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ŽUPANIJA POTIČE OŽIVLJAVANJE POLJOPRIVREDE
Kako Županija rješava problem vodoopskrbe pitkom vodom na području općina Rešetari i Staro
Petrovo Selo?

Vodoopskrba i vodoodvodnja goruća su pitanja svih jedinica uprave i samouprave kojima
pokljanjamo posebnu pažnju. Kao što ste, vjerujem, upoznati problem s vodoopskrbom u ove
dvije općine nastao je zbog velikih suša koje su pogodile Brodsko-posavsku županiju. Slijedom
toga održali smo hitni radni sastanak s nadležnim službama, te čelnicima Općina Rešetari i
Staro Petrovo Selo 8. veljače ove godine, gdje smo zajednički odlučili da se za sada
vodoopskrba u ovim i drugim sušom pogođenim općinama rješava putem cisterni.

U organizaciji vodoopskrbe surađujemo s Hrvatskom vojskom, te lokalnim dobrovoljnim
vatrogasnim društvima. Stožer zaštite i spašavanja zatražio je također i hitni sastanak s
predstavnicima Hrvatskih voda kako bi se intezivirale aktivnosti vodoopskrbe cijelog zapadnog
dijela naše županije, odnosno projekt "Regionalni vodovod Davor–Nova Gradiška", kako bi se
ovaj problem i trajno otklonio.

Koji su vaši planovi i ideje za oživljavanje poljoprivrede na području naše županije?

Kako bi se ponovno oživjela poljoprivreda na ovim prostorima, potrebno je nastavili jačati selo
kroz povećanje i iskorištavanje EU sredstava, a ne smanjenje poticaja. Osobno, protiv sam
privatizacije prirodnih resursa, posebice voda i šuma. Također potrebno je nastaviti strukturirati,
urediti i nadzirati tržište poljoprivrednih proizvoda, olakšati financiranje i povećati ulaganje u
modernizaciju poljoprivrede, posebice stočarskih farmi i navodnjavanje.

Nadalje, potrebno je poticati i promicati ekološku poljoprivredu i provesti agro-okolišni program.
Moramo se i dodatno angažirati da zadržimo vodu, izvore vode i šume u državnom vlasništvu i
ne dozvoliti privatizaciju osnovne infrastrukture. U tom kontekstu spomenuo bih konkretan
projekt koji će biti od vitalnog značaja za unapređenje poljoprivrede na području naše županije,
a riječ je o izgradnji "Regionalnog biotehnološkog centra za istraživanje i razvoj", čiji je opći cilj
podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u Brodsko-posavskoj županiji i regiji i
povećanje broja zaposlenih. Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj trebao bi
biti ključna institucija za potporu poslovanju i istraživanje i razvoj u poljoprivredi u BPŽ, te
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potencijalno u široj NUTS II regiji (Panonska Hrvatska).
Općine koje nisu u području posebne državne skrbi žale se da su u neravnopravnom položaju s
ostalim općinama. Kako riješiti njihov problem?

Područja od posebne državen skrbi postoje kako bi se motiviralo poduzetnike da ulažu i
razvijaju navedena područja, a u porezni sustav ugrađene su određene olakšice. Vidite, postoje
odredbe po kojima neke općine, kao i neka brdsko-planinska područja dobivaju status područja
posebne državne skrbi - to znači, da se laički izrazim, da su nekim drugim odlikama bilo
geografskim, bilo gospodarskim ili socijalnim, zakinuti. Da bi se potaknuo ravnomjeran razvoj
svih dijelova naše županije, u područjima od posebne državne skrbi potrebnio je i nadalje
poticati razvoj, pogotovo u općinskim poduzetničkim zonama u smislu privlačenja investitora. Pri
tom mislim na uvođenje olakšica za investitore u vidu komunalnih doprinosa i komunalnih
naknada.

Stoga držim da je neopravdano da se općine koje nisu od posebne državne skrbi drže
zakinutima, jer sustav je upravo takav da potiče ravnomjeran razvoj i sve općine čini jednako
konkurentnima i ineresantnima za ulagače.
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