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Предговор  

 

Према пољској пословици, уколико је сељак сиромашан, сиромашна је и цела земља. Пратећи развој 
српског друштва, а упоредо и судбину наших породичних газдинства уочава се колико је истине у 
претходној пословици. Данас, у време неизвесне и, чини се, вечне трансформације, у ери глобализације 
свега, па тако и пољопривреде, у време руралне депопулације и сенилизације (посебно популације која се 
бави пољопривредом), поставља се питање имају ли породична газдинства снаге да преживе. Судбина 
ових газдинстава у савременом српском друштву је нераскидиво повезана са опстанком села, али и 
питањем прехрамбене сигурности, обезбеђивања сировина за (некакву) индустрију и сл. Уједно, борба за 
опстанак породичних газдинстава повезана је и са проблемом развоја мреже насеља, квалитетом и 
исходима урбанизације. То је уједно и политичко питање.  

Монографија је настала као резултат вишегодишњег рада, а на основу прерађеног и допуњеног рукописа 
докторске дисертације која је одбрањена 2012. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Сам текст 
састоји се из шест поглавља. Прва два поглавља односе се на постављање и објашњење теоријског и 
методолошког оквира за истраживање породичних газдинстава. Полази се од става да је рурално 
предузетништво неизоставан чинилац у развоју савременог села, а да је породично газдинство једна од 
финансијских, организацијских и друштвених јединица из које полази и у којој завршава развој руралног 
предузетништва. Породично газдинство анализира се из системске перспективе. Опстанак, функционисање 
и развој породичног газдинства и руралне заједнице зависе од њихове социјалне виталности која 
подразумева обележја структуре и промена у систему (али и самог система) која могу бити у мањој или 
већој мери подстицајна са аспекта његовог развоја. Такође, у поглављима се указује на најважније аспекте 
и потешкоће у прикупљању података о породичним газдинствима на основу којих би се могла пратити 
обележја од значаја за анализу њихове репродукције. У трећем поглављу се приказују и анализирају 
основна обележја и тенденције промених сеоских породица и домаћинстава у Војводини. Поред тога, 
говори се о главним правцима промена у саставу и структури сеоских породица које чине темељ за 
истраживање начина на који се репродукују савремена породична газдинства. Након тога се у четвртом 
поглављу анализирају основни елементи репродукције породичних газдинстава у Војводини – људи, 
земља и машине. Изазови и могућности сва три облика репродукције – биолошке, економске и социјалне - 
анализирају се на основу емпиријских података о 1.096 породичних газдинстава у Војводини. Пето 
поглавље обухвата приказ и анализу дифузије знања и иновација неопходних за активирање унутрашњих 
потенцијала, а тиме и унапређење модернизације рада на газдинству и развој руралног предузетништва. 
Дифузија знања и иновација посматра се као израз институционализованог друштвеног интереса и 
доприноса модернизацији рада на газдинству. У последњем, шестом поглављу износе се главни закључци.  

У истраживању породичних газдинстава и њиховог утицаја на развој руралних заједница пошло се од 
неколико претпоставки: а) између јачања социјалне виталности, репродукције газдинства и модернизације 
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рада постоји јасно изражена позитивна повратна спрега, б) поред унутрашњих (социокултурних) обележја 
газдинстава, дифузија знања и иновација је кључни чинилац модернизације рада на газдинству и в) на 
успешност дифузије знања и иновација битно утичу обележја мреже актера у систему пољопривредних 
иновација, као и актера аграрног/руралног развоја.  

Резултати истраживања су потврдили постављене хипотезе. Што су унутрашњи потенцијали газдинства 
развијенији, то је израженија склоност газдинстава ка модернизацији рада. Рад који се модернизује указује 
на предузетничку оријентацију. Породична газдинства са повољнијим социокултурним карактеристикама 
склонија су инвестицијама. Уједно, ова газдинства међу наследницима имају већи број оних са 
образовањем у пољопривреди јер се такво образовање сматра дугорочном инвестицијом у развој 
газдинства. Такође, потврђено је да између повољних социокултурних обележја породичних газдинстава и 
тражње за знањима и иновацијама постоји позитивна повратна спрега. Међутим, закључује се да ће 
социјална виталност породичних газдинстава остати неискоришћен потенцијал све док не буде постојала 
функционална мрежа актера у систему пољопривредних иновација, као и док не буде било обезбеђено 
умрежено деловање различитих секторских политика које се односе на развој руралних заједница. То 
указује на потребу за новим приступом у планирању развоја руралних заједница. Притом, сваки од 
друштвених актера би требало да преиспита сопствену улогу и положај у планирању руралног развоја, као 
и сагледа нове захтеве који се постављају у погледу одговорности за (не)учествовање у овом процесу. 

Монографија је резултат истраживања на пројекту Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији 
остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона (ИИИ46006) који 
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.   

Инспирацију за наслов пронашла сам у наслову студије Family Farms: Survival and Prospect: A World-Wide 
Analysis (Brookfield, Parsons, 2007)1. Посебно се захваљујем рецензентима проф. др Живојину Петровићу, 
проф. др Миловану Митровићу и проф. др Срђану Шљукићу на корисним саветима.  

 

Ауторка 

 

Нови Сад, 2017. године                                                                                                                                                 

 

 

                                                           
1 Аутори се у студији баве се условима опстанка малих породичних газдинстава у „различитим политичко-
економским системима, првенствено из позиције утицаја услова на средства за живот фармера и, за узврат, 
начина на који се фармери адаптирају (на дате услове – прим.аут.)“ (Brookfield, Parsons, 2007: xii). 
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УВОД 

  

Социолошка истраживања савремених друштава, без обзира на то о ком њиховом аспекту је реч, полазе од 
претпоставке да је реч о изразито сложеним друштвеним структурама. Та сложеност огледа се у неколико 
њихових важних особина. Прва подразумева да савремена друштва одликујe висок степен унутрашње 
диференцијације која се манифестује у постојању подсистема различите функционалности. Подсистеми, 
различитих функција и степена општости, функционално и структурно су  повезани чиме се обезбеђује 
конзистентност друштва као целине и његова релативна самодовољност. Уједно, друштвени подсистеми 
хијерархијски су организовани на принципима супер/субординације, а у складу са друштвеном моћи и 
значајем друштвених функција која обављају. Друго битно обележје савремених друштва јесте да су то 
претежно урбана друштва, како по демографско-статистичком критеријуму, али (још више и за социолошка 
истраживања значајније) и по преовлађујућем начину живота. Наиме, према подацима УН за 2016. годину, 
више од половине светске популације живи у градовима (54,5%)2. Ово се посебно односи на 
(високо)развијена друштва. Према статистичким подацима УН, тзв. развијени региони (Европа, Северна 
Америка, Аустралија, Нови Зеланд, Јапан) прешли су праг урбаности још пре II светског рата3. Данас, у 
руралним подручјима ових друштава живи мање од ¼ од укупног броја њихових становника, при чему удео 
руралне популације у укупној популацији у овим друштвима има негативну годишњу стопу промене са 
тенденцијом раста4.  

Прва наведена карактеристика савремених друштва један је од чинилаца који су условили потребу за 
планирањем друштвеног развоја5. Наиме, како би се обезбедило уравнотежено функционисање 
друштвених подсистема, а тиме и створиле базичне претпоставке за континуирани друштвени раст и 
развој, носиоци друштвене моћи у савременим друштвима настоје да контролишу начин на који се одвијају 
друштвени процеси, посебно они који су од виталног значаја за опстанак самог друштва (нпр. биолошка 
репродукција, производња материјалних добара, очување поретка и културног идентитета). Уместо 

                                                           
2 Према предвиђањима стручњака (UN 2016), удео руралне популације у човечанству ће 2050. године износити мање 
од ⅓.   
3 Према подацима УН (http://esa.un.org/wup2009/unup/), 1950. године је у руралним пдоручјима развијених друштава 
живело 47,4% од укупног броја њихових становника.  
4 Стручњаци УН истичу да је у периоду од 2005-2010. године, годишња стопа промене удела руралне популације у 
укупној популацији развијених региона износила -0,99%, док ће према предвиђањима ова стопа у периоду од 2045. 
до 2050. године износити чак -1,68% (http://esa.un.org/wup2009/unup/).  
5 Наравно, ово не значи да планирања друштвеног развоја није било пре савремених друштава. Планирање, у виду 
различитих друштвених визија и постављених циљева, мање или више детаљних стратегија и планова постоји од како 
постоје и друштвене заједнице, односно, они који настоје да управљају њиховим функционисањем и развојем.  
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„препуштања ствари случају“, у савременим друштвима развој се планира на разлитичим структурно-
функционалним и оперативним нивоима.  

Иако су савремена друштва, како је већ речено, претежно урбана, у њима постоје и функционишу 
просторне и социјалне средине које су по својим обележјима претежно руралне. Тако на пример, у ЕУ-27, 
претежно рурална подручја6 чине чак 52% укупне територије ових земаља, док популација која живи у 
овим подручјима чини скоро 23% укупне популације ЕУ-27 (Rural development in the European Union, 
Statistical and economic information – Report 2013, 2013: 52). Већ и сами статистички подаци указују на то да, 
чак и у развијеним друштвима, рурална подручја представљају важан део њиховог физичког и друштвеног 
простора.  

Наравно, савремено село данас се у многоме разликује од традиционалног сељачког начина живота7. 
Данас су сеоска подручја интегрални део глобалних друштава, а не више изоловане, затворене и 
аутаркичне друштвено-просторне целине. Њихова структура и процеси који се у њима одвијају битно су 
одређени основним обележјима структуре глобалног друштва коме припадају и глобалним друштвеним 
процесима. Наравно, не треба заборавити да је овај однос двосмеран: локалне сеоске заједнице и шира 
сеоска подручја, вршећи специфичне друштвене функције, али и тзв. опште функције на специфичан начин 
постижу одређени степен друштвеног развоја и „производе“ одређени начин живота који представља 
важан сегмент укупне структуре глобалног друштва коме припадају. 

Управо зато у планирању укупног друштвеног развоја савремених друштава никако није могуће 
занемарити потребе и планирање развоја сеоских заједница. Оно је саставни део глобалних развојних 
стратегија, као и предмет посебног планирања. Проблем развоја сеоских заједница (његови принципи, 
димензије, аспекти, чиниоци, актери, циљеви, исходи и сл.) централни је руралносоциолошки, али и веома 
важан практични проблем. Заправо, по аналогији са Куковом и Котаријеином идејом о тиранији 
партиципације (Cooke, Kothari 2001), данас би се могло говорити о тиранији руралног развоја. У последњој 
деценији, овај појам доживео је праву експанзију, посебно у политичком дискурсу. Међутим, као и сваку 
пут, мода (често површног) бављења руралним развојем озбиљно прети да угрози суштинско разумевање 
овог процеса и да сведе његова истраживања на појединачне, често непотпуно и једнострано схваћене 
сегменте.    

