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Циљеви студије
 Да представи нови методолошки оквир података о радној
снази, запослености у пољопривреди и диверзификацији
прихода ППГ; 

 Да укаже на основне аспекте структурних промена у
пољопривреди и на селу од значаја за анализу радне снаге; 

 Да анализира различита обележја радне снаге на ПГ, 
укључујући и преовлађујући профил носилаца и управника; 

 Да представи стање у погледу диверзификације прихода
газдинстава, према типовима газдинстава и профилу
носилаца; 

 Да укаже на основне изазове са којима се пољопривредни
сектор и руралне средине суочавају из перспективе
уочених структурних карактеристика радне снаге и
диверзификације прихода на ПГ.



Мотив:

 Појава нових политичких и научних концепата – рурална
економија, диверзификација прихода и активности, 
захтева:

 Шири, мултидимензионални приступ анализама рада, 
радне снаге и модела газиднстава (већи број варијабли) 

 Напуштање конвенционалне поделе на
пољопривредна, мешовита и непољопривредна
газдинства.

 Потребне су нове интерпретације и нови угао поимања
радне снаге на ПГ и њеним активностима.
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Методолошки оквир
Исказивање података о економски активном становништву
у пољопривреди у пописима 1948–2011, Република Србија

 Упоредивост података о радној снази и изворима прихода
ПГ из Пописа пољопривреде 2012:
 са другим статистичким изворима;
 са међународним изворима (ЕУ).



Структурне карактеристике ПГ
 Пописом пољопривреде у Србији је регистровано укупно

628.552 ППГ и 1.416.349 лица која су ангажована на
пољопривредним пословима: 
 приближно свако четврто домаћинство у Србији поседује
газдинство, 

 сваки пети становник Србије има сталну или повремену активност
у пољопривреди.

 Укупно 326.015 породичних газдинстава (52% од укупног
броја) нема других прихода осим пољопривреде;
 Ова газдинства користе 46% КПЗ.

 Број породичних газдинстава са ДПА невезаним за
газдинство је 269.560 (42,7% укупног броја).



	

	



Газдинства према броју чланова и
стално запослених лица

 У просеку 2,28 лица по газдинству је стално или
повремено ангажовано на пољопривредним пословима.

 Преовлађују газдинства са 1-2 члана (68,6%).
 Радна снага је готово у потпуности ангажована на ППГ

(98,2%).
 Највећи део пољопривредне радне снаге на ППГ у Србији
чине чланови породице или рођаци (56,3%).

 Највећи број чланова ППГ ради на газдинствима величине
2–10 hа (47%), а незнатно мање (43%) на газдинствима до
2 hа.

 63% стално запослених ради на ПГ највеће величине
преко 50 hа.

 Ниска запосленост у примарној пољопривреди на
газдинствима правних лица!



Носиоци газдинстава и менаџери
 Од укупно 631.552 пописана газдинства, 2,25% има носиоце
који нису радно активни у пољопривреди.

 Око трећине носилаца (32,8% ) старије је од 65 година.
 Најмање је носилаца млађих од 35 година – 4,8%.
 На простору Војводине значајно веће учешће газдинстава
чији су носиоци млађа лица – 21,6% газдинстава има за
носиоца лице млађе од 44 године.

 Доносиоци одлука (менаџери) јесу у 94% случајева и
носиоци газдинстава.

 Са порастом величине КПЗ опада број газдинстава код
којих су носиоци газдинства уједно и они који њиме
управљају.

 Старост управника опада са порастом величине
газдинства.



Носиоци газдинстава и менаџери

Старосна структура носилаца газдинстава, 
према величини КПЗ



Носиоци газдинстава и менаџери
 Већина управника газдинстава стекла је своја знања о
пољопривреди искључиво праксом (60%).

Мање од 5% менаџера (изузев у Војводини) завршило је
средњу пољопривредну школу, вишу пољопривредну
школу или пољопривредни факултет.

 Изразито мали број управника похађао је у току 2012. 
године неке курсеве о пољопривреди (3,2%). 

 Са порастом економске величине газдинстава расте удео
газдинства чији су управници имали више нивое обуке.



