni nu, Srem skoj Mi tro vi ci, Ba-
ču, Ko vi nu i No voj Cr nji, a sa da 
sto ji i ova u Ža blju. Pri vre me no ili 
traj no, osta je da se vi di.

Osta lo pet fa bri ka

Še će ra na u Pe ćin ci ma, jed na od pet ko je su op sta le

Še će ra na u Cr kven ki iz vo zi ve ći 
deo pro iz vod nje 

Od ne ka da šnjih 11 in du strij skih fa bri ka še će ra u Voj vo di ni ra di sa mo pet

Ako po ljo pri vred nik do bi je 35 evra po to ni, u EU de set evra 
mu da je dr ža va kroz sub ven ci je, a 25 še će ra na

Bu duć nost do ma će še ćer ne in du stri je ne iz gle da ni ma lo slat ka

Ža balj 
bez še će ra

Kom pa ni ja ,,He le nik šu gar’’ 
je sa op šti la da zbog sma nje nja 
po vr ši na za se ja nih še ćer nom 
re pom ne će po kre ta ti pro iz vod-
nju u še će ra ni u Ža blju. Ni ko 
od 160 rad ni ka u fa bri ci u Ža-
blju ni je ostao bez po sla, već su 
pre ba če ni na rad u še će ra nu u 
Cr ven ki, ko ja je ta ko dje u vla-
sni štvu He le nik šu ga ra. Še će ra-
na u Cr ven ki, ka ko je na ve de no 
u sa op šte nju, „dva me se ca ra di 
pu nom pa rom“ i dnev no pre ra-
đu je 8.000 to na re pe i pro iz ve-
de 1.000 to na še će ra, od če ga 
je ve ći deo na me njen iz vo zu.

U Sr bi ji je 2014. go di ne 
74.000 hek ta ra bi lo za se ja-
no še ćer nom re pom, a 39.000 
hek ta ra u 2015. go di ni.
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Od goj pri plod nih ju ni ca zah te va 
značajnetroškovevezanezais
hranu, smeštaj i ljudski rad, a

povraćaj uloženih sredstava realizuje
se tek nakon telenja. Istraživanja su
pokazala da troškovi ishrane za pri
plodnejuniceiznose12%odukupnih
troškovamlečne farme[4].Uslovidr
žanja i ishranamora biti bazirana na
odgojzdravih,visokokvalitenih junica,
sapotencijalomzaproizvodnjumleka,
saprihvatljivimtroškovimazagazdin
stvoiminimalnimnegativnimefektima
na životnu sredinu. Preobilna ishrana
može uticati na teža telenja, pretera
nognagomilavanjamastiuvimenušto
negativno utiče na razvoj žlezdanog
epitelijalnogtkivavimenaštoseogleda
krozsmanjenjebrojasekretornihćelija
vimenaarezultatjesmanjenjepoten
cijalaproizvodnjemleka.
Rezultati većeg broja istaraživanja

ukazujuda intenzivna ishranaženskih
teladi uperiodupredodlučenjepove
ćavaporastparenhimamlečnežlezda,
štoukazujenapostojanjekritičnogpe
riodazarazvojvimena,kadajeporast
parenhima mlečne žleude osetljiv na
nivokonzumiranjaenergijeiproteina.
Druga istraživanja ukazuju da se

efekat ishrane ogleda na laktacijske
performansekravauuticajukonzumi
ranogobrokanaporastskeleta,mišića
iukupneTM.Smisaoodgojapliplodnih
junicajestedaonebuduzdrave,spo
sobnezareprodukcijuidaseoteleprvi
putuuzrastu2425meseci.
Najzastuljeniji izvorenergije je ce

luloza i ona se obnavlja delovanjem
mikroorganizama[1].Oko85milijardi
tonaCO² se stvori godišnjena zemlji
zahvaljujući mikrobiološkoj razgradnji
celuloze,odtogCO²uprisustvuvodei
sunčeveenergijeprocesomfotosinteze
biljke stvaraju novi biljni materijal. U
organimazavarenjesenestvarajuen
zimikojirazlažucelulozu,preživarisu
stvorilisimboličkiodnossamikroorga
nizmimakojistvarajuenzime.

Od goj pri plod nih ju ni ca

Uzgojpriplodnihjunicapodrazume
vauzgojženskogpriplodnogpodmlat
kastarijegod6meseci.Jedanodključ
nih pe ri o da u od go ju je pe riod raz vo ja 
mlečnežlezde,atojeizmeđutrećegi
devetogmesecastarosti.Utokuovog
periodamlečnotkivoraste3,5putabr
žeodtelesnog.Kodteladigovorimoo
individualnomsmeštajuuperioduna
pajanja igrupnomdošestmeseciuz
rasta,akadasuupitanjujunicestarije
od6mesecionesedržegrupno.Sta
rostjunica612mesecidržeseugru
pamado10grla,gderazlikautelesnoj
masi između najlakše i najteže iznosi
do 50 kg [2]. Priplodne junice pred
stavljajuosnovuuspehauproizvodnji
mleka.Genetskopoboljšanjeuzapati
makravazavisiodzamenekravakoje
se isključuju, sa genetski superiornim
junicama,gdeprvi koraku zameni je
korišćenjesuperiornihbikovazaoplod
njuiobezbeđenjeodgovarajućeishra
neidržanja,radioptimizacijeporastai
razvojajunica.

Is hra na u pr voj go di ni 
života
Ishranaodbijene teladi ipriplodnih

junica znatno je jednostavnija od is
hraneteladiuprelaznomperiodu.Baš

zbog toga se često dešava da se ova
kategorija nedovoljno ili nepravilno
hrani,čakiuuslovimakadasedruge
kategorijegoveda ispravnohrane[5].
Izbor voluminozne hrane uslovljen je
godišnjimdobomiuslovimanagazdin
stvu.Letimožebitipašailizelenahra
naproizvedenanasejanimtravnjacima
iliuokviruzelenogkonvejera.Zimise
koristi seno, silaža, repa i dr. sočna
hraniva, razni sporedni proizvodi pre
hrambene industrije, aumanjojmeri
i kvalietna slama strnih žita (posebno
ječmaiovsa)ikukuruzovina.
Koncentrovanideoobrokamožebiti

različituzavisnostiodvrsteikvaliteta
voluminozne stočne hrane, gde kon
centrovanideoobrokačiniprekrupaži
tarica dopunjena premiksomminerala
ivitamina., iobaveznokuhinjskasou
količini od 0,51%. Pored napred iz
netog treba istaći da se u praktičnim
uslovimaishranesočnahranaapogo
tovosilažapraktičnonekoristiuishrani
teladiuprvačetirimesecaživota[6].
Najčešćeobroksesastojiod34kgse
naimanjekoličinesilažeilizelenehra
ne(8kg) ioko2kgkoncentrata.Ko
ličinasilažekasnijesepovećavana12
kgakoncentratsmanjujena11,5kg/
dan.Kasnijeuperioduod912meseci
silažasepovećavana1315kg,seno
sesmanjujedo1,5kg/danakoncen
tratsemožepotpunoizostavitiilidava
njesvestina1kg/dan.

Is hra na u dru goj go di ni 
života
Akojeishranabaziranasamonaka

bastideoobroka iakosedajepovo
lji trebadaodezbedi dnevnepriraste
između 600700 gr, posle navršene
prve godine života. Sa porastom ra
stu ipotrebetakodaustarostiod2
godineuprosekujunicemogudnevno
dakonzumiraju1820kg silaže, 13
kg sena i 12 kg koncentrata. Kada
jeograničenaishranajunicasehrani
dvaputadnevno,auuslovimaishrane
povoljihranatrebadabudestalnona
raspolaganju.
Najlošijerazmišljanjejedasujunice

kategorijagovedakojedotelenjanose
samotrošak,s takvimstavomonesu
osuđenenalošiju,kabastuhranutako
dasejavljasumnjakakogenetikani
je kao što je u katalozima prikazana.
Ušteda na hrani i lošiji uslovi držanja
mogudasmanjednevnepriraste i is
pod 400 g/dan. Tada dolazi do prolo
giranja puberteta tako da sve što se
uštedi,izgubisenaoplodnji,zrdravlju,
proizvodnji mleka i ranijem izlučenju
junica.
Pojenje junica vodom obavlja se

najmanje onoliko puta koliko se puta
hrane,madaznatnojeboljekadavodi
stoji stalnona rasplaganju takoda je
uzimajupovolji.Količinavodeuslovlje
najeobimomisastavomkonzumirane
hraneikrećeseugranicama3,5do5,5
kgvodepokgkonzumiraneSMobroka.

Utabeli2datojeprosečnokonzumira
njeSM,dokjesastavobrokazajunice
datutabeli3.

Is hra na u pe ri o du 
oplod nje

Ishrana junicamora da se podredi
poželjnimtelesnimprirastimaitelesnoj
razvijenosti, umerenom intezitetu is
hrane koje obezbeđuje prvo telenje u
uzratuod24meseca,štojeoptimalan
odnosuloženogidobijenog.Prvoose
menjavanjecrnobelerasetrebadase
obavikada junicedostignuuzrast14
16mescei itelesnumasuod320350
kg[7]. Ishranaseorganizuje takoda
junice u prvoj polovini godine života
prirastaju 700750g dnevno a kasnije
700 g a nakon oplodnje pa sve do 3
meseca pred porođaj prirast se kreće
oko600gdnevno[8].
Intezivniji porast, sinhronizacija

estrusaiboljiuspehuosemenjavanju
traži poseban režim ishrane u perio
dupripremejunicazaosemanjavanje,
oko34nedelje i zadržatigauperio
du 23 nedelje posle obavljenog ose
menjavanja. Povećenjemkolićinehra
ne,odnosnopovećenjemkoncentracije
energije u obroku, poboljšanim kvali
tetom kabaste hrane ili povećenjem
udela koncentrata u ukupnoj dnevnoj
količini hrane. kada su junice na paši
koja je lošijeg kvaliteta jednostavnim
prevođenjemnakvalitetnijipašnjak ili
dodatom ishranom zelenom hranom
proizvedenomnasejanim travnjacima
ili oranicama ili dopunskom ishranom
koncentratima. Pri isključivoj ishrani
zelenomhranomjunicamajeneophod
no obezbediti odgovarajuću dodatnu
ishranusmežommineralagdekuhinj
skasoimaznačajandeo,uformiraznih
blokova kada junice lizanjem uzimaju
povolji.

Is hra na u pe ri o du 
predtelenje

Potrebeuhranisteonihjunicapove
ćavajuseod5.mesecabremenotostii
maxdostižudvamesecapredtelenje.
To je poslednji momenat kada junicu
trebapripremitizaprvulaktaciju.For
miranjemodgovarajućihtelesnihrezer
vineophodnojezbogostvarenjavisoke
proizvdonjemlekaupočetku laktacije
kada jekonzumiranjehranenedovolj
nozapodmirenjepotrebaproizvedenih
količinamleka.Ono što je najvažnijie
uposlednjojfazibremenitostitrebada
obezbedi i osposoblajvanje vimena za
lučenjemleka tokom laktacijskog pe
rioda. Potebe sumirane za rast ploda,
stvaranje telesnih rezevi, sopstveni
porast, priprema vimena traži pobolj
šanje ishrane junice 4560danapred
telenje.Ovojeneophodnoradiprivika
vanjana tipobrokakoji ćebitinakon
telenja, kada se dnevna količina kon
centartapovećavanaračunsmanjenja
kabastehrane jer jekapacitetburaga

smanjennaglimpovećanjemmaseplo
da.Količinasenaseneštopovećavaa
sočnahranasmanjujepričemustanje
vimenaimaodlučujućuulogu.Količina
koncentrata se 23 dana pred telenje
takođesmanjujena12kgilisepotpu
noukidazavisnoodbrzinenalivanja i
opštegstanjavimana.

Praktičnepreporukekod
od go ja i is hra ne ju ni ca 
Genetskopoboljšanjezapatazavisi

od zamene krava koje se isključuju,
sagenetskisuperiornimjunicamako
jepredstavljajuosnovuuspehaupro
izvodnji mleka. Praktične preporuke
zaodgojjunicaHFrase:

− Prvi kriterijum kod odabira ju
nica jeste genetski potencijal, posle
slediodabirprematelesnojrazvijeno
stiizdravlju,daklenasveonepara
metrekojesetražekododabirakrava
osimnaprocenuvimena.
− Udeo sirovog proteina u SM

obrokaza juniceprepubertetamora
biti 14 do 15% (unosSM2,15%/TM
dnevno),
−UdeoSPuSMobrokazajunice

nakonpubertetamorabiti13do14%
(unosSM1,65%/TMdnevno),
−Junicamatrebapostepenopove

ćavatiudeokoncentratauobroku.Na
početku obrok treba da sadrži 50%
koncentratai
−50%kabastehrane,
−Hranjenjesesprovodijednokrat

no,potrebno jepratitikonzumaciju i
prema potrebi korigovati ili smanjiti
količinuhrane,
−Dnevniprirasttrebadasekreće

ugranicama750do850g/dan,
− Konzumiranje SM se kreće od

2,2do2,6%odTM,
−Svejunicemoraju imatipristup

hraniistovremeno,potrebnojeosigu
ratidovoljnohranidbenogprostora,
− Junice treba meriti što češće

(jednommesečno)daseutvrdidnev
ni prirast prema kome se koriguje
obrok,
−Grupisanjejunicatrebasprovo

ditipremastarosti.Unutargruperaz
likeustarostimogubiti2do4mese

caarazlikeuTMunutargrupeneveće
od90kg,
− Kod sastavljanja obroka treba

koristitihranivakojasutrenutnonaj
jeftinija,
−Sapreciznomishranomprestaje

sesa30do45danapredtelenjekada
sepostepenopovećavaudeokvalitet
nekabastehranedabisemikroorga
nizmiburagaprilagodilinanovobrok
koji povećava kapacitet probavnog
trakta,
−Oplodnjabitrebalodaseizvede

ustarostiod14do16meseci,TMod
340390kgatelenjeustarostido24
meseca,
−Telesnamasanakontelenjatre

ba da bude 80 do 85% od konačne
TM.

Zaključak

Uovomposlunemasentimentals
noti,madaponekadilošijakravazna
daproizvedevišemleka.Najboljaju
nicasenekupuje,ajošmanjeproda
je.Onasestvaraiuvekostajeusvom
stadu. Junice zahtevaju minimalno
ulaganje,avelikajedobit.

Li te ra tu ra: [1] Grubić G., Ada
mović M., Monografija, Beograd,
2003.: [2] Stojić P., Mleko kao po
sledica,Priručnikzamlečnogovedar
stvo, Beograd 2014.; [3] Stojanovć
B., Grubić G., Đorđević A., Božič
ković A., Ivetić A., Efikasna ishrana
mlečnih junica u predpubertetnom
periodu, Zbornik Naučnih radova
XXVII Savetovanja agronoma, vete
rinara, tehnologa i agoekonomista
Vol. 19. br. 34, strana 2538, Beo
grad 2013.; [4] www.agroklub.com/
stočarstvo/novipristuphranidbi
junicaholštajnpasmina/6764/.;
[5] Čobić T., Bačvanski S., Vučetić
S., Proizvodnja i korišćenje silaže u
ishranistoke.NolitBeograd;[6]Mitić
N., Perčej J., Zeremski D., Lazarević
Lj., Govedarstvo, Monografsko delo;
[7] Đorđević N., Makević M., Grubić
G.,JokićŽ.,Ishranadomaćihigajenih
životinja, BeogradZemun, 2009.;[8]
Ševković N., Pribičević S., Rajić I.,
Ishrana domaćih životinja, Naučna
knjigaBeograd,1980.

Uticajishranenaodgoj
pri plod nih ju ni ca
Uslovidržanjaiishranamorabitibazirananaodgojzdravih,visokokvalitenihjunica,sapotencijalomzaproiz
vodnjumleka,saprihvatljivimtroškovimazagazdinstvoiminimalnimnegativnimefektimanaživotnusredinu

Piše:NikolaStojsavljević,dipl.ing.,PSSInstitutTamišPančevo

TM,kg kgSM/100kgTM

100 2,2

200 2,0

300 1,9

400 1,8

Tab. 2. Prosečno konzumiranje 
SM obroka kod junica, 

(Obračević, 1990) Tab 3. Obroci za priplodne junice

Smisao odgoja pliplodnih junica jeste da one budu zdrave, sposobne za 
reprodukciju i da se otele prvi put u uzrastu 24-25 meseci

Tab 1. Dnevne potrebe priplodnih junica (NRC, 2001)
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Po sled njih de ce ni ja, jed na od 
glav nih te ma u jav nom i po li
tičkomživotuSrbijejeagrarna

reforma,koja je idući rameuz ra
mesagorećimpolitičkimpitanjima,
neprestanopotvrđivalasvojznačaj
zaopstanakdruštva.Tokomposled
njih dva de set go di na do no si o ci od
lukakonstantnonastojeda,shodno
sopstvenim ideološkim shvatanji
ma, učine nešto na ovom planu,
tvrdeći da jedino nove postavke u
sferipoljoprivredemogu„dopuniti“
posrnuluprivreduiomogućitirazvoj
srpskeekonomije.
Posebnomestouplanovimasrp

skih političara (bez obzira na to
kojem političkom polu pripadaju),
imaju zadruge za koje gotovo svi
teoretičari i praktičari ističu da je
dinemogudaobnovesrpskiagrar,
selo idruštvoucelosti.Kaoglavni

povod ovoj tvrdnji, u prvi plan se
iznoseosnovnizadružniprincipiza
kojese,shodnovladajućemdiskur
su,mimoosnovnihakatakojisena
ovuoblastodnosestidljivoiskrom
noističedanisuekonomskivećpre
svegaetički,tedakaotakviprome
numogudonetitekpoštodođedo
temeljneizmenesvestionihkojina
zadrugama planiraju da grade sa
vremenupoljoprivredu.
Polazećiodovihnačela,politički

radniciuSrbijiisvetusakrajade
vetnaestog,pasvedoprvepolovi
nedvadesetogvekanastojalisuda
osnovne postulate i načine funkci
onisanjazadrugaprenesuiusferu
političkog.Takojesaprvimdanima
oslobođenjaodTurakaiuSrbijiro
đenaidejaoopštinikaopolitičkom
izrazu zadružnog organizovanja u
domenu politike. Borba za ozako
njenje principa po kojem samou
prave baš kao i zadruge treba da
počivaju na autonomnosti i samo
odgovornosti,anenauticajucen
tralnih vlasti i volje vladara pred
stavljalaje,pisaojesvojevremeno
iSlobodanJovanović,okosnicusvih
unutar političkih borbi u Srbiji na
prelomudvaprethodnaveka.
Krajemdvadesetogveka,idejao

stvaranjujakihsamoupravakojeće
počivati na prinicipima zadružnog
organizovanjapostalajesvepopu
larnija iuZapadnojEvropiukojoj
je ova slovenskom Istoku poznata
formapolitičkoguređenjazajednice
dobila naziv – komunitarizam. Na
taj način, zadruga sa svojim idea
lom samoorganizovanja uspela je
da nadjača političku zajednicu, a
njenamogućnostprekomponovanja
srpskepolitikenakurs„najpraved
nijeg mogućeg poretka“ kao idela

političketeorije iprakse,glavnaje
temaradakojisledi.

Ozadružnimprincipima

Da osnovni zadružni prinicpi u
svojoj osnovi nisu ekonomski no
etički, te da zadrugama u prvom
planunijeprofitnegounapređenje
zajednice i zadrugara pojedinačno
možda najbolje svedoče program
skaaktaMeđunarodnogzadružnog
saveza,kao inanjima,uSkupšti

ni Republike Srbije usvojen Zakon
ozadrugama.Premanjima,prinicpi
zadružnog organizovanja ishode iz
načelasamopomoći,samoodgovor
nosti, demokratičnosti, jednakosti,
pravičnosti,solidarnosti,poštenja i
brigezazajednicu,amogusesve
stina:dobrovoljnočlanstvo;demo
kratskukontroluzadrugeodstrane
članstva kroz zadružnu Skupštinu;
ekonomskoučešćečlanovauživotu
zadruge;samostalnostinezavisnost
uodlučivanju;obrazovanječlanstva
iradnastalnominformisanjuiobu
ci;međuzadružnusaradnjukaoiz
razsolidarnostiijednakostiistalnu
brigu za zajednicu uz  mogućnost
saradnjesasvetompolitike,narav
nouzavisnosti odpotreba,volje i
mogućnostisamihzadruga.
Zadruga,beležitakoimrSlobo

danSivčev,poslanikuzadrugarstvu
Srbije, a prenosi Branislav Gulan,
svoju osnovu nalazi u socijalnosti
njenih članova i stalnom povratku
na osnovne moralne životne i po
slovnepostulate,teotudaimazna
čajnuetičkufunkcijukojanadrasta
njen ekonomski značaj. Zadrugar
stvo, objašnjava tako Svičev, ne
shvata kapital kao svoj krajnji, pa

čakniglavnicilj.Zaopstanak,radi
razvojzadruga,nastavljaon,odve
ćegjeznačajajačanjemeđusobnih
vezazadrugara,kaoivezasaširom
zajednicomnačijojseteritorijieg
zistira,timpreštosuzadrugarion
tološkivezanikakozazadrugutako
izaprostornakojemdeluju.Zadru
gazapravouvodiravnotežuizmeđu

ZADRUŽNIKAOPOLITIČKIPRINCIPI

Kanajpravednijem
mogućemporetku
Komunitarizam,kaoidejakojafavorizujezadružneprincipe,manjeseoslanjanacentralističkeideje,aprednost
dajenačelimadecentralizacijevlastišto,smatraijedanodglavnihkomunitarističkihmislilacaMajklVolcer,daje
višešansizakvalitetnijudistribucijupravde

Ni ko laj Ne plju jev

SvetozarMarković

Zadrugarstvo:tradicijazabudućnost

Obnovaagraratražidubokepromene

Etičkasnagasrpskihzadruga,
pisaojesvojevremenojošiSve
tozarMarković,najboljeseogle
dala u životu sela – u oblicima
združenogradameđukojimasu
se izdvajali moba, pozajmica i
spreg(davanjestogezaoranje,
kao ipomoćusamomradušto
sedanasmožepoistovetitisau
ZapadnojEvropipoznatim„me
haničkimprstenom“).
Isti principi solidarnog rada

postojali su na širem balkan
skomislovenskomprostoru,pa

jetakouzovo,uruskimselima
postojaoiinstitutarteljakojise
može razumeti kao neka vrsta
institucionalizovane, proširene
srpske mobe, pri čemu je po
stojalo više vrsta artelja: sin
hroni (u seoskoj opštini u vidu
zajedničkogradanazemlji),pri
vremeni (sezonski), stalni (van
seoskihopštinaugradovima,pri
fabrikamaizavodima),koloniza
torski(prilikompreseljenjacelih
seoskihopštinailigrupaseljaka
nanovomesto).