6 Према урбано-рурално типологији која се примењује у званичној статистици ЕУ, рурална подручја дефинишу се у 
опозицији са урбаним, при чему се урбана подручја одређују на основу два критеријума: праг густине насељености од 
300 становника по км2 у једној ћелији од 1 км2 и минимално 5.000 становника у групи граничних ћелија које 
задовољавају праг густине насељености (A revised urban-rural typology 2010: 242). 
7 Разлике се манифестују и на терминолошкој равни – сељачко и сеоско. Прво се односи на традиционалну руралну 
друштвену структуру и начин живота, док под другим подразумева село у савременим друштвима, интегрисано у 
глобалне друштвене процесе услед којих долази до битних промена у свим димензијама руралне друштвене 
структуре.   
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Са теоријског аспекта, проблемом развоја сеоских заједница не бави се само рурална 
социологија/социологија руралног развоја, већ и све друге научне дисциплине које за предмет свог 
проучавања имају неки од сегмената укупног друштвеног живота у селу. Како је реч о веома сложеном 
друштвеном феномену, нужна претоставка за његову квалитетну анализу јесте интердисциплинарни 
приступ. Он треба да омогући истраживање проблема развоја сеоских заједница у целини чиме се стварају 
добре теоријске, али и искуствене претпоставке за његову садржајно потпунију анализу. С друге стране, 
развој сеоских заједница као практични проблем подразумева могућност примене одговарајућих 
теоријских сазнања са циљем да се развије и унапреди досадашња пракса планирања његовог развоја.  

Механизам и динамика развоја сеоских заједница, односно, могућност ефикасног планирања и 
реализације развојних стратегија битно зависе од расположивих развојних потенцијала. Реч је, заправо, о 
свим датостима друштвене структуре које се појављују као подстицајни или ограничавајући чиниоци који 
одређују могућност примене планираних развојних мера и активности, односно, остваривања стратешких 
циљева. 

На послетку, треба се запитати како се наведено одражава на савремено српско друштво, односно, српско 
село? Наиме, није потребно бити врсан социолог па да се види и разуме кроз шта је све наше село прошло 
и још увек пролази у релативно кратком временском периоду од свега пола века. Почевши од друге 
половине 20. века, промене у српском селу биле су бројне и суштинске. Тако, говори се о демографском 
слому српског села, трансформацији традиционалне сељачке структуре, како у целини, тако и у појединим 
аспектима услед интензивне, али често искривљене (идеолошки тумачене) модернизације друштва, 
непотпуној и често површној трансформацији сељачког начина живота која је резултирала у урушеном 
систему традиционалних сељачких вредности без јасно дефинисаних, развијених и прихваћених нових 
културних образаца, интензивним променама у пољопривредној производњи, a тиме и руралној 
економији у целини, али уз дуалност приватног и државног/друштвеног сектора чиме је, у суштини, 
изостала права модернизације рада на породичном газдинству и сл. 

Шта се, заправо, догодило српском селу? Ако данас, као последицу наведених промена, имамо село 
поражено у демографском, економском, културном и социјалном погледу, може се поставити питање 
каква је улога друштва у том „сумраку“ српског села и сељаштва? Већина аутора која се бави 
истраживањем српског села сложиће се да се, и поред регионалних разлика које су присутне, може 
говорити о маргинализацији српског села. Притом, маргинализацију села можемо да посматрамо као 
последицу неадекватног односа друштва према селу, његовим потребама и могућностима, односно, 
неадекватног планирања развоја сеоских заједница. Та неадекватност огледала се (и огледа још увек) у 
ставу да је село извор популације (која треба да послужи као радна снага у секундарном, касније и 
терцијарном сектору), хране, финансијског капитала (за даља улагања у развој непољопривредних 
делатности) и верно (читај: лако за манипулисање) бирачко тело. Као коначан резултат оваквог односа 
имамо социјално девастиране и искључене руралне области.     



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

6 

 

Неповољан положај савременог српског села додатно је оптерећен друштвеном кризом и процесом 
постсоцијалистичке трансформације. С друге стране, у оквиру (политичких) идеја о реформи нашег друштва 
као незаобилазан елемент и важан чинилац обнове јавља се и село, а посебно породично газдинство као 
еталон за руралност. У контексту планирања развоја српског села, породично газдинство се посматра не 
само као јединица планирања, већ и као активни учесник у реализацији планираних мера. Оно, заједно са 
сеоском породицом и домаћинством, чини основу биолошке и економске репродукције села, али и оквир 
за успостављање социјалних односа и начина живота у локалној сеоској заједници. Управо зато, породично 
газдинство је незамењиво у теоријским проучавањима социјалне виталности сеоских заједница, као и 
практичним настојањима да се село обнови и развије. Стога, из ове позиције треба сагледати и научну 
релевантност, али и друштвену актуелност истраживања породичних газдинстава. Социолошка анализа 
ових газдинстава заснована је на теоријским претпоставкама о њиховој организацији и функционисању у 
оквиру локалне сеоске заједнице којој припадају. Срж оваквих истраживања јесте анализа развојних 
потенцијала породичних газдинства. Реч је о обележјима која (у мањој или већој мери) одређују њихову 
вредносну оријентацију и потенцијале да (активно) суделују у развојним променама. На овај начин, 
социолошка анализа ствара основу за адекватно планирање развоја како самих породичних газдинстава, 
тако и локалних сеоских заједница, с обзиром на то да се идентификују њихове реалне потребе и 
расположиве могућности.  
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Поглавље 1.  

 

ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ – социјална виталност као 
основа за истраживање и планирање руралног развоја8 

 

Као што је истакнуто у уводном делу, потпуно спонтано одвијање базичних друштвених процеса у 
условима комплексне структуре савремених друштава могло би се, из позиције њихових крајњих исхода, 
окарактерисати као друштвено неодговорно. Наиме, ова констатација резултат је увиђања једног од 
кључних обележја савремених друштава, а то је ризичност9. У условима (високог) ризика и изразите 
комплексности савремених друштава (како у погледу унутрашњих карактеристика, а, чини се, још више 
њихових међусобних односа), планирање друштвеног развоја добија посебан значај. Заправо, могло би се 
рећи да се планирање сматра једном од нужних претпоставки самог опстанка и развоја савремених 
друштава. То значи да савремена друштва, тачније, носиоци моћи у одлучивању полазе од тога да би 
остваривање развојних циљева било, у знатној мери, отежано уколико се не би базирало на проценама 
развојних потенцијала, одређивању дугорочних, средњерочних и краткорочних циљева и њима 
одговарајућих задатака и мера, као и идентификовању актера који треба да учествују у њиховој 
реализацији. Јасно је, притом, да, без обзира на ниво одлучивања, партиципанте, временски оквир, 
расположива средства и сл., планирање друштвеног развоја представља примарно политички чин. Као  
манифестација друштвене моћи, планирање је, између осталог, одређено оним што они који поседују и 
практикују моћ процењују као приоритетан циљ/циљеве.  

Међутим, без обзира на политички контекст, планирање друштвеног развоја једна је од (вечитих) научно-
истраживачких тема. При томе, сагледавање односа науке и планирања, а посебно улоге научних сазнања 
у планирању друштвеног развоја старо је питање на коме се „ломе копља“, како између научника и 
политичара (односно, носилаца моћи у одлучивању), тако и између научника, самих. Наравно, јасно је да 

                                                           
8 Мањи део овог поглавља публикован је 2013. године у Зборнику Матице српске за друштвене науке под називом 
„Социјална виталност у истраживању руралног развоја“ (Чикић, 2013).  

9 Говорећи о друштву ризика, Бек (2001), аутор и заговорник ове социолошке идеје (као и самог појма), заправо, 
полази од анализе процеса модернизације, тачније, његових последица које су суштински и неповратно измениле 
дотадашња друштва и њихове међусобне односе. Како Бек истиче (2001: 19) „данас, на прелазу у XXI век, 
модернизација је потпуно истрошила и изгубила своју супротност и сада погађа саму себе својим премисама 
индустријског друштва и његовим функционалним принципима.“ Посебно су интересантни Бекови ставови о улози 
науке у произвођењу и спречавању ризика (Bek, 2001: 271-315). 
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се и научници и они који имају моћ да доносе одлуке у начелу и декларативно залажу за јединство научне 
истине и политичких потреба и циљева. Формално сагласна о овом питању, оба „света“, у извесној мери, 
добијају оно што је им је потребно. Тако се на овај начин наука професионализује, постаје друштвено 
препознатљива и призната, односно, стиче друштвену моћ, док, с друге стране, власт, односно, они који 
доносе одлуке, стичу дигнитет и кредибилитет (како лични, тако и професионални). Међутим, за ово 
заједништво у раду могло би се рећи да је само површинско, скоро привидно, с обзиром на то да реални 
друштвени услови недосмислено указују на то да је веза између науке и планирања (тј. доношења одлука) 
знатно сложенија. Наиме, као и сваком друштвеном процесу, тако и приликом планирања друштвеног 
развоја, питање улоге и положаја појединих актера који у њему учествују одређено је њиховом моћи да 
утичу на ток и коначан исход целокупног процеса. Друштвена моћ, при том, не произилази само из 
формалних обележја неког друштвеног актера10, већ и из положаја који заузима у друштвеној структури, 
као и његовог социјалног капитала. Тако, истражујући везу између науке и планирања друштвеног 
развоја11, Богдановић (1993: 58-66) јасно истиче да је улога науке у овом ограничена, односно, да се она 
протеже само на домен предлагања могућих развојних сценарија, али не и на одлучивање.  

У овом контексту, потребно је сагледати идеју о планирању развоја сеоских заједница, а, у оквиру ње, улогу 
и положај породичног газдинства као једног од актера развојних промена у селу и пољопривреди. Наиме, 
рурална социологија настоји да, у вези са овим проблемом, пружи одговоре на најмање четири питања:  

а) шта се подразумева под развојем сеоских заједница,  
б) шта је циљ тог развоја,  
в) који су чиниоци и димензије овог процеса и  
д) ко може и/или треба да партиципира у овом процесу?  

Такође, с обзиром на то да је пољопривреда делатност која се традиционално везује за село (без обзира на 
његове карактеристике, обележја привредне структуре неког друштва и сл.), још једно важно питање на 
које рурална социологија настоји да одговори јесте које је место пољопривредне производње у развоју 
сеоских заједница. У складу са овим, може се поставити и питање да ли и зашто се породично газдинство 
сматра неизоставним чиниоцем развоја сеоских заједница. Ова питања, осим што чине базични оквир 
руралносоциолошких истраживања, представљају и основ за интеграцију руралносоциолошких сазнања у 
процес планирања развоја сеоских заједница.   

Учешће руралне социологије у процесу планирања развоја сеоских заједница одређено је: а) положајем 
који ова научна дисциплина има у оквиру социолошких наука, б) општим положајем социологије у групи 
друштвених наука и в) друштвеним препознавањем социологије као референтне научне области за овај 

                                                           
10 То значи да друштвена моћ није само и искључиво везана за то да ли је неком друштвеном актеру који учествује у 
процесу планирања она друштвено призната, односно, институционализована. 
11 Однос науке и планирања рефлектује се и у самој структури научних проблема. Наиме, двосмерност у овом односу 
садржана је и у утицају који наука „трпи“ од непосредне праксе у планирању, у смислу да анализира приступе и 
моделе планирања, да део својих истраживања усмерава према потребама планерске праксе и сл. 
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проблем. Међутим, да ли ће и на који начин рурална социологија учестовати у овом процесу зависи и од 
њених карактеристика као науке (од развијености научних знања и методолошких поступака који могу да 
буду примењени приликом истраживања релевантних проблема). Ово је повезано и са 
професионализацијом руралне социологије, односно, са препознавањем руралних социолога као 
(експертских) учесника у процесу планирања развоја сеоских заједница. Све ово треба посматрати у оквиру 
традиције/континуитета планирања. При томе се уочава на први поглед контрадикторна, али заправо 
социолошки потпуно разумљива правилност да у тзв. високоразвијеним друштвима12 постоји јасан 
континуитет планирања развоја сеоских заједница, дефинисана методологија овог процеса, развијена 
мрежа друштвених актера који у њему учествују, обезбеђени и релативно стабилни извори финансирања и 
сл13. Насупрот овом, у друштвима која се убрајају у неразвијена или тзв. друштва у развоју (о којима се 
може говорити као о претежно,понекад чак и доминантно аграрним и руралним друштвима), пракса 
планирања развоја сеоских заједница изостаје или се јавља у свом рудиментарном облику. Савремена 
рурална социологија скреће пажњу управо на ово покушавајући да, између осталог, пружи одговор на 
питање да ли је и на који начин могуће моделе планирања развоја сеоских заједница који су „опробани“ у 
високоразвијеним друштвима применити у друштвима која имају изражену потребу за оваквом 
организованом друштвеном интервенцијом14.    

