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Млади
пољопривредници –
будућност
пољопривреде

Млади пољопривредници су срце и будућност
пољопривреде jeр треба да производе
висококвалитетне и безбедне пољопривредне
производе, да брину о очувању природе,
помогну у борби против климатских промена
и да допринесу очувању пољопривредне
разноврсности.

11%

-40

Међутим, један од изазова са којим се суочавају
Заједничка
пољопривредна
политика
ЕУ
и
пољопривредна политика Републике Србије јесте
старење пољопривредног становништва. Зато је
потребно подстаћи и подржати младе да се баве
пољопривредом. Подршка наредној генерацији
пољопривредника не само да повећава будућу
конкурентност пољопривреде, већ помаже да се
обезбеде довољне количине хране у годинама које
долазе.

34%

65+

Млади пољопривредник у ЕУ је:
Особа млађа од 40 година која се први пут пријављује
као носилац пољопривредног газдинства и поседује
одговарајуће знање и професионалне вештине за
вођење газдинства уз поштовање еколошких стандарда,
хигијене и добробити домаћих животиња.

Млади пољопривредници у ЕУ

Подршка младим пољопривредницима у ЕУ

У Европској унији око 34% пољопривредника старије је
од 65 година, док је само 11% носилаца пољопривредног
газдинства млађе од 40 година.

Подршка пољопривредницима, укључујући и младе
пољопривреднике у ЕУ се обезбеђује кроз два фонда
(стуба):
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 Eврoпски пoљoприврeдни гарантни фoнд

1. Директна плаћања (EAGF)

 Eврoпски пoљoприврeдни фoнд зa рурaлни рaзвoj

У оквиру директних плаћања исплаћује се додатна
подршка младим пољопривредницима који први пут
оснивају пољопривредно газдинство или који су већ
основали пољопривредно газдинство у периоду од пет
година пре подношења захтева. Државе чланице ЕУ за
ову шему треба да издвоје до 2% укупних средстава
намењених директним плаћањима.

(European Agricultural Guarantee Fund) – директна
плаћања (директна подршка дохотку пољопривредника) и тржишне мере;

(European Agricultural Fund for Rural Development)
– мере руралног развоја

18,3 млрд
9,6 млрд
8,7 млрд

Државе чланице ЕУ одлучују о методологији
рачунања износа додатних плаћања, броју хектара по
пољопривредном газдинству за које ће се исплаћивати
додатна подршка (највише 90 ха) као и додатне
услове које млади пољопривредник мора да испуни
(одговарајуће вештине, доказ о завршеним обукама и
сл.). Подршка се исплаћује најдуже пет година након
покретања пољопривредне активности.

Укупна подршка ЕУ за младе
пољопривреднике у периоду
од 2007. до 2020.

2. Мере руралног развоја (EAFRD)
У оквиру другог стуба - рурални развој - подршка
је намењена младим пољопривредницима који су
у тренутку подношења захтева млађи од 40 година
и први пут се региструју као носиоци газдинства и
поседују одговарајућа стручна знања и вештине.

Подршка за смену генерација
и повећање конкурентности
Подршка кроз мере руралног
развоја кофинасиране из
националних буџета

Кључни инструменти подршке у програмима руралног
развоја за младе пољопривреднике су:
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Млади пољопривредници у Републици Србији

 Помоћ за покретање пословања
Бесповратна средства за покретање пословања у износу до 50 хиљада евра млади
пољопривредници могу да користе за куповину
пољопривредног земљишта, стоке, садног
материјала и семена, пољопривредне опреме,
машина и механизације, опреме за прераду,
производњу и промоцију производа.

70%

55+

 Виша стопа подршке за инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава

За улагања у физичку имовину млади
пољопривредници могу остварити право
на вишу стопу подршке у износу од 20%,
као и на саветодавну подршку стручних
служби приликом оснивања пољопривредног
газдинства и започињања пословања.

4,7%

Заједничка пољопривредна политика
2021 - 2027 (ЗПП)

-40

Један од најважнијих циљева ЗПП јесте да се млади
што више укључе у пољопривредну производњу.
Државе чланице ЕУ биће у обавези да издвоје најмање
3% буџета намењеног за директна плаћања за подршку
младим пољопривредницима који покрећу пољопривредну активност као и за мере руралног развоја
(подршка инвестицијама).