Etičkasnagaselaizadruge
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SREMSKA

POLJOPRIVREDA

za jed ni ce i eko no mi je, te otu da sa 
pravompredstavljamoždainajpri
rod ni ji iz raz ljud kog or ga ni zo va nja. 
Prekosvojihprinicpaova„pred

uzeća ljudi“ koja se oštro suprot
stavljaju „preduzećima kapitala“
(čiji je jedini cilj profit), pisao je
svojevremenoiSvetozarMarković,
oba vlja ju i pro svet nu funk ci ju jer 
putemedukacije,onesvoje člano
ve usme ra va ju od in di vi du a li zma i 
egoizmakakolektivizmu izajedni
štvu.Moždajeupravootudadanas
toliko teško obnoviti zadružni duh
u Srbiji jer, kako su pažljivi čitao
ci„Sremskepoljoprivrede“mogliiz
brojaubrojdavide,promenasve
stinašihpoljoprivrednika,aliionih
kojidelujuusferipolitičkog,najte
žejeizvodljiva.

Otransferuprincipa
usrpskojpolitičkoj
teorijiipraksi

Principinakojimazadrugepoči
va ju ni su pro iz vod jed ne kon kret ne 
ide je i vre me na, ne go su re zul tat 
viševekovnog vaspitanja stanov
ništva i predstavljaju najbolji izraz
tradicionalnog udruživanja naro
današirem,balkanskomprostoru.
Na sta le kao za jed ni ce kr vi i ra da, 
porodične zadruge vremenom su
odnačinapreživljanjaiodbraneod
inovernogokupatorakojinijezadi
raouunutrašnjostzadružnogiop
štinskogorganizovanjaprerastaleu
ko o pe ra tiv ne za jed ni ce kroz ko je su 
njihovičlanovi,apresvihpoljopri
vredniproizvođačipronašlimoguć
nost rešavanja međusobnih, kao i
sporovačijiuzročnocidolazeizsfe
re po li ti ke i eko no mi je.
Ojedinstvuzadružnoginarodnog

života, kao i njihovom značaju za
opstanakseljačkognarodapisalisu
svojevremenoisrpskiliberaliisoci
jalisti.Međutim,doksuprviunjima
videli ograničenog preduzetništvu
sklonog srpskog seljaka kojem će
mali posed omogućiti prosperitet,
drugi su isticali dabudućnostonih
kojima je industrija došla kao iza
zov,ane logičkinastavakrazvoja,
nije u podeli, već u sjedinjavanju
ode lje nih, a ne ka da je din stve nih 
članovaporodičnihunove, koope
ra tiv ne za dru ge: po ljo pri vred ne pre 
svega. Značajne zapise o zadru
žnoj solidarnosti i jednakosti pisali
su u svo jim isto ri ja ma srp skog se la 
i znameniti Vladimir Karić, Stojan
Novaković i pre svih Jovan Cvijić,
uvek ističući jedinstvenost sveslo
ven skih za dru ga kao iz ra za tra di ci je 
na ro da na Bal kan skom po lu o str vu.
Međutim, u pogledu eventual

nog transfera zadružnih principa u
svet srpske politike, značajan do
prinos dali su Živojin Žujović, po
minjani Svetozar Marković, Nikola
Pašić i Adam Bogosavljavić koji je
unacionalnuistorijuušaokaoprvi,
amožda i najbolji seoski tribun u
srp skom pa ra la men tu. 
Kao učenik SvetozaraMarković,

Bogosavljević se zalagao za sma
njenje uticaja državne činovničke
uprave,povlačenjevlastimaodanih
službenikatejačanjesamoupravnih
političkihjedinica,njihovosjedinja
va nje sa za dru ga ma i pre tva ra nje u 
servisgrađanakoji na toj teritoriji
žive.Smatrajućidadržavamožeda
seorganizujeikaozajednicasamo
upravasapriličnoograničenimmo
gućnostimauticajacentralnihvlasti
naživotunjima,Bogosavljevićkao
najpre socijalista i kasnije Pašićev
ra di kal po stao je i pr vi za go vor nik 
komunitarnog uređenja društva u
srpskomparlamentu.Uprenošenju
ide la so li dar no sti i ko lek ti vi zma sa 
zadrugausferupolitike ležiBogo
savljevićevnajvećiznačajzasrpsku

političkuteorijuipraksu.
Iako su sa mo u pra ve kra lje vi ne 

Srbijeimaleznačajnijipoložaj(po
seb no na kon sme ne di na sti ja 1903. 
godine),komunitarnisistem,usled
nemogućnosti sveta politike da se
povuče iz domena društvenog ži
vo ta, ni je bio eta bli ran. Pr vi svet ski 
ratinakonnjeganastalaJugoslavi
ja ovo pi ta nje osta vi li su po stra ni, 
aidejaomogućnostistvaranjako
munitarnogsistema javljalasesa
mo kao mogućnost prevazilaženja
međunacionalnihtrvenjaukraljevi
niKarađorđevića.
KraljevinaJugoslavijabilajepo

znatapoizuzetnorazgranatomza
družnom sistemu. Međutim, kao
država okrenuta građanstvu (za
razlikuodkraljevineSrbije)onaje
zanemarivala seljaštvo (i principe
nakojimaonopočiva).U istovre
me,onajeteškoizlazilanakrajisa
radničkimpokretom,pasetakosa

punimpravommožerećidajeovoj
tvo re vi ti po red na ci o nal nog „gla ve 
došlo“, i radničko pitanje, koje su
urepubliciistogimenapokušalida
rešekomunisti.Stavljajućiakcenat
naradništvoinudećivećaovlašće
njasamoupravamaukojimajede
mokratičnostkolektivističkihzadru
gasvedenanavoljučlanovajedino
postojećepartije,komunistisupo
rednerešenihnacionalnihsporova,
otvorili i „seljačkopitanje“koje su
rešavali favorizovanjem radništva i
na sto ja njam da se lja ke pre tvo re u 
rad ni ke na sop stve nim ima nji ma ili 
ukombinatima,pa seotudamože
rećidajeiovopitanje,baremusfe
ri ekonomije, skupo koštalo drugu
Jugoslaviju. Zahvaljujući dva puta
ponovljenim greškama, danas su
sestekliuslovidasejednakimtret
manom radništva i seljaštva (sva
kognanačinkojinajboljeodgovara
pri ro di ova dva po kre ta, od no sno 
staleža),stvoriravnotežaiomogući
(barem u domenu ekonomije) re
šavanjekrupnihpitanja.Ukolikose
zadružniprincipiprihvateikaopoli
tički,mogućejepronaćiirešenjeza
čitavnizunutrašnjihproblemakoje
Sr bi ja da nas ima. 

Kvalitetnija
distribucijapravde

Ko mu ni ta ri zam, kao ide ja ko ja 
favorizujeprincipenakojimapoči
va ju za dru ge, ma nje se osla nja na 
centralistička načela, a prednost
dajedecentralizacijivlasti (spušta
nje nivoa odlučivanja na nivo bliži
građanstvu)što,kakosmatra i je
dan od glavnih komunitarističkih
mislilacaMajklVolcerdajevišešan
si za kva li tet ni ju di stri bu ci ju prav de. 
U uslo vi ma po sto ja nja ja kih srp skih 
samouprava,savećimnadležnosti
ma,prihodima imogućnostima, li
šenih pri tome dominacije politike
nad društvenim životom kojim ru
ko vo de prin ci pi eti ke i so li dar no sti, 
i raz voj za dru ga, a pre ko njih i se la 
dobiobipotpuniprimat,timprešto
gotovosvakaopštinaigraduSrbi
ji svojživot iopstanakdugujupre
sve ga svo jim se li ma.
Kao i u slučaju zadruga, komu

nitarizamuprviplanističeprincipe
samobitnosti, samopomoći, zajed
ništva i deljenje istovetnogkultur
nogietničkogidentiteta.Kaoiza
dru ge, ni u ko mu ni tar noj za jed ni ci, 
opštinenisuservisipodređenikapi
taluipoliticinegoljudima.One,baš
kao i za dru ge, ima ju i edu ka tiv nu 
ulogu,tenastojedastvore„novog“

etičkogčovekakojibipoštovanjem
osnov nih mo ral nih i tra di ci o nal nih 
prin ci pa mo gao da odo li iza zo vi ma 
vremena,baškaoštobi,vodećise
istimprincipima i zadruge kao za
jed ni ce ko je odo le va ju ka pi ta lu kao 
je di nom ci lju, pa ri ra njem ve li kim 
monopolistima korigovale „slobod
notržište“.
Komunitarizam,baškaoizadru

garstvo,idejuisključiveekonomske
dobiti smenjuje načelom socijalne
efikasnosti. Ovo načelo ne znači
ukidanjeradakaosredstvaostvare
nja eko nom ske do bi ti, ne go da va nja 
istom no vog kva li te ta ko ji na di la zi 
vred no sti sa mog ka pi ta la. Upra vo u 
ovoj tačkimožda se i najbolje su
sreću zadrugarstvo i njegova poli
tičkamanifestacija–opština,onako
ka ko o njoj go vo re ko mu ni ta ri sti.
Prema rečima poznatog ruskog

komunitarnog teoretičara i prakti
čaraNepljujeva,usvrhukonstitui
sanjaovakvezadružnopolitičkeor
ganizacijepotrebnojenajpreiden
tifikovati osnovni zakon socijalnog
života koji svoje uporište, poput
života u zadrugama, ima u dome
nu eti ke. Oda tle, na sred njem ni vou 
organizovanja komunitarnog siste
ma ishode rukovodeći, operativni
prin ci pi iz ko jih se mo gu ostva ri ti 
kon kret ni ci lje vi, kao po sled nji ni vo 
definisanja.
Upraktičnomsmislu,komunitar

nakaozadružnopolitičkazajednica
podrazumevastvaranjetakvogure
đenjačijibisastavnideočinileslo
bodnoudruženesamoupravnejedi
nicekojebi,baškaoštojeslučaji
sameđuzadružnomsaradnjom,na
načelimasolidarnostiijedinstvenog
identitetaobrazovaledržavnuiniže
nivoevlasti,prekookružnihiliregi
o nal nih. 
Dok su srpski socijalisti sa kra

ja19.vekasmatralidanaovajna
čin Srbija njihovog vremenamože
„preskočiti“tranzicijuukapitalizam
i na svojim tradicionalnimosnova
ma,zadrugom iopštinomdoćido
ide al nog si ste ma, ta ko se pra vom 
sa vrem ni ko mu ni ta ri sti po sta vlja ju 
pitajumoželiseposredstvomko
mu ni tar nog si ste ma oslo nje nog na 
seloinjegovunajveću(gotovone
postojećuvrednost–solidarnost),
danas gotovo identična „tranzici
ja“ jednako „preskočiti“, kako bi
sedošlodoidealnogdruštvakoje
seupolitičkojteorijishvataisklju
čivokaoonoukojemjeostvarivo
„najboljemogućedobrozanajveći
brojljudi“.

 S.Lapčević

Adam Bo go sa vlje vić

So li dar nost ku ću gra di

Štajekomunitarnost?
Komunitarnost,solidarnost,
zajedništvoupraksiznačefavorizo

vanjeprincipaživljenjauširojzajednici
savećomuzajamnompomoćizasnovanoj
nazajedničkimživotnimnačelima(uglav
nomtradicionalnim),čimesesprečava
podvojenostiliatomizacijadruštva,kaoi
otuđenjekaorezultattepodvojenosti

"

Govorećioživotusrpskihselja
ka,AdamBogosavljevićjenajveću
nepravduvideounejednakomtret
manurada,štose,ukolikouzme
mo u obzir činjenicu da današnji
srpski„seljačkipenzioner“imatek
neštooko10.000dinarapenzije(a
dajepritomenagodišnjemnivou
radećinasvojojzemlji,državidao
mnogovišenegoprosečančinov
nik koji ostvaruje veću penziju),
možeidanasuzetikaoaksiom.
„Ako težak obezbeđuje dru

štvu ishranu,adržavi omoguća

va da izdržava svoj birokratski
aparat,trebalitodruštvoitadr
žava svojom lošom politikom da
unazade zemljoradnju i težaka
dadoveduustanjepotpunebe
de“,pisaojeusvomznamenitom
članku„Glassasela“Bogosavlje
vićdavne1873.godine.Dajeova
temaidanasaktuelnasećajunas
na go to vo svim svo jim stra na ma 
„Sremska poljoprivreda“, Odbor
za selo SANU, ali i autori među
kojimaprednjačiprof.drMiladin
Ševarlić.

Stalnostproblema
srpskogsela



Cenezakupapijačnihtezgikao i
pijačarina treba da budu uma
njenezaoko25odsto,čulose

na sastanku koji je održan u zgradi
opštineInđija,nakojemseokupilovi
šeod40pijačnihprodavaca.Sastanku
su prisustvovali i predsednik opštine
PetarFilipović iSlavkoPuvačadi
rektorJKP„Komunalac“,kojisupred
staviliprojekatpokrivanjagradskepi
jace,čijaserealizacijaočekujetokom
ovegodine.
Tokomjednoiposatnogsatankaču

lasuserazličitamišljenjapijačnihza
kupaca, a polemika se vodila u vezi
sa uslovima na gradskoj pijaci. Tako
prodavcinisupropustiliprilikudaspo
menuhigijenu,odnosnonepostojanje
adekvatnogmokrogčvorakaoipro
blem naplaćivanja parkinga. Neki od
njihsuočekivalidacenezakupabudu
jošniže,amnogisupozdravilipred
logopštinskogrukovodstvadasecene
usluganapijaciumanje.

De jan Bi lo vus,zajednosasupru
gom,višeoddecenijenapijaciproda
jevoćeipovrće.Informacijuoznatno
nižim cenama usluga je prihvatio sa
oduševljenjem i istakaoda jeveoma
zadovoljanpredlogomkoji semogao
čutinasastankuuopštini.
Činjenicajedaništazadžabene

možetedobiti,pane razumemzašto
bismobilinezadovoljninovimcenama.
Umanjenjeod25odstozazakuptezgi
iplaćanjenaratejestevelikaolakšica
isiguransamdaćenammnogozna
čitinavodionikažedasedaljetreba
bavitinekimdrugimpitanjimakaošto
suparkingihigijenanapijaci.
Sadrugestrane,imainezadovolj

nihzakupacakojikažudanisuzado

voljnipomenutimsmanjenjemcena,a
jošmanjeuslovimaza rad i boravak
napijaci.
 Na sastanku nisam dobio odgo

vornapitanjekakvajerazlikaizmeđu
objektaitezgijernadležnionoštodaju
u zakup nazivaju objekat, koji podse
ćampodrazumevavodu i struju,ami
to nemamo  ističeBra ni slav Dr ljan 
uzgajivačpečurkiipijačniprodavac.
IMilenkoKovačević,stočarizIn

đije,svojeproizvodesirimlekoodpre
nekolikomesecidonosinagardskupi
jacuiprodaje.Kakokaže,ukinutimje
otkupsirovogmleka,pasuprinuđeni
dadolazenapijacu.
Meniumanjenjecenaneigrave

liku ulogu. Ne zakupljujem tezgu na

duži vremenski period već plaćam
dnevnupijačarinuitodođeduplojef
tinije. Sa druge strane, verujem da
bimi bilo pametnije da zakupim te
zgukakonebihstalnomenjaomesto
kažeoniističedajepotpuno„nov”
učitavojpričiokozakupatezgiali je
svakakodošaodačujenovine.
Direktor JKP „Komunalac“ Slavko

Puvača istakaojenakonsastankada
supredloženecenepijačnihuslugare
alneidajeumanjenjeod25odstou
odnosu na prethodnu godinu veoma
značajno.
Prilikomkalkulacijesezaistavo

diloračunaointeresimasvihonihkoji
suzainteresovanidaprodajurobuna
gradskojpijacialiiointeresimanašeg
javnogpreduzeća.Naravnodanemo
gusvibitiupotpunostizadovoljni,ali
onoštojestenovinadasmoomogućili

svimadamogudazakupplatenarate
ističePuvača.
Kadajerečozakupunagodinuda

na,zakupcimogudaplatenatrirate,
aukolikosezakupvršinašestmeseci
dataimjemogućnostplaćanjanadve
rate.Licitacija trebadabudeorgani
zovana 25. januara, nakon čega će
nadležni imati jasnijuslikuonovina
makojesupredložene.
DirektorKomunalcapodsećadana

gradskoj pijaci postoji dovoljan broj
tezgi, odnosno objekata kako na ze
lenojpijacitakobelojirobnojidaje
tokom2015.godinebiloslobodnihte
zginaraspolaganju.
Ono što jeste činjenicadauslo

vi za poslovanje na našoj pijaci nisu
najbolji,mismosetrudiliprošlegodi
nedakolikotolikopopravimouslove,
sve u skladu sa finansijskimmoguć
nostima.Tekizgradnjomnovogobjek
ta i pokrivanjem pijace ćemo zaista
napraviti dobre uslove za poslovanje
napijaciasamcentargradaćedobiti
mnogolepšiizgledporučiojenakra
juPuvača.
PremarečimapredsednikaFilipovi

ća,idejajestebiladaurazgovorusa
pijačnim prodavcima saznaju koji su
toproblemisakojimaseonisusrećui
kakozajedničkidoćidorešenja.

Tokomprethodnihgodinanijebilo
sredstavadaseulažeugradskupija
cuiizoveperspektivevidimodajeto
bilagreškajersuuslovizaposlovanje
veoma loši. Iz tog razloga smo i or
ganizovaliovajsastanakiprezentovali
imnekenovinekojećemosprovesti
navodipredsednik.
Razgovaralismoonižimcenama

usluganagradskojpijaci, dobili smo
sugestijeamićemopokušatidapro
nađemonajbolje rešenje.Onošto je
najvažnijespomenuti jestedasmou
prethodnihmesecdanaradilinaidej
nom rešenju za pokrivanje gradske
pijace.Onabitrebalaunarednihne
kolikomesecidadobijepotpunonovo
ruho, a u narednihmesec i po dana
ćemo imati javnu raspravu  poručio
jeFilipovićinapomenuodaćesvigra
đaniopštineInđijamoćidaučestvuju
idajusvojusugestiju.
Našaidejajestedadoletadobi

jemopokrivenupijacuijedanpotpuno
noviiuređenobjekatkakobismonivo
uslugaiposlovanjanagradskojpijaci
podiglinaznatnovišinivonaglasio
jepredsednikopštineinaglasiodaje
izuzetnozadovoljansastankomkojije
održan.
Predsednikseosvrnuo inatemu

nedovoljnogbrojaparkingmestana
pijaci i istakao da će u saradnji sa
JP „Direkcija za izgradnju opštine“
pokušati da izađu u susret prodav
cimaiomogućeimpovlašćenecene
parkinga.
 M.Balabanović
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INĐIJA•OUSLOVIMANAPRODAJNIMOBJEKTIMAICENAMAPIJAČNIHUSLUGA

Pijačneusluge
nižeiza25odsto
-Našaidejajestedadoletadobijemopokrivenupijacuijedanpotpunonoviiuređenobjekatkakobismo
nivouslugaiposlovanjanagradskojpijacipodiglinaznatnovišinivo-poručiojepredsednikopštine

Jeftinijizakuptezgi
Kakosuistaklinadležniiz„Ko

munalca″, kada je reč o zakupu
tezgina12meseci,staracenaje
bila 64.800 dinara, a nova cena
bi trebala da bude 48.600, što
predstavljaumanjenjeod16.200
dinara.Kada je rečozakupuna
šestmeseci, stara cena je izno
sila32.400 dinara a nova treba
dabude27.540dinarairečjeo
umanjenjuod4.860dinara.Nad
ležni podsećaju da se zakup te
zgena12mesecimožeplatitiu
trirate,azakupnašestmeseciu
dverate.Onidaljenavodedaje
idnevnapijačarinaumanjena,pa
jetakouInđijisa500sniženana
400dinara,auBeškisa250na
200dinara.

MilenkoKovačević

Ve li ko in te re so va nje pro da va ca

Ove go di ne bo lji uslo vi na grad skoj pi ja ci

Nadležniprezentovalibudućiizgledpijace

Bra ni slav Dr ljan

De jan Bi lo vus
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U do broj kon di ci ji su sve one 
pše ni ce ko je su za se ja ne 
do 3. no vem bra i ko je su 

ušle u fa zu tri li sta, od no sno u fa zi 
su bo ko re nja. One se ja ne ka sni je, a 
tih je 50 pro ce na ta ni su do sti gle tu 
fa zu. One se na la ze u fa zi od ni ca
nja pa do dru gog li sta. Pred nji ma 
su ve li ka is ku še nja.

Sneg ko ji je pao pred hod nih da
na po go du je use vi ma pše ni ce i ulja
ne re pi ce jer mla de bilj ke šti ti od 
ni skih zim skih tem pe ra tu ra. Iz pe
ri o da re la tiv no vi so kih tem pe ra tu
ra za de cem bar na glo je na stu pi lo 
zahlađenjeod -10pa i više.Niske
tem pe ra tu re su za te kle pše ni cu ne
do volj no pri pre mlje nu po što bilj ke 
ni su pro šle sve fa ze u pro ce su ka
ljenja.Drugimrečimanisunakupile
dovoljnošećeradabiuspešnopre-
zi mi le.
Stručnjak za pšenicu Miroslav

Malešević kaže da će ovu kritičnu
fazuboljeproćioniusevikojisupo-
sejaniuoptimalnomagrotehničkom
ro ku, a da su u pro ble mu oni iz no
vem bar ske i ka sni je se tve.

 U do broj kon di ci ji su sve one 
pše ni ce ko je su za se ja ne do 3. no
vem bra i ko je su ušle u fa zu tri li
sta, od no sno u fa zi su bo ko re nja. 
One se ja ne ka sni je, a tih je 50 % 
ni su do sti gle tu fa zu. One se na la ze 
u fa zi od ni ca nja pa do dru gog li
sta. Pred nji ma su ve li ka is ku še nja. 
I ka da su u pi ta nju ni ske tem pe ra
tu re, ali i po me ra nja zem ljšta usled 
smr za va nja i ot kra vlji va nja. Sve to 
možedovestidouginjavanjatakvih
biljaka-kažeMalešević.
Snežni pokrivač je dobrodošao

pšenicialiiuljanojrepici.AnaMar-
janović Jeromela sa Instituta za
ratarstvo i povrtarsto kaže da po-
ljo pri vred ni ci ne bi tre ba lo da bri nu 
zbog cr ve ni la na li sto vi ma te ulja ri
ce ko je je po sle di ca ni skih tem pe
ra tu ra.

 Po ja va ni skih tem pe ra tu ra mo
gla je do ve sti do iz mr za va nja kod 
po je di nih ge no ti po va ko ji su pre ra
sli, tj. po ja va cve to no snog sta bla. 
Obično su to hibridi.  One repice
ko je su osta le u fa zi ro ze te ne bi 
tre ba lo da ima ju pro ble ma. Kod ve
ćinegenotipovamogućejeprimetiti
cr ve ni lo na obo du li sto va. Pro iz vo
đačetonebitrebalodazabrinjava.
To je po sle di ca ni skih tem pe ra tu ra i 
nedostatkahraniva.Takvebiljkeće
bezproblemaprezimitiauproleće
će se pojaviti zeleni listovi - kaže
AnaMarjanovićJeromela.

