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Какаа /е крапа слнка српске пољопри-
вреде, које су у блиској и даљој будућно-
сти њене стварне могућности и домети у

текућим евроинтеграцијама знаће се више на
крају године. До тада би, ло најавама надле-
жних, требалода буду сумирани резултати лањ-
ског пописа пољопривреде у Србији. Њихова
подробнија анализа биће свакако главни пред-
ложак и основ за израду започете националне
стратегије пољопривреде на чијем пројекту,
под окриљем Министарства пољопривреде,
тренутно ради око 200 домаћих и иностраних
стручњака, а прва верзија би требало да буде
обелодањена већ у октобру.

Поред стратегије као лучоноше даљег свеу-
купног развоја аграра, коначни резултати попи-
са биће и те како значајни и због сагледавања
карактеристика укупне структуре националне
пољопривреде. Упоредним анализама на регио-
налном и европском нивоу добијени подаци
требало би да дају јасно изнијансирану слику
де факто стања српског аграра и његових по-
тенцијала. То је врло важно због утицаја на од-
ређивање висине средстава за пољопривредна
газдинства из претприступних фондова Европ-
ске уније која ће по ИПАРД програму 2014-2020.
бити намењена Србији.

Укључивање српске пољопривреде у Зајед-
ничку пољопривредну политику ЕУ веома је
спожен и мукотрпан посао на коме ће се сигур-
но радити годинама. Због тога /е веома битно да
се у анализи пописом прикупљених података
свеукупно стање у аграру прикаже реално, она-
кво какво јесте. Нема потребе, а било би и кон-
трапродуктивно да се улепшава и шминка за-
рад европских фондова који ће пре или касни-
је доћи, али без обзира колико били издашни,
сигурно неће решити нагомилане проблеме од
којих не можемо побећи нити их гурнути под те-
пих.

Пре свега то се односи на пописаних
3.355.859 хектара обрадивог земљишта које ко-

ристи 63.122 пољопривредна газдинства, што у
просеку износи 4,5 хектара по домаћинству. С
европским просеком од17,9 хектара не може се
ни поредити, али слабијеје и од комшија у реги-
ону: у Хрватској сељаци у просеку обрађују 5,6,
у Словенији 6,5, а у Црној Гори 6,3 хектара по га-
здинству. Слика просечног српског домаћин-
ства са 4,5 хектара не би била потпуна да уз то,
како је показао попис, не иде један двосовин-
ски трактор, једна крава, четири свиње, три ов-
це, 27 јединки живине и једно пчелиње дру-
штво.

Статистика је егзактна наука и бројке, коли-
ко год мање-више биле тачне, не значе и да пр-
ви резултати након спроведеног пописа показу-
ју реалну слику српске пољопривреде. Анапизе
појединих стручњака, када се упари величина
газдинства с коришћењем земљишта, указују на
го да се долази до чињенице да 47 одсто дома-
ћинстава обрађује мање од два хектара! То
практично значи да трећином земљишта распо-
лажу газдинства чији /е посед мањи од пет хек-
тара, 37 одсто газдинстава обрађује од пет до
20 хектара, вишеод20 хектара је у рукама 32 од-
сто домаћинстава, власника 50-100 хектара зе-
мље има 4.243, а оних који обрађују преко 100
хектара, ако је веровати статистици, свега /е
1.365.

Власничка структура земљопоседника у Ср-
бијије очито поприлично шаролика, а проценту-
ално, 86 одстоје ситан посед. Капацитет таквих
газдинстава је на граници самодовољности, без
производње преко потребних тржишних вишко-
ва. Искуства развијених европских пољопри-
вреда, гдеје просек по домаћинству 60 хектара,
недвосмислено указују на то да само крупна га-
здинства доносе тражени квалитет производа
и профит. То /е и логично, с обзиром на то да
мали поседи не омогућавају примену савреме-
них агротехничких мера и адекватних решења
за веће приносе. Већи поседи имају знатно веће
могућности за унапређење технологије произ-
водње, заштиту усева, економичније коришће-
ње механизације, наводњавање, тимски рад
стручњака...

Дакле, укрупњавање поседа, уз примену ви-
соке технологије у производњи, за српску по-
љопривреду у овом моменту нема алтернативу.
Ситан ћар с малог поседа, уз плату у неком од
некадашњих индустријских гиганата, рецидив
је прошлости кога се тешко ослобађамо. Ако
желимо да будемо део велике аграрне породи-
це Европске уније, неминовни судубоки резови
у земљишној политици, али и у структури произ-
водње, што је опет прича за себе.

Комасација и укрупњавање поседа пред над-
лежне намеће се као приоритет који не може
бити остварен без свеобухватног државног про-
грама и истрајности у његовом спровођењу. То
ће, верујемо, бити и део будуће националне
стратегије пољопривреде која, свиђало се то
некима или не, мора бити комплементарна и
хармонизована са Заједничком пољопривред-
ном политиком ЕУ.
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