Као и приликом сваког планирања, тако и у случају планирања развоја сеоских заједница почетни корак 
јесте постојање друштвеног консензуса о потреби овог процеса и њему одговарајуће друштвено 
организоване и циљно усмерене активности. Ова елементарна претпоставка, иако се понекад узима 
„здраво за готово“, може бити од кључне важности за успех целокупног процеса, посебно исхода 
планирања. Наиме, постојање друштвеног договора имплицира да су већ препознати, барем на идејном 

                                                           
12 Мисли се на друштва која имају низак удео руралног и пољопривредног становништва, ниско учешће 
пољопривреде у GDP и слично, што указују на њихов претежно нерурални и неаграрни карактер 
13 Довољно је подсетити се Сједињених Aмеричких Држава почетком 20. века. Тадашњи председник Теодор Рузвелт, 
сматрајући да су пољопривреда и село „кичма америчког успеха“, основао је 1908. године Country Life Commission са 
циљем да истражи начин живота у селу и рад у пољопривреди. Већ наредне године, рад ове комисије резултирао је у 
извештају који је био први покушај да се истражи бављење пољопривредом (у Америци) у условима 
индустријализације (Ellsworth, 1960: 155-156). О последицама овог извештаја у свом раду говори Боуерс (Bowers, 
1971), а као пример савременог погледа на улогу Country Life Commission у формирању америчке руралне социологије 
и планирању руралног развоја види рад Петерса и Моргана (Peters, Morgan, 2004). Континуитет планирања руралног 
развоја (као чиниоца укупне развијености неког друштва) може се пратити и у случају других друштава са развијеним 
сеоским заједницама и пољопривредом. Овај континуитет у доброј мери почива и на чињеници да је реч о 
друштвима са богатом руралносоциолошком и агарносоциолошком традицијом (нпр. Француска, Холандија).  
14 Не улазећи у детаљну анализу овог проблема (који свакако заслужује пажњу, посебно у социолошким 
истраживањима), овде ћемо подсетити на проблем механичког преношења модела планирања (не само у области 
руралног развоја, већ и осталих важних аспеката структуре неког друштва) из једног друштва у друго, без критичког 
осврта на могућности примене модела у новим, промењеним друштвеним условима, а самим тим и његових 
потенцијалних домета. 
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нивоу, актери који могу и/или треба да учествују у процесу, као и да су актери спремни да ангажују своје 
ресурсе у постављању циљева, дефинисању задатака, као и у активном учествовању у настојањима да се 
циљеви остваре.  

Други важан корак у планирању развоја сеоских заједница подразумева постојање сагласности око тога 
шта се под овим процесом подразумева, као и како се одређује његов циљ. С тим у вези је и питање који то 
чиниоци покрећу и/или ограничавају овај процес, као и које његове аспекте/димезије треба узети у обзир 
приликом планирања. Управо се овде налази јасан простор у који рурална социологија може да се „умеша“ 
и да својим научним сазнањима покуша да пружи смернице за давање одговора.  

Проблем са развојем сеоских заједница јесте у томе што, иако је реч о једном од централних 
руралносоциолошких појмова, још увек не постоји његово општеприхваћено и јединствено одређење. 
Истраживачи који се баве овим проблемом слажу се у чињеници да је сложеност овог процеса (која се 
огледа у његовој мултидимензионалности, мултифункционалности, као и веома сложеном 
детерминистичком сплету који га одређује), заправо, кључни фактор који отежава његово одређење. Један 
од водећих европских аутора који се бави аграрним развојем и развојем сеоских заједница, ван дер Плух  
(van der Ploeg) овако дефинише овај сложен процес:  

„Рурални развој је, пре свега, низ нових активности усмерених ка обезбеђивању прихода које 
превализазе уобичајену производњу полуготових производа намењених тржишту. Рурални развој 
обухвата све оне активности које резултирају у стварању додатних прихода (кроз нове производе 
и/или смањење трошкова) са циљем да се очува газдинство. Стога је рурални развој нови израз оног 
што сам раније означио као способност отпора, односно, `култура опстанка` (Kuyperss, 1996)... У 
исто време, рурални развој представља стварање и наставак нових односа између друштва и 
пољопривреде... Рурални развој захтева другачији поглед, као и радикалну реорганизацију начина на 
који су ресурси мобилисани, на који се комбинују, примењују и развијају“ (van der Ploeg, 2003: 351). 

На наведено се недвосмислено надовезује Сингов (Singh, 2009: 3) закључак да рурални развој, у исто 
време, може да се одреди и као процес, феномен, стратегија, али и као дисциплина. Исти аутор (Singh, 
2009: 3) истиче да „нема универзално прихваћених правила за идентификовање одговарајућих покретача 
руралног развоја, уколико они уопште и постоје. То је избор који је условљен временом, простором и 
културом.“ Оно око чега ипак постоји сагласност аутора јесте став да је општи циљ овог процеса 
унапређење квалитета живота оних који живе у сеоским заједницама15.    

Иако се и истраживачи, као и они који доносе одлуке, а наравно и они који живе у сеоским заједницама 
слажу да су развој села и пољопривреде нужан елемент укупне друштвене развијености, Стојанов са 
правом поставља питање какав је то развој потребан селу, односно, „да ли село жели да се развија као 

                                                           
15 У овом контексту наводи се Мозлијево одређење руралног развоја као „ дугорочног и одрживог процеса 
економских, социјалних, културних и промена у животној средини креираних ради јачања дугорочног благостања 
целокупне заједнице“ (Moseley 1996: 20, наведено према: Moseley 2003: 4).  
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село или жели да се развија као варош,..., да ли зна како да се развија и, ..., да ли може да се развија“ 
(Стојанов, 2004: 118-119). Ова упитаност, која превазилази границе просте анализе и задире у дубље 
социолошко и филозофско промишљање о природи и структури индивидуалних и колективних потреба 
савремених људи, као и питање односа моћи на релацији урбано – рурално, заправо, показује колико је 
питање (потреба) развоја села и пољопривреде (њихових циљева, развојних мера, расположивих 
потенцијала и сл.) процес диригован споља. Заправо, на овај начин, Стојанов је јасно указао на потребу 
другачијег приступа не само у теоријским промишљањима овог проблема, већ и у друштвено 
организованој и циљно усмереној активности којом се овај процес регулише, омогућава и води. При томе, 
користећи јасан и разумљив, „обичан“ говор, Стојанов брилијантно осликава судбину нашег села:  

„Интересовања за село и пољопривреду је било, али је мало користило селу и пољопривреди, 
а више неком другом... Садашње стање резултат је збрке у схватањима села и 
пољопривреде и противуречности мера које су из те збрке произашле, али и жилавог 
отпора сељака према свему што је отежавало њихов развој“ Стојанов (2004: 119). 

Схема 1.1. Доминантне и секвенцијалне теме у руралном развоју 

1950е 1960е 1970е 1980е 1990е 2000е 

Доминантне парагидме и преокрети  

Модернизација, дуална економија  

 Повећање приноса на ефикасним малим газдинствима 

 Процес, партиципација, оснаживање  

Одржива средства за живот (SL приступ) 

 

Неке узастопне популарне теме у руралном развоју 

Развој заједница  

 Раст малих газдинстава   

 Интегрисани рурални развој 

 Либерализација тржишта  

Партиципација  

Стратешки документи за 
редукцију сиромаштва 

Извор: Ellis, Biggs 2001: 439 

Као и сваки други научни појам, тако и рурални развој пролази кроз разобличавања и поновна 
успостављања. Пратећи развој различитих концепција о руралном развоју у последњих пола века, Елис и 
Бигс (Ellis, Biggs, 2001: 439) уочавају постојање доминантних парадигми и допунских истраживачких 
проблема (Сх. 1.1.). Уколико се посматра њихова класификација главних „скокова“ у поимању руралног 
развоја, уочава се да је један од кључних фактора промене у наведеним концепцијама увиђање значаја и 
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важности пољопривреде као развојног мотора. Уочава се континуитет (реалативног) отклона од чисто 
аграрног детерминизма у развоју руралног простора. Крећући се од аграрне ка постиндустријској 
руралности (Таб. 1.1.), увиђа се да је рурални простор много више од места на коме се организује 
пољопривредна производња16. Трансформације руралне економије (које се везује за актере и ресурсе 
руралног простора) подразумева не само „удаљавање од пољопривреде као једине и/или главне 
привредне делатности у селу“, већ и „трансформацију аграрног сектора“ (Čikić, 2015: 159). Ново 
поимање руралног простора обухвата његову мултифункционалност (Homes, 2002), не само у смислу нових 
начин употребе и преобликовања руралног простора, већ и његових нових доживљаја. У новијој 
литератури често се помиње Халфакријево тумачење плуралности савременог руралног простора. Према 
Халфакрију (Halfacree, 2006), рурални простор је трослојан. Први слој се односи на конкретни рурални 
простор који се обликује под утицајем образаца производње и потрошње, други подразумева формалне 
представе о руралном простору, а трећи се слој односи на руралну културу и обухвата свакодневни живот 
руралног.     

Савремена социолошка становишта о развоју сеоских заједница посматрају овај процес из позиције 
неравномерног развоја на релацији урбано – рурално, али и на релацији рурално – рурално17. 
Идентификовањем разлика које постоје у обележјима развијености сеоских заједница, дошло се, заправо, 
до два важна „ослонца“ модерне идеје о планирању развоја сеоских заједница: регионализације и развоја 
локалних сеоских заједница (Маринковић, 1997; Njegovan, 2001; Чикић, 2006). Реч је о друштвеним 
оквирима који се сматрају најадекватнијим за дефинисање и реализацију развојних планова, са аспекта 
њихових резултата. Притом, оба начина промишљања и планирања развоја сеоских заједница полазе од 
идеје о специфичности њихових друштвених структура, а тиме и специфичности развојних потреба и 
могућности, са разликом на ком нивоу се ове специфичности уочавају.  

 

 

 

 

 

                                                           
16 То не значи да се пољопривреди одриче утицај на рурални развој. Према Ирзу и сарадницима (Irz et al., 2001) иако 
„теоретски постоје разлози због којих се може очекивати смањење руралног сиромаштва услед раста 
пољопривредне производње, они су условљени квалификацијама које зависе од специфичних околности. Емпирија, с 
друге стране, показује јак ефекат пољопривредног раста на смањење сиромаштва. Понекад је његова јачина 
изузетна“. 
17 Могло би се рећи да је један од циљева руралног развоја ублажавање депривираности и маргинализованости 
сеоских заједница, пре свега са аспекта поседовања развојних шанси и доступности развојних средстава.    
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Табела 1.1. Главне карактеристике три модела руралности 

 Аграрна руралност Индустријска руралност Постндустријска руралност 

Мера руралности 
Удео запослених у 

пољопривреди 
Демографска густина  

Територијални, економски и 
социјални полиморфизам  

Главни економски 
проблем 

Раст GDP per capita 
Дуализам руралног и урбаног 

Економки раст удаљених 
подручја 

Територијални рееквилибријум 
Територијална и 

интернационална интеграција  

Кључни сектор Пољопривреда  Индустрија  Услуге  

Главни фокус 
политике 

Ефикасност  
Редистрибуција прихода  

Инфраструктура и екстерна 
економија за индустријски раст  

Територијални рееквилибријум 
дугорочног развоја 

Циљеви аграрне 
политике  

Безбедност у снабдевању 
храном (у квантитативном 

погледу) 
Економски и социјални 

еквилибријум 
Политички консенсуз 

Изградња ЕУ 

Социјална стабилност  
Формирање индустријског 

капитала 
Мобилизација произзводних 

фактора (радна снага, вештине, 
земљиште, штедња, итд.) 

