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Мотивација: 
  Појава нових политичких и научних концепата - рурална 

економија, диверзификација прихода и активности 
захтева: 

 
Напуштње конвенционалне поделе на пољопривредна, 

мешовита непољопривредна газдинства 
Шири, мултидимензионални приступ анализама рада, 

радне снаге и модела газиднстава (већи број 
варијабли)  
 

  Потребне су нове интерпретације и нови угао поимања 
радне снаге на ПГ и њеним активностима у Србији; 



САДРЖАЈ: 

 Демографски трендови и рурално тржиште рада 
 Релевантне структурне карактеристике ПГ 
 Радна снага и рад изражени у  ГРЈ 
 Профил газдинства са ДПА 
 Значај и структура ДПА 
 Изазови за политику подршке пољопривреди и 

руралном развоју 
 
 
 



Демографски трендови и рурално 
тржиште рада 

 Демографски трендови на селу: 
 10,9% смањење руралног становништва; 
  популација 30-49 година значајно мања у руралним 
подручјима; 
 Регион Шумадија и Западна Србија једини има преко 50% 
руралног становништва; 

 
 Рурално тржиште рада: 
 Вишкови индустријске радне снаге на ПГ, висока аграрна 
насељеност 
 Прикривена незапосленост и успоравање структурних 
реформи у пољопривреди; 



Релевантне структурне 
карактеристике ПГ 

 Свако четврто домаћинство у Србији поседује газдинство;  
 Сваки пети становник Србије има активност у 

пољопривреди; 
 Мала просечна величина КПЗ по газдинству; 

Графикон: Социо-економска структура домаћинстава, по регионима  



 Висока поларизација домаћинстава и газдинстава у 
Војводини; 

 Преваленција одрживих газдинстава са мешовитим 
приходима у северним обласитима Централне Србије 

 
 
 
 
 
 
 

Графикон: Заступљеност газдинстава без прихода ван пољопривреде у 
поседовној структури, по регионима 

Релевантне структурне 
карактеристике ПГ 



Релевантне структурне 
карактеристике ПГ 

  Носиоци и менаџери газдинстава: 
 Својинска трансформација у Србији (још увек) руковођена 

културолошким факторима а не економским; 
 Преовлађују старији власници; 
Менаџери већих газдинстава су млађа лица;  

Графикон: Старосна структура носиоца газдинстава, по регионима 



Релевантне структурне 
карактеристике ПГ 

 Родне разлике радне снаге: 
ниже присуство жена у управљачким категоријама; 
 жена застипљеније у извршној радној снази, одн. 

неформалном облику рада у пољопривреди;  
 Ниска партиципација жена у пољопривреди Војводине! 

Графикон: Положај женсе радне снаге на газдинству 



Радна снага и рад изражени у  ГРЈ 

 2,28 лица по ПГ, 1,02 ГРЈ/ПГ, 0,45 ГРЈ/запосленом, 
 Искоришћеност расположивог рада мања од 50%,  
 Ресурси по запосленом значајно различити по регионима (на 

нивоу области, КПЗ/ГРЈ 7,3:1)!  

Графикон: Расположиво земљиште и радна снага по ГРЈ, по регионима  



Радна снага и рад изражени у  ГРЈ 
 Неравномерна дистрибуција рада према величини КПЗ по 

регионима: 
 поларизација вовођанских газдинстава;  
 велики фонд рада утрошен на натуралну производњу; 
 Северни и централни део Централне Србије – разлике у 

производној структури; 

 

Графикон: Дистрибуција рада према величини КПЗ, по областима 



Радна снага и рад изражени у  ГРЈ 

 Стандардни оутпут по запосленом и газдинству нижи од 
6.000 евра 

 Диструбицији ресурса  по ГРЈ праћена разликама у 
продуктивности 

Графикон: Продуктивност рада по ГРЈ и ПГ, по регионима (€) 



Профил газдинства са ДПА 

 12,4% газдинстава има приходе од ДПА; 
 Највише газдинстава са ДПА у Шумадији и Западној 

Србији (прикривена незапосленост, мали посед, мали 
обим ресурса по ГРЈ); 

 53% носиоца нема друге активности ван 
пољопривреде; 

 За 13,5% носиоца пољопривреда секундарна 
активност; 
 



Значај и структура ДПА 

 За 63% газдинстава мање 
од 20% прихода од ДПА 

 Доминација прераде 
млека, воћа и поврћа,  

 Значај шумарства за 
Централну Србију 

 (не)очекивано мали значај 
туризма, 
 

Графикон: Заступљеност газдинстава према 
другим профитабилним активностима 



Изазови за политику подршке  
пољопривреди и руралном развоју 

 Негативни демографски трендови – последични утицај на 
смењење виталности и конкурентности радне снаге и 
девастацију ресурса;  
 

 Присуство значајног потенцијала радне снаге на малим, 
полуодрживим газдинствима,  
 недовољан инвестициони капацитет за реструктуирање 

производње и смањење прикривене незапослености;  
 

 Нове структуре у пољопривреди Војводине – деликатно питање 
за земљишну политику и структуру инвестиција на 
газдинствима; 
 

 Шумадија и западна Србија – највећи изазов аграрне политике! 
Убразавање реструктуирања ПГ зависно од активације тржишта 
рада ван пољопривреде!  
 



Изазови за политику подршке  
пољопривреди и руралном развоју 

  Јужна и источна Србија – смањен капацитет за структурне 
промене и раст конкурентности!  Јачање социјалне структуре 
нужно!!! 

 Млади пољопривредници  - недовољно видљиви и поред 
подстицаја за њихово укључивање. Поузданији закључци тек 
након компарације са регистрованим газдинствима; 

 Жене на газдинствима – помажућа радна снага, више 
заступљене на газдинствима са ДПА. 

 Укрштање података о газдинству и домаћинству неопходно за 
поузданије и валидније политичке одлуке; 

 Закључци анализе на нивоу NUTS III  превише општи; потреба 
анализе на нижем нивоу територијалне обухватности (регион, 
општина). 



Хвала на пажњи! 
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