ове шеме је на Малти 90% и у Румунији 80% док у
осталим земљама тај проценат варира од 3,2% у
Словенији, до 55,6% у Пољској.

Шема за мале пољопривреднике након
2023. године
Једноставније процедуре за подстицаје (директна
плаћања) остаће приоритет и у новој ЗПП која
ће се почети примењивати од 1. јануара 2023.
Из тог разлога, шема за мале пољопривреднике
наставиће да се примењује у земљама чланицама
на волонтерској основи и биће флексибилнија за

политика Републике Србије усмерена је на мале и средње пољопривреднике што се види из начина примене
система подстицаја. Плаћање по хектару у биљној
производњи доступно је само за првих 20 хектара, а
да би се добила подршка по грлу стоке, потребно је да
пољопривредник има најмање 3 грла говеда или 10 коза
или 30 оваца. Међутим,
мали пољопривредници
у Републици Србији као
и у ЕУ суочавају се са
проблемима обезбеђења
кредита, закупа и куповине пољопривредног земљишта и пласмана производа.

,
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Будућност малих пољопривредника у
Републици Србији
Република Србија ће наставити да подржава мале
пољопривреднике јер су кључни за одрживост пољопривредне производње и најзаслужнији за очување
производње традиционалних производа и културне
баштине руралних подручја а и како би се припремили
за укључивање на јединствено тржиште ЕУ.

примену. Ова шема је један од главних инструмената
за прерасподелу (редистрибуцију) финансирања за
мале пољопривреднике. Земље чланице дефинисаће у
својим стратешким плановима ЗПП начин и услове за
исплату у оквиру овог програма.

У Републици Србији око 90%
пољопривредних газдинстава
је мање од 10 хектара а од тога
највећи део је у групи мањих
од 2 хектара. Пољопривредна
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Овај летак објављен је уз помоћ Европске уније.
За садржину овог летка искључиво је одговоран
Weglobal и та садржина не одражава званичне
ставове Европске уније.

аједничка
пољопривредна
политика
Европске уније (ЗПП) има за циљ да
пољопривредницима
и
радницима
у
пољопривреди омогући достојан животни
стандард, а грађанима стабилно снадбевање
квалитетном и безбедном храном. Ови циљеви
постижу се кроз три повезане групе мера подршкe
дохотку пољопривредника: директна плаћања,
тржишне мере и мере руралног развоја.
Директна плаћања су подељена на обавезне и
добровољне шеме плаћања. Oбавезне шеме су
обавезујуће за све земље чланице. Када су у питању
добровољне шеме земље чланице могу донети одлуку
да их примењују или не, у зависности од приоритета
и структуре пољопривредне производње. У групи
добровољних шема плаћања је и шема за мале
пољопривреднике која замењује све остале шеме
плаћања.

Мали пољопривредници у ЕУ и шеме
подршке
У Европи, више од две трећине пољопривредних
газдинстава је величине мање од 10 хектара, од чега је
највећи број испод 5 хектара. Мали пољопривредници
су од великог значаја за сектор пољопривреде, јер
производе највећи део здраве и разноврсне хране,
обезбеђују радна места и виталност руралних средина

и утичу на јачање отпорности прехрамбеног ланца.
Ипак, у Европи мала пољопривредна газдинства
су у нестајању. За опстанак се боре са великим
пољопривредним предузећима, пре свега око
пољопривредног земљишта, и суочавају се са бројним
изазовима да остваре право на подршку, јер их банке
и администрација често сматрају неодрживим.

Како се примењује шема за мале
пољопривреднике?
Циљ шеме за мале пољопривреднике је боље
укључивање малих пољопривредника на тржиште
и подстицање економских активности у руралним
подручјима где су мала газдинства главни носиоци
развоја.

Шема је почела с применом 2015. године након
реформе ЗПП како би се малим газдинствима
омогућило остваривање права на подстицаје на
поједностављен начин.
Шема није обавезујућа за државе чланице ЕУ и уколико
се земља определи за спровођење ове шеме, њени
пољопривредници се сами опредељују да ли желе
да подршку добијају на овај начин или ће задржати
основна плаћања по површини, за која важе једнака
правила за све, без обзира на величину газдинства, и
за која су обавезни да испуне прописане стандарде и
процедуре.

Максималан износ плаћања утврђује се на нивоу
државе чланице ЕУ, али он не сме да буде мањи од
500 евра нити већи од 1250 евра годишње. Укупан
износ на нивоу државе чланице за програм за мале
пољопривреднике не сме прећи 10% укупног буџета
опредељеног за директна плаћања.

Коме је намењена шема за мале
пољопривреднике?
Не постоји прецизна дефиниција ко је
„мали
пољопривредник“. Сви пољопривреднци који испуњавају услове за основна плаћања по површини
могу се укључити у ову шему. Уколико желе да
се укључе у шему за мале пољопривреднике, у
обавези су да задрже исту површину коју су имали
на дан укључивања. Често пољопривредници нису у
могућности да задрже исту површину и то је разлог

што се искључују из ове врсте подршке. Предност
програма за мала пољопривредна газдинства је у томе
што су процедуре за добијање подршке једноставније
и пољопривредници који се одлуче за ову шему нису
у обавези да поштују стандарде животне средине,
добробити животиња и здравља биља (стандарди
вишеструке усклађености).
У периоду од 2015. године 15 држава ЕУ примењује
шему за мале пољопривреднике. Највише корисника