Безбедност у снабдевању  
храном (у квалитативном 

погледу) 
Општа добра и производња 

услуга 

Одговарајућа аграрна 
политика 

Подршка тржишту 
Индискриминативна подршка  

Интентивна производња 

Подршка тржишту / плаћања 
Подршка замени радне снаге  

Екстензивна производња  
Контрола понуде 

Подстицаји за рурални развој 
Директна плаћања за заштиту 

животне средине, културне 
услуге, пејзаж 

 Стабилизација тржишта 
 Подршка периоду 

прилагођавања  

Izvor: Sotte (2003) 

Овде се развој сеоских заједница посматра као развој локалних заједница. Овакво теоријско и 
методолошко позиционирање основе развоја сеоских заједница базира се на њиховим особеностима које 
су садржане у карактеристикама њихових структура (тј. унутрашњих расположивих потенцијала), а потом и 
у обележјима њиховог положаја у мрежи друштвених актера који учествују у планирању и реализацији 
развојних промена. У том светлу, развој села се овде изједначава са развојем заједница (community 
development) и може да се дефинише као „стимулисање локалних инцијатива, развој локалног 
управљања и интензивније коришћење локалних ресурса, ... уз самопомоћ и ослањање на сопствене 
снаге, одрживи интерес и сарадњу су другим значајним аспектима овог концепта“ (Setty, 2002: 6).  

Овако одређен, развој (локалних) сеоских заједница подразумева планирање „одоздо“ и примену 
партиципативног приступа у његовом истраживању и планирању (Самарџија, 2004). Са методолошког 
аспекта, ово истраживање полази од претпоставке да се локална сеоска заједница посматра као систем, а 
да њен развој представља резултат низа симултано одвијајућих, спонтано генерисаних и/или намерно 
индукованих промена унутар њених подсистема или промена целокупних подсистема, као и интеракције 
самог система (локалне сеоске заједнице) са сопственим окружењем. Ово последње упућује на то да развој 
сеоских заједница, посматран као community development не значи прост збир степена и карактеристика 
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развијености појединачних локалних сеоских заједница, већ је реч о динамичком систему размене 
продуката развијености.   

Пошавши од става да је основа за планирање, као и истраживање планирања локална сеоска заједница, 
важна претпоставка је да се у њиховој анализи мора поћи од испитивања („мерења“) социјалне 
виталности. Притом се под социјалном виталношћу подразумева такво стање неке друштвене заједнице 
које јој омогућава да, на релативно стабилном нивоу, функционише и да се развија. То, заправо, значи да 
социјална виталност подразумева обележја друштвене структуре и динамике друштвених промена која се 
могу означити као подстицајна или барем не као ограничавајућа са аспекта развоја саме заједнице на коју 
се односе. Овакво одређење указује на то да су социјална виталност и развој сеоских заједница 
комплементарни феномени, али и појмови. Наиме, без социјалне виталности, у свом елементарном 
значењу, развој сеоских заједница није могућ. Ово потврђују досадашња како теоријска промишљања, тако 
и практичне концепције развоја сеоских заједница. С друге стране, развој сеоских заједница (у целини и у 
појединим аспектима/димензијама) јача социјалну виталност, заправо, утиче на унапређење обележја 
руралне друштвене структуре, као и успешност одвијања развојних промена.   

У овом одређењу социјалне виталности могуће је издвојити неколико ставова релеватних за истраживање 
планирања и могућности за планирање развоја локалних сеоских заједница. Први став подразумева да 
социјална виталност представља иманентно обележје сваке локалне сеоске заједнице (заправо, сваке 
друштвене заједнице) јер, у суштини, полази од њених унутрашњих потенцијала који су садржани у 
карактеристикама друштвене структуре, као и карактеристика односа заједнице са окружењем. Концепт 

социјалне виталности повезује се овде са идејом о руралном капиталу (countryside capital) (Garrod, Wornell, 
Youell, 2006). Други став тиче се односа социјалне виталности и развоја сеоских заједница као друштвених 
феномена, али и научних појмова. Као што је истакнуто, и као друштвена појава и као научни појам, 
социјална виталност и рурални развој су комплементарни. Наиме, без елементарне социјалне виталности, 
развој сеоских заједница није могућ ма колико он био индукован и усмераван „споља“. На основу овог 
може да се закључи да егзогени модел развоја сеоских заједница не може бити дугорочно одржив. С друге 
стране, развој сеоских заједница, одређен као побољшање квалитета живота, унапређује карактеристике 
руралне друштвене структуре те тако непосредно јача социјалну виталност заједнице. На основу овог, 
следи трећи став према којем идеја о социјалној виталности сеоских заједница представља општи 
појмовно-хипотетички оквир у коме се позиционира руралносоциолошка анализа проблема планирања 
њиховог развоја, као и улоге појединих друштвених актера у овом процесу (па тако и породичног 
газдинства). 

Може се говорити о неколико димензија социјалне виталности: еколошкој, демографској, економској, 
културној, политичкој18. Међутим, осим што социјална виталност подразумева стање (обележја друштвене 

                                                           
18 О димензијама социјалне виталности (виталности заједнице) може се говорити и на други начин. Тако се у 
извештају Канадског савета за социјални развој (Community Vitality – A Report of the Canadian Index of Wellbeing, 2010: 
5) говори о два основна домена виталности заједнице: друштвени односи и друштвене норме и вредности. Први 
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структуре неке заједнице), она, у исто време, подразумева и константне промене у обележјима друштвене 
структуре, услед деловања чинилаца споља, као и међусобних односа структуралних елемената. То значи 
да је социјална виталност уједно и процес. Заправо, за разлику од становишта према којима је равнотежа 
неког система изједначена са очувањем status quo, идеја о социјалној виталности неке друштвене 
заједнице имплицира константну промену, односно, динамичку равнотежу система. Социјална виталност, 
стога, омогућава заједници да се адаптира на стално промењиве услове и односе у којима егзистира.  

Овде презентована идеја о социјалној виталности као аналитичком оруђу у проучавању развоја сеоских 
заједница суштински се подудара са идејом о виталности заједнице (community vitality). Идеја води 
порекло из социјално-психолошке литературе (односно, из литературе која се бави психологијом 
заједнице) из 1960-их и 1970-их година, а данас је честа у савременој англосаксонској (посебно, америчкој, 
канадској, аустралијској) социолошкој (и сродној) литератури која се бави развојем сеоских заједница, 
изградњом капацитета (capacity building), регионалним и одрживим развојем, проблемом партиципације у 
одлучивању, флексибилношћу заједница (resilience) и сл19. Тако, Кавај истиче да  

„виталност сеоске заједнице почива на томе да заједнице обезбеде одржавање адекватне 
инфраструктуре, да имају приступ услугама, унапређују пословне и економске могућности и 
обезбеде такво политичко окружење које ће омогућити постизање резултата. Виталност 
почива и на томе да заједнице промишљају о сопственим предностима, развијају мреже, 
изграђују облике локалне сарадње и да развијају локалну мотивацију“ (Cavaye 2001: 109).  

Дејл, Линг и Њуман (Dale, Ling, Newman, 2010) дају одређење виталности заједнице које је веома блиско 
овде наведеном одређењу социјалне виталности. Тако, ови аутори истичу да су виталне заједнице оне које 
су флексибилне, иновативне и које имају способност адаптације, односно, то су заједнице „које задржавају 
своју функционалност без дугорочног губитка еколошког, социјалног и економског капитала, без обзира 
на исходе спољашњих промена које су ван њихове контроле“ (Dale, Ling, Newman, 2010: 217). 

С обзиром на двојну природу, као и на унутрашњу и спољашњу интерактивност као једно од важних 
обележја, социјална виталност омогућава да се развоју сеоских заједница, као теоријском, али и 
практично-планерском проблему, приђе са системског становишта. Према Штамбук (1976, наведено 
према: Мilošević, 1989: 38) системски приступ „омогућава ономе ко одлучује да изабере правац акције 
путем разматрања проблема у целини, истражујући циљеве и алтернативе, упоређујући са 
становишта њихових последица, а при том употребљавајући одговарајући оквир ради доношења 
стручних и научних закључака“. Позиционирање анализе социјалне виталности у оквире системског 
приступа значи посматрати одређени систем као реактиван, али и проактиван (Dale, Ling, Newman, 2010: 

                                                                                                                                                                                                            
обухвата друштвено ангажовање, друштвену подршку и безбедност у заједници, док други домен подразумева 
ставове према другима и заједници у целини.    

19 Као корисне референце, поред наведених у тексту, види и: Flora (1998), Walker, Salt (2006), Grigsby (2001), Flora et al. 
(1999). 
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219). Уједно, то значи и покушај да се социјална виталност јаче теоријски утемељи у (руралној) 
социологији, што, чини се, недостаје у овде коришћеним и аутору познатим научним радовима. Наиме, 
полази се од става да је социјална виталност иманентно обележје сваког комплексног, реалног и 
социјалног система. Она настаје као последица реакције између система и околине, али и као производ 
унутрашњих интеракција подсистема. С обзиром на сложеност система који „носи“ одређене 
карактеристике социјалне виталности, као и на сложеност околине у којој/са којом систем егзистира, један 
од кључних механизама одржавања динамичке равнотеже система јесте реакција. Она се овде схвата на 
трагу Луманове (Niklas Luhmann) идеје о комуникацији као кључном елементу теорије система (Luhmann, 
1995: 138). Луман истиче да је комуникација, заправо, процес селекције информација (Luhmann, 1995: 140) 
те да се на овај начин непорестано изнова производи идентитет система. Према Луману, све док систем 
производи свој специфичан идентитет, он себи осигурава опстанак.   

Реагујући на промењиве услове, систем трансформише карактеристике сопствене социјалне виталности, 
али и социјалне виталности других система са којима је у интеракцији. Један од кључних механизама 
ефикасне реакције, као и унапређења карактеристика социјалне виталности јесте склоност система ка 
иновацијама. Иновација, без обзира на врсту или домен, омогућава систему да буде флексибилан што је од 
суштинске важности за његово функционисање и развој. Међутим, усвајање одређене иновације носи са 
собом и одређени ризик, а циљ сваке реакције система и унапређења карактеристика његове социјалне 
виталности јесте минималан утрошак ресурса и времена и минимализација ризика. Питање је, онда, да ли 
усвајање иновација појачава ризик, а тиме и неизвесност трансформације карактеристика социјалне 
виталности неког система. Одговор на ово питање је амбивалентан: иновација може да појача неизвесност 
трансформације, али, у исто време, она доприноси и учењу о новим начинима трансформације. С обзиром 
на то да нека друштвена заједница (посматрана као систем) егзистира у стално промењивим условима, 
чини се да је савладавање нових механизама реаговања, односно, усвајање иновација нужност.  