Meteorolozizanarednihdesetak
danapredviđaju jutarnje tempera-
tu re tek ne ko li ko ste pe ni is pod nu
le,štoćesvakopogodovatiusevima
pše ni ce i ulja ne re pi ce.

Pše ni ca do bro pod no si 
tem pe ra tur ne osci la ci je

Pro šle ne de lje tem pe ra tu ra se 
na glo spu sti la i po lja su se za be le la 
što je ob ra do va lo ra ta re. Ove sed mi
cepotpunodrugačijaslika,prolećna
tem pe ra tu ra a u nji va ma bla to. Do
voljno razloga za brigu proizvođa-
ča.Međutimpšenicajeotpornaiza
sa da do bro pod no si tem pe ra tur ne 
osci la ci je, šte tu bi mo gla pre tr pe ti 
sa mo ona ko ja je po se ja na u ka sni
jemagrotehničkomroku.

Zbog vi so ke tem pe ra tu re za ovo 
do ba go di ne te ško se ula zi u nji ve. 
Ze mlja je to li ko omek ša la da je go
tovo nemoguće doći do žita. Sre-
ćom,zasadaupoljunemanikakvih
ra do va, a ona pše ni ca ko ja je 
po se ja na u op ti mal nom agro
ro ku je u do bro sta nju pa 
odolevadrastičnimtempera-
tur nim pro me na ma. Ipak za
hlađenje  koje se najavljuje
mo glo bi uti ca ti na pše ni cu 
ko ja je po se ja na u ka sni jem 
agrotehničkomroku.
-Značiposejanajeuop-

ti mal nom ro ku i iz u zet no do
bro iz gle da. E sad to je tra va 
videćemoštaćebitidokraja
leta. Uticaće najviše na onu
ko ja je po se ja na u ka sni jem 
agroroku. Novembar je bio
do bar i de cem bar. I onaj ko 
jesejaokasnijejenikla.Me-
đutim,nijesejošizbokorila-
kažeratarVojinStepančević.

Ovaj is ku sni ra tar je pro šle 
go di ne sa pše ni com ostva rio 
izuzetne prinose zbog čega
je po se jao istu po vr ši nu pod 
timusevom.Međutim,kakokaže,u
želji da imaju štomanjegubitaka,
zbogsvečešćihiizraženijihprome-
na vre me na ra ta ri na te ri to ri ji op šti
ne Šid me nja ju se tve nu struk tu ru.

 Stvar je u to me što je pše ni ca 
za me nje na ulja nom re pi com, i ja 
mislim da će soja biti zamenjena
suncokretomnavećembrojupar-
cela.Uposlednjih15godinaima-
mo tri go di ne ko je su eks trem no 
su šne i ja isto pla ni ram da u je sen 
idu dve kul tu re pše ni ca i ulja na re
pi ca a za je sen ku ku ruz i sun co kret 
 ob ja šnja va on.

Kal ku la ci ja je sa svim oprav da na 
jer je op šti na Šid je se nas pre tr pe la 
ve li ku šte tu zbog su še pa ta ko go
to vo da ni je dan po ljo pri vred nik iz 
tog kra ja ni je imao eko nom ske ra
čunice.

Bo le sti, za sa da, 
ni su pro blem

Jednoodpitanjakojeovihdana
po ljo pri vred ni ci po sta vlja ju, je ste i 
ima li kra ja, i za vr šet ka ovoj vre
men skoj vr te šci. Sneg je ste pao 

ka da mu je vre me, u 
pr vim ja nu ar skim da
ni ma, pra ti le su ga i 
ni ske tem pe ra tu re va
zdu ha, da bi na kon 
vr lo krat kog pe ri o da 
usle dio pra vi udar pro
leća, sa temperatura-
ma i iznad15stepeni
Cel zi ju so vih. Ka ko i 
ko li ko je to uti ca lo na 
za se ja ne kul tu re, i šta 
se može u narednom
periodu očekivati, od-
go vor da je dipl. ing. 
Đuro Paić, zadužen
za ra tar stvo i po vr tar
stvo u Po ljo pri vred noj 
stručnojslužbiRuma.
-Naosnovupregle-

da ze se ja nih po vr ši na 
pše ni com, kon sta to
va ne su ma le pro me

ne na use vu, u smi slu po ja va ne
kih bo le sti u na ja vi, ko je za sa da 
ne pred sta vlja ju ni ka kav pro blem. 
Nemanipotrebedasevršebiloka-
kveintervencijenaparcelama.Reč
je o po ja vi na go ve šta ja pe pel ni ce, 
pe ga vo sti na li stu, ali o tom po tom. 
Svakakoćesepratitistanjenause-
vu do proleća. Niske temperature
ni su na ško di le pše ni ci, ka ko onoj 
ko ja je se ja na u pr vim ro ko vi ma i 
ko ja je od ra sli ja, u fa zi bo ko re nja, 
ta ko ni pše ni ci ko ja je ka sni je po
sejana.Nemaoštećenjaodtzv.vo-
doležajerobilnijihpadavinanijeni
bilo,kažePajić.
Meteorolozinajavljujuvećtokom

sed mi ce no vi pad tem pe ra tu ra ali 
iponovnesnežnepadavine. Ima li
raz lo ga za za bri nu tost ili je vla ga 
ze mlji štu do bro do šla?
- Taj talasnižih temperatura se

očekuje, no, očekuje se i snežni
pokrivač, takodanebi trebalo da
bude bilo kakvih oštećenja, nekog
izmrzavanja,naročitokadajeupi-
tanjupšenica.Verujemodaćeufe-
bru a ru bi ti ne što vi še pa da vi na, što 
bi do bro do šlo da se na do mi ri zim
ska vla ga ko ja još uvek ne do sta je. 
Za one ja re use ve ko ji se pla ni ra
jusejatinaproleće,aglavniusevi
su ku ku ruz, so ja, sun co kret, za tim 
krm no bi lje, po vr tar sko bi lje, sve to 
čekapočetakproleća.Većodmarta
meseca,akoseukažupovoljniuslo-
vidamožedaseuđeuparcelu,ida
ze mlji šte bu de do volj no pro su še no. 
Tadasemožekrenutisaranomse-
tvom ka da su u pi ta nju ra tr sku use
vikaoštosuječmovi,ranipovrće,
lu ko vi, šar ga re pe, gra ško vi i osta
lohladnopovrće.Zatimćeuslediti
glav na se tva ko ja se od no si na ku
kuruz,soju,suncokret–kažeĐuro
Paić.
Površinapodšećernomrepomje

ma lo sma nje na na ovom te re nu u 

od no su na ra ni je go di ne. Bez ob zi
ra na njen značaj, ona je došla u
nekugrupuobičnihuseva.Kakvaje
si tu a ci ja sa za se ja nim po vr ši na ma 
osta lih kul tu ra, po go to vo sa hleb
nim zr nom?
-Statističkigledanoprošleiove

pro iz vod ne go di ne, ka da je u pi ta
nju pše ni ca, po se ja no je ne što ma
nje. Međutim, zapaženo je da su
po je di ne ka ta star ske op šti ne ipak 
za se ja le vi še u od no su na ne ke dru
ge. Do šlo je do jed nog ras ko ra ka u 
ras po re du po vr ši na. Po se jan je ne
ka kav vi še go di šnji pro sek. Pro šlo
godišnjirodjebiojakodobar.Jed-
no stav no po klo pi lo se do sta to ga 
što je išlo u prilog proizvođačima,
od ro ko va se tve, ni ca nja, ostva ren 
je do bar sklop, za tim je bio i do sta 
do bar ras po red pa da vi na, a od go
va ra li su i tem pe ra tur ni uslo vi. Sto
ga je i bio ostva ren je dan vi sok rod. 
Do ovih go di na ima li smo pro blem 
tzv. ret ke pše ni ce. Pše ni ca nam je 
ka da se gle da sa kra je va par ce la, 
ovra ti na, iz gle da la le po, ali ka da 
seuđedubljeunjivu,ondasevi-
de te pra zni ne ko je ne mi nov no uti
ču na smanjenje prinosa i kvalitet
zr na. Sa da je si tu a ci ja po pra vlje na, 
iimamooptimalnekoličinesemena
kojemisugerišemoproizvođačima.
Svaka sorta ima optimum količine
se me na, broj zr na ko ji tre ba po
se ja ti po je di ni ci po vr ši ne, ka ko bi 
sedobionajbolji rod.Popravljajući
sortiment,prilagođavajućiganašim
uslo vi ma, us pe li smo da ostva ri mo 
prinose čak i od 9 tona po hekta-
ru. Ka da je u pi ta nju pše ni ca, to su 
pri no si ku ku ru za. Ostva re no je ono 
što ni smo mo gli ni da sa nja mo  za
dovoljnoističeĐuroPaić.

Za ovaj te ren cilj je 7 to na po 
hek ta ru, i to bi tre ba lo da bu de pro
sečan prinos. Faktor na kojimože
malodaseutiče,atosuvremenske
prilike,nadajmoseponovoćeićina
rukupoljoprivrednicima,idaćeuz
sve preduzete agrotehničke me-
re,kaoisavetestručnjaka,naleto
prednamabitibogatažetva.Samo
ne ka sve bu de u svo je vre me.  
 M.N.–Đ.S.–B.B.

STRUČNJACIOSTANJURATARSKIHUSEVA

Sneg do bro do šao use vi ma
Pšenicakojajeposejanauoptimalnomrokujeudobrostanjupaodolevadrastičnimtemperaturnimpromenama.
Ipakzahlađenjekojesenajavljujemoglobiuticatinapšenicukojajeposejanaukasnijemagrotehničkomroku

Pše ni ca po se ja na u op ti mal nom ro ku iz u zet no do bro iz gle da

Pše ni ca za sa da do bro pod no si tem pe ra tur ne osci la ci je

ĐuroPaić
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Члан 1.

У За ко ну о по љо при вред ном 
зе мљи шту („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 62/06, 65/08-др.за кон и 
41/09), у чла ну 1. по сле ста ва 1. 
до да је се но ви став 2, ко ји гла си: 
„По љо при вред но зе мљи ште је до-
бро од оп штег ин те ре са за Ре пу-
бли ку Ср би ју ко је се ко ри сти за 
по љо при вред ну про из вод њу и не 
мо же се ко ри сти ти у дру ге свр хе, 
осим у слу ча је ви ма и под усло ви-
ма утвр ђе ним овим за ко ном.”

До са да шњи ст. 2. и 3. по ста ју 
ст. 3. и 4.

Члан 2.

У чла ну 2. тач ка 11), тач ка на 
кра ју за ме њу је се тач ком и за пе-
том.

По сле тач ке 11) до да ју се тач. 
12) и 13), ко је гла се:

„12) књига поља је сте до ку-
мент о пла ни ра њу и пра ће њу 
сва ко днев них ак тив но сти у биљ-
ној про из вод њи и оства ре ним 
при но си ма то ком го ди не, а на ро-
чи то у ра тар ској, по вр тар ској и 
во ћар ској про из вод њи;

13) плодоред је сте пра вил но, 
про стор но и вре мен ско сме њи ва-
ње усе ва у биљ ној про из вод њи.” 

Члан 3.

У чла ну 60. став 1. ме ња се и 
гла си: „По љо при вред ним зе мљи-
штем Ре пу бли ке Ср би је (у да љем 
тек сту: по љо при вред но зе мљи-
ште у др жав ној сво ји ни) рас по-
ла же и упра вља Ре пу бли ка Ср би-
ја пре ко Ми ни стар ства.”

У ста ву 3. тач ка на кра ју за ме-
њу је се за пе том и до да ју се ре чи: 
„као и ди пло ми ра ног ин же ње ра 
по љо при вре де.”

У ста ву 6. ре чи: „из ста ва 7.” 
за ме њу ју се ре чи ма: „из ста ва 
5.”

По сле ста ва 6. до да је се но ви 
став 7, ко ји гла си:

„Ако је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве не до не се про грам из ста ва 
2. овог чла на, у скла ду са од ред-
ба ма овог чла на, Ми ни стар ство 
без од ла га ња, а нај ка сни је у ро-
ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка 
за до но ше ње го ди шњег про гра ма 
за шти те, уре ђе ња и ко ри шће-
ња по љо при вред ног зе мљи шта, 
од но сно од да на ис те ка ро ка за 
до но ше ње од лу ке о рас пи си ва њу 
јав ног огла са, оба ве шта ва ми ни-
стра над ле жног за по сло ве фи-
нан си ја ко ји у ро ку од 15 да на, 
при вре ме но об у ста вља пре нос 
тран сфер них сред ста ва из бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је, од но сно при-
па да ју ћег де ла по ре за на за ра де 
тој је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве 
док ту оба ве зу не из вр ши.”

По сле до са да шњег ста ва 7. ко-
ји по ста је став 8. до да је се став 
9, ко ји гла си:

„По да ци из ста ва 8. овог чла на 
об у хва та ју та бе лар не по дат ке о 
по љо при вред ном зе мљи шту, ди ги-
тал не ка та стар ске пла но ве, ор то-
фо то сним ке, ли сто ве не по крет-
но сти, ал фа ну ме рич ке по дат ке о 
ка та стар ским пар це ла ма и др.”

Члан 4.

У чла ну 61. по сле ста ва 2. до-
да је се но ви став 3, ко ји гла си:

„По љо при вред но зе мљи ште у 
др жав ној сво ји ни из ст. 1. и 2. 
овог чла на да је се на ко ри шће-
ње без пла ћа ња на кна де јав ним 
по зи вом ко ји рас пи су је над ле жни 
ор ган је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве.”

До са да шњи став 3. ко ји по ста-
је став 4. ме ња се и гла си:

„Од лу ку из ст. 1. и 2. овог чла-
на до но си над ле жни ор ган је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве уз са-
гла сност Ми ни стар ства.”

По сле ста ва 4. до да ју се ст. 5, 
6, 7, 8, 9, 10. и 11, ко ји гла се:

„Ако по љо при вред но зе мљи-
ште у др жав ној сво ји ни ни је би-
ло из да то нај ма ње по след ње три 
агро е ко ном ске го ди не и ни је би-
ло пред мет ко ри шће ња, јав ним 
над ме та њем по по чет ној це ни 
од 0 ди на ра, то по љо при вред-
но зе мљи ште мо же се да ти на 
ко ри шће ње за по љо при вред ну 
про из вод њу фи зич ким и прав-
ним ли ци ма ко ја су упи са на у 
Ре ги стар по љо при вред них га-
здин ста ва и на ла зи се у ак тив-
ном ста ту су, на пе ри од до пет 
го ди на.

По љо при вред но зе мљи ште из 
ста ва 5. овог чла на под истим 
усло ви ма мо же се да ти и ли ци ма 
ко ја се ба ве про из вод њом енер-
ги је из об но вље них из во ра од 
би о ма се и сто чар ства, с тим да 
пе ри од ко ри шће ња мо же да бу-
де до 30 го ди на, уз одо бре ње за 
ин ве сти ци о не ра до ве ко је да је 
Ми ни стар ство и то у скла ду са 
чла ном 67. овог за ко на. Од лу ку 
о да ва њу на ко ри шће ње по љо-
при вред ног зе мљи шта из ста ва 
5. и 6. овог чла на до но си над-
ле жни ор ган је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве уз са гла сност Ми ни-
стар ства.

На осно ву пра во сна жних од лу-
ка из ст. 4, 5. и 6. овог чла на, Ми-
ни стар ство и ко ри сник за кљу чу ју 
уго вор о ко ри шће њу по љо при-
вред ног зе мљи шта у др жав ној 
сво ји ни без пла ћа ња на кна де.

Пе ри од ко ри шће ња по љо-
при вред ног зе мљи шта из ста ва 
5. овог чла на мо же се про ду-
жи ти до 25 го ди на ако по љо-
при вред ни ин спек тор утвр ди да 
ко ри сник то зе мљи ште ко ри сти 
у по љо при вред не свр хе, а за 
по вр ши не пре ко 10 ha пе ри од 
ко ри шће ња по љо при вред ног зе-
мљи шта мо же се про ду жи ти са-
мо ако ко ри сник до би је одо бре-
ње за ин ве сти ци о не ра до ве ко је 
да је Ми ни стар ство и то у скла ду 
са чла ном 67. овог за ко на.

Ако се пе ри од ко ри шће ња по-
љо при вред ног зе мљи шта про-
ду жи у скла ду са ста вом 9. овог 
чла на, ко ри сник за пе ри од за 
ко ји је про ду же но ко ри шће ње 
тог зе мљи шта пла ћа за куп ни ну 
за по љо при вред но зе мљи ште у 
др жав ној сво ји ни, и то:

1) за по вр ши ну до 10 ha – у 
ви си ни од 10% од про сеч но по-
стиг ну те це не за ку па по хек та ру 
у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве 
на ко јој се зе мљи ште на ла зи;

2) за по вр ши ну од 10 ha до 
50 hа - у ви си ни од 40% од про-
сеч но по стиг ну те це не за ку па 
по хек та ру у је ди ни ци ло кал не 
са мо у пра ве на ко јој се зе мљи-
ште на ла зи;

3) за по вр ши ну пре ко 50 ha 
- у ви си ни од 60% од про сеч но 
по стиг ну те це не за ку па по хек-
та ру у је ди ни ци ло кал не са мо у-
пра ве на ко јој се зе мљи ште на-
ла зи.

Про тив од лу ка из ст. 4, 7. и 
9. овог чла на мо же се из ја ви ти 
жал ба Ми ни стар ству, а про тив 
истих од лу ка до не тих од стра не 
ор га на је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве са те ри то ри је ауто ном не 
по кра ји не над ле жном ор га ну 3 
ауто ном не по кра ји не за по сло ве 
по љо при вре де, у ро ку од 15 да-
на од да на до но ше ња од лу ке.”

Члан 5.

У чла ну 62. став 1. ре чи: „ду-
жи од 20 го ди на” за ме њу ју се ре-
чи ма: „ду жи од 30 го ди на”.

По сле ста ва 2. до да ју се ст. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 11, ко ји 
гла се: „Пра во за ку па по љо при-
вред ног зе мљи шта у др жав ној 
сво ји ни не ма ју прав на и фи зич ка 
ли ца упи са на у Ре ги стар по љо-
при вред них га здин ста ва ко ја:

1) су у па сив ном ста ту су;
2) ни су ис пу ни ла све оба ве зе 

из прет ход них или те ку ћих уго-
во ра о за ку пу по љо при вред ног 
зе мљи шта у др жав ној сво ји ни;

3) су из вр ши ла оме та ње по се-
да по љо при вред ног зе мљи шта у 
др жав ној сво ји ни;

4) су на ру ша ва ла не сме та но 
од ви ја ње би ло ког де ла по ступ ка 
јав ног над ме та ња при ли ком да-
ва ња по љо при вред ног зе мљи шта 
у др жав ној сво ји ни у за куп;

5) су бес прав но ко ри сти ла по-
љо при вред но зе мљи ште у др жав-
ној сво ји ни;

6) су по сту па ла су прот но ста ву 
2. овог чла на. По сту пак да ва ња 
у за куп, од но сно на ко ри шће ње 
по љо при вред ног зе мљи шта у др-
жав ној сво ји ни спро во ди над ле-
жни ор ган је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве.

Ако прав но од но сно фи зич ко 
ли це ко ри сти по љо при вред но зе-
мљи ште у др жав ној сво ји ни без 
прав ног осно ва, од но сно су прот-
но од ред ба ма овог за ко на, ду жно 
је да за ко ри шће ње тог зе мљи-
шта пла ти тро стру ки из нос нај-
ви ше про сеч не по стиг ну те це не 
по хек та ру на те ри то ри ји окру га 
на ко јој се на ла зи по љо при вред-
но зе мљи ште ко је се ко ри сти без 
прав ног осно ва. Ако ли це не из-
вр ши оба ве зу пла ћа ња, је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве ду жна је да 
ски не усев на осно ву ак та свог 
над ле жног ор га на.

Ако по љо при вред ни ин спек тор 
за пи сни ком утвр ди да не по зна то 
ли це ко ри сти по љо при вред но зе-
мљи ште у др жав ној сво ји ни без 
прав ног осно ва над ле жни ор ган 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве до-
но си од лу ку о ски да њу усе ва.

Ски да ње и про да ју усе ва над-
ле жни ор ган је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве вр ши на те рет ли ца 
ко је ко ри сти по љо при вред но зе-
мљи ште у др жав ној сво ји ни без 
прав ног осно ва, а ако се ра ди о 
не по зна том ли цу на те рет је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве. Сред-
ства оства ре на од про да је ски ну-
тог усе ва, по од бит ку тро шко ва 
ски да ња усе ва, рас по ре ђу ју се у 
скла ду са чла ном 71. овог за ко-
на.

За ку пац по љо при вред ног зе-
мљи шта у др жав ној сво ји ни ду-
жан је да ус по ста ви пло до ред и 
во ди књи гу по ља за биљ ну про-
из вод њу, чи ју кон тро лу и ове ру 
вр ши ди пло ми ра ни ин же њер по-
љо при вре де, ко ји је члан ко ми-
си је из чла на 60. став 3. овог за-
ко на.

Прав на ли ца ко ја оства ру ју 
пра во на за куп по љо при вред ног 
зе мљи шта у др жав ној сво ји ни 
обез бе ди ће за по шља ва ње не за-
по сле них ли ца.

Ако се на кон да ва ња зе мљи-
шта у за куп про ме ни соп стве ник 
пра ва сво ји не на по љо при вред-
ном зе мљи шту, но ви соп стве ник 
сту па на ме сто за ку по дав ца, а 
пра ва и оба ве зе из за ку па на ста ју 
из ме ђу ње га и са ве сног за куп ца. 
4 Ми ни стар над ле жан за по сло-
ве ра да уз са гла сност ми ни стра 
над ле жног за по сло ве по љо при-

вре де про пи су је бли же усло ве за 
обез бе ђи ва ње за по шља ва ња не-
за по сле них ли ца из ста ва 9. овог 
чла на.”

Члан 6.

У чла ну 64. став 2. ме ња се и 
гла си:

„По љо при вред но зе мљи ште 
да је се у за куп јав ним над ме та-
њем у два кру га, осим код пра ва 
пр вен ства за ку па и пра ва пре чег 
за ку па.”

У ста ву 3. ре чи: „и од лу ку о 
да ва њу у за куп зе мљи шта” бри-
шу се, а по сле ре чи: „у др жав ној 
сво ји ни,” до да ју се ре чи: „у ро ку 
од 60 да на од да на до но ше ња Го-
ди шњег про гра ма,”.

У ста ву 4. тач ка на кра ју за ме-
њу је се за пе том и до да ју се ре чи: 
„уз са гла сност Ми ни стар ства.”