70% пољопривредника у Републици
Србији старије
је од 55 година.
Од укупног броја
пољопривредника
само 4,7% је млађе
од 40 година.
Иако је последњих
година три пута
повећан број младих
пољопривредника
који су регистровани као носиоци
пољопривредног
газдинства то
није довољно
да се обезбеди
одрживи развој
пољопривреде.

Mлади пољопривредници све активније, кроз своја удружења, раде на стварању бољих услова за
бављење пољопривредом. Српско удружење младих
пољопривредника члан је Европског већа младих
пољопривредника.
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Подршка младим пољопривредницима
у Републици Србији

Подстицаји за младе пољопривреднике обухватају
подршку за инвестиције у:

 развој и унапређење примарне биљне или

Mлади пољопривредници у Републици Србији могу
добити подршку из:

сточарске производње

 развој и унапређење примарне сточарске

 националног буџета

производње
кроз
приплодних грла

 претприступних фондова ЕУ намењених
руралном развоју (ИПАРД)

Подстицаји програмима за диверсификацију
дохотка и унапређење квалитета живота у
руралним подручјима кроз подршку младим
пољопривредницима:
Право на подстицај има млади пољопривредник
са навршених 18 и највише 40 година, носилац
комерцијалног пољопривредног газдинства у активном
статусу, уколико је као носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства први пут
уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.
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набавку

квалитетних

25%

и општи трошак) млади пољопривредници остварују
право на подршку у износу од 65% (прихватљивог
трошка) инвестиције и добијају додатне бодове
приликом рангирања пристиглих захтева. Висина
ИПАРД подстицаја је минимално 5 хиљада евра, а
максимално 700 хиљада евра за сектор воћа и поврћа,
осталих усева и грожђа, односно милион евра за сектор
млека, меса и јаја.

1,5

милион
динара

75%
Максимални износ подстицаја по кориснику је 1,5
милиона динара. Учешће младог пољопривредника
је 25% инвестиције, а подстицај се добија унапред
у износу од 75% вредности инвестиције. Потребно
је да се инвестиција реализује и додељена средства
оправдају у року од 90 дана од тренутка уплате. За
максимални износ може да се купи пољопривредна
механизација (сејалица, тањирача, дрљача, фреза и др.),
или стока (стадо оваца, коза, као и висококвалитетна
грла крава за млеко или јунад) и опрема за сточарство.

Такође и приликом аплицирања за Меру 7 „Диверсификација пољопривредних газдинстава и
развој пословања“ млади пољопривредник може
добити додатне бодове приликом рангирања.

Млади пољопривредници, у смислу ИПАРД програма,
су лица млађа од 40 година на дан подношења захтева
за одабравање пројекта.

Мера 7 представља подршку инвестицијама у рурални
туризам (изградња/реконструкција и/или опремање
категорисаних објеката за смештај, као и постројења
за производњу енергије из обновљивих извора у
циљу пружања угоститељских, односно туристичких
услуга) и која ће у ИПАРД III програму осим сектору
руралног туризма, пружити подршку сектору директне
продаје пољопривреднo – прехрамбених производа и
производа домаће радиности, и сектору услуга мањег
обима.

У Мери 1 - „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава“ (изградња или реконструкција
објеката, куповина нове опреме, машина и механизације

Исплата подстицаја спроводи се по завршетку
инвестиције уз могућност авансне исплате у висини
до 50% одобреног износа ИПАРД подстицаја.

ИПАРД
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Будућност младих пољопривредника у Републици Србији
Млади у пољопривреди у Републици Србији суочавају се са истим изазовима као и млади у земљама
ЕУ а то су: отежан приступ земљишту и капиталу, недостатак основне инфраструктуре и услуга у
одређеним руралним регионима, као и недостатак практичних знања и вештина. Како би се одговорило
на изазове и обезбедио одрживи развој пољопривредне производње потребно је дати посебан значај
младим пољопривредницима и наставити са спровођењем мера које их директно подстичу на покретање
пољопривредних активности и мера за финансирање пројеката руралне инфраструктуре. Такође, кроз
процес преговора о приступању ЕУ потребно је младе упознавати са предностима ЗПП и присуства
на јединиственом тржишту ЕУ. Посебну пажњу треба усмерити на едукацију младих за примену нових
технологија и иновација у производњи као и ЕУ стандарда безбедности хране, добробити животиња и
заштите животне средине.

Ова брошура објављена је уз помоћ Европске уније.
За садржину овог летка искључиво је одговоран Weglobal и
та садржина не одражава званичне ставове Европске уније.

Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде
www.minpolj.gov.rs
E-mail: office@minpolj.gov.rs