Социјалну виталност сеоских заједница могуће је анализирати на неколико нивоа20. Могуће је говорити о 
социјалној виталности на макро нивоу који подразумева већ поменути ниво сеоске заједнице о чијем се 
развоју или планирању развоја говори. Такође, макро ниво анализе подразумева и истраживање социјалне 
виталности у контексту обележја ширих сеоских подручја (руралних региона) или имплементацију ове 
идеје у истраживању развоја села (и пољопривреде) на нивоу теоријских појмова. Затим, ова идеја може 
да се истражује на мезо нивоу који обухвата друштвене групе, организације и институције које, поред 
појединаца, чине мрежу друштвених актера која делује у правцу очувања и унапређења социјалне 
виталности сеоских заједница. Социјална виталност на мезо нивоу имплицира постојање одређене 
друштвене климе која олакшава/отежава организовање и активну партиципацију свих заинтересованих 

                                                           
20 Слично говоре и ван дер Плух и сарадници (van der Ploeg et al., 2000: 391-395) када указују на различите нивое у 
анализи руралног развоја: ниво глобалног друштва, ниво индивидуалног газдинства, ниво локалне сеоске заједнице и 
њој одговарајућих друштвених актера, политичко-институционални ниво, ниво мултидимензионалности руралног 
развоја, ниво мултифункционалног развоја пољопривреде као новог модела за развој овог сектора. 
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друштвених актера са циљем да се унапреде поједини аспекти и укупан квалитет живота сеоске заједнице. 
На послетку, социјалну виталност могуће је анализирати и на микро нивоу који подразумева ниво 
појединаца који ту заједницу чине и на које се одређени степен виталности непосредно односи. У овом 
контексту, социјална виталност подразумева перцепцију сеоске заједнице као релативно пожељног места 
за живот. То значи да сеоска заједница омогућава задовољење (значајнијег дела) индивидуалних и 
друштвених потреба појединица и друштвених група који ту заједницу чине (Петровић, Самарџија, 
Јанковић, 2005: 465). На послетку, примену системског приступа у проучавању социјалне виталности 
сеоских заједница треба посматрати и у контексту могућности да овај допринесе истраживању њеног 
друштвеног детерминизма. Наиме, према Милошевићу (1989: 176) „социологија би изгубила своју 
дијалектичку суштину уколико би се друштвене појаве проучавале у смислу ланчаног редоследа 
система“. На против, системски приступ у социологији, полазећи од тога да су друштвени системи 
сложени, отворени и реални, има могућност да испитује њихово функционисање и развој баш на основу 
интеракција са околином (другим системима), анализирајући природу тих односа. Утврђивање да ли су 
неки од тих односа детерминистички подразумева, уједно, уважавање њихове историчности која се 
манифестује у стално промењивим обележјима система, околине и њихових међусобних односа. 
Конкретно, системски приступ у проучавању социјалне виталности омогућава објашњење интеракција 
између различитих подсистема сеоске заједнице чиме се директно утиче на расветљавање 
детерминистичких веза међу чиниоцима њиховог развоја. Уједно, системски приступ треба да омогући 
препознавање улоге и положаја појединих подсистема у процесу укупног развоја сеоске заједнице, али и 
идентификацију оних обележја те заједнице која утичу на мењање и развијање самих подсистема.  

Као што је напред истакнуто, два значајна питања на која рурална социологија настоји да пружи одговор и 
која могу бити основа за њену активну улогу у процесу планирања развоја сеоских заједница јесу питање 
учесника у овом процесу, као и улоге коју пољопривреда (односно, аграрни развој) има у развоју села. Ова 
два питања, ако се укрсте, заправо, чине питање која је улога породичног газдинства у процесу руралног 
развоја. Наиме, говорити о развоју села и пољопривреде није могуће без укључивања породичног 
газдинства у истраживачку и планерску једначину. Газдинство је и у традиционалним и у савременим 
друштвима једна од кључних категорија за разумевање сељачког/сеоског начина живота и начина рада у 
пољопривреди. На питање која је улога породичног газдинства у аграрном/руралном развоју, одговор је 
могуће дати из перспективе већ поменутог системског приступа у анализи социјалне виталности сеоских 
заједница.  

Уколико се пође од системског приступа, тада би се за породично газдинство могло рећи да представља 
један од базичних подсистема сваке сеоске заједнице21. Његова физичка, друштвена, али и теоријско-
методолошка (аналитичка) неодвојивост од сеоске заједнице условљена је тиме што између породичног 
газдинства и заједнице постоји сталан и нужан реципрочан и детерминистички однос. Тај однос препознаје 

                                                           
21 Ако би се ствари банализовале, тада би се могло рећи да је у популарној руралној социологији газдинство исто што 
и породица као основна ћелија друштва у популарној социологији. 
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се у томе што је газдинство непосредно повезано са породичним животом и сеоским домаћинством, што је 
основа сељачке/сеоске економије и организациони израз породичне поделе рада, али и један од кључева 
за разумевање друштвених односа унутар сеоске заједнице (Самарџија, 2005). 

Иако је „вечита тема“ руралносоциолошких истраживања, породично газдинство као предмет анализе 
прошло је кроз фазе мањег или већег научног интересовања. У домаћој руралној социологији, студија под 
називом НАШЕ СЕЉАЧКО ГАЗДИНСТВО М. Аврамовића (1928) сматра се првом студијом о породичним 
газдинставима код нас. Иако се првенствено бавио задругарством (у истраживачком, али и практичном 
смислу), Аврамовић говори и о разликама између „крупних“ и „ситних“ газдинстава, посебно из позиције 
увођења иновација. Притом, закључује да је овај процес значајно олакшан на већим газдинствима, док се 
на малим поседима дифузија иновација олакшава кроз удруживање (Аврамовић, 1924: 424). Осим овог, у 
ранија целовитија научна интересовања за проблеме породичних газдинстава треба убројити и Д. 
Јовановићеву „социологију сељаштва“ (Митровић, 1998: 119-129). Бавећи се анализом пољопривреде, не 
само као начина производње, него и као рада који производи специфичан начин живота, Јовановић 
анализира и породично газдинство, посебно у контексту аграрне политике.   

У годинама након II светског рата, истраживања породичних газдинстава (посебно њихових потенцијала за 
модернизацију рада) добијају у доброј мери идеолошки контекст, а домаћа рурална социологија већи део 
своје пажње усмерава на проблеме индустријализације пољопривреде, диференцијацију сељаштва као 
друштвеног слоја услед индустријализације (Kostić, 1955), трансформацију појединих друштвених група у 
селу (Dilić i sar., 1973; Dilić, 1971, 1977; First, 1981), неке демографске проблеме села (Puljiz, 1977; Marković, 
1966), иновације у пољопривреди (Đurić, 1975) и сл. Како наводи Радомировић (1976: 151), након II светског 
рата много више пажње се посвећивало истраживању задруга и пољопривредних добара него породичних 
газдинстава, да би истраживачки интерес за овај предмет истраживања порастао након 1952/3. године 
(после напуштања совјетског модела колективизације).  

Породична газдинства, иако заступљена као тема руралносоциолошких и аграрносоциолошких радова, 
нису била предмет целовитих студија све до објављивања докторске дисертације Радомировића (1976). 
Парцијалне анализе породичних газдинстава баве се истраживањем појединих проблема, као што су радна 
снага на газдинству, поседовна и парцелна структура, утицај мера аграрне политике, подруштвљавање 
сељачког поседа и сл. Осим што је део ових анализа, под идеолошким утицајем, усмерен на истицање 
потребе за превазилажењем породичних газдинства као ретроградне форме у организовању 
пољопривредне производње, један део анализа је сведен на пуко описивање квантитативних обележја 
породичних газдинстава. За разлику од овог, Радомировић (1976: 50) полази од породичног газдинства као 
целине и анализира обележја његове репродукције: репродукције друштвено-економског односа, 
техничко-економске и демографско-социјалне репродукције. Аутор полази од унутрашњих и спољашњих 
чинилаца репродукције сељачких газдинстава. У унутрашње чиниоце, Радомировић (1976: 59) убраја 
материјалне (земљу и средства за производњу) и људске чиниоце (радну снагу), док се спољашњи чиниоци 
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односе на развијености поделе рада и техничко-технолошки развој, као и мере политике која се односи на 
село, пољопривреду и сељаштво (Radomirović, 1976: 60).  

Данашње домаће научно интересовање за породична газдинства деле агроекономска и 
руралносоциолошка мисао. Говорећи о савременом проучавању села и пољопривреде, Милошевић (2004: 
121-127) указује на два актуелна приступа: научни и научно-политички приступ. Аутор исправно закључује 
да „ни једна друштвена промена, па ни привредна обнова и друштвена транзиција села, не може се 
остваривати успешно уколико пре тога није у мислима „пречишћена“ и кроз искуство транспонована“ 
(Милошевић, 2004: 123). Пораст научног/практичног интересовања за породична газдинства резултат је 
структурних промена у селу и пољопривреди у периоду постсоцијалистичке трансформације. Наиме, 
породично газдинство као „преживели“ облик организације рада у пољопривреди и, с друге стране, 
капиталистичко газдинство са најамном радном снагом (у настанку) представљају два пандана у 
савременој српској пољопривреди. Притом, суштина савремених научних истраживања породичних 
газдинстава код нас могла би се сажети у једно питање које се односи на могућност фармеризације српског 
сељака, односно, питање опстанка породичних газдинстава у условима тржишне привреде. Одговор на ово 
питање, без обзира на један од два наведена приступа у његовом истраживању, као и на планирање 
аграрног и руралног развоја, креће се унутар самих, понекад амбивалентних обележја савременог српског 
села и пољопривреде22.  

И у иностраној литератури могуће је уочити одређене промене у кретању интересовања и фокуса научних 
истраживања о породичном газдинству. Тако, Бутел (Buttel, 2001: 14) говори о три етапе у кретању 
руралносоциолошког интересовања:  

▪ до 1950-их, рурална социологија се углавном интересовала за проучавање сеоских заједница 
(„sociology of rural communities“),  

▪ од 1950-их до 1970-их, фокус интересовања усмерен је на процес дифузије знања и иновација и  
▪ од 1970-их, истраживања иду у правцу конституисања социологије пољопривреде, односно, нове 

руралне социологије („new rural sociology“).  
Према Бутелу (Buttel, 2001: 18), највећи допринос нове руралне социологије јесте поновно постављање тзв. 
аграрног питања, односно, покушај да се одговори на дилему коју је још крајем 19. века поставио К. Кауцки 
(Karl Kautsky, 1899. године), а која се односи на могућности опстанка сељачких породичних газдинстава у 
условима капиталистичке пољопривреде. Наиме, у складу са маркистичким анализама основа 

                                                           
22 Милошевић (2004: 124-126) наводи неке од ових амбивалентности: социјална девастираност насупрот виталности 
села, демографско пражњење села насупрот Србији као сељачком друштву, држава као покретач развоја насупрот 
неутралној улози државе у развоју села и пољопривреде, пољопривреда као препрека развоју насупрот 
пољопривреда као развојна шанса, нерационалан приватни сељачки посед насупрот деколективизација рада у 
пољопривреди.  
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капиталистичке производње23, Кауцки истиче да су крупна газдинства супериорнија те да ће, као и у случају 
индустрије, заменити мање фарме (McLaughlin, 1998: 30). По његовом мишљењу, у случају великих, 
непородичних фарми (које запошљавају радну снагу) дифузија знања и иновација је олакшана. Примена 
иновација повећава продуктивност, а тиме се утиче на раст позитивног исхода на тржишту производа24. 
Међутим, како је показао историјски развој пољопривреде, тзв. мала породична газдинства и даље 
представљају доминантну организациону форму у пољопривредној производњи, чак и у друштвима са 
развијеном капиталистичком производњом.  

Један од најутицајнијих мислилаца аграрне социологије, А. Чајанов, полази од суштинског разликовања 
између сељачких и капиталистичких газдинстава, према мотивима и начину на који функционишу (Grbić, 
1997: 115). Капиталистичко газдинство, као и свако друго капиталистичко предузеће, има за основни циљ 
увећање профита с обзиром на то да је потпуно интегрисано у тржиште и да обавља и организује свој рад 
према тржишним принципима. С друге стране, сељачко газдинство има за основни циљ одржање 
породице, односно, задовољење потреба чланова домаћинства. На основу овог, Чајанов формулише и 
своју теорију аверзије према напорном раду25. Према овој теорији, породично газдинство организује рад и 
производњу на основу породичних циклуса што значи да обележја производње (структура, начин рада, 
ангажована радна снага и сл.) зависе, с једне стране, од породичних потреба, а, с друге стране, од 
расположиве радне снаге која може бити ангажована у производњи. Управо у овоме, према Чајанову, 
лежи снага породичног сељачког газдинства и његова способност да преживљава и опстаје у различитим 
друштвеним условима.    

На трагу Чајанова, један од највећих теоретичара сељаштва у другој половини 20. века, Т. Шанин (Theodor 
Shanin), истичући да је сељачко домаћинство нуклеус сељачког друштва, објашњава отпорност породичне 
организације рада у пољопривредној производњи управо „тоталном интеграцијом сељачког породичног 
живота и његовог пољопривредног предузећа“ (Shanin, 1973: 30). Према Шанину, а на Чајановљевом 
трагу, „равнотежа између потреба потрошње, расположиве радне снаге и потенцијала газдинства 
кључно одређује сељачке активности“ (Shanin, 1966: 241). Осим што структура породице одређује поделу 
рада, Шанин, преко породице, повезује газдинство са (локалном) друштвеном заједницом, односно, 
његовим социјалним статусом у заједници (Shanin, 1966: 242), а на овај начин се, посредно одређује и 
положај појединца, како у породици, тако и у друштвеној заједници.  

                                                           
23 Према Мејклеу (Meikle, 1985; наведено према: McLaughlin, 1998: 30) основна Марксова претпоставка јесте да су 
некапиталистичке форме производње само прелазне, а таква је и ситна робна производња карактеристична за мала 
сељачка породична газдинства.  
24 Како истиче Брукфилд (Brookfield, 2008: 112), Кауцки је сматрао да ће мала газдинства одржати своје приходе кроз 
запошљавање на великим фармама чиме ће успети да, у условима капиталистичке привреде, обезбеде финансијску 
основу за очување породичног имања и производње у породичним оквирима. 
25 Како истиче Грбић (1997: 116) назив теорије произилази из тога што „повећање радних напора, поред биолошког 
фактора, садржи и субјективни фактор: напор воље“. 
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Галески (Bronislaw Galeski), расправљајући о еволуцији пољопривреде, истиче четири базичне 
организационе форме рада (Сх. 1.2.): сељачко породично газдинство, латифундију, модерно породично 
газдинство и велику индустријску фарму (Galeski, 1973: 116).  

Схема 1.2. Трансформација организационих јединица у пољопривредној производњи 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Galeski (1973: 116). 

Он сматра да у условима савремених друштава преовлађују модерно породично газдинство и велика 
индустријска фарма као два основна и одржива облика организације рада у пољопривреди. Основна 
разлика између њих садржана је у величини предузећа и карактеру радне снаге (Galeski, 1973: 118). С друге 
стране, разлика између традиционалног сељачког и модерног породичног газдинства, према Галеском, 
подразумева сагледавање односа производне и осталих породичних функција. У случају сељачког 
газдинства, производна функција доминира и чврсто је повезана са социјалним и културним функцијама 
(Galeski, 1973: 122). Процес модернизације рада у пољопривреди, који је омогућио трансформацију 
сељачког газдинства, условио је редуковање ове функције и њене везе са осталим аспектима породичног 
живота и организације. Како Галески истиче, у модерном породичном газдинству чланови породице, 
окупљени око заједничког власништва над имовином, помажу у вођењу малог породичног посла (Galeski, 
1973: 122). „Начин организације модерног породичног газдинства чини га отвореним за промене, слаби 
патријархални систем односа, омогућава индивидуализацију ставова, ..., проширујући породичне 
контакте ван оквира локалне заједнице“ (Galeski, 1973: 122). 

Савремена руралносоциолошка истраживања пољопривреде и њене улоге у развоју сеоских заједница, на 
трагу својих претходника, скидају вео пасивности са сељаштва и породичних газдинстава која им је до тада 
приписивана у теоријским расправама. У најистакнутије савремене ауторе треба свакако убројити  
представнике руралносоциолошке школе из Вагенингена (Wageningen, the Netherlands) -  Han Wiskerke, 
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Bettina Bock, Jandouwe van der Ploeg, Dirk Roep26. Према њиховом мишљењу, фармери су активни учесници 
развојних процеса који развијајући различите стилове производње (farming styles) стварају претпоставке за 
опстанак породичних газдинстава у условима капиталистичке привреде (Buttel, 2001: 22).  

Појава нове руралне социологије, односно, социологије пољопривреде, на мапу је ставила питање једног 
од кључних чинилаца опстанка и развоја сеоских заједница, а то је рад (у пољопривреди). Чињеница је да 
села данас нису само простор у коме обавља пољопривредна производња и који насељавају само они који 
се том производњом баве, али исто тако села то нису била ни у традиционалним друштвима. Међутим, у 
исто време треба уважити чињеницу да и поред свих нових, савремених модалитета бављења 
пољопривредом (нпр. викенд фармери, урбана и периурбана пољопривреда27, социјална пољопривреда и 
сл.), она остаје примарно везана за сеоске заједнице, а сеоска економија је и даље, у значајној мери, 
условљена примарном производњом. У овом контексту, треба посматрати и допринос нове руралне 
социологије која пољопривредну производњу не посматра као „егзогени фактор који тек повремено 
додирне вредности, културу и традицију сеоске популације“ (Newby, 1983: 72), већ пољопривреда и у 
савременим друштвима остаје кључни покретач развоја сеоских заједница и услов опстанка већине 
породичних газдинстава.    

На питање шта то издваја породично газдинство од осталих субјеката у сеоској економији, као и 
пољопривреди, аутори који се баве овим проблемом најчешће истичу породичну радну снагу и власништво 
над капиталом, пре свега, земљом. Прво обележје (породична радна снага) суштински разликује 
породично газдинство од нпр. капиталистичког газдинства које почива искључиво на најмљеној радној 
снази. Међутим, ово не значи да породично газдинство никада не најми радну снагу. То значи да је у 
случају породичног газдинства најам радне снаге повремен и ограничен (нпр. у сезони радова). Стога, 
могло би се рећи да, осим што радну снагу чине чланови породице/домаћинства, суштина породичног 
газдинства лежи у породичној организацији рада услед чега је рад у пољопривреди под непосредним 
утицајем породичних улога и односа, као и породичних циклуса. Та повезаност породичног живота и 
производње на газдинству само потврђује став о међусобној условљености различитих облика 
репродукције породичног газдинства као основе његове укупне социјалне виталности.  

Друго битно обележје породичног газдинства је власништво над капиталом. Овде се под капиталом 
подразумева како физички, тако и финансијски, људски и социјални капитал којим располаже једно 
породично газдинство. Људски и физички капитал су најпрепознатиљивији. Породична радна снага 
(односно, породична организација рада) и земља, као базични физички капитал, чине основу стабилности 
породичног газдинства. Иако се данас може поставити питање да ли постоји разлика у поимању вредности 
земље између традиционалног и модерног сељака, јасно је да је земља не само производни фактор, већ и 

                                                           
26 Поред њих, у најзначајнија имена савременог интересовања за руралне проблеме свакако треба уврстити и Sally 
Shortall (Queens University of Belfast, Северна Ирска), Keith Halfacree (Swansea University, Велика Британија), Terry 
Marsden (Cardif Univesrity, Велика Британија), Mark Shucksmith (Newcastle University, Велика Британија).  
27 О основама периурбане и урбане пољопривреде види у: Mougeot (2000; 2006), de Zeeuw (2004).  
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један од елемената преко којих се породично газдинство социјално повезује да другим породичним 
газдинствима у сеоској заједници.  

С обзиром на карактеристике савремених друштава, може се говорити и о трећем важном обележју 
породичног газдинства, а то је његов однос према тржишту. За разлику од капиталистичког газдинства које 
је потпуно интегрисано у тржиште и чија судбина значајно зависи од тржишних кретања, породично 
газдинство данас балансира између делимичне аутархичности традиционалног сељачког газдинства и 
потпуне интеграције у тржиште (тржиште производа, капитала, радне снаге, инпута, знања и сл.) која је 
карактеристична за савремене економије и друштва. Ова непотпуна интеграција у тржиште одржава се и 
даље због тога што је породично газдинство у исто време јединство производње и потрошње, односно, оно 
има (делимично) аутоконзумну производњу, али и што делимично самостално обезбеђује своју ресурсну 
базу (инпуте у производњи – нпр. радну снагу, семе, ђубриво и сл.). Управо то „балансирање“ чини да 
породично газдинство, без обзира на степен развијености пољопривреде, никада неће у потпуности бити 
интегрисано у тржиште. Самим тим, ни његова производња неће искључиво зависити од тржишних услова 
што за последицу има један специфичан вид економске рационалности оних који живе и раде на 
газдинству. Та економска рационалност не може да одговара рационалности великог, 
капиталистичког/индустријског пољопривредног произвођача или модерног латифундисте, нити одговара 
предузетнику у породичном бизнису ван пољопривреде. Уједно, из те дуалности економског живота 
породичног газдинства произилази и специфичан однос према модернизацији рада, као и позиција у 
сагледавању њених унутрашњих и спољашњих чинилаца. Међутим, треба напоменути да однос 
породичног газдинства према тржишту, односно, степен његове интеграције у тржиште варира са 
појединим врстама производње, фазама у производном циклусу, као и за поједине инпуте који се у 
производњи користе. Ова диференцијација тржишне активности породичног газдинства од посебне је 
важности ако се на уму има различита доступност појединих типова капитала, а посебно знања и 
информација који, у доба економије знања, представљају један од „кључева“ модернизације рада и 
успешности у пословању.  

Управо је овај специфичан однос породичног газдинства према тржишту условио и расправе о његовој 
будућности. Наиме, на питање каква је улога тржишта и капиталистичког начина производње у 
трансформацији породичних газдинстава, Џонсен наводи две струје у аграрносоциолошкој мисли (Johnsen, 
2004: 420). Према првој струји, породична газдинства ће изумрети услед све јаче интеграције 
пољопривреде у тржиште капитала. Према другој струји, породична газдинства ће опстати, па чак и 
надмашити капиталистичка газдинства, управо због својих основних обележја (радна снага и власништво 
над земљом), као и због „реципрочне размене ресурса између породичних газдинстава“ (Johnsen, 2004: 
420). Реч је заправо о томе да старо, аграрно питање у условима савремених друштава коначно добија свој 
одговор који потврђује несумњиву социјалну виталност породичних газдинстава, у различитим 
економским и политичким системима, при различитом степену развијености пољопривреде и њеној улози 
у укупном привредном развоју и сл.  
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С обзиром на претходно, породично газдинство може да се сматра мезо нивоом анализе социјалне 
виталности сеоске заједнице јер представља посредника између појединаца и заједнице којој ови 
припадају у просторно-физичком, групном, културном, економском, еколошком и сваком другом погледу. 
Такође, породично газдинство може да се посматра као мезо ниво анализе и на основу тога што се његова 
социјална виталност узима као основа његове репродукције, а тиме и као основа активног доприноса 
развоју пољопривреде као привредне делатности, али и, с друге стране, развоју сеоске економије и сеоске 
заједнице у целини. У аналитичком погледу, социјална виталност породичног газдинства односи се на 
могућност газдинства да се репродукује, у биолошком, економском и социјалном смислу.  