Став 6. бри ше се.
До са да шњи став 7. ко ји по ста-

је став 6. ме ња се и гла си:
„По чет на це на за ку па зе мљи-

шта из ста ва 1. овог чла на у пр-
вом кру гу не мо же би ти ни жа од 
80% про сеч но по стиг ну те це не 
за ку па по хек та ру, од но сно у 
дру гом кру гу не мо же би ти ни жа 
од 60% про сеч но по стиг ну те це-
не за ку па по хек та ру."

По сле ста ва 6. до да је се но ви 
став 7. ко ји гла си:

"Ако се по љо при вред но зе-
мљи ште не из да у за куп на кон 
спро ве де ног по ступ ка из ста ва 2. 
овог чла на, Ми ни стар ство мо же 
да спро ве де по сту пак јав ног над-
ме та ња."

Члан 7.

На зив чла на 64а и члан 64а 
мењaју се и гла се:

„Пра во пр вен ства за ку па и 
пра во пре чег за ку па

Члан 64а

Пра во пр вен ства за ку па на пе-
ри од до 30 го ди на има прав но ли-
це ко је је упи са но у Ре ги стар по-
љо при вред них га здин ста ва и на-
ла зи се у ак тив ном ста ту су и ко је 
до ста ви ин ве сти ци о ни план на 
ко ји са гла сност, уз пред лог ме ра 
за ре а ли за ци ју за ку па, да је ко ми-
си ја, с тим што укуп на по вр ши на 
пред ви ђе на за да ва ње у за куп по 
овом осно ву не мо же да из но си 
ви ше од 30% од укуп не по вр ши-
не по љо при вред ног зе мљи шта у 
др жав ној сво ји ни пред ви ђе не за 
да ва ње у за куп у је ди ни ци ло-
кал не са мо у пра ве.

Ко ми си ју из ста ва 1. ре ше њем 
обра зу је ми ни стар над ле жан за 
по сло ве по љо при вре де ко је се 
об ја вљу је у слу жбе ном гла си лу 
Ре пу бли ке Ср би је.

До каз да је ли це упи са но у Ре-
ги стар по љо при вред них га здин-
ста ва и да се на ла зи у ак тив ном 
ста ту су, ин ве сти ци о ни план на 
ко ји је прет ход ну са гла сност да-
ла ко ми си ја и пред лог ме ра за 
ре а ли за ци ју за ку па из ста ва 1. 
овог чла на, до ста вља ју се Ми ни-
стар ству ко је те до ка зе до ста вља 
је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве.

Од лу ку о пра ву пр вен ства за-
ку па до но си је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве у ро ку од 30 да на од 
да на при је ма до ка за из ста ва 3. 
овог чла на.

Ако је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве не до не се од лу ку о пра ву 
пр вен ства за ку па у ро ку из ста ва 
4. овог чла на, од лу ку до но си Ми-
ни стар ство.

Пра во пр вен ства за ку па мо же 
да оства ри ви ше прав них ли ца 

на те ри то ри ји јед не ло кал не са-
мо у пра ве, а ко ја ни су у свој ству 
по ве за них ли ца, с тим што укуп-
на по вр ши на оства ре на по овом 
осно ву не мо же да бу де ве ћа од 
по вр ши не из ста ва 1. овог чла на.

Ли це ко је оства ри за куп по 
осно ву пра ва пр вен ства за ку па 
не ма пра во оства ри ва ња пра ва 
пре чег за ку па.

Укуп на по вр ши на по љо при-
вред ног зе мљи шта у др жав ној 
сво ји ни ко ја је пред ви ђе на за да-
ва ње у за куп ума њу је се за по вр-
ши ну из ста ва 1. овог чла на.

Пра во пр вен ства за ку па из 
ста ва 1. овог чла на мо же да се 
оства ри и на ка тар стар ским пар-
це ла ма ко је ни су би ле пред мет 
за ку па и ко ри шће ња у прет ход не 
три агро е ко ном ске го ди не, а ка-
та стар ске пар це ле ко је су опре-
де ље не за пра во пр вен ства за-
ку па сма тра ју се об у хва ће ним и 
са др жа ним у го ди шњем про гра му 
за шти те, уре ђе ња и ко ри шће ња 
по љо при вред ног зе мљи шта ко ји 
до но си над ле жни ор ган је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве.

Пра во пре чег за ку па оства ру је 
се у по ступ ку ко ји спро во ди је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве рас пи-
си ва њем јав ног по зи ва.

Јав ни по зив из ста ва 10. овог 
чла на рас пи су је се до 30. ју на те-
ку ће го ди не, а при ја ва на јав ни 
по зив са по треб ном до ку мен та-
ци јом до ста вља се нај ка сни је до 
31. ок то бра те ку ће го ди не је ди-
ни ци ло кал не са мо у пра ве.

Ако се на осно ву јав ног по зи ва 
из ст. 10. и 11. овог чла на по љо-
при вред но зе мљи ште у др жав ној 
сво ји ни не из да по осно ву пра ва 
пре чег за ку па, то зе мљи ште да је 
се у за куп јав ним над ме та њем.

Пра во пре чег за ку па по љо при-
вред ног зе мљи шта у др жав ној 
сво ји ни (у да љем тек сту: пра во 
пре чег за ку па) има прав но и фи-
зич ко ли це ко је је:

1) вла сник си сте ма за на вод-
ња ва ње, од вод ња ва ње, риб ња-
ка, по љо при вред ног објек та, 
ста кле ни ка, пла сте ни ка и ви-
ше го ди шњих за са да (воћ ња ка 
и ви но гра да ко ји су у ро ду) ко-
ји се на ла зе на по љо при вред ном 
зе мљи шту у др жав ној сво ји ни и 
ко је је упи са но у Ре ги стар по љо-
при вред них га здин ста ва и на ла-
зи се у ак тив ном ста ту су нај ма ње 
три го ди не;

2) вла сник до ма ћих жи во ти ња, 
ко ји је и вла сник, од но сно за ку-
пац објек та за га је ње тих жи-
во ти ња на те ри то ри ји је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве на ко јој се 
пра во пре чег за ку па оства ру је и 
ко је је упи са но у Ре ги стар по љо-
при вред них га здин ста ва и на ла-
зи се у ак тив ном ста ту ту нај ма-
ње 1 го ди ну. Прав на и фи зич ка 
ли ца из ста ва 13. тач ка 1) овог 
чла на има ју пред ност при ли ком 
опре де љи ва ња по вр ши не по љо-
при вред ног зе мљи шта по осно ву 
пра ва пре чег за ку па.

Прав на и фи зич ка ли ца из ста-
ва 13. тач ка 2) овог чла на пра во 
пре чег за ку па оства ру ју по осно-
ву услов них гр ла, и то до 1 ha по 
услов ном гр лу.

Ако је број услов них гр ла по 
хек та ру ве ћи од пре о ста ле по вр-
ши не при ме њу је се прин цип сра-
змер но сти из ме ђу бро ја услов них 
гр ла сва ког има о ца пра ва пре чег 
за ку па и рас по ло жи ве по вр ши не 
у хек та ри ма.

Укуп на по вр ши на по љо при-
вред ног зе мљи шта ко ја при па да 
прав ном или фи зич ком ли цу ко ме 
је утвр ђе но да има пра во пре чег 
за ку па ума њу је се за по вр ши ну 
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пољопривредног земљишта коју
имаусвомвласништвуиувла
сништву њему повезаних лица,
каои заповршинуодпољопри
вредногземљиштакојувећимау
закупупоосновууговоразакљу
ченогса
Министарствомисадругимли

цима.
Ако током трајања закупа

правноилифизичколицепреста
недаиспуњаваусловенаосно
вукојих једобилоправопречег
закупа,односноправопрвенства
закупа,уговорозакупупрестаје
даважи.
Закупнина пољопривредног

земљиштаудржавнојсвојинипо
правупречегзакупајепросечно
постигнутаценазакупапохекта
ру. Закупнина пољопривредног
земљиштаудржавнојсвојинипо
правупречегзакупапоосновуиз
става13.тачка2)овогчлана је
просечно постигнута цена заку
папохектару,с тимштозакуп
нинапоправупречег закупапо
томосновунеможебитивећаод
просечнеценезакупапохектару
на територији Републике Србије
упоследњетригодине.
Закупнинакојасеостварујепо

правупрвенствазакупанеможе
да буде мања од закупнине из
става20.овогчлана.
Просечнопостигнутаценаза

купапохектару јепросечнапо
стигнутаценанапоследњемодр
жаном јавном надметању за по
љопривредноземљиштеудржав
ној својини које је дато у закуп
на територији јединице локалне
самоуправе, а ако у јединици
локалне самоуправе није било
јавног надметања у претходној
години,просечнапостигнутаце
на пољопривредног земљишта у
државнојсвојинисвихграничних
јединицалокалнесамоуправе.
Висинузакупнинеизст.19.и

20.овогчланаутврђујејединица
локалнесамоуправе.
Одлуку о давању у закуп по

љопривредног земљишта у др
жавној својини по основу права
пречег закупа доноси надлежни
орган јединице локалне самоу
праве уз сагласност Министар
ства.
Противодлукеиз ст. 4.и24.

овогчланаможесеизјавитижал
баМинистарству,апротивистих
одлукадонетиходстранеоргана
јединицелокалнесамоуправеса
територије аутономне покраји
не надлежном органу аутономне
покрајине за послове пољопри
вреде,урокуод15данаоддана
доношењаодлуке.
Влада ближе прописује усло

ве, начин и поступак за оства
ривањеправапрвенствазакупа,
критеријумезаутврђивањевиси
незакупнинезаправопрвенства
закупа,каоидокументацијукоја
се доставља уз захтев за оства
ривањеправапрвенствазакупа.
Министар ближе пропису

је услове, начин и поступак за
остваривањеправапречег заку
па, као и документацију која се
достављауззахтевзаостварива
њеправапречегзакупа.”

Члан 8.

Учлану64бст.1.и2.мењају
сеигласе:
„Право учешћа у јавном над

метањузадавањеузакуппољо
привредног земљишта у држав
ној својини у првом кругу има
физичко лице које је уписано у
Регистар пољопривредних га
здинставаиналазисеуактивном
статусу најмање три године, са
пребивалиштем најмање три го
дине у катастарској општини на
којој се налази земљиште које
јепредметзакупа,дајевласник
најмање0,5 ha пољопривредног
земљишта,односноправнолице
којејеуписаноуРегистарпољо
привредних газдинстава и нала
зисеуактивномстатусунајмање
три године, које је власник по
љопривредног земљишта најма
ње10haукатастарскојопштини
укојојсеналазиземљиштекоје

јепредметзакупаиимаседиште
на територији јединице локалне
самоуправекојојприпадатака
тастарскаопштина.
Право учешћа у јавном над

метањузадавањеузакуппољо
привредног земљишта у држав
ној својини у првом кругу има
физичко лице које је уписано у
Регистар пољопривредних га
здинстава и налази се у актив
ном статусу најмање 3 године,
са пребивалиштем најмање три
године на територији јединице
локалне самоуправе која спро
водијавнонадметање,ачијасе
парцелаграничисаземљиштему
државнојсвојиникојејепредмет
закупа.”
Уставу3.послеречи:„пољо

привредних газдинстава” додају
серечи:„иналазисеуактивном
статусунајмањетригодине.”
Став4.бришесе.

Члан 9.

Учлану66. став1.послере
чи: „на јавном надметању” до
дајусеречи:„односнопоправу
првенствазакупаиправупречег
закупа и достављању средста
ва обезбеђења за вишегодишње
уговоре”.
После става3. додаје се став

4,којигласи:
„Пословеувођењаупоседпо

љопривредног земљишта у др
жавнојсвојиникојеједатоуза
куп,односнонакоришћењеоба
вљаопштинска,односноградска
управаусарадњисанадлежном
пољопривредном инспекцијом и
органом надлежним за послове
вођењајавнеевиденцијеонепо
кретностима односно геодетском
организацијом, о чему се сачи
њавазаписник.”

Члан 10.

У члану 72. после речи: „не
можесеотуђивати”додајусере
чи: „осимпод условима предви
ђенимовимзаконом”.

Члан 11.

Послечлана72.додајусечл.
72а, 72б, 72в, 72г и 72д, који
гласе:

Члан 72а

Пољопривредно земљиште у
државној својини физичко лице
можестећитеретноправнимпо
слом под условима прописаним
овим законом, осим у области
административне линије према
Аутономној покрајини Косово и
Метохија.
Пољопривредно земљиште у

државној својини физичко лице
можестећиако:
1) је држављанин Републике

Србије;
2)имарегистрованопољопри

вредно газдинство у активном
статусу најмање три године или
јеносилацпородичногпољопри
вредног газдинства у активном
статусунајмањетригодине;
3) има услове/механизацију/

опрему за обављање пољопри
вреднеделатности;
4)усвојинииманајвишедо30

haпољопривредногземљишта;
5)имапребивалиштеуједини

цилокалнесамоуправеукојојсе
продаје пољопривредно земљи
штеудржавнојсвојининајмање
петгодине;
6)упоследњетригодинени

је извршило отуђењевишеод3
ha пољопривредног земљишта у
свом власништву, осим у случа
јевимаукојимајеутврђенјавни
интерес;
7) укупна површина коју ће

физичко лице имати у својини
наконкуповинедржавногпољо
привредногземљиштанепрела
зи40ha.Предметпродајеможе
да буде пољопривредно земљи
штеудржавнојсвојиниако:
1) јеудаљенонајмање10km

оддржавнегранице,аузсагла
сност Владе, за сваки поједина

чанслучај,удаљеностможебити
и мања, а по претходно приба
вљеном мишљењу министарства
надлежногзапословеодбранеи
министарства надлежног за уну
трашњепослове;
2) није предвиђено важећим

планскимдокументом;
3)нијепредметреституције;
4) не припада заштићеним

природнимдобрима;
5)неприпадаилисенеграни

чи са зоном безбедности/војном
базом.
Физичко лице које испуњава

услове прописане овим законом
може стећи у својину највише
до20haповршиненапољопри
вредном земљишту у државној
својини. Физичко лице које има
доспеле неизмирене обавезе по
основу закупнине пољопривред
ног земљиштаудржавној своји
ни не може да постане власник
пољопривредногземљиштаудр
жавнојсвојини.
Укупна површина пољопри

вредног земљишта у државној
својиникојаможедабудепред
мет продаје не може да износи
вишеод20%одукупнеповрши
не пољопривредног земљишта у
државној својини која може да
будепредмет закупа у јединици
локалнесамоуправу.
Влада прописује ближе усло

ве,начинипоступакпродаје,као
идокументацијукојаседоставља
упоступкупродаје.

Члан 72б

Право прече куповине пољо
привредногземљиштаудржавној
својини има физичко лице које
испуњава опште услове из чла
на72.овогзакона,каоипосебне
условепоследећемредоследу:
1) да је власник инфраструк

туренапољопривредномземљи
шту у државној својини које је
предметпродаје;
2) да је сувласник са Репу

бликом Србијом на катастарској
парцели која је предмет прода
је,асувласничкидеоРепублике
Србијејемањеповршинеодпо
вршинекојајеувласништвутог
физичкоглица;
3)дајевласникпољопривред

ногземљиштакојесеграничиса
катастарскомпарцеломудржав
нојсвојиникоја јепредметпро
даје;
4)дајезакупацпољопривред

ног земљиштаудржавној своји
никојeјепредметпродајеиима
закљученуговорозакупупољо
привредног земљишта у држав
нојсвојининапериоддужиод20
година;
5) да има пребивалиште нај

мање пет година у катастарској
општиниукојојсепродајепољо
привредноземљиштеудржавној
својини.

Члан 72в

Пољопривредно земљиште у
државнојсвојиникојејепредмет
продаје утврђује Министарство
напредлогјединицелокалнеса
моуправе.
Надлежни орган јединице ло

калне самоуправе опредељује
површине за продају пољопри
вредног земљишта у државној
својини, и то почевши од нај
мањих катастарских парцела, и
објављује јавнипозивзаприку
пљањепонудаузсагласностМи
нистарства.
Јавни позив обавезно садржи

број катастарске парцеле и по
четнутржишнувредност.
Јавни позив се објављује на

огласној табли јединице локал
не самоуправе и месне заједни
це,наинтернетпорталу једини
целокалнесамоуправе,дневном
листуислужбеномгласилуједи
ницелокалнесамоуправе.
Надлежни орган јединице ло

калнесамоуправеразматрапону
деиакосуиспуњенисвиуслови
предвиђениовимзакономдоноси
одлуку о продаји уз претходну
сагласностМинистарства.

Ако се више физичких лица
пријави за исто пољопривред
ноземљиштеудржавнојсвојини
предностималицекојеимапра
вопречекуповинеакоприхвати
највишупонуђенуцену,аакосе
непријавиниједнофизичколице
којеостварујеправопречекупо
винепољопривредног земљишта
удржавнојсвојини,предностима
лице које је понудило највишу
цену.
Тржишну вредност за пољо

привредноземљиштеудржавној
својини које је предмет продаје
утврђујеМинистарствофинанси
ја–Порескауправазасвакује
диницулокалнесамоуправе.
Ближе услове, начин и по

ступак за утврђивање тржишне
вредности прописује министар
надлежан за послове финансија
уз сагласност министра надле
жногзапословепољопривреде.
Против одлуке о продаји по

љопривредног земљишта у др
жавнојсвојиниможесеуложити
жалбаМинистарствуурокуод15
данаодданадоношењаодлуке.

Члан 72г

На основу правоснажне од
луке о продаји пољопривредног
земљишта у државној својини
Министарствоикупацзакључују
уговор о купопродаји пољопри
вредног земљишта у државној
својини.
Пољопривредно земљиште у

државнојсвојиникојејепредмет
уговораокупопродајинесмесе
отуђити, дати у закуп најмање
петнаест година од дана прода
је,нитибитипредметхипотекеи
других оптерећења, осим у слу
чају прописаном ставом 5. овог
члана. Одредба става 2. овог
члана односи сеи нанаследни
ке, односно правне следбенике
купца.
По истеку рока из ст. 2. и 3.

овог члана, Република Србија
има право прече куповине ако
купљеноземљиштебудепредмет
продаје.Уговоромокупопродаји
пољопривредногземљиштаудр
жавнојсвојиниможесеуговори
типлаћањеценеуратамауроку
којиниједужиоддесетгодинаод
дана закључења купопродајног
уговорауздостављањесредства
обезбеђења.
Услучајуизстава5.овогчлана

средства обезбеђења која доста
вљакупацмогубити:
1)уговоројемствуправногли

цауизносууговорневредности;
2)банкарскагаранцијауизно

сууговорневредности;
3) хипотека на земљишту које

јепредметпродаје.
Пољопривредноземљиштекоје

јепредметуговораокупопродаји
може се користити искључиво у
пољопривреднесврхе.
Уколикокупацнеизвршиоба

везуплаћањауратамаускладуса
закљученим уговором, уговор се
раскида, а уплаћена средства се
враћајукупцуумањеназависину
закупнине за период коришћења
пољопривредногземљишта.

Члан 72д

Средстваостваренаодпродаје
пољопривредног земљишта у др
жавној својини приход су буџета
РепубликеСрбије.”

Члан 12.

Учлану80.тачка12б)мењасе
игласи:
„12б)условеипоступакдава

њанакоришћењепољопривред
ног земљишта у државној сво
јини, давање у закуп по основу
правапречегзакупаипутемјав
ногнадметања(чл.61,64,64аи
64б).”

Члан 13.

У члану 83. после тачке 17)
додајесетачка17а),којагласи:
„17а) контролу да ли је над

лежни орган јединице локалне

самоуправедонеогодишњипро
грам заштите, уређења и кори
шћења пољопривредног земљи
шта;” У тачки 19) после речи:
„даје у подзакуп” додаје се за
пета и речи: „односно контролу
правног основа за коришћење
пољопривредногземљиштаудр
жавнојсвојини”.
Послетачке19)додајесетач

ка19а),којагласи:
„19а) контролу успостављања

плодоредаивођењакњигепоља
забиљнупроизводњуускладуса
овимзаконом;”.

Члан 14.

Учлану85.став1.тачка9)по
слеречи:„уподзакуп”додајусе
речи:
„односно не успостави пло

доред и не води књигу поља за
биљну производњу у складу са
овимзаконом”.

Члан 15.

Учлану87.став1.број:„5.000”
замењује се бројем: „80.000”, а
број:
„20.000” замењује се бројем:

„150.000”.
У тачки 1) речи у загради:

„члан 14” замењују се речима:
„члан60.став4”.
Утачки3)тачканакрајузаме

њујесетачкомизапетом.
Послетачке3)додајесетач

ка4),којагласи:„4)недостави
податкеизчлана60.став8.овог
закона.”

Члан 16.

Изузетно, утврђивање права
пречег закупа за израду годи
шњег програма заштите, уређе
ња и коришћењa пољопривред
ног земљишта за 2016. годину,
којисеизрађујеускладусаовим
законом, врши на основу јавног
позивакојијерасписалаједини
цалокалнесамоуправе.

Члан 17.

Пољопривредно земљиште у
друштвеној својини (мешовита
својина, други облици својине)
којенијестеченотеретноправ
нимпосломизакојенијеизвр
шенпописземљиштаускладуса
Закономопретварањудруштве
не својине на пољопривредном
земљиштуудругеобликесвоји
не („Службени гласник РС”, бр.
49/92, 54/96 и 62/06  др. за
кон)преносисеујавнусвојину
РепубликеСрбије.
Физичком лицу које је упи

санокаокорисникнапољопри
вредном земљишту у државној
својини то право престаје да
номступањанаснагуовогзако
на,осимуслучајуакопоседује
правоснажнорешењеовраћању
земљиштаускладусаЗакономо
начинуи условимапризнавања
праваивраћањаземљиштакоје
је прешло у друштвену својину
по основу пољопривредног зе
мљишногфонда и конфискаци
јом због неизвршених обавеза
из обавезног откупа пољопри
вредних производа („Службени
гласникРС”,бр.18/91,20/92и
42/98) које одговара парцели
којукористи.
Даномступањанаснагуовог

закона Републички геодетски
завод дужан је да у складу са
одредбамаст.1.и2.овогчлана
ичланом94.Законаопољопри
вредном земљишту („Службени
гласник РС”, бр. 62/06, 65/08
др.закон и 41/09), по службе
ној дужности, изврши упис по
љопривредногземљиштаујавну
својинуРепубликеСрбије,којим
располажеиуправљаМинистар
ство.

Члан 18.

Овајзаконступанаснагуосмог
данаодданаобјављивањау
„СлужбеномгласникуРепублике
Србије”.



Vas ko li ki svet se na la zi pod uti
ca jem pri rod nog mag ne ti zma 
kojipotičeodzemljeiizatmo

sve re. Osim to ga, ce lo kup no sta nov
ništvojeizloženomagnetnimpoljem
kojastvarajuelektričniuređajiudo
maćinstvu,sistemimazadistribuciju
električneenergije imedicinskena
pra ve.
Uticaju magnetnih polja izloženi

su rad ni ci u svim gra na ma in du stri
jegdesekoristielektričnaenergija,
naročitotamogdejeuupotrebijaka
električnastruja.