Полна структура радне снаге и
менаџера газдинстава

Мушкараци чине већи део пољопривредне радне снаге
(57,3%).

 Родни јаз је најизраженији у Војводини (23,4 пп), а најмањи
у Шумадији и Западној Србији (11,8 пп).

Жене се знатно ређе јављају на позицији носилаца
газдинства (17,3%) и менаџера (15,9%) него мушкарци. 

Жене чине изразиту већину међу члановима породице и
рођацима који су обављали пољопривредну активност на
газдинству (62,9%).

Жене се чешће појављују као носиоци малих газдинстава, 
и то су по правилу старије жене.



Полна структура радне снаге и
менаџера газдинстава

Prosek za region Starije od 65

Жене менаџери према годинама старости, величини КПЗ
и регионима (%)



Радна снага на газдинству према
броју ГРЈ

 Укупан број годишњих радних јединица (еквивалент лица
запослених са пуним радним временом током читаве
године) у Србији је у 2012. години био 646.283.

 Доступна радна снага на пољопривредним газдинствима
у Србији ангажована је са 44,8% капацитета.

 Удео лица која су ангажована у еквиваленту пуног радног
времена током целе године се на нивоу Србије креће
мало испод 40%.

 28% радне снаге је на пољопривредним пословима
ангажовано са мање од 50% радног времена. 



Радна снага на газдинству према
броју ГРЈ

Расположиви пољопривредни ресурси по ГРЈ, 
према областима





Газдинства са приходима од
других профитабилних

активности са газдинства
 Од укупно 631.552 газдинства у Србији, њих 78.301 (12,4%) 
има приходе који потичу од ДПА са газдинства.

 Газдинства на територији Шумадије и Западне Србије
чешће имају ДПА са газдинства (16,7%), док је у Војводини
таквих газдинстава најмање (5,7%).

 Чланови газдинства најмање величине су чешће укључени
у ДПА ван газдинства, него што успевају да понудом
производа и услуга са газдинства остваре одрживи приход.

 Више од половине носилаца газдинстава са ДПА нема
других профитабилних активности изван пољопривреде
(53,2%).



Газдинства са приходима од
других профитабилних активности

са газдинства
 Висок удео газдинстава која се баве прерадом млека

(57%) и прерадом воћа и поврћа (30,2%). 
 Војводина је једини регион у којем број газдинстава
која се баве прерадом млека не прелази половину
укупног броја газдинстава са ДПА.

 Војводина је једини регион у којем 20,4% газдинстава
као додатну активност на газдинству има у уговореном
раду у области пољопривреде (услуге механизацијом).

 63% газдинстава остварује мање од 20% прихода од
ДПА.



Заступљеност ДПА према
типу активности



Закључци
 Висока концентрација радне снаге на породичним
газдинствима чија је величина на нивоу економске
одрживости.

 Велика количина неформалног рада који се ангажује у
пољопривреди у оквиру породичних газдинстава и уз
помоћ сродничке радне снаге.

 Својинска трансформација у смислу преношања
власништва над газдинством на млађе носиоце још увек
се одвија споро.

 На већим газдинствима, као доносиоци одлука, чешће се
појављују млађа и компетентнија лица (у погледу
расположивих знања, вештина и/или физичке снаге).

 Родне неједнакости посебно се испољавају кроз
неравнотежу у обављању руководећих и извршних форми
рада на газдинству.



Закључци
 Радно ангажовање исказано кроз ГРЈ указује на ниску
искоришћеност радног потенцијала за потребе
пољопривреде.

 Релативно мали број газдинстава упошљава своју радну
снагу додатним активностима на газдинству и тако смањује
прикривену незапосленост.

 За само мали број газдинстава са ДПА на газдинству (8,8%) 
вредност производа и услуга које нуде тржишту прелази
50% њихових прихода.

 Пољопривредна газдинства у Србији чешће диверзификују
свој доходак кроз активности њихових чланова на
пословима ван газдинства, него диверсификацијом по
основу ДПА на газдинству.



Хвала на пажњи!