Већ је истакнуто да из позиције истраживања планирања развоја сеоских заједница и сагледавања улоге 
породичних газдинстава у том процесу, од користи може бити системски приступ. Овај приступ омогућава 
потпуно сагледавање сложености процеса, као и интеракција међу елементима/аспектима планирања 
развоја. Притом, системски приступ почива на три веома важна принципа: принципу сложености (свих 
предмета и процеса), принципу међусобне повезаности и принципу сталних промена. То значи да 
системски приступ полази од становишта међусобне условљености свих делова система и подсистема, као 
и окружења у којем један апстрактан и/или реалан систем егзистира.  

Осим овог, сам системски приступ у истраживању и планирању развоја сеоских заједница даје могућност 
да се овај процес дефинише и рашчлани тако да омогући идентификовање оних друштвених чинилаца који 
се могу означити као катализатори или инхибитори руралног развоја. Наиме, свако сеоско подручје, сеоска 
заједница или породично газдинство могу да се посматрају као засебан (аналитички) систем у стању 
динамичке равнотеже. Притом се под системом подразумева целина међусобно повезаних делова од 
којих сваки обавља одређене функције које омогућавају његов опстанак и развој, али и опстанак и развој 
других делова, а тиме и целине. Систем није прост збир својих делова, већ он почива на везама које се 
формирају између тих делова, као и интеракцијама целине и/или делова са окружењем (другим 
системима). Равнотежа указује на то да се карактеристике и интеракције система (било да је реч о 
унутрашњим интеракцијама међу подсистема или спољашњим интеракцијама према окружењу/другим 
системима) непрестано мењају. Динамичка равнотежа система треба да омогући вршење функција, 
односно, репродукцију система и интеракције са окружењем чиме се стварају претпоставке за даљи развој. 
Начин континуираног успостављања динамичке равнотеже система зависи од самих његових 
карактеристика, као и обележја интеракција на релацији систем – окружење и систем – подсистеми. 
Обележја система (у овом случају, ширег сеоског подручја, сеоске заједнице или породичног газдинства) 
могу се посматрати као његови функционални и развојни потенцијали и они се, у аналитичке сврхе, могу 
означити као ендогени чиниоци динамичке равнотеже и развоја самог система. У исту групу чинилаца могу 
да се уврсте и обележја интеракција на релацији систем – подсистеми, као и подсистем – подсистем. У 
првом случају, обележја интеракција на релацији систем – подсистеми тичу се односа целина – део, где се 
посматра међузависност степена, обележја и динамике развијености система у односу на његове 
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функционалне и структурне делове28. Обележја интеракција на релацији подсистем – подсистем 
првенствено се тичу односа између појединих димензија друштвене структуре (односно, аспеката 
друштвеног живота), а на овај начин могуће је сагледати узајамне односе између вишеструких функција 
које систем/подсистеми врше. У контексту породичног газдинства, релација подсистем – подсистем би се 
односила на нпр. однос између обележја социјалне и економске репродукције или, још уже, између 
чинилаца репродукције (нпр. међузависност величине поседа и старости кућедомаћина). С друге стране, 
обележја интеракција на релацији систем – окружење омогућавају позиционирање места које систем 
(шире сеоско подручје, локална сеоска заједница или, пак, газдинство) има у развоју шире друштвене 
заједнице којој припада.  

Како се, онда, системски приступ може применити у објашњењу (планирања) развоја сеоских заједница и 
улоге породичног газдинства у овом процесу? Наиме, иако говори о три савремена конкурентна теоријска 
становништа о развоју сеоских заједница29, Марсден (Marsden, 2003: 18) истиче да се, заправо, ради о три 
модернизацијска модела30. Разлика између ових модела састоји се у тумачењу појма модернизације који 
Марсден посматра као однос према природи и руралном. Тако, се у случају првог, агроиндустријског 
модела под модернизацијом подразумева, заправо, развој пољопривреде као доминантне активности у 
сеоској економији и покретача укупног развоја сеоских заједница у смислу индустријализације аграра, 
примене савремених техничко-технолошких иновација у производњи, специјализације и сл. Како истиче 
Марсден (2003: 10), рурално и природа су према овом моделу нешто што треба превазићи. Други, 
постпродуктивистички модел развоја сеоских заједница, према Марсдену, полази од истицања опадања 
улоге коју пољопривреда има не само у (економском) развоју сеоских заједница, већ и у укупном развоју 
неког друштва. Овај модел полази од тога да су „рурална подручја више од простог збира својих 
пољопривредних делова“ (Marsden, 2003: 19), односно, полази се од новог „доживљаја“ сеоских подручја 
као простора потрошње (consumption space – Marsden, 2003: 9). Трећи модел одрживог развоја сеоских 
заједница полази од „уских грла“ претходна два модела и покушава да покаже каква је „потенцијална 
социјална и еколошка улога пољопривреде као главног актера у омогућавању одрживости руралне 
економије и културе“ (Marsden, 2003: 178)31. На основу овог, јасно је да када Марсден говори о 

                                                           
28 Овде је реч о нпр. развијености ширег сеоског подручја у односу на степен и обележја развијености сеоских 
заједница које припадају том подручју, а које се међусобно разликују по свом положају у наведеној просторно-
друштвеној целини, по функцијама према осталим сеоским заједницама, као и према целокупном подручју. Такође, 
као пример могу се узети карактеристике породичног газдинства у односу на обележја његове нпр. социјалне 
репродукције. 
29 Де Јанври, Мургаи и Садуле (de Janvry, Murgai, Sadoulet, 1999: 4-13) дају периодизацију тумачења процеса руралног 

развоја анализирајући, при том, однос три главна развојна фактора: тржишта, државе и цивилног друштва.   
30 За разлику од Марсдена, ван дер Плух (van der Ploeg, 2003: 352) говори о парадигматском разликовању 

модернизацијских процеса и руралног развоја.   
31 O овоме на сличан начин говоре и де Жанври и Садуле (de Janvry, Sadoulet, 2005: 80-89) када истичу да је 1990-их 

направљен заокрет у теоријском и практичном поимању руралног развоја које се, у терминолошкој равни може 
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модернизацијским моделима развоја сеоских заједница, заправо мисли на промену у начину решавања 
проблема са којима је овај развој повезан, односно, на процес стицања и примене одговарајућег знања 
ради решавања структуралних и функционалних проблема.  

На овом трагу, модернизација може широко да се схвати као планиран, усмерен и контролисан процес 
промена у начину организовања живота неког друштвеног система који се базира на примени 
расположивих унутрашњих и спољашњих потенцијала ради јачања унутрашње структуралне и 
функционалне повезаности самог система са циљем да се унапреди његова социјална виталност. Овако 
одређена модернизације непосредно је повезана са предузетништвом. При том, овде се мисли на рурално 
предузетништво под којим се подразумева „иницирање,  организовање и реализација индивидуалне или 
колективне економске активности са циљем да се, уз иновативно и оптимално коришћење 
расположивог капитала (односно, чинилаца економских процеса), максимизира корист, како 
материјална (у смислу добара, услуга, новца) и нематеријална (у смислу, унапређења квалитета 
живота, стечене моћи, престижа и сл.)“ (Чикић, Петровић, Петровић, 2011: 224). Међутим, овде се мисли 
и на предузетништво са изражнијим социјалним импликацијама које би, у контексту развоја сеоских 
заједница, подразумевало нов однос према сопственој (личној, групној, институционалној) улози и 
положају у развојном процесу, предузимање ризика у сопственом деловању (као и у случају економског 
предузетништва), као и ново поимање одговорности за (не)учествовање у овом процесу32. Акценат на 
руралном предузетништву, иако се оно првенствено односи на подстицање развоја економских 
активности, не значи нужно и економистичку оријентацију. Оваква теоријско-методолошка позиција 
резултат је увиђања реалног значаја овог фактора у подизању квалитета живота чланова неке друштвене 
заједнице (Petrović, Samardžija, Janković, 2005: 466). 

Из основних карактеристика предузетништва произилази да оно подразумева „иновативну примену и 
комбиновање ресурса/потенцијала ради обезбеђивања могућности да се убрзају друштвене промене 
и/или одговори на друштвене потребе“ (Mair, Marti, 2006: 37), што је компатибилно поимању 
модернизације у овом случају, као и Марсденовом поимању развоја сеоских заједница. Са становишта 
системског приступа, предузетништво подразумева: промене у начину на који су организовани и повезани 
структурални и функционални елементи неке друштвене заједнице (односно, подсистеми), промене 
односа између система и сопственог окружења, промене у врсти и начину на који подсистеми или систем у 
целини врше одређене функције и промене вредновања појединих функција или подсистема са аспекта 

                                                                                                                                                                                                            
уочити на линији разликовања интегрисаног (integrated) и интегралног (integral) руралног развојa. Тако, аутори говоре 
о прагматичности новог поимања руралног развоја, окренутости ка локалном и децентрализацији, партиципацији и 
колективној акцији, територијалном уместо секторског приступа, „малим“ фармерима и „новој“ пољопривреди, као и 
заштити животне средине. 
32 Маир и Марти истичу да се под појмом друштвеног предузетништва подразумева и поцес/понашање, као и његови 
резултати, али да се друштвено предузетништво понекад своди само на покретаче развојних иницијатива (Mair, Marti, 
2006: 37). О још неким одређењима друштвеног предузетништва види у: Peredo, McLean (2006), Zahra et al. (2009: 
521).  
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развоја укупног система. Системски приступ у истраживању развоја сеоских заједница, као и улоге 
пољопривреде и породичног газдинства у овом процесу (базираном на идеји о социјалној виталности) 
олакшава процес аналитичког раздвајања тзв. ендогених и егзогених чинилаца развоја са циљем да се 
омогући истраживање њиховог међуделовања, без обзира на то да ли то међуделовање има исти смер или 
не. Такође, позиционирање анализе једног сложеног процеса, као што је развој сеоских заједница, у 
оквире системског модела може бити од користи за утврђивање мреже друштвених актера који на неки 
начин, мање или више организовано и синхроно, учествују у друштвеним процесима који би требало да 
резултирају развојном променом. Овај начин „коришћења“ системског модела у истраживању и 
планирању развоја у складу је са савременим теоријским становиштима о социјалном капиталу и 
социјалним мрежама као кључним претпоставкама развоја. Осим овог, системски приступ, већ сам по себи, 
подразумева динамичност што одговара како самој природи развоја сеоских заједница као процеса, тако и 
природи социјалне виталности као друштвеног феномена. Такође, овај модел „трпи“ 
мултифункционалност појединих елемената система, с обзиром на то да и сам полази од идеје о 
сложености стања и процеса и вишеструким улогама и односима.  