Neke elektrane, istraživačka po
stro je nja, tran sport na sre stva i me
dicinskiuređajimogudastvorejaka
mag net na po lja.

Uticajstatičkih
magnetnihpolja

Na osnovu studije rađene u biv
šemSSSRumeđuradnicimaupro
izvodnji stalnih magneta uočeni su
različiti subjektivni simptomi i funk
cionalniporemećaji.Međutim,nedo
statakstatističkihanalizailiprocena

uticajafizičkihilihemijskihštetnosti
u rad noj sre di ni znat no uma nju je 
vrednostovihizveštaja.Madanedo
volj no uver lji ve, ove stu di je uka zu ju 
daukolikodođedodugoročnogde
lovanja statičkih magnetnih polja,
efektisujedvauočljivi,poštokumu
lativniukupniefektinisuuočeni.
U objavljenim epidemiološkim

pregledimauSADnisuotkrivenibi
lokakviznačajniefektipozdravljeu
vezisadugoročnomizloženošćusta
tičkimmagnetnimpoljimajačinedo
2 T.
Objavljeno je da je kod radnika

koji su bili izloženi jakim statičkim
mag net nim po lji ma u alu mi ni jum skoj 
in du stri ji pri sut na vi ša sto pa mo ra li
tetaodleukemije.Madaovestudije
uka zu ju na po rast ri zi ka od ra ka kod 
osobakojedirektnoučestvujuupro
iz vod nji alu mi ni ju ma, za sa da ne ma 
jasnihdokazakojibiukazivalinaone
kancerogenefaktore,proizišleizrad
nesredine,kojidovodedobolesti.

Uticajvremenski
promenljivihmagnetnih
polja

Vre men ski pro men lji va mag net na 
polja generišuunutrašnjeelektrične
struje.Tako,naprimer,poljesabrzi
nom pro me na  od

3 T/s  mo gu in du ko va ti stru je pod 
približno30mA/m/2gustinepoobi
mu njud ske gla ve.In du ko va ne elek
tričnestrujemoguposlužitikaopre
sudanparametaruprocenibioloških
efekatananivoućelije.
Uzimajući najgori mogući slučaj,

možese izračunati,baremuokviru
jednog redaveličina, gustinamag
netnogfluksakojabimogladove
sti do po ten ci jal no štet nih gu sti na 
struje u tkivima. Mogu se izvesti
sledećetvrdnjeokoleraciji između
op se ga in du ko va nih stru ja i gu sti na 
magnetnog fluksa sinusoidnog ho
mogenogpolja,kojadovededobi

ološkihefekataprilikom izloženosti
čitavogtela:
Između1i10mA/m/2(induko

vanamagnetnimpoljimaiznad0,55
mTna50/60Hz,ili10100mTna3
Hz),ustanovljenisuminimalnibiolo
škiefekti.
 Između10 i100mA/m/2 (od

550mTili1001000mTna3Hz)
prisutnisupouzdanoutvrđeniefek
ti, uključujući efekte na vizuelni i
nervnisistem.Referisanojeiopo
boljšanjimakodzarastanjapreloma
ko sti ju.
Između100i1000mA/m2(od

50500mT na 5=/60Hz ili 110 T
na3Hz), primećena jestimulacija
tkiva podložnog pobuđivanju mag
netnimpoljemimogućnaještetnost
po zdra vlje.
Laboratorijske studije objavljene

susaljudimakojisubili izloženisi
nu so id nim vre men skipro men lji vim 
mag net nim po lji ma. Ni u jed nom od 
ovih istraživanja nisu obelodanjene
nepovoljneklasičneipsihološkepro
menekodizloženihosoba.
Najače polje korišćeno u ovim

studijamasadobrovoljnimučesnici
mabilojeod5mTpri50Hz,kojem

supojedinci bili izloženi u trajanju
od 4 sa ta.
Naročiti značaj imaju skorašnji

epi de mi o lo ški iz ve šta ji, ko ji pre do
čavaju preliminarne podatke koji
uka zu ju na po rast ini den ce ra ka kod 
dece, odraslih i među pojedincima
izloženimmagnetnim poljima priro
domsvojeprofesije.Udrugimepide
miološkim studijama nije zabeležen
vidljivporastgenetskihoštećenja ili
nenormalnih trudnoća. U studijama
ko je, uka zu ju na po rast ra ka kod de
ce i od ra slih ovo se po ve zu je sa iz
loženošćuveomaslabimmagnetnim
poljima(od0,1–1mT),50ili60Hz,
veličine široko rasprostranjeneu ži
vot noj sre di ni.
Ovakodovođenjeuvezunemože

se objasniti raspoloživim teorijama o
kan ce ro ge ne zi za sno va nim na uti ca ju 
vre men skih pro men lji vih elek tro mag
net nih po lja. Pre li mi nar na pri ro da epi
de mi o lo ških do ka za i re la tiv no ma li po
rast pri ja vlje ne in di ci je uka zu je da iako 
ovi epi de mi o lo ški po da ci ne mo gu da 
sezanemare,trebasprovestisveobu
hvatnenovestudijeprenegoštobise
oni mo gli pri hva ti ti.
 (Nastavićese)
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ZA NI MLJI VA IZ DA NJA

Prognozavremenado31.januara

SREMSKA

POLJOPRIVREDA

Potrebnoje:500gkukuruznog
brašna,1 jaje, kašikamasti,malo
so li, to pla vo da

Priprema:Ovaprojaseobično
pripremakadseslužiuznekodru
gojačejelo(recimosarmaodkise
logkupusa),madamnogi i veoma
mrsneprojeslužeuztakvajela.Vi
ćetenapravitisopstveniizbor.

Za me šaj te te sto od po la kg ku
kuruznog brašna, 1 celog jajeta,
ma le ka ši ke ma sti i ma lo so li sa 
potrebnomkoličinomhladne vode.

Testonesmebitigusto,većtakvo
da se si pa njem u pleh sa mo raz li je 
po nje mu. Ova ko pri pre mlje na pro
ja peče se tanko i korasto. Đuveč
se podmaže mašću i pospe belim
brašnom. Izručimo testo u pleh i
stavimouvećzagrejanurernu.Kad
seprojaispečeiporumeniizvadimo
je iz rerne ipremažemo je tankim
slojemmasti. Kadmalo dane, se
čemojenakomadeijošuvektoplu
služimo.
Nećemopogrešitiakoutestodo

da mo ma lo ki se log mle ka.

Izvorimagnetnihpoljanaradnommestu

Iz vor
Videoterminali(VDT)
Zavarivačkiluk(050Hz)
Indukcionigrejači(5010Hz)
Odlivnepećina50Hz
Lučnepećina50Hz
Indukcioniupaljačna10Hz
Elektrozavarivanjepomoću
zgurena50Hz
Elektrolitičkiproces(O50Hz)
Izdvajanjeizotopa(statička
polja)

Gu sti na 
mag net nog 
fluksa(mT)
do2,8x1
0,1–5,8
0,9–65
0,2–0,3
do1.

02–0,3
0,5–1,7

(srednjavrednost)
7,6
150

Udaljenost(m)
0,3
00,8
0,11
0,51

2
2

0,2–0,9
Položaj

ope ra te ra
Položaj

operatera

� Po�da�ci�iz�Zdrav�stve�nih�kri�te�ri�ju�ma�za�čo�ve�ko�vu�oko�li�nu�
� Nº�69�(EHC�No�69)�Mag�ne�tic�Fi�elds,�Ge�ne�va,�WHO,�1987.

Pro ja
Sta ri re cep ti

BI LJEM PRO TIV KAR CI NO MA 

Magnetnapolja
izazivajurak?!
Objavljenojedajekodradnikakojisubiliizloženijakimstatičkimmagnetnimpoljimaualuminijumskoj
industrijiprisutnavišastopamoralitetaodleukemije

(Prenosimoizvodeizknjige“Lekovitimbiljemprotivkarcinoma“,autorMomčiloMociSrećković,Slobomir2015.)



Or ga ni zo va no rob no ber zan sko tr-
ži šte ko je or ga ni zu je “Pro dukt na 

ber za” iz No vog Sa da i u  2015. go di-
ni je po ka za lo da je je di ni tr ži šni pro-
stor ko ji mo že za svoj fi  nal ni pro iz vod 
da ka že da je ne pri ko sno ven na ovim 
pro sto ri ma. Taj fi  nal ni pro iz vod se zo-

ve “re fe rent na ce na”. Na čin na ko ji se 
re gi stru je ce na na ber zan skom tr ži štu 
kan di du je ovu ce nu kao re pre zen ta-
tiv nu i iz tih raz lo ga i mo že da no si 
epi tet re fe rent ne ce ne. 

Ana li zi ra ju ći tr ži šte u 2015. go di ni, 
po ći će mo od sa mog kra ja. Ber zan-

sko tr ži šte na sa mom kra ju 2015. 
go di ne je za tvo re no sle de ćim ce na-
ma: pše ni ca 19,58 din/kg (17,80 
bez PDV), ku ku ruz 17,38 din/kg ( 
15,80 bez PDV) i so ja 44,55 din/
kg (40,50 bez PDV). Osta le ro be 
zbog ma le fre kvent no sti tr go va nja 
ovom pri li kom ne će mo ana li zi ra ti. 
Po sma tra ju ći po me nu te ce ne u od-
no su na po sled nji dan tr go va nja u 
2014. go di ni, si tu a ci ja je sle de ća: 
ce na pše ni ce na dan 31.12.2015. 
je ni ža za 18,35% , ce na ku ku ru za 
je vi ša za 8,22%, dok je ce na so-
je u pa du za 4,71%. Ako uzme mo 
u ob zir ce ne u do lar skim vred no-
sti ma, ta da je si tu a ci ja još ne po-
volj ni ja sa aspek ta tr ži šne po zi ci je 
po je di nih ro ba. Na i me, u do lar skim 

vred no sti ma sve tri ro be su u pa du 
i to pše ni ca za 27,00%, ku ku ruz za 
3,25%, a so ja za 14,80%.

Ge ne ral na oce na tr ži šta u 2015. 
go di ni bi mo gla da se oka rak te ri še 
u jed noj ključ noj re či, a to je: sta-
bil nost. Ova oce na po go to vo mo že 
da se od no si na pe riod od po čet ka 
eko nom ske 2015./16 go di ne, od-
no sno od že tve, pa do kra ja go-
di ne. Ni ka da ve će svet ske za li he 
pše ni ce, ku ku ru za i so je, uz so li dan 
pri nos ovih kul tu ra i na na šem tr-
ži štu, raz log su ve li ke po nu de, kao 
i ne što ni žih i iz nad sve ga iz u zet no 
sta bil nih ce na. Ova kav raz voj si tu-
a ci jie na tr ži štu ni je od go va rao ve-
ćem obi mu tr go va nja, tim pre što 
su se iz vo zni ci usled pri lič no po pu-

nje nih luč kih ter mi na la na Cr nom 
mo ru, po pri lič no ni skim ce na ma u 
ve li koj me ri po vu kli sa tr ži šta.

Sva pred vi đa nja za na red nu ka-
len dar sku go di nu sva ka ko mo ra ju 
za svo ju is ho di šnu tač ku da ima ju 
ni vo pre ne tih za li ha iz pret hod ne 
go di ne, a one će bi ti ve o ma ve li-
ke. To bez sum nje zna či da se ni 
u pr voj po lo vi ni na red ne go di ne ne 
mo gu oče ki va ti zna čaj ni je pro me ne 
ce na. Šta će se de ša va ti na kon že-
tve sva ka ko naj vi še za vi si od pri no-
sa use va no vog ro da. Ono što već 
sa da bri ne svet ske ana li ti ča re je su 
mo gu će po sle di ce kli mat skog fe no-
me na “El Ni njo”, kao i sve če šći i sve 
ve ći uti ca ji po li tič kih kri za na tr ži šte 
hra ne.
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PRODUKTNA BERZA NOVI SAD

Promet roba na Produktnoj berzi
od 25. 12. do 31. 12. 2015.

Najva`nije iz protekle nedelje:

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji
na vode}im robnim berzama su bile slede}e:

E-mail: nsberza@eunet.rs,
internet sajt: www.proberza.co.rs  

INFO SLU@BA
021/443-413 od 730 do 1430

21000 Novi Sad, Radni~ka 30a 
Tel: 021/4750-788; Fax:021/4750-789

miroslav.sidor@limagrain.com
branimir.alivojvodic@limagrain.com
www.limagrain.rs

Francuski hibridi
kukuruza i suncokreta

SPONZOR

*Objavljeni nedeljni ponderi cena nisu zvani~an podatak, usled ~injenice da su obuhva}eni podaci o trgovanju do trenutka {tampanja informatora.

PRE GLED DNEV NIH PRO ME NA CE NA NA CME GRO UP, MARTOVSKI FJU ČERS 2016.

po ne de ljak uto rak sre da če tvr tak pe tak

Pše ni ca 171,74 $/t 171,38 $/t 174,76 $/t 172,55 $/t -

Ku ku ruz  143,46 $/t 142,12 $/t 142,67 $/t 141,33 $/t -

PRE GLED DNEV NIH PRO ME NA CE NA NA CME GRO UP
po ne de ljak uto rak sre da če tvr tak pe tak

So ja, zr no, jan 16   321,59  $/t 317,84 $/t 319,68 $/t 321,66 $/t -

So ji na sač ma, jan 16   269,00 $/t 267,30 $/t 368,50 $/t 265,80 $/t -

• Sta bil ne ce ne ži ta ri ca i ulja ri ca
• Ne mo gu se oče ki va ti zna čaj ni je pro me ne ce na
• Sta bil ne ce ne na svet skim ber za ma

Što se ti če ne de lje za na ma, ni je 
bi lo ni ka kvih ce nov nih pro me na ko je 
bi uti ca le na vred nost PRO DEX-a, re-
gi stro va nu pro šlog pet ka. Ovaj in deks 
da nas „vre di“ 203,64 in dek sna po e na, 
isto ko li ko i pre ne de lju da na.

Ka ko je kraj ka len dar ske go di ne, 
ni je zgo reg upo re di ti vred nost PRO-
DEX-a i vred nost nje go vih kom po-
nen ti da nas, u od no su na kraj pro šle 
ka len dar ske go di ne. 

31.12.2014., PRO DEX je bio ve ći ne-
go da nas i vre deo je 206, 37 in dek snih 
po e na. Me đu tim ak tu el ni pad in dek sne 
vred no sti u od no su na pro šlu go di nu, 
još je iz ra že ni ji ka da se uzme u ob-
zir re va lo ri zo va na vred nost PRO DEX u 
USD. Na i me, PRO DEX re va lo ri zo van u 
ame rič ki do lar, da nas iz no si 113,47 in-
dek snih po e na, što jre za čak 13,24 in-
dek snih po e na ni že ne go 31.12.2014.

Raz lo zi ova kvog pa da le že u 
či nje ni ci da je kra jem pro šle go-
di ne, na do ma ćem tr ži štu, ku ku-
ruz do lar ski vre deo pri bli žno isto 
kao i da nas, ali sa dru ge stra ne 
pše ni ca je pro šle go di ne, na do-
ma ćem tr ži štu, vre de la čak 216 
USD/t, bez PDV-a, što je za čak 
56 ame rič kih do la ra vi še ne go 
da nas. Isto vre me no so ja u zr nu 
ta ko đe be le ži ve o ma iz ra žen pad 
re va lo ri zo va ne ce ne, na do ma-
ćem tr ži štu. 31.12.2014., za so ju 
u zr nu se pla ća lo 427 USD/t, bez 
PDV-a, a da nas ona vre di „sa mo“ 
369 USD/t, bez PDV-a.

Sve ovo uka zu je na či nje ni cu da 
su ce ne naj zna čaj ni jih po ljo pri vred-
nih kul tu ra, iz u zi ma ju ći ku ku ruz, da-
nas znat no jef ti ni je ne go pre tač no 
go di nu da na.

Pregled zaklju~enih i ponu|enih koli~ina, kao i dijapazon zaklju~enih i ponu|enih cena 
poljoprivrednih proizvoda tokom protekle nedelje, dati su u slede}oj tabeli:

PRODEX

ROBA PONUĐENA 
KOLIČINA (t)

CENA PONUDE 
DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA 
KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA 
CENA DIN/KG 

SA PDV-OM

PROMENA U 
ODNOSU NA 
PRETHODNU 

NEDELJU

Pše ni ca, rod 2015. 25 19,58 25 19,58 +/- 0,00%

BUDIMPE[TA
P[ENICA KUKURUZ

163,40 EUR/t 
(fu tu res mar 16)

151,27 EUR/t 
(fu tu res mar 16)

EURONEXT PARIZ
P[ENICA KUKURUZ

174,75 EUR/t 
(fu tu res mar 16)

146,75 EUR/t 
(fu tu res jan 16)

Bu dim pe štan ska ber za ove ne de lje ni je ra-
di la. U Pa ri zu je pše ni ca sku plja za 0,43%, 

dok je ce na ku ku ru za pa la za 2,49%.

Ovu go di nu su tr ži šta za vr ši la bez 
zna čaj nih pro me na, pod uti ca jem 

fun da men tal nih či nje ni ca ko je oba ra ju 
ce nu i hlad nog vre me na u cr no mor-
skom sli vu ko ji je uti cao na rast ce-
na. Usled pra znič nih da na zna čaj no je 

sma njen obim pro me ta, a čest fak tor 
na ovo ne delj ne osci la ci je su bi li i teh-
nič ki fak to ri. 

Ku ku ruz je u od no su na kraj pro šle 
ne de lje jef ti ni ji za 1,75%, dok je ce na 
fju čer sa na pše ni cu go to vo iden tič na.

Ve ća kon ku rent nost J. ame rič-
kie so je je oba ra la ce ne, da bi 

po ve ća ne iz vo zne ak tiv no sti iz lu-
ka u SAD-u kra jem ne de lje uti ca le 

na bla gi rast. U po sled njih ne de lju 
da na so ja je po jef ti ni la za 0,70%, 
dok je ce na so ji ne sač me ni ža za 
2,42%.



STIPS - VOJVODINA

VOĆE 4.1.2016. - 11.1.2016.

POVrĆE 4.1.2016. - 11.1.2016.

REPUBLIKA
SRBIJA

MINISTARSTVO 
POLJOPRIVREDE,[UMARSTVA

I VODOPRIVREDE

* Kvalitet proizvoda je prema JUS standardima ukoliko druga~ije nije nazna~eno

Mesto prikupljanja cena:  Južno-banatski okrug klanica

* Kvalitet proizvoda je dobar ukoliko druga~ije nije nazna~eno

GAZDINSTVO    Mesto prikupljanja cena: Loznica

MALOPRODAJA     Mesto prikupljanja cena: Loznica

PIJACA     Mesto prikupljanja cena: Loznica

15. januar 2016.

Mesto prikupljanja cena: Beograd - kvantaška pijaca

Mesto prikupljanja cena: Beograd - kvantaška pijaca

CENE ŽIVE STOKE 

Mesto prikupljanja cena: Loznica - stočna pijaca

* Kvalitet proizvoda je dobar ukoliko druga~ije nije nazna~eno
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R.B. Proizvod Pakovanje Poreklo Jed. 
Mere

Cena (din)
Trend Ponuda

min max dom

1

Kukuruz 
(okrunjen, 
prirodno 
sušen)

džak 50kg Domaće kg 21.00 24.00 23.00 bez promene prosečna

R.B. Proizvod Pakovanje Poreklo Jed. 
Mere

Cena (din)
Trend Ponuda

min max dom

1 Stočno brašno džak 33kg Domaće kg 17.00 21.00 19.00 bez 
promene dobra

R.B Proizvod Pakovanje Poreklo Jed. 
Mere

Cena (din)
Trend Ponuda

min max dom

1
Kukuruz (okrun-

jen, prirodno 
sušen)

džak 50kg Domaće kg 22.00 25.00 23.00 bez promene dobra

2 Pšenica džak 50kg Domaće kg 25.00 27.00 26.00 bez promene dobra

3 Sojina sačma 
(44% proteina) džak 33kg Domaće kg 70.00 80.00 75.00 rast prosečna

4 Stočno brašno džak 33kg Domaće kg 20.00 23.00 22.00 bez promene dobra

5
Suncokretova 

sačma (33% pro-
teina)

džak 33kg Domaće kg 30.00 40.00 35.00 pad prosečna

R.B Proizvod Poreklo Jed. 
Mere

Cena (din)
Trend Ponuda

min max dom

1 Blitva (sve sorte) Domaće veza 20.00 20.00 20.00 pad slaba

2 Boranija (žuta) Uvoz(uvoz) kg 300.00 300.00 300.00 pad vrlo slaba

3 Brokola (sve sorte) Domaće kg 130.00 180.00 140.00 rast vrlo slaba

4 Celer (sve sorte) Domaće kg 100.00 100.00 100.00 rast slaba

5 Cvekla (sve sorte) Domaće kg 30.00 35.00 30.00 bez promene slaba

6 Dinja (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 230.00 240.00 240.00 - vrlo slaba

7 Karfiol (sve sorte) Domaće kg 100.00 130.00 120.00 bez promene vrlo slaba

8 Kelj (sve sorte) Domaće kg 50.00 60.00 60.00 bez promene vrlo slaba

9 Kelj pupčar (sve sorte) Domaće kg 100.00 110.00 100.00 bez promene slaba

10 Krastavac (salatar) Uvoz(uvoz) kg 140.00 150.00 150.00 - vrlo slaba

11 Krastavac (salatar) Uvoz(uvoz) kg 130.00 130.00 130.00 bez promene vrlo slaba

12 Krompir (beli) Domaće kg 35.00 40.00 40.00 bez promene prosečna

13 Krompir (crveni) Domaće kg 35.00 40.00 40.00 bez promene prosečna

14 Kupus (sve sorte) Domaće kg 30.00 35.00 35.00 rast slaba

15 Luk beli (mladi) Domaće veza 360.00 450.00 400.00 - prosečna

16 Luk crni (mladi) Domaće veza 20.00 22.00 20.00 bez promene vrlo slaba

17 Luk crni (sve sorte) Domaće kg 35.00 50.00 40.00 bez promene prosečna

18 Paprika (Babura) Uvoz(uvoz) kg 140.00 250.00 180.00 rast vrlo slaba

19 Paprika (ljuta) Uvoz(Grčka) kg 450.00 500.00 500.00 rast vrlo slaba

20 Paprika (šilja) Uvoz(uvoz) kg 180.00 210.00 200.00 bez promene vrlo slaba

21 Paradajz (chery) Uvoz(uvoz) kg 220.00 250.00 250.00 bez promene vrlo slaba

22 Paradajz (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 170.00 175.00 170.00 - vrlo slaba

23 Paradajz (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 150.00 150.00 150.00 bez promene slaba

24 Pasulj (beli gradištanac) Uvoz(uvoz) kg 180.00 200.00 180.00 bez promene prosečna

25 Pasulj (beli tetovac) Uvoz(uvoz) kg 200.00 380.00 200.00 bez promene prosečna

26 Pasulj (beli) Domaće kg 170.00 180.00 170.00 bez promene prosečna

IZVE[TAJ O CENAMA @IVE I ZAKLANE STOKE U KLANICAMA 

SILOS     Mesto prikupljanja cena: Loznica

IZVE[TAJ ZA @ITARICE, ULJANE KULTURE I KRMNO BILJE

R.B. Proizvod Poreklo Jed. 
Mere

Cena (din)
Trend Ponuda

min max dom

1 Banana (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 110.00 115.00 115.00 bez 
promene prosečna

2 Dunja (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 115.00 120.00 120.00 rast vrlo slaba

3 Grejpfrut (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 80.00 90.00 90.00 bez 
promene prosečna

4 Grožđe (belo ostale) Uvoz(uvoz) kg 220.00 230.00 220.00 pad vrlo slaba

5 Grožđe (crno ostale) Uvoz(Argentina) kg 220.00 230.00 220.00 - vrlo slaba

6 Jabuka (Ajdared) Domaće kg 30.00 35.00 35.00 bez 
promene dobra

7 Jabuka (Ajdared) Domaće kg 45.00 45.00 45.00 bez 
promene slaba

8 Jabuka (Delišes ruž.) Uvoz(Grčka) kg 100.00 100.00 100.00 bez 
promene vrlo slaba

9 Jabuka (Delišes zlatni) Domaće kg 45.00 50.00 50.00 rast prosečna

10 Jabuka (Greni Smit) Domaće kg 45.00 55.00 50.00 rast prosečna

11 Jabuka (Jonagold) Domaće kg 40.00 45.00 45.00 rast prosečna

12 Jabuka (Mucu) Domaće kg 40.00 45.00 45.00 rast slaba

13 Jabuka (ostale) Domaće kg 50.00 55.00 50.00 bez 
promene slaba

14 Jagoda (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 400.00 400.00 400.00 bez 
promene vrlo slaba

15 Kivi (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 90.00 90.00 90.00 - vrlo slaba

16 Kivi (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 105.00 120.00 110.00 pad slaba

17 Kruška (Viljamovka) Domaće kg 70.00 80.00 80.00 bez 
promene slaba

18 Kruška (ostale) Domaće kg 75.00 90.00 80.00 bez 
promene slaba

19 Kruška (ostale) Uvoz(uvoz) kg 170.00 180.00 170.00 - vrlo slaba

20 Lešnik (očišćen) Domaće kg 1000.00 1100.00 1100.00 bez 
promene prosečna

21 Limun (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 100.00 120.00 120.00 rast dobra

22 Mandarina (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 90.00 110.00 95.00 rast dobra

23 Nar (sve sorte) Uvoz(uvoz) kg 140.00 150.00 140.00 - slaba

SREMSKA

POLJOPRIVREDA

R.B. Naziv živ. Težina/uzrast Rasa
Cena (din)

