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Циљеви
• Да представи методолошки оквир за тумачење резултата анкете
о структури пољопривредних газдинстава;
• Да укаже на основне индикаторе тржишта рада и аспекте
структурних промена на пољопривредним газдинствима од
значаја за анализу радне снаге;
• Да анализира различита обележје радне снаге на ПГ и рада у
пољопривреди према величини и типу газдинства
• Представи стање у погледу диверзификације прихода
газдинстава, према типовима газдинстава и профилу носилаца;
• Укаже на основне изазове са којима се пољопривредни сектор и
руралне средине суочавају из перспективе уочених структурних
карактеристика радне снаге

Методолошки оквир
• Анализом су обухваћени основни скупови података о:
1. Социо-економској структури газдинстава
2. Структурним карактеристике пољопривреде
3. Радној снази
• број лица који су имали пољопривредну активност и број стално
запослених лица на газдинству,
• обим рада уложеног у пољопривредну активност на газдинству
изражен кроз број ГРЈ,
• правни статус радне снаге ангажоване на газдинству и у
пољопривреди,
• демографске одлике носилаца и управника газдинстава

Садржај
• Стање на тржишту рада
• Структуре газдинстава и актуелни трендови
• Радна снага на газдинствима
• Структура радне снаге према правном статусу
• Карактеристике газдинстава са ДПА
• Закључак

Стање на тржишту рада
• Основни индикатори тржишта рада указују на позитивне трендове
• расту стопе активности и запослености становништва старог 15 и више година

• ... ипак
• и даље је присутан значајан родни и генерацијски јаз у активности и
запослености
• неповољна структура запослених према професионалном статусу у
вангардским насељима

• Запосленост у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства
опада
• У Шумадији и Западној Србији 27,4%, у Јужној и Источној Србији 15,2%

Структура газдинстава и
актуелни трендови
• Број газдинстава се смањује, у свим регионима и код оба типа
привредних субјеката
• у Шумадији и Западној Србији спорије него у другим регионима

• Пад броја газдинстава видљив је у категоријама газдинстава на
половима
• равномернија дистрибуција газдинстава према величини КПЗ и СО

• Промене у основним структурним показатељима по регионима
• и даље висока аграрну насељеност у Шумадији и Западној Србији,
• раслојавања у категоријама средњих и највећих газдинстава у Војводини
• смањење активости у пољопривреди (не и напуштање) на најмањим
газдинствима у Источној и Јужној Србији, на рачун чега нараста категорија
газдинстава средње величине

Структура газдинстава и
актуелни трендови

Графикон: Промене у броју газдинстава, површинама, броју стоке и
просечној величини газдинства, Србија и по регионима, 2018/2012, %

Структура газдинстава и
актуелни трендови

Графикон: Промене у броју газдинстава и КПЗ, по класама
величине газдинства, Србија, 2018/2012 (%)

Радна снага на газдинствима
• И поред смањења броја газдинстава (10,6%) и лица ангажованих на
пољопривредним пословима (7,3%) укупан обим рада изражен у
еквиваленту пуне запослености стагнира!
• Већа искоришћеност радне снаге у најнасељенијем региону Шумадије и
Западне Србије

Графикон: Промене у броју лица и ГЈР, према типовима власништва и
регионима, 2018/2012 (%)

Радна снага на газдинствима
• Број ГЈР на газдинствима ПЛиП опао је у свим категоријама
величине
• Породична газдинства бележе раст броја ГЈР на газдинствима
средње величине, посебно у категорији 10,01 – 50 ха

Радна снага на газдинствима
• 60% радне снаге и рада на газдинствима мешовитих типова

• Међу газдинствима специјализованих типова производње издвајају се
газдинства специјализована за ратарство (14%) и сталне засаде (10%)

Радна снага на газдинствима
• Велика концентрација рада на газдинствима мале економске
величине, где је ниска ефективна запосленост,
• указује на ниску продуктивност рада и то на највећем делу територије
Србије.

Графикон: Структура броја лица ангажованих у пољопривреди и броја ГЈР,
према класама економске величине газдинстава, Србија, 2018

Структура радне снаге
према правном статусу
• Највећи део запослених у пољопривреди Србије чине чланови
породице носиоца газдинства (57,5%), и удео њиховог рада се
повећао!

Графикон: Структура радне снаге на породичним газдинствима,
према правном статусу и регионима, 2018 (%)

Структура радне снаге према
правном статусу
• Удео жена међу носиоцима газдинстава расте у свим регионима
• Остаје знатно је нижи у категоријама газдинстава веће физичке и
економске величине
• Нижи удео жена на менаџерским позицијама у односу на удео у броју
носилаца

Графикон: Промена удела породичних газдинстава чији су носиоци жене,
Србија и по регионима, 2018 (%)

Структура радне снаге
према правном статусу
• И носиоци газдинстава и
менаџери су све старији!
• Удео најстаријих расте у
свим регионима и
категоријама газдинстава!
• То је разлог раста удела
жена на позицијама
носилаца и менаџера!

Карактеристике газдинстава
са ДПА
• У Србији 12,3% газдинстава има ДПА и њихов број се смањио за
11,3%
• Број опада у свим регионима осим у Шумадији и Западној Србији

• Највећи број газдинстава са ДПА је у региону Шумадије и Западне
Србије - 64,3%, од укупног броја у Србији
• свако пето газдинство у Шумадији и Западној Србији бави се неким видом
додатне активности (18,4%),
• у региону Војводине таквих газдинстава најмање (3,7%).
• Газдинства са ДПА нису мала, она су натпросечне величине
• у просеку користе 7,0 ха КПЗ, узагајају 5,2 УГС, ангажују 1,6 ГЈР и остварују СО
од 11073 евра, што у сваком од ових показатеља превазилази просечно
газдинство (6,2 ха, 3,4 УГС, 1,1 ГЈР и 8611 евра)

Карактеристике
газдинстава са ДПА
• За убедљиво највећи део
газдинстава (39,6%) приходи од
ДПА имају скроман удео у
укупним приходима (нижи од
10%)
• за само 11,0% газдинстава приход
од ДПА чини више од половине
укупног прихода
• Жене су још ређе менаџери
газдинстава са ДПА него свих
газдинстава (12,5% према 15,3%)

Графикон: Удео газдинстава са ДПА,
према активностима и регионима, 2018 (%)

Закључак
• Производна структура сектора се реформише, а расте и просечна
величина газдинстава
• Веће потребе за радном снагом подмирују се већом ефективном
искоришћености постојеће радне снаге.
• Иако се ове промене могу сматрати генерално позитивним, сва
разматрана обележја носилаца и управника указују да би радна
снага ускоро могла постати критичан фактор развоја,
• нема назнака о подмлађивању управљачког кадра на газдинствима

• Старосна и полна структура управника, рачунајући и газдинстава
са ДПА, указују да би прагови и критеријуми за дефинисање
корисника инвестиционих подршки морали да буду подробно
испитани и тестирани
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