Због наведеног, системски приступ у анализи развоја сеоских заједница и улоге породичних газдинстава у 
овом процесу одговара актуелним теоријским становиштвима/концепцијама о неоендогеном руралном 
развоју. Овакво тумачење развоја сеоских заједница подразумева да се он посматра као јединство 
комплексног система међуделовања: а) екстерних чинилаца на сеоске заједнице и обрнуто (деловање 
околине на систем и система на сопствено окружење) и б) унутрашњих чинилаца (међусобно деловање 
подсистема)33. У овом контексту, системски приступ омогућава анализу утицаја планирања развоја на 
промене у самом систему. Притом, полази се од одређених премиса. Прва од њих односи се на то да се 
развој неке друштвене заједнице посматра претежно као резултат планиране, организоване и циљано 
усмерене друштвено интервенције34. Кристенсон и Робинсон дају веома јасно и сажето одређење развоја 
као планиране промене која подразумева „активирање одређене идеолошке оријентације са циљем да се 
друштвени, нормативни и економски поредак реструктуирају у жељеном правцу“ (Christenson, Robinson, 
1980, наведено према: Summers, 1986: 360). У том контексту, како истиче Кавај (Cavaye, 2001: 112), развој 
сеоских заједница подразумева „процес – серију активности и одлука – који унапређује стање у 
заједници, не само у економском, већ и у функционалном погледу. Кроз активност, партиципацију и 
контакт заједница постаје виталнија и способнија да управља променама...“. Непосредну везу између 

                                                           
33 Преглед релевантне литературе о неоендогеном руралном развоју види у: Јанковић (2011). 
34 Насупрот овом становишту, према којем се развој сеоских заједница види као израз планске интервенције, стоји 
тзв. laisezz-faire концепт према којем свака друштвена заједница као систем тежи хомеостази (Summers, 1986: 361). 
Самерс уједно даје преглед различитих начина друштвене интервенције па говори о: реформи/револуцији, 
популистичкој/елитистичкој интервенцији, структуралном/индивидуалном циљу интервенције и развоју као 
резултату/процесу (Summers, 1986: 361). Поред овог, Самерс анализира три модела планиране друштвене 
интервенције у области развоја локалних сеоских заједница: ауторитативну интервенцију, интервенцију оријентисану 
ка кориснику и радикалну реформу (Summers, 1986: 362-365). 
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развоја и модернизације истиче и Мозли (Moseley, 2003: 34) када наводи да, ако се под развојем 
подразумева „одржив процес економских, социјалних, културних и еколошких промена креираних са 
циљем да ојачају дугорочно благостање целокупне заједнице“, тада је од централног значаја за његов 
успех „усвајање и примена нових начина на који се ствари обављају“. Друга премиса произилази из 
претходне и истиче важност дефинисања и примене мера развојне стратегије. Развојна стратегија посматра 
се као ендогени и егзогени чинилац развоја система. Њена дуална природа произилази из тога што је 
стратегија настала на основу увида у унутрашње потенцијале заједнице, али и спољашне односе које 
заједница као систем има са сопственим окружењем. У исто време, стратегија представља инпут у процесу 
остваривања жељене промена (унутар) система. Трећа премиса тиче се очекиваних циљева, тачније 
остварених промена које настају као резултат имплементације стратешких мера и активности -  те промене 
могу да се посматрају као резултат целокупног процеса. На основу овог, циљ планирања развоја неке 
друштвене заједнице (као и сам развој) може да се дефинише и као питање: како максимализовати по 
ефекту и минимализовати по утрошку процес трансфомације развојних потенцијала друштвене заједнице 
као система под утицајем деловања примењених инпута у жељене аутпуте.   

Наиме, свака развојна стратегија примењује се са идејом да се постављени циљеви остваре. Јасно је да 
успех у реализацији развојне стратегије, без обзира на област друштвеног живота на коју се односи, зависи 
од бројних чинилаца. Један од најзначајнијих јесте прилагођеност стратешких циљева и мера 
расположивим потенцијалима. Чак и када постоји усаглашеност између циљева и мера и расположивих 
потенцијала догађа се да примена развојне стратегије доживи неуспех. Одговор на питање због чега се ово 
догађа полази од фактичког стања, односно, обележја социјалне виталности система чији се развој 
планира. Наиме, инпути које систем (нпр. сеоска заједница, породично газдинство и сл.) прима у 
интеракцији са својом околином не односе се само на унапред планиране развојне мере. Поред ових, 
систем је изложен деловању низа других инпута који долазе услед интеракција осталим подсистемима у 
околини. Неки од тих инпута могу бити делимично дисфункционални или у потпуној колизији у односу на 
унапред осмишљењу стратегију развоја, што резултира ометањем или, пак, потпуним онемогућавањем 
реализације стратешких развојних мера. У овим случајевима, систем максимално „троши енергију“ на 
трансформацију инпута, при чему изостаје или се минимално остварује жељени и очекивани ефекат. Други 
модел којим је могуће објаснити неуспех реализације развојне стратегије односи се на неадекватност 
основног инпута. Под његовом неадекватношћу подразумева се непрецизност у дефинисању стратегије 
развоја која се манифестује као неусклађеност и неповезаност конкретних развојних мера и подстицаја. 
Такође, неадекватност инпута могуће је одредити и у односу на сам систем тј. обележја његове социјалне 
виталности. У овом случају, предложена стратегија развоја (инпут) не одговара расположивим 
потенцијалима за развој, било да их прецењује или не увиђа да је систем већ остварио планирани степен 
развоја.          

Поред проблема (не)успеха у реализацији планираних стратешких мера, може се поставити и питање о 
даљој судбини аутпута (оствареног степена развоја система, у нашем случају сеоске заједнице или 
породичног газдинства). Питање гласи: да ли је развој само еманација система или постаје његово 



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

29 

 

иманентно својство? Остварени степен или обележја развоја као резултат планирања нису само пука 
еманација система у околину, иако он може бити инпут који примају остали системи из околине, а који су 
интеракцији са системом који је био „предмет“ планирања. Остварени степен развоја (аутпут) је уједно и 
својство система, с обзиром да сам систем бива трансформисан услед деловања инпута. То значи да ако се 
правилно „рукује“ социјалном виталношћу, постоји велика вероватноћа да се она додатно оснажи. У 
суштини, у овом случају аутпут постаје нови инпут за планирање развоја система35.  

Пре него што се укаже на важност иденфитиковања и анализе развојних потенцијала као елемента 
успешности у реализацији развојне стратегије, потребно је подсетити се на неке почетне премисе у овом 
истраживању. Наиме, већ је истакнуто да се овде анализира улога породичног газдинства у развоју сеоских 
заједница. Ово са собом повлачи питање у којој мери развој сеоских заједница (у савременим друштвима) 
зависи од пољопривреде. Наиме, јасно је да ће пољопривреда и развој села увек бити повезани, и то не 
само због пуке физичке/просторне повезаности ове привредне гране са селом као друштвено-просторном 
заједницом. Стога, не треба „бежати“ од развоја сеоске заједнице заснованог на развоју пољопривреде 
(agrarian based rural development). Кроз овај приступ развоју сеоских заједница, али и пољопривреде 
потврђује се нераскидива веза између села (као друштвене заједнице) и пољопривреде (као облика 
производње и организације рада) која је манифестује управо кроз породично газдинство. Међутим, данас 
пољопривреду није могуће посматрати само као производњу хране нити као производњу сировина за 
прехрамбену индустрију, већ се њена улога у развоју сеоских заједница данас нужно посматра кроз призму 
мултифункционалности.  

На основу претходног, чини се да сасвим јасно следи да одговор на питање зашто је породично газдинство 
неизоставан елемент у планирању руралног развоја36. Наиме, у  породичном газдинству су концентрисана 
три чиниоца/елемента модернизације села и пољоривреде: биолошка, економска и друштвена 
репродукција. Уједно, породично газдинство представља и јединство најмање три кључне социолошке 
категорије које се користе у анализи и тумачењу аграрног и руралног развоја: сеоске породице, сеоског 

                                                           
35 Ово само додатно упућује на неоендогено тумачење развојних инпута као истовремено и спољашњих и 
унутрашњих.  
36 Да би се што прецизније анализирао и разумео проблем унутрашњих потенцијала за модернизацију рада у 
пољопривреди на газдинствима, нужно је у истраживању вратити се „корак у назад“. То, заправо, значи да ће први 
корак у овом истраживању бити утврђивање улоге и положаја које газдинство има у развоју пољопривреде, као и 
развоју сеоских заједница. Притом, анализа његове улоге и положаја може да се врши у два паралелна и подједнако 
легитимна истраживачка оквира. Први оквир могао би да се одреди као чисто теоријски и подразумева анализу 
различитих теоријских становишта која објашњавају природу, узроке и динамизам развоја сеоских заједница и 
модернизацију рада у пољопривреди. Други оквир подразумева позиционирање газдинства у реалном друштвеном 
окружењу, при чему се његова улога и положај у развоју пољопривреде и сеоских заједница посматрају као директна 
последица обележја аграрне и руралне друштвене структура. Истраживањем газдинства у оба дефинисана оквира 
(теоријском и реалнодруштвеном) могуће је дефинисати оне чиниоце који кључно одређују његове развојне 
могућности, а на основу овог и индикаторе самих развојних потенцијала газдинстава. 
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домаћинства (као заједнице живота) и пољопривредног газдинства (као радне заједнице и производног 
подсистема). Слично говори и Стојанов (2004: 113) када истиче да „сељачко газдинство (породица и 
домаћинство) сједињује у једну целину следеће варијабле: породичну радну снагу, величину поседа, 
производну оријентацију, механизацију (количину, врсту и ниво агротехнике), производњу и потрошњу, 
радно и ванрадно време, приходе и расходе и кумулативне варијабле као што су породични животни 
стандард и стил живота“. При томе, веза између три наведена аспекта живота породичног газдинства је 
суштинска и константна, без обзира на друштвени контекст у којем ови ентитети (подсистеми породичног 
газдинства) опстају.  

Породично газдинство чест је предмет дефинисања37. Међутим, без обзира на присутне разлике у начину 
одређивања једног од централних агроекономских и руралносоциолошких појмова, оно што се издваја као 
заједничка карактеристика јесу следећи конститутивни елементи: пољопривреда као доминантна 
економска активност, породична радна снага и организација рада, власништво над земљом, породични 
капитал и заједничка потрошња (Grbić, 1997: 15-17; Ellis, 1993: 7-8). Овоме треба додати и то да је 
породични модел пољопривреде (Zakić, Stojanović, 2008: 45) производно диверзификован, као и да се 
бављење пољопривредом не подразумева само као извор прихода, већ се сматра начином живота.  

Газдинство се увек базирало на радној снази чланова породице који живе на земљи и од земље. При томe, 
ова зависност не исцрпљује се у ставу да рад у пољопривреди на газдинству зависи само од расположивог 
броја руку, већ је веза између газдинства и породице дубља и садржана у томе што се рад који се на 
газдинству обавља базира на породичним односима. У томе је садржана и специфичност рада у 
пољопривреди која одређује могућност њене модернизације. Наиме, рад у пољопривреди на породичном 
газдинству не може се, чак ни у аналитичке сврхе, „расцепкати“ на радне операције и задатке већ се он 
мора посматрати у контексту целине односа у којима се одвија, односно, целине односа у које ступају они 
која га обављају38. Слично говори и Хенон (Hennon) када истиче даје породично газдинство, као форма 
породичног бизниса, „комплексно услед преплитања индивидуалних, породичног и пословног 
подсистема. Границе (између подсистема – прим. аут.) су често дифузне па лична питања постају 
породични проблеми, породични проблеми постају пословни проблеми и обрнуто. Породична динамика 
одређује и породицу и предузеће (односно, газдинство – прим. аут.) и тако доприноси успеху и неуспеху“ 
(Hennon, 2012: 254).    

                                                           
37 Грбић (1997: 18-20) даје преглед различитих критеријума за дефинисање породичног газдинства. Тако, аутор говори