Trend Ponuda,
broj grlamin max dom

1 Jagnjad sve težine sve rase 280.00 300.00 290.00 pad 11-15

2 Jarad sve težine sve rase 210.00 230.00 220.00 bez promene 6-10

3 Koze sve težine sve rase 140.00 160.00 150.00 bez promene 0-5

4 Krmače za klanje >130kg sve rase 120.00 140.00 130.00 bez promene 0-5

5 Ovca sve težine sve rase 130.00 160.00 140.00 bez promene 0-5

6 Prasad 16-25kg sve rase 180.00 210.00 190.00 pad 16-20

7 Prasad <=15kg sve rase 200.00 220.00 210.00 bez promene 16-20

8 Tovljenici 80-120kg sve rase 130.00 150.00 140.00 bez promene 6-10

R.B. Naziv živ. Težina/uzrast Rasa
Cena (din)

Trend Ponuda,
broj grlamin max dom

1 Jagnjad sve težine sve rase 300.00 300.00 300.00 bez promene slaba

2 Junad >480kg sve rase 200.00 230.00 220.00 bez promene prosečna

3 Krmače za klanje >130kg sve rase 110.00 110.00 110.00 bez promene vrlo slaba

4 Prasad 16-25kg sve rase 180.00 190.00 180.00 pad prosečna

R.B. Proizvod Pakovanje Poreklo Jed. 
Mere

Cena (din)
Trend Ponuda

min max dom

1 Kukuruz (okrunjen, 
prirodno sušen) džak 50kg Domaće kg 20.00 24.00 23.00 bez 

promene dobra

2 Lucerka (seno u bala-
ma) bala 12-25kg Domaće kg 20.00 22.00 21.00 bez 

promene prosečna

3 Pšenica džak 50kg Domaće kg 24.00 27.00 25.00 bez 
promene slaba

4 Sojino zrno džak 50kg Domaće kg 40.00 60.00 50.00 bez 
promene slaba

5 Stočni ječam džak 50kg Domaće kg 26.00 28.00 27.00 bez 
promene slaba

6 Stočno brašno džak 33kg Domaće kg 20.00 22.00 21.00 bez 
promene dobra



PO LJO PRI VRED NA 
ME HA NI ZA CI JA

• Pro da jem trak tor Be lo rus MTZ 82, go di na 
pro iz vod nje 2004 u ori gi nal nom sta nju. Tel: 
063/356-234.

• Trak tor u do brom sta nju, sve is prav no...za-
me na za ki per ka mion do 3.500 EUR ..za ma nji 
trak tor i do pla ta. Mo gu ća kom bi na ci ja na ve de-
nih. Tel:  060/471-47-88.

• Pro da jem kom bajn Cla as Mer ca tor 70, u is-
prav nom sta nju. Mo tor dajc 120KS, u od lic nom 
sta nju, gu me do sta do bre, re me nje ta ko đe. 
Kom bajn je re gi stro van. Tel: 064/159-35-76.

• Pro da jem kom bajn Cla as Mer ca tor 70, u is-
prav nom sta nju. Mo tor dajc 120KS, u od lic nom 
sta nju, gu me do sta do bre, re me nje ta ko đe. 
Kom bajn je re gi stro van. Tel: 064/159-35-76.

• Trak tor IMT-589 DV kom plet no de talj no re-
mon to van i ser vi si ran uodlič nom je sta nju rad-
nom sta nju spre man za rad i ra di sve funk ci je. 
Tel: 061/200-32-17.

• Fendt 611 LSA,m 1982. god. sa prednjpm 
hi dra u li kom, re gi stro van u per fekt nom sta nju. 
Tel: 063/531-155.

• Pro da jem trak tor Be la rus MTZ 82, 2004 god, 
is pra van, re gi stro van. Tel: 063/356-234.

• Trak tor je 87. god, oču van, ne tro ši kap ulja 
od si pa nja do si pa nja, ne ma ula ga nja! Za me na 
za 577DW no vi tip. Zva ti na broj 064/945-72-
97 Di mi tri je. Tel: 064/945-72-97.

• Trak tor u do brom sta nju.Pro iz ve den 1981. 
go di ne.Ce na 3200 evra ni je fi k sna.Pro da jem 
i trak tor ske vi le za gra ne i se no.Ce na je 190 
evra.. Tel: 063/584-632

• Na pro da ju Ra ko vi ca 65, 2009. god. u per-
fekt nom sta nju, 700 rad nih sa ti, ser vo vo lan.
Tel: 063/531-155.

• Trak tor Vol vo bm814 u do brom sta nju, sve 
is prav no, za me na za ki per ka mion do 3.500 
EUR, za ma nji trak tor i do pla ta. Mo gu ća kom-
bi na ci ja na ve de nih. Tel: 060/471-47-88.

• Jed no red ni be rač Zmaj 214s – ni ski, 1990. 
go di na pro iz vod nje, od lič no sta nje. Tel: 
063/882-51-04.

• Mas sey Fer gu son 3090, 1988. god. u per-
fekt nom sta nju. Sna ga mo to ra 108 KS, 79 kW, 
Go di na pro iz vod nje 1988. Tel: 063/531-155.

• Kom bajn Ep ple Mo bil 1240. U od lič nom sta-
nju, ma lo ra dio, mo tor od li čan, 1980. go di šte. 
Tel: 062/186-94-06.

• Na pro da ju Ra ko vi ca 65, 2009. god. u per-
fekt nom sta nju, 700 rad nih sa ti, ser vo vo lan. 
Tel: 063/531-155.

• Me njam IMT 560 no vi tip za 577DW. Tel: 
064/945-72-97.

• Fendt 611 LSA,m 1982. god. sa prednjpm hi-
dra u li kom, re gi stro van. Tel: 063/531-155.

• Pro da jem mo to kul ti va tor hon da f600 sa no-
vim mo to rom no vi je ge ne ra ci je. Ja či ne od 6,5 
ks. mo tor je pot pu no nov sa mo što je upa ljen. 
Ce tvo ro takt ni čist benz. Sto se ti če me nja ča i 
on je bu kval no kao nov, ko ri scen 2 do 3 se zo-
ne. Po se du je 3 br zi ne na pred i jed nu na zad. 
Blo ka de na oba toč ka, ra di lak šeg kon tro li sa nja 
u ra du. Iz vod kar da na. Sve je fa bric ko u pr voj 
bo ji. Fre ze od lič ne. Tel: 064/246-56-93.

• Pro da jem Mas sey Fer gu son 135KS, 
god.1985. Tel: 063/289-175.

• Pro da jem Mas sey Fer gu son 3090, 1988. god. 
u od lic nom sta nju, re gi stro van, mo ze za me na 
za Audi A 6, od 2007. god. pa mla dji, to jo ta 
kru zer, ML ili Vi to. Tel: 063/531-155.

• Pro da jem mo to kul ti va tor IMT 502 u is-
prav nom sta nju. Mo tor je Brigs-Stra ton. Tel: 
063/370-150.

• Mo tor ni trak tor čić "Whi te" - 13 "Brigss", mo-
tor od 15.5KS, sa jed nim ci lin drom, 6 br zi na, 
dva no ža, za hvat ot ko sa 106cm, sa kor pom za 
sku plja nje tra ve. Od li čan! Pa lje nje pre ko klju ča 
tj. an la se ra. Ceo ser vis ura đen bez ula ga nja, 
se di i ko si. Spre man od mah za ko še nje trav na-
tih po vr ši na, par ko va, ve ćih ima nja, igra li šta, 
golf te re na... Sve in for ma ci je te le fo nom sva-
kim rad nim da nom od 08 do 21h, sem ne de lje. 
Tel: 064/218-74-00.

•  Trak tor IMT-589 DV kom plet no de talj no 
re mon to van i ser vi si ran uodlič nom je sta nju 
rad nom sta nju spre man za rad i ra di sve funk-
ci je. Tel:061/200-32-17.

• Mo to kul ti va tor IMT 502 u is prav nom sta nju. 
Mo tor je Brigs-Stra ton.Tel:063/370-150.

• IMT 539, 1992. god. sa ka bi nom, u eks tra 
sta nju, 3600 rad nih sa ti. Tel:063/531-155.

OPRE MA

• Pro da jem be rač Zmaj 214, jed no red ni, u is-
prav nom sta nju.. Tel: 064/159-3576

• Pri ko li ca za se no SIP2 – sa mo u to var na, 
1992. go di ste kao no va sa kar da nom i no že vi-
ma. Tel:  064/341-28-05.

• Ro ta ci o na ko sa či ca mar ke De utz-Fa hr, rad nog 
za hva ta 1.85 sa kar da nom, no vim no že vi ma, 
od lič no oču va na.Tel: 063/886-97-17.

• Se ja li ca za zi to, je cam, de te li nu i sve vr ste 
sit nih se me na, rad nog za hva ta 4 me ta ra sa 
33 lu le ,stal nim tra go vi ma, bra nom za za gr ta-
nje, mar ke ri, kni ga sa upu stvom po de sa va nja 
se tve, fa bric ko sta nje! Eks tra ocu va na! Tel: 
063/886-97-17.

• Al ko mo tor na gre be na sta ko sa či ca, od 4KS, 
ben zi nac, po gon na pred i na zad, od lič na i do-
bra za ko še nje ve ćih trav na tih po vr ši na, li va da, 
par ko va, igra li šta, golf te re na...ot ko sa 70 cm. 
In for ma ci je sva kog rad nog da na 08 - 21h. Ne-
de ljom ne! Tel064/218-74-00.

• Pro da jem pla stic ne ci ster ne od 1000l. ce na 
75 eura, za ve ce ko li ci ne do go vor. Srem ska 
Mi tro vi ca. Tel: 062/851-88-99.

• Zma jev ka, tip 470. Sve tlo sna sig na li za ci ja, 
va zdu šne koč ni ce, ki pu je, ima i ruč nu ki pu. 
Pod-lim 3mm, oja ča na, ši ro ke gu me, re gi stro-
va na.Tel: 022/265-61-11.

• Pr ska li ca u od lič nom sta nju, uve ze na iz Švaj-
car ske, bu re 800 li ta ra, pum pa če tvo ro klip na 
mar ke An no vi Re ver be ri, gra ne 12m sa mo-
guć no šću pro ši re nja, ce vi pro hrom ske, po mo ću 
hi dra u li ke se gra ne otva ra ju-ot klju ča va nja-za-
kre ću-di zu go re, do le. Za vi še in for ma ci ja po-
zo vi te. Pr ska li ca se na la zi u se lu Su ljam (oko li-
na Sr. Mi tro vi ce). Tel: 064/296-37-99.

• Be rač 221 sa bun ke rom i ru dom na hi dra u lič-
no ukr šta nje, u do brom sta nju. Tel:  022/664-
596 i 060/066-45-96.

• Ma ši na be ke ri ca se ja nje ku ku ru za. Ma ši na je 
u od lič nom sta nju, pr vi vla snik. Tel: 022/664-
596 060/066-45-96.

Pr ska li ca Kranj ska 330l, gra ne 8m, pr vi vla-
snik. Tel: 022/664-596.

• V ta nji ra ce. Tel: 062/101-68-60 i 022/301-
751.

• Naj kva li tet ni je no ve mu zi li ce za kra ve, ko ze 
ili ov ce. Svi vi tal ni de lo vi iz ra đe ni su od me-
ta la, od no sno svi de lo vi ko ji tr pe op te re će nje, 
mo guć nost lo ma i ko ji su iz lo že ni spolj nim 
uti ca ji ma (udar ci ma, na gnje če nji ma). Tel: 
065/439-02-12 i 062/150-19-95.

• Ras tu ri vač dju bri va kom plet sa kar da nom i 
je dan to čak za le o pard plug - 3. Tel: 064/586-
7554 i 063/787-3453.

Trak tor ska pr ko li ca ili du gač ki špe di ter. Tel: 
064/586-75-54  i 063/787-34-53.

• Hi dra u lic na po lu ga za trak tor u is prav nom 
sta nju. Tel: 064/215-82-34.

• Tro brazd ni plug Le o pard sa toč kom. Tel: 
066/208-498 i 022/736-066.

• Plug ce va sti Če ški če tvo ro bra zni 4x30 za-
hvat,vi si na gre de ra 75cm,raz mak iz ne đu gla va 
80cm,plug je u od lič nom rad nom sta nju. Tel: 
061/200-32-17.

• Po volj no dvo red ni be rač Zmaj K2 u od loč-
nom sta nju ge ne ral no i de talj no re mon to van 
no vo sve sta vlje no ka i še vi,le že ji,ta rup ku či šta 
i le ža je vi i no že vi no vi ta ru pa sa mo o štre ći,ko-
mu šač ki sto nov i osta le sve gu me ne lo pa ti ce 
na kra ju ofar ban i ura đe na elek tro in sta la ci ja... 
Tel: 061/200-32-17.

• Ro to ri za dr lja ču u do brom sta nju, mo žda 2-3 
le ža ja za me nu ti. Ku plje ni zbog na do grad nje i 
ta ko osta li. In fo po ziv.. Tel: 064/249-1702.

• Tri mer do ne sen iz Ne mač ke i pot pu no je ne-
ko ri šćen. Sta vlje na je no va ba te ri ja ko ja ima 
6 me se ci ga ran ci ju. Mo že da tri mu je tra vu i da 
se za kre ne gla va ka ko bi se trav na te po vr ši ne 
oivi či le. Po de ša va nje du ži ne ru či ce omo gu ća va 
ko ri šće nje i na ne pri stu pač nim me sti ma oko 
cve ća ili u uskim pro la zi ma. Tel: 061/171-50-
38.

• Plug Lem ken obr tač tro bra zni 3x30 12 co li, 
sta nje od lič no... Tel: 061/200-32-17.

• Ma ši ne-ro ta ti ve,re mon to va ne, za va đe nje 
ko šti ce iz vo ća (vi šnja, šlji va, kaj si ja, bre-
skva), ka pa ci tet do pet to na na sat.Ce na od 6 
- 10.000 evra. Tel: 063/514-133.

• Pr ska li ca u od lič nom sta nju, uve ze na iz Švaj-
car ske, bu re 800 li ta ra, pum pa če tvo ro klip na 
mar ke An no vi Re ver be ri, gra ne 12m sa mo-
guć no šću pro ši re nja, ce vi pro hrom ske, po mo ću 
hi dra u li ke se gra ne otva ra ju-ot klju ča va nja-za-
kre ću-di zu go re, do le. Tel: 064/296-37-99.

• Pro da jem dvo bra zni plug.Ce na do go vor.
Za sve in for ma ci je zva ti na tel. 022/662-077 
(Stan ko). Tel: 063/404-930.

• Plug rav njak če ški, če tvo ro brazd ni, 4x30 12 
co li, sta nje od lič no... Tel: 061/200-32-17.

• Ko sa či ca u od lic nom sta nju. Pot pu no no vi 
no ze vi na njoj, mo tor u ex tra sta nju, ben zin ski 
sna ge 8 ks. Za hvat ko se je 1,3 me tra. Ko sa či ca 
ima i mo guc nost pri ključ ka pri ko li ce i iz ve den 
je i pri klju čak za in sta la ci je za sve tla za pri-
ko li cu. Ve o ma kva li tet na i sna žna ko sa či ca za 
ozbilj ne ra do ve i po vr ši ne. Tel: 061/171-50-38.

• Cr ta lo od le o par da. Tel: 022/742-808 i 
062/129-01-84

Ra me na i spo na za Imrt 5100 i IMT 5130. Tel: 
060/545-7556.

• Bla to bra ni za ka bi nu oraš je vi si na 60 cm du-
ži na 85 cm. Tel: 060/545-75-56.

• Ato mi zer No bi li uvoz iz Ita li je, re mon to van, 
ga ran ci ja, kar dan i pre voz do kup ca.. Tel: 
069/607-700 i 063/606-789.

• Fre za Cel li 160-200cm, uvoz iz Ita li je, re-
mon to va na, ga ran ci ja, kar dan i pre voz do kup-
ca. Tel: 069/607-700 i  063/606-789.

• Zma jev ka, tip 470. Sve tlo sna sig na li za ci ja, 
va zdu šne koč ni ce, ki pu je, ima i ruč nu ki pu. 
Pod-lim 3mm, oja ča na, ši ro ke gu me, re gi stro-
va na. Tel: 022/265-61-11.

• Po volj no dvo red ni be rač Zmaj K2 u od loč-
nom sta nju ge ne ral no i de talj no re mon to van 
no vo sve sta vlje no ka i še vi,le že ji,ta rup ku či šta 
i le že je vi i no že vi no vi ta ru pa sa mo o štre ći,ko-
mu šač ki sto nov i osta le sve gu me ne lo pa ti ce 
na kra ju ofar ban. Tel: 061/200-32-17.

• Ta nji ča ra V. Tel: 062/101-6860.

• Mo to kul ti va tor, fre za u od lič nom sta nju ben-
zi nac ma li po tro šač ja ko ma lo ra dio. Brik sov 
mo tor ne mač ke pro iz vod nje, tri konj ske sna ge. 
Tel:064/200-41-00.

• Pro da jem dvo bra zni plug.Ce na do go vor.Za 
sve in for ma ci je zva ti na tel. 022/662-077.

• Plug rav njak če ški, če tvo ro brazd ni, 4x30 12 
co li. Tel: 061/200-32-17.

• Pri ko li ca IMT jed no o so vin ka ki per 4 to ne, 
1989. god. Tel: 063/531-155.

• Na pro da ju če tvo ro kril ne, pe to kril ne ma siv ne 
dr lja če za trak to re pre ko 60KS i tro kril ne pro-
ši re ne za trak to re is pod 60KS. Tel: 064/233-
15-31.

• Na pro da ju plu go vi Le o pard 14 co li, vi so ki, 
no ve da ske, no vi pla zo vi pr vi vla snik ma čvan-
ski okrug, Ma čvan ski Met ko vić. Tel: 064/466-
30-65.

• Na pro da ju si lo kom bajn. Tel: 063/289-175.

• Od zac ki ras tu ri vač za dju bri vo. Ras tu ri vač je 
u od lič nom sta nju

ku pljen nov 2006 go di ne no si vi sti 1500 kg. Ce-
na vi se ne go po volj na. Tel: 069/147-12-65.

• Pro da jem be rač za ku ku ruz jed no red ni Zmaj, 
214 S, ni ski. 1990 go di ste. u od lic nom sta nju. 
Uve zen. Tel: 063/882-51-04.

• Pro da jem ro ta ci o nu ko sa či cu mar ke De utz-Fa-
hr, rad nog za hva ta 1.85 sa kar da nom, no vim 
no že vi ma, od lič no oču va na. Tel: 063/886-97-17.

• Pro da jem se tvo spre ma ce. Tel: 062/101-68-60.

• Po volj no dvo red ni be rač Zmaj K2 u od loč nom 
sta nju ge ne ral no i de talj no re mon to van no vo 
sve sta vlje no ka i še vi, le ža ji, ta rup ku či šta i 
le že je vi i no že vi no vi ta ru pa sa mo o štre ći, ko-
mu šač ki sto nov i osta le sve gu me ne lo pa ti ce 
na kra ju ofar ban i ura đe na elek tro in sta la ci ja 
Tel:061/200-32-17.

• Plug IMT756, tro brazd ni, ce na po do go vo ru. 
Tel:064/198-76-15.

• Plug Lem ken obr tač tro bra zni 3x30 12 co li, 
sta nje od lič no. Tel:061/200-32-17.

• Be rač 221 sa bun ke rom i ru dom na hi dra u-
lič no ukr šta nje, u do brom sta nju. Tel:022/664-
596.

• Se ja či ca za ku ku ruz SKPT-4 "OLT Osjek", 
me ha nič ka če tvo ro red na. Tel:022/476-092.

• Žit na se ja li ca sax so ni ja 2.5 me tra iz uvo za u 
od lic nom sta nju. Tel:064/145-44-98.

• Pr ska li ca u od lič nom sta nju, uve ze na iz Švaj-
car ske, bu re 800 li ta ra, pum pa če tvo ro klip na 
mar ke An no vi Re ver be ri, gra ne 12m sa mo-
guć no šću pro ši re nja, ce vi pro hrom ske, po mo ću 
hi dra u li ke se gra ne otva ra ju-ot klju ča va nja-za-
kre ću-di zu go re, do le. Tel:064/296-37-99.

• Pri ko li ca trak tor ska TAM 5t, sta ri tip, ni je 
ki per. Di men zi je 400x185x90. Gu me 7.50-20. 
Tel:1060/545-75-56.

• Če tvo ro kril ne, pe to kril ne ma siv ne dr lja če za 
trak to re pre ko 60KS i tro kril ne pro ši re ne za 
trak to re is pod 60KS. Tel:064/233-15-31.

• Pri ko li ca IMT jed no o so vin ka ki per 4 to ne, 
1989. god. Tel:063/531-155.

• Pro da jem nov trak tor ski ure đaj bu šač ru-
pa bu na ra,ši po va,stu bo va,sad ni ca•Bu še nje 
se iz vo di spi ra lom u jed nom za hva tu (do 3m) 
ili na sta vlja njem spi ra la (od 1,5m) do po-
treb ne du bi ne. Bu ši li ca mo že da se za kre će 
po uz du žnoj rav ni trak to ra od 90º-75º Ga-
ba ri ti 700x1250x3250 mm, Ma sa 760 kg. 
Tel:065/559-12-23.

ZE MLJA, PLA CE VI, KU ĆE, 
STA NO VI, LO KA LI

• Pro da jem ku ću u na se lju Orao. Tel: 065/321-
12-55.

• Ku pu jem oko 10 ju ta ra ze mlje u Vog nju i Ru-
mi. Tel: 064/309-45-64.

• Pro da jem ku ću u Žar kov ci ma po volj no. Tel: 
064/257-45-29

• Pro da jem ku ću u glav noj uli ci kod Bol ni ce, 
mo že za me na za stan. Tel: 064/240-62-54.

• Pro da je se ju tro ze mlje, kat. par ce la br. 612, 
nji va me sto zva no Gaj i kat.par ce la br.613/2, 
po se dov ni list br.1280 KO Man đe los ko je se 
gra ni če sa par ce la ma biv šeg voć nja ka Vra njaš. 
Tel: 063/710-79-27.

• Pro da jem ku ću u Srem skoj Ra či. Kom plet no 
re no vi ra na. Lo kal. Ogro man plac. Po volj no. Tel: 
065/391-19-14.

• Pro da jem 8 ju ta ra ze mlje u dva ko ma da, 7 
ju ta ra i jed no ju tro. Tel: 062/877-83-80.

• Pro da jem ku ću u Be še no vu. Tel: 062/185-
32-84.

• Iz da jem na me šten stan – ku ću 100m2, mo gu 
fi  zič ki rad ni ci, stu den ti, po ro di ce. Tel: 062/154-
29-10.

• Pro da jem ku ću u cen tru 125m2 plus ga ra ža. 
Tel:064/240-62-54.

• Pro da jem ku ću u Ku zmi skoj uli ci. Tel: 
065/321-12-55.

• Pro da jem ku ću u Žar kov ci ma kod Ru me. 
Tel:061/288-31-03.

• Pro da jem ku ću po vr ši ne 200m2 u na se lju 
Orao. Tel: 063/321-255.

• Pro da jem no vi ju ku ću uli ca Sta ri šor kod Bol-
ni ce. Tel: 064/240-62-54.

• Pro da jem po ljo pri vred no ze mlji šte 0,75 ju tra 
kod va ša ri šta u Ša šin ci ma 300 m od sfal ta. Tel: 
022/684-607 i 060/505-19-99.

• Pro da jem ku ću kod bol ni ce mo že za me na za 
stan. Tel: 064/240-62-54.

• Pro da jem ku ću u na se lju 25 maj. Tel:065/32-
11-255.

• Pro da jem po volj no  ku ću u Čor ta nov ci ma 
75m2 sa po moć nim objek ti ma. Tel: 062/352-
190.

• Pro da jem ku ću u Žar kov ci ma sa dvo ri štem i 
ba štom pod voć nja kom. Tel.061/288-31-03.

• Pro da jem dvo so ban stan u Pej to nu. Tel: 
062/592-586

• Pro da jem dvo so ban stan na se lje Ko lo ni-
ja Ma čvan ska Mi tro vi ca. Tel: 069/712-365 i 
022/2685-606

• Ku pu jem no vi ju ku ću od 150m2 uži ili ši ri 
cen tar Srem ske Mi tro vi ce. Tel: 624-978.

• Ku pu jem dvo so ban stan u na se lju Ma ti je Hu-
đi pr vi ili dru gi sprat. Tel: 063/321-255

•  Pro da jem tro so ban stan. Tel: 626-025.

• Uzi mam ze mlju u za kup u Srem skoj Mi tro vi ci 
i oko li ni. Tel: 065/62-30-311.

• Pro da jem ju tro ipo ze mlje po red Oaze, sa 
ba ze nom za kreč ka pa ci te ta 14t i iz vor skom 
vo dom  du bi ne 31,5m. Tel: 060/142-20-49.

• Pro da jem ku ću u Ku zmi nu i stan u Srem skoj 
Mi tro vi ci, Ma ti je Hu đi ili me njam za stan u No-
vom Sa du. Tel: 063/524-358.

• Pro da jem no vu ku ću sa po slov nim pro sto rom 
(po volj no za ra di o ni cu-ma ga cin) u Ma loj Sla vo-
ni ji – uknji že no. Tel: 065/321-12-55.

• Ku pu jem plac u vi kend na se lju Le ži mir. Tel: 
064/466-50-41.

PO LJO PRI VRED NI 
PRO IZ VO DI

• Pro da jem so ju rod 2015 za is hra nu sto ke..
ce na po do go vo ru.za da lje in for ma ci je po zo vi te 
na tel. Tel: 063/539-301.

• Pro da jem tov ne ćur ke ce na za očip će ne ćur-
ke po ki lo gra mu je 500 din. Tel: 062/205-508

• Na pro da ju tov ne svi nje, te zi ne 100-170kg. 
Tel:022/246-41-56 i  062/767-090.

• Pro da jem man gu li ce cr ne za kla nje od 100-
150 kg. Tel: 064/238-07-14.

• Pro da jem sad ni ce ma li ne Glen (bez tr na) 
sad ni ce su eks tra kva li te ta iz re dov no odr za-
va nog za sa da, sta rog 2 go di ne. Ga je ne is pod 
pla ni ne Cer. Ce na 15 din ko mad. Tel: 064/001-
66-27.

• Pro da je mo oči šćen, suv le šnik, raz li či tih 
kva li tet nih sor ti, rod 2015. go di ne, pr va kla-
sa. Tre nut no u po nu di 2t. Tel: 063/357-668 i 
063/762-60-92

• Sad ni ce ba gre ma.Tel: 064/332-04-98

• Ma li na pol ka 2 ha. Po či nje kra jem ju la i 
tra je ber ba sve do kra ja no vem bra, naj bo-
lja od svih sor ti, naj ve ći pri nos i naj krup-
ni ja, ni je kao dru ge je se nje sor te ko je 
sti žu me sec po sle nje a za vr ša va ju isto i 
do sta su sit ni je, sve ovo mo že te pro ve ri ti 
i na in ter ne tu...iz vo dlji vo i pa ko va nje u 
ma nje am ba la že, do go vor. Tel: 065/350-
47-11.

• Pro da jem sad ni ce stal no ra đa ju će ma li ne, 
po la na. Tel. 064/428-47-09.

• Pro da jem kva li te tan pa sulj Te to vac, rod 
2015 go di na, pro iz ve den bez trun ke ve-
štač kog đu bri va i bez pr ska nja he mij skim 
sred stvi ma. Ruč no pre bran i pa ko van po 10 
ki lo gra ma, ter mič ki ob ra đen mo že sta ja ti 
do pro le ća. Tel:064/132-37-12.

• Pro da jem so ju rod 2015 za is hra nu sto-
ke..ce na po do go vo ru.Tel: 063/539-301.

• Bra ne kru ške vi lja mov ke i šlji ve ča čan ka 
rod na. Tel: 065/865-49-99.

• Na pro da ju So ji na po ga ča, ta ko đe vr šim 
za me nu so je za po ga cu, na 100kg so je, do-
bi ja te 82kg po ga če. Tel: 066/644-17-25.

• Pro da jem vi se to na le šni ka u lju sci. Vr-
hun ski kva li tet. Tel: 063/892-50-30.

• Ve ća ko li či na sta rog ku ku ru za. Tel: 
069/640-785.

• Pro da jem du nje, bra ne u gaj ba ma od lič-
nog kva li te ta. Tel: 063/107-29-05.

• Aro ni ja sad ni ce, 2.5 god sta re, oko 60cm 
vi si ne. 062/966-55-35.

• Svež plod aro ni je, pr va kla sa, ber ba 
2014, 350 din/kg. Na ve će ko li či ne do go vor. 
062/966-55-35.

Prodajem vikendicu sa {ljivikom u 
Kr~edinu sa pogledom na Dunav (vikend 
zona). Plac 42 ara, 220 stabala {ljiva 12 
godina stare, asfaltni put, trofazna struja. 
Cena 20.000 evra.

Mob: 063/592-235

Pro da jem plac (8.005 m2) sa ku ćom, • 
objek ti ma i is pu stom za ko ze, vi no gra dom, 
voć nja kom i li va dom na Li po va či kod Ši da 
(pri laz sa 3 stra ne), ili me njam za ku ću u 
Er de vi ku. Do go vor. SMS/Tel: 064/1629-
737

BESPLATNI  MALI  OGLASI  063/8526-021

MALI  OGLASI 

Prodajem krunja~ ru~ni, 
tu~ani. Tel: 022/685-081, 

064/4615-799

Pr od ajem John D e ere ko mbajn 
1075 H4; š ir ina h ed era 4,9 m et-
ara, bu nker 5 t ona, 5 sl am otr esa, 
h idr op ogon, se čka, kl ima. C ena: 
d og ovor. Tel: 064/700-58-75

18 15. januar 2016.

Prodajemo univerzalni selektor za ~i{}enje 
zrna i semena svih poljoprivrednih kultura, 

cve}a i ukrasnog bilja.
 Tel: 063/8334-064 i 063/589-780

PRETPLATITE SE!!!
Svakog drugog petka na Vašu adresu
Novine za savremenu poljoprivredu

Godišnja pretplata 1.500,00 dinara

Nazovite smesta
 1.500,00 dinara 1.500,00 dinara

615-200

VOĐENJE KNJIGOVODSTVA 
POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA
"BILANS VM"

Trg Vojvođanskih brigada BB
Sremska Mitrovica, Tel: 064/06-06-450

SREMSKA

POLJOPRIVREDA

SREMSKA

POLJOPRIVREDA



• Zim ska di vlja ru ko la, in te ziv nog uku sa i mi-
ri sa...Tel:

063/716-95-38.

• Sad ni ce pa i lov ni je. Na ve će ko li ci ne ce na po 
do go vo ru. Kva li tet sad nog ma te ri ja la za ga ran-
to van. Tel:022/382-519.

• Ti gar di nja 20 se men ki. Od li ku je je je dan jak 
i in te zi van eg zo ti čan ukus i mi ris a osim to ga je 
ve o ma de ko ra tiv na.

USLU GE, PO SLO VI

• Vo do in sta la ter ski ra do vi, kva li tet no i po volj-
no. Tel: 064/22-42-197.

• Uslu žno mo ler ski ra do vi/kre če nje, gle to va-
nje, izo la ci ja. Po pust za pen zi o ne re 30%. Tel: 
022/613-245 i 061/681-62-32.

• Ča so vi ma te ma ti ke, svim uz ra sti ma, pri pre-
ma za za vr šni i pri jem ni is pit. Do la zi mo kod 
vas. Tel: 022/617-525 i 611-622.

• Ča so vi ma te ma ti ke za osnov ce i sred njo škol-
ce. Ne boj ša. Tel: 065/39-11-914.

• Me di cin ska se stra ne go va la bih sta ri ju oso bu, 
ku va la i spre ma la. Tel: 636-225.

• Ap sol vent ki nja en gle skog da je ča so ve , po-
volj no. Tel:636-225.

• Spre ma la bih, sat 250 di na ra. Tel: 636-225.

• Že na sred njih go di na ču va la bi sta ri je žen ske 
po kret ne i ne po kret ne oso be mo že i no ću na 
du ži pe riod. Tel: 064/524-91-53.

• Ap sol vent ki nja en gle skog da je ča so ve, po-
volj no. Tel:636-225.

• Spre ma la bih, sat 250 di na ra. Tel: 636-225.

• Vo do in sta la ter ski ra do vi, kva li tet no i po volj-
no. Tel: 064/22-42-197.

● Sli kam por tre te  u svim teh ni ka ma (olov ka, 
pa stel, ulje) pro da jem sli ke (ulja na plat nu, 
akva re li i dru ge teh ni ke). Tel: 062/971-37-52.

DO MA ĆE ŽI VO TI NJE

• Na pro da ju dva pro slo go di šnja pe tla žu tog 
or ping to na. Tel: 061/215-45-94.

• Pe tao i 4 ko ke. Tel: 064/128-10-72.

• Mla di od jed nog me se ca i od ra sle žen ke 
sprem ne za pa re nje sta re oko 5,5, me se-
ci.Ce na je 500 di na ra po me se cu sta ro sti. 
Tel:064/128-10-72.

• Pro da ja man gu li ca svih uz ra sta i ki la za ! od 
pra sa di do to vlje ni ka, kr ma ce su pra sne .. ce na 
na upit, do go vor. Tel: 064/314-50-92

• Far ma Mar tic iz Gi bar ca pro da je 6 ste o nih 
uma ti če nih ju ni ca si men tal ke..mo gu ća ko rek-
ci ja ce ne uko li ko se uzi ma vi še ko ma da. Tel: 
065/271-37-78.

• Pr vo pra ski nju man gu li cu sa pet pra si ca sta rih 
če ti ri me se ca za osta le in for ma ci je na zva ti. Tel: 
064/239-46-62.

• Pro da ja man gu li ca svih uz ra sta i ki la za ! od 
pra sa di do to vlje ni ka, kr ma če su pra sne.  Ce na 
na upit, do go vor. Tel: 064/314-50-92.

• Pr vo pra ski nju man gu li cu sa pet pra si ca sta-
rih če ti ri me se ca za osta le in for ma ci je na zva ti 
064/239-46-62.

• Alp ski Ustro jen ja rac pre 6 me se ci. Star go-
di nu i po da na. te ćak je 80 kg. Tel: 064/239-
46-62.

• Leg horn pe tao star 6 me se ci. Tel: 064/128-
10-72.

• Haj kom i pa non be li. Mla di od jed nog me se ca 
i od ra sle žen ke sprem ne za pa re nje sta re oko 
5,5, me se ci.Ce na je 500 di na ra po me se cu sta-
ro sti. Tel: 064/128-10-72.

• Pro da je mo 6 ste o nih uma ti če nih ju ni ca si-
men tal ke mo gu ća ko rek ci ja ce ne uko li ko se 
uzi ma vi še ko ma da. Tel: 065/271-37-78.

• Ne rast ra se lan draš sta ro sti 2 go di ne. Te ži-
ne 250kg, sa pe di gre om. Po re klo far ma Be čej. 
Sve de talj ni je in for ma ci je mo že te me po zva ti. 
063/805-5936

• Na pro da ju 4 mu zja ka pa u na sta rih 2 go di ne. 
Tel: 064/281-12-12.

• Te xel ov no vi sa pe di gre om oko 7 me se ci sta ri 
u top kon di ci ji.Tel:066/453-081.

• Ja rac star go di nu da na. Me ša nac je, bez ro-
go va. Tel: 060/148-76-99.

• Na pro da ju uma ti čen Sa ro lej ovan star 4,5 
go di ne eks tra za pri plod, kla nje. Tel: 064/015-
50-83.

• Pro da jem vi so ko sja re ne ko ze, me ša ne ra se. 
Ce na je 60 eura po gr lu. Zva ti po sle 20h. Tel: 
022/552-357.

• Ovan star ne pu ne dve god da pa pi ri ma ra se 
Te xel. Tel:063/108-29-00.

• 6 ko za sta ro sti 1-3 go di ne. Ce na po do go vo ru 
ili za me na za pra si ce, su pra sne kr ma če i ja-
ganj ce. Tel:062/240-106.

• Pa tu lja ste ko ze, 2 mla de žen ke..In dji ja. Umi-
lja te i skrom ne. 40 EUR ko mad. Tel:064/198-
76-15.

• Na pro da ju 4 muž ja ka pa u na sta rih 2 go di ne. 
Sve in for ma ci je na 064/281-12-12 i 064/371-
73-90.

• Žen sko ome sta ro 10 me se ci. Ome uhra nje no 
le po ve li ko. Tel:062/162-47-71.

• Tov ne ćur ke 450 din/kg. Tel:062/205-508.

• Ne rast ra se lan draš sta ro sti 2 go di ne. Te ži-
ne 250kg, sa pe di gre om. Po re klo far ma Be čej. 
Tel:063/805-59-36.

• 40 ko ma da pra si ća te ži ne do 25 ki lo gra ma, 
Vi šnji će vo. Tel:062/800-46-29. 

• Pri plod ne na zi mi ce v jork šir, uz ra sta od 
35-90 kg. Iz u zet ne, po volj no bez pa pi ra! 
Tel:063/411-104.

• Haj kom i pa non be li. Mla di od jed nog me se ca 
i od ra sle žen ke sprem ne za pa re nje sta re oko 
5,5, me se ci.Ce na je 500 di na ra po me se cu sta-
ro sti. Tel:064/128-10-72.

• Leg horn Pe tao star 6 me se ci. Tel:064/128-
10-72.

• Po ni ša re na ko bi la, sta ra 5 go di na, vi so ka 90 
cm, is prav na, mir na. Tel:066/461-734.

• Ko za i dva mu ška ja re ta. Tel:065/470-16-52.

PLA STE NI CI, STA KLE NI CI

• Sta kle nik po vr ši ne 8x4m, sa po li ca ma duž 
ce log sta kle ni ka u 3 re da. De be lji na ce vi je 
3x4cm. Sta kle nik je iz 10 de lo va. Ima 4 pro-
zo ra sa stra na i vra ta. Tel: 022/326-715 i 
063/806-79-52.

• Pla ste nik ko ri šćen 3 se zo ne, kom plet sa 
mre žom za za se nu, u ja ko do brom sta nju. 
Tel:065/377-71-09.

PČE LAR STVO

• Ko šni ce i de lo vi ko šni ce.LR, DB, DB12, F. 
Pod nja če AV, dr ve ne i za sa ku plja nje po le na.
Mi le rov zbeg ili po uzor ku.Svi de lo vi se iz rađ ju-
ju od su ve ča mo ve da ske, ta ko đe svi de lo vi su 
spo je ni cink ve zom što omo gu cu je ve li ku čvr-
sti nu i du go traj nost.Ko šni ce su bez ra mo va.Tel: 
063/126-08-79.

• Me tal na kon struk ci ja pa vi ljo na sa ele men ti ma 
za sa sta vlja nje. Na la zi se u Do njim Pe trov ci ma 
iz me đu In đi je i Ru me. Po sto je sa lo nit plo će za 
krov i dr ve no le so nit na kon struk ci ja za stra ni-
ce. Tel:064 516-97-03 i 022/441-326.

• Ko šni ce sa pče la ma, me ra djer zon ram 
40x25cm. U od lič nom sta nju, kao no vi. Tel: 
063/760-1015 i 022/752-236.

KUĆ NI LJU BIM CI

• Na pro da ju Haj kom ku ni ci ra zli ci tih uz ra sta 
od me sec da na pa do skon tih zen ki. Ce na je 
400 di na ra po me se cu sta ro sti. Tel: 063/564-
166.

• Na pro da ju ne mač ki ov čar star 2 go di ne muž-
jak, vr lo po volj no, po do go vo ru. Tel: 064/987-
28-14.

• Ov no li ki i ha jom ku ni ći, 500 di na ra. Tel: 
064/293-46-15.

• Haj kom i pa non be li ku ni ći, 400 di na ra. Tel: 
062/221-898.

• Na pro da ju ne mač ki ov čar star 2 go di ne muž-
jak, vr lo po volj no. Tel: 064/987-28-14.

• Pro da jem haj kom ku ni ce na ve li ko i ma lo svih 
uz ra sta, od me sec da na pa do skot nih zen ki. 
Pro da jem i me so ku ni ca po do go vo ru. Ce na 
500 di na ra po me se cu sta ro sti. Tel: 063/564-
166.

• Haj kom i pa non be li ku ni ći. Ce na po me se cu 
sta ro sti 500 di na ra, ima od 1, 2 i 4 me se ca. 
Tel: 064/128-10-72.

• Na pro da ju 4 muž ja ka pa u na sta rih 2 go di ne. 
Tel:064/281-12-12 i 064/371-73-90.

• Pro da jem od ra sle ja pan ske gu ske. 
Tel:022/325-232.

• Po kla njam mač ku i ma či će si jam skog po re-
kla. Tel: 641-193 i 062/641-193.

MO TOR NA VO ZI LA

• BMW ben zin 2004. go di šte, re gi stro van 3.800 
evra mo že za me na za jef ti ni ji. Tel: 063/531-
620.

• Ku pu jem auto mo bi le is prav ne, ne is prav ne 
ha va ri sa ne do 2.000 evra. Tel: 069/133-21-32.

• Pro da jem Ju go Ko ral In , go di na pro iz vod nje 
2007, sa pli nom, ce na 900 evra. Tel: 060/080-
53-31.

• Pro da jem Lan ču De bra u vo znom sta nju, re-
gi stro va na. Tel:069/563-21-90 .

• Pro da jem Ma zdu 626, go di šte 1990, ben zin – 
plin. Ce na po do go vo ru. Tel: 061/164-78-26.

• Pro da jem Pa sat b3, 91. go di šte. Mo gu ća za-
me na. Tel: 069/612-514.

• Ku pu jem auto mo bi le is prav ne, ne is prav ne 
ha va ri sa ne do 2.000 evra. Tel: 069/133-21-32.

• Pro da jem Ju go Ko ral In, go di na pro iz vod nje 
2007, sa pli nom, ce na 900 evra. Tel: 060/080-
53-31.

• Ku pu jem re gi stro va nu auto pri ko li cu 2h130 
do 300 evra.Tel: 063/50-94-93.

• Pro da jem vo zi la Za sta vu 101, 2003. go di šte, 
Golf 2, 1989. go di šte i Ford eskort, 1996. go di-
šte. Tel: 061/635-05-18.

• Ku pu jem re gi stro va nu auto pri ko li cu 2h130 
do 300 evra.Tel: 063/509-493.

• Ku pu jem auto mo bi le is prav ne, ne is prav ne 
ha va ri sa ne do 2.000 evra. Tel: 069/133-21-32

• Pro da jem Fi at Kro ma 2005. go di šte  1900 
ku bi ka, 150 KS, auto ma tik u od lič nom sta nju. 
Tel: 063/852-60-21

• Pro da jem Ju go 55 go di na pro iz vod nje 1991 u 
su per sta nju, no ve gu me. Tel: 061/635-05-18.

• Pro da jem Fi at Pan da 2002 go di šte, u od lič-
nom sta nju. Tel: 069/133-21-32.

• Pro da jem la du li mu zi nu 1300 is prav na, ce na 
200 evra. Tel.022/553-570 i 060/553-35-70.

• Ku pu jem auto mo bi le is prav ne, ne is prav ne 
ha va ri sa ne do 2.000 evra. Tel: 069/133-21-32.

RA ZNO

• Če ru pa nje pi li ća, ka pa ci tet 3 ko ma da od-
jed nom, mo tor mo no fa zni.. Tel: 064/381-
16-71.

• Gu me ni pr sti za če ru palj ke iz ra đe ni od kva-
li tet ne gu me 50 sch, po že lji mo že i u bo ji. 
Tel: 063/778-07-79 i 062/778-789.

• Pri rod na cre va uvo zna za ko ba si ce i sve 
za svi njo kolj, uvo zna svinj ska cre va uso lje-
na 92m+ od 1450 din uvo zna svinj ska cre va 
uso lje na 10m 180din uvo zna ov či ja cre va 
uso lje na 92m+ od 1350 din. Tel: 022/623-
131.

• Po volj no, cre va za pe ska re nje sa di zna-
ma 8 i 10mm, kon denz bo ce i pe ska re. Tel: 
022/673-526 i 063/854-16-38.

• Mo tor Lom bar di ni 3LD510 i pum pa za na-
vod nja va nje ka pa ci te ta pri bli žno 1100 li ta ra 
po mi nu ti. Mo tor je od li čan ni je ra dio (ne ko ri-
šćen) po se du jem sve pa pi re. Uz pum pu idu i 
usi sno i iz duv no cre vo. Tel: 064/360-47-26.

• Ra di jal na gu ma sa fel nom i te go vi ma 16.9-
28, no va. Tel: 063/531-155.

• Pro me na fre kven ci ja od 10 do 30 KHz u 
ne pra vil nim vre men skim raz ma ci ma spre ča va 
na vi ka va nje pa co va na zvuk i re zul tat je na-
pu šta nje do ma ći na na obo stra nu ra dost.  Tel: 
022/310-545

• Gu ma sa fel nom za kom bajn zmaj 142 di-
men zi je 70x50x16 ce na je 45e. Tel: 069/147-
12-65.

• Če ru palj ke iz ra đe ne od po cin ko va nog li-
ma 1mm, oja ča ne, ni su far ba ne ta ko da ne 
po sto ji opa snost od tra go va far be na me su. 
Ce na bez elek tro mo to ra 100 EUR, ce na sa 
el.mo to rom (mo no fa zni), 170 EUR. Gu me za 
če ru palj ke, eks tra kva li tet, ga ran to va na du-
go traj nost, ce na 45 din/kom. Tel: 063/151-
41-61.

• Ci ster nu me tal nu za pre mi ne 5000L ko ri-
šće na za na vod nja va nje.Tel: 022/465-323 i 
064/145-44-30.

• Ukra sni bu na ri i mo sti ći i dr ve na ko li ca, vr lo 
po volj no,

vr lo lep ukras za dvo ri šte. Tel: 061/616-28-00 
i 062/626-803.

• Pro da jem ka zan za ra ki ju. za vi se in for ma ci ja 
na zva ti:  064/888-60-92.

• Pro da jem ba gre mo ve stu bo ve i dr vo ja bu ku, 
1m 2.800 di na ra. Ku zmin, Ku ku jev ci, Mo ro-
vić, Mar tin ci, La ća rak, Er de vik i Ba čin ci. Tel: 
063/77-99-066

• Pro da jem po lov nu uga o nu gar ni tu ru ve li či ne 
270x180x80 cm i vi si ne 45 cm, tro sed se ras-
kla pa u le žaj. Ce na po do go vo ru. Tel: 064/530-
48-13

• Ku pu jem pla stič nu ci ster nu od 1000l Tel: 
069/612-514

• Iz da jem ga ra žu u cen tru gra da, uli ca Do si-
te je va. Slo bod na od mah. Tel: 022/627-144 i 
069/122-21-29

• Pro da jem TA peć 3kw. Tel: 069/712-467

• Iz najm lju jem ka zan za ra ki ju. Tel: 064/125-
30-66

• Ov či ja cre va uso lje na 92m+ od 1450 din, 
svinj ska cre va uso lje na 92m+ od 1450 din. 
Tel: 064/128-60-22 i 022/623-131.

• Sad ni ce pa i lov ni je. Na ve će ko li ci ne ce na po 
do go vo ru. Kva li tet sad nog ma te ri ja la za ga-
ran to van. Ce na je iz ra že na po ko ma du. Tel: 
022/382-519 i  062/221-898

• Eks tra ja ke mre ži ce za ro lo va nje pi li ća i me so 
pa ko va nje na
Ov čja cre va uso lje na 92M od 1450. Tel: 
022/623-131 i  064/232-25-77.

• Za me na za ogrev no dr vo Ci ster nu me tal nu 
za pre mi ne 5000L ko ri šće na za na vod nja va nje. 
Tel: 022/465-323 i 064/145-44-30

Po sle kon tej ne ra i ke sa svi se vra te na ča še, 
raz lo ga je mno go, ja vi te se. Tel: 060/455-16-
30 i 022/455-163

• Krc ka li ca za le šnik, ruč na ili na elek tro mo tor. 
Tel: 022/455-489 i 063/580-819

• Elek trič na pum pa za pre ta ka nje go ri va de ri-
va ta pum pa je be šum na, mo no fa zna i pro fe si-
o nal na, kao no va je, uvoz Ne mač ka T.I.P. Mul-
ti oil 35M pum pen teh nick 74919 hel ma stadt-
Ger many Rp28500max2100l-h Hmah 35m, uz 
pum pu ide i kor pa i pi štolj za to če nje sa si gur-
no snim ven ti li ma. Tel: 061/200-32-17.

• Po la gač cr ne fo li je za bo stan i pa pri ku. Dva 
cre va kap po kap i ba ca dju bri vo. Tel: 022/245-
1277 i 065/600-66-82.

• Jed no go di šnje re zni ce ko re na pa u lov ni je 
elon ga te. Du ži na 5-8 cm.Tel:  064/281-06-62.

• Sad ni ce Pa u lov ni ja Elon ga ta sprem ne za 
je se nju sad nju. Vi si na oko 2m, prec nik sta-
bla 2-4cm. Sad ni ce su sta ro sti 9 me se ci (se-
me po se ja no u fe bru a ru - se me je do ma ce, 
akli ma ti zo va no, ni je uvoz iz Ki ne). Ša ljem 
Po stex pres som, is klju či vo ce po va ne i za šti će-
ne ka le mar skim vo skom. Za lič no pre u zi ma-
nje mo gu i ce le, ka ko kup cu od go va ra. Tel: 
064/565-45-15.

• No ve hra sto ve pod nja če sa du plom zi com. 
Od go va ra ju LR i Fa rar na stav ci ma od po 10 
na sta va ka.  Tel: 064/836-26-34.

• Pro da jem ba gre mo ve stu bo ve i dr vo ja bu ku, 
1m 2.800 di na ra. Ku zmin, Ku ku jev ci, Mo ro-
vić, Mar tin ci, La ća rak, Er de vik i Ba čin ci. Tel: 
063/77-99-066

• Ku pu jem raz ne elek tro mo to re, ruč ni i 
elek trič ni alat, ra znu gra đe vin sku i po ljo 
opre mu, ta nji ra če, pre kru pa če, kru nja če, 
šraf štu ke, vin te, po ljo pri vred nu, et no i dru-
gu an ti ku, bu tan bo ce i pro da ja alu mi ni jum-
ske lam pe ri je i li mo va za po kri va nje. Tel: 
061/11-38-356

• Ča so vi ma te ma ti ke za osnov ce i sred njo-
škol ce. Ne boj ša. Tel: 065/39-11-914

• Po treb na ci mer ka za dvo so ban stan kod 
Sport skog cen tra.Tel: 066/420-030.

• Pro da jem bal kon ska vra ta 80h210, va kum 
sta klo kao no va. Tel: 060/325-24- 77.

• Pro da jem oču va nu so fu, de zen ša re no 
si vo/pla vi di men zi je 215h85h80cm, ce na 
5.000,00 di na ra, oču va nu fo te lju za lju lja-
nje sa za kri vlje nim po sto ljem pre svla ka, 
mebl pla ve bo je , ko ma da 2, ce na 1.000 di-
na ra po fo te lji. Tel:022/610-330 i 064/934-
86-53.

• Apa rat za se če nje ro go va. Ko ri sti se za 
od ra sla gr la ko ji ma ni je od stra njen rog. La-
ko i jed no stav no ru ko va nje. Tel: 024/479-
72-99.

• Žar di nje re od bi ber cre pa. Ru sti čan iz ged. 
Ve li ka žar di nje ra vi si ne 38cm, di men zi je u 
gor njoj zo ni 35 x 35cm. Unu tra šnja za pre-
mi na oko 9 li ta ra. 3.200,00 di na ra. Ma la 
žar di nje ra vi si na 28cm, di men zi je u gor noj 
zo ni oko 28 x 31cm. Unu tra šnja za pre mi na 
oko 5.5 li ta ra. 2.500 di na ra. Žar di nje re su 
ruč ni rad. Tel: 065/955-84-66.

• Is pra van to čak. Tel: 064/233-15-31.

• Ke de ri za ugrad nju sta kla i dih to va nje vra ta 
na trak to ri ma, pri ko li ca ma ka mi o ni ma, auto-
bu si ma, cam ci ma, pre kru pa ci ma, sta ri jim mo-
de li ma auta la da, za sta va i raz ne na me ne. Tel: 
064/183-06-36.

• Fla še sa kr sti ći ma 4c, kr sti ći su od du da 
spa ja ni fal com bez lep ka bez ci vi ja. Ako ne ko 
mo že da obez be di pro da ju ne gde na vi še da 
uzi ma 500 din, fl a še se pro da ju pra zne bez 
pi ća to je na va ma da si pa te po va šem iz bo ru.. 
Tel: 065/860-26-26.

• Pr ska li ca za tra vu i cve će, me tal na, sa kugl 
ven ti lom za pre kid do vo da vo de.Tel: 063/557-
477.

• Kom ple tan la nac za ve zi va nje sto ke. Tel: 
064/233-1531 i 015/778-69-63.

• Pro da jem ba gre mo ve stu bo ve i dr vo ja bu ku, 
1m 2.800 di na ra. Ku zmin, Ku ku jev ci, Mo ro-
vić, Mar tin ci, La ća rak, Er de vik i Ba čin ci. Tel: 
063/77-99-066.

• Ku pu jem raz ne elek tro mo to re, ruč ni i elek-
trič ni alat, ra znu gra đe vin sku i po ljo opre mu, 
ta nji ra če, pre kru pa če, kru nja če, šraf štu ke, vin-
te, po ljo pri vred nu, et no i dru gu an ti ku, bu tan 
bo ce i pro da ja alu mi ni jum ske lam pe ri je i li mo-
va za po kri va nje. Tel: 061/11-38-356.

• Pro da jem de či ji kre ve tac. Tel: 022/621-098.

• Pro da jem po volj no ka ve ze za ko ke no si lje. 
Tel: 064/998-13-16 i 022/314-733.

LIČ NI OGLA SI

• Si tu i ran slo bo dan mu ška rac tra ži slo bod nu 
že nu do 45 go di na za dru že nje i even tu al ni 
brak. Tel: 064/944-12-95.

• Si tu i ra ni mu ška rac sred njih go di na tra ži žen-
sku oso bu do 45 go di na ra di dru že nja i even-
tu al nog bra ka. Tel: 065/368-22-21 i 064/400-
38-70.

• Ože njen mu ska rac dis kret no bi se dru žio sa 
da mom 50+ SMS.Tel:O62/145-43-90.

• Tra žim ozbilj nu de voj ku ra di dru že nja i bra ka, 
pr vo sms. Tel: +38163/893-32-08.

• Ozbilj na, obra zo va na že na 58 go di na vred na, 
pe dant na že le la bi da u po zna do bro sto je ćeg 
do ma ći na is klju či vo ra di bra ka. Tel: 063/888-
62-19.

• Že leo bih da upo znam žen sku oso bu oko 45 
go di na sta ro sti, ozbilj na ve za mo guć brak, vre-
di po ku ša ti Srem, Ba nat i Bač ka. Tel: 061/668-
43-79.

• Tra žim ozbilj nu de voj ku ra di dru že nja i bra ka, 
pr vo sms. Tel: +38163/893-32-08.

• Udru že nje „Mo ja sre ća“ iz Gor njeg Mi la nov ca 
mo že da upri li či da se de voj ke iz Ru si je uda ju 
u Sr bi ju. Za in te re so va ni ja vi te se na 065/552-
43-11.

• Si tu i ran  mu ška rac 67 go di na tra ži  žen sku 
do ma ći cu do 60 go di na, ra di dru že nja, mo guć 
brak. Tel:064/44-35-90.

•  Že leo bih da upo znam žen sku oso bu oko 45 
go di na sta ro sti, ozbilj na ve za mo guć brak, vre-
di po ku ša ti Srem, Ba nat i Bač ka. Tel: 061/668-
43-79.

BESPLATNI  MALI  OGLASI  063/8526-021

1915. januar 2016.

VOĐENJE KNJIGOVODSTVA 
POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA
"KURIR-2"

Trg Vojvođanskih brigada BB
Sremska Mitrovica, Tel: 063/404-950

OSI GU RAJ TE VA ŠE 
USE VE I PLO DO VE

u kom pa ni ji sa tra di ci jom 
du gom 200 go di na!
Tel: 064/4615-799

SREMSKA

POLJOPRIVREDA

SREMSKA

POLJOPRIVREDA

SREMSKA

POLJOPRIVREDASREMSKA

POLJOPRIVREDAPOLJOPRIVREDAPOLJOPRIVREDAPOLJOPRIVREDAPOLJOPRIVREDA

• Sa “Sremskom poljoprivredom“ na sremskim poljima, 
farmama i vašim gazdinstvima

• „Sremska poljoprivreda“ svakog drugog petka 
na kioscima i u pretplati na vašu adresu

• Kako da unapredite sopstveni agrobiznis 
– kako do boljih prinosa na vašim poljima, 
kako do profi tabilnog uzgoja na vašim farmama...

• Dragoceni saveti eminentnih stručnjaka, 
samo u vašoj „Sremskoj poljoprivredi“

MARKETING
Tel/fax 022/610-496

Mob:063/8526-021
E-mail:poljoprivreda@sremskenovine.co.rs

OGREVNO DRVO
"Sto posto metar" 

BATIKA
• Prodaja 
• Sečenje i cepanje po meri
• Donošenje na kućnu adresu

NOVO U SREMU!
Uslugu sečenja i cepanja vršimo
najnovijom mašinom, posle Vašeg 
odabira željenog drveta i uz Vaše 
prisustvo po želji.

Planinska 16
(preko puta Doma učenika)

064/642-96-21 i 022/615-955
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HO BI KO JI SE IS PLA TI

 Hibridi visokih i stabilnih prinosa zrna
 
 
 
 

 Hibridi visokih i stabilnih prinosa zrna
 
 
 
 

Te zge sa cve ćem, za čin skim i le-
ko vi tim bi ljem  uvek ple ne pa žnju 
po se ti la ca bi lo da se una la ze na 

pi ja ci, na iz lo žbi ili ne kom saj mu. Ta ko 
je zbog ša re ni la bo ja i po nu de, mi ri sa 
i aro me ko ju nu de.  Ta ko je bi lo i na 
ne dav nom Ma gič nom tr gu u Srem skoj 
Mi tro vi ci gde je  uz raz ne đa ko ni je, 
pi će, ko la če, no vo go di šnje slat ki še, 
ukra se za jel ke i sto lo ve, dr ve ne igrač-
ke i cr no go rič na drv ca na po nu di bi lo 
za čin sko i le ko vi to bi lje, sad ni ce ru ža 
sa štan da Goj ka Cvi je ti ća  iz Srem-
ske Mi tro vi ce. Bi lje je ši blje su nje no-
vi pro iz vo di, sad ni ce ru že pro da je za 
dru ge,  ali mu ova kve pri li ke do bro 
do đu za do pu nu kuć nog bu dže ta.

Ovaj Mi trov ča nin se već 14 go di-
na ba vi pro iz vod njom  za čin skog i le-

ko vi tog bi lja, ra sa de ra znog po vr ća i 
sad ni ca. Pro iz vo di ih na po vr ši ni svog 
dvo ri šta ko je je ma lo ve će od pet ari 
i zbog to ga sa da ima sa mo sta zu za 
pro laz, dok je sva  osta la ne kad ze le na 
oko li na ku će za sa dje na ra znim bilj ka-
ma. Goj ko Cvi je tić, pri ča, ka ko je po-
seb no po znat kao pro iz vo djač ra sa de 
pa ra daj za. Ovih ja nu ar skih da na on je 
po če ti da se pri pre ma za taj po sao, jer 
sve mo ra da bu de sprem no i kva li tet-
no ure đe no da bi ra sa da na vre me bi la 
do volj nog uza sta i kva li te ta. 

- Imam ra sad nik na kra ju Srem-
ske Mi tro vi ce, u Blo ku B“. Ra sad nik 
se na la zi na mom pla cu, na ne ko li ko 
ari dvo ri šta, gde sam po sta vio tri pla-
ste ni ka i tu že na i ja pro iz vo dim svo je 
za čin sko bi lje i ra sa du.  Za čin sko bi lje 

sam po čeo ra ga jim ma lo i sa da imam 
ru zma ri na, smi lja, ste vi je, la van de i 
dru gih bi lja ka – pri ča Goj ko.

U ra noj pro iz vod nji ovo bi lje zah te-
va pu no pa žnje i ne ge pa se u po slo-
ve uklju ču je i Goj ko va su pru ga ko ja 
je u sva kom mo men tu tu da od ra di 
što Goj ko ne stig ne jer je on i „spolj-
ni mo mak“ - ide na pi ja ce, saj mo ve i 
ma ni fe sta ci je na ko ji ma pro da je svo-
je pro iz vo de. Žao mu je, re če nam, 
što ne ma uslo ve da pro ši ri ovu svo ju 
pro iz vod nju jer ve ća ko li či na sad ni ca 
i ra sa de zah te va znat no ve ća ula ga-
nja ali do no si znat no ve ću za ra du. 
Bilj na pro iz vod nja Goj ku do no si za-
do volj stvo, taj po sao ga ras te re ćue, 
do no si mu ve li ko smi re nje na kon 
po sla u jed noj srem sko mi tro vač koj 
fi r mi gde je, ina če, za po slen.  Cvi je-
ti ći ma pro iz vod nja za čin skog i le ko-
vi tog bi lja či ni do bru do pu nu kuć nog 
bu dže ta.

Uz ra sad nik u mi tro vač kom „Blo ku 
B“ ko ji je sa da mak si mal no po pu njen 
jer je od pla ca osta la slo bod na sa mo 
sta za Goj ko na me ra va da obez be di 
do dat ni pro stor za ši re nje pro iz vod-
nje. Na me ra va, ali ne mo že da na đe 
ade kvat nu nji vu po pri hva tlji voj ce ni.  

- Ovim po slom se ba vi mo 14 go di-
na, pr vo smo se is ku si li u pro iz vod nji 
ra sa de, pu no se ra di lo i sa da smo tek 
do bi li ime i zva nje u toj obla sti. Ako 
ne pro ši ri mo po sao mo ra će mo da pre-
ki ne mo, jer se to ko vi tr ži šta br zo me-
nja ju, pri la go đa va nje je neo p hod no. 
Ova oblast će za mno ge bi ti spa sa jer 
će mno go lju di iz gi bi ti po sao, za to  bi 
mo rao da pro ši rim  po vr ši ne i po ve ćan 
pro iz vod nju da bi bio si gur ni ji na tr ži-
tu – mi šlje nja je Goj ko.

Dok je ova po ro di ca ži ve la u Le ži-
mi ru, u po ro dič noj ku ći su jed ne go di-
ne od lu či li da sa de du van. Za sno va li 
su če ti ri pla ste ni ka, ko ja su u od re dje-
nom pe ri o du go di ne osta ja la pra zna, 
se ća se svo jih po če ta ka Cvi je tić. Raz-
mi šljao je ka ko da ih is ko ri sti, po sa ve-
to vao se sa struč nja ci ma, sa uni ver zi-
tet skim pro fe so ri ma o sad nji pa pir ke 
ili ne čeg dru gog i od lu čio se za ra sa du. 
Iako su go vo ri li da na du van ne mo že 
ni šta da se sa di, Goj ko je pro bao i po-
sre ći lo mu se. 

- Ta ko sam po čeo pro iz vod nju ra-
sa da. Jed ne go di ne to je bio pa ra-
dajz, dru ge pa pri ka. Pla si ra li smo to 
kroz me snu pro dav ni cu u Le ži mi ru. 
Po sle smo se pre se li li u Mi tro vi cu i sa 

na šim zna njem i is ku stvom obez be-
di li smo ku ću u ko joj ima mo ba šti ce i 
na sta vi li sa ra dom – pri ča Goj ko ko je 
su pru ga pru đa dra go ve nu po moć u 
ovom po slu.

Ba ve ći se ra sa dom i za čin skim i 
le ko vi tim bi ljem Cvi je tić je upo znao 
mno ge slič ne pro iz vo đa če, a me đu 
nji ma i vla sni ka ču ve nog ra sad ni ka 
ru ža „To pa lo vić“ iz Li po li sta. Sa da sa-
ra đu je sa nji ma u smi slu pro da je ru ža 
iz nji ho vog asor ti ma na. Ko zna, mo-
žda jed nog da na uz sve za čin sko bi lje 
i le ko vi to bi lje u svom ra sad ni ku Goj ko 
Cvi je tić iz Srem ske Mi tro vi ce poč ne i 
pro iz vod nju ru ža.

 Tekst: S.Đa ko vić
 Sli ke: M.Mi le u snić

SREM SKA MI TRO VI CA • GOJ KO CVI JE TIĆ, PRO IZ VO ĐAČ RA SA DE I ZA ČIN SKOG BI LJA

Za či ni iz grad skog dvo ri šta    
Na po vr ši ni dvo ri šta ko je je ma lo ve će od pet ari, Goj ko Cvi je tić ga ji ra sa du i broj no ukra sno bi lje ko je pro da je 
na pi ja ca ma i saj mo vi ma. Ono što je ne ka da bi lo ho bi, po sta je sve ozbilj ni ja pro iz vod nja 

Goj ko Cvi je tić kod svog štan da

 Ukra sno ši blje 


	str 01
	str 02
	str 03
	str 04
	str 05
	str 06
	str 07
	str 08
	str 09
	str 10
	str 11
	str 12
	str 13
	str 15
	str 16
	str 17
	str 18
	str 19
	str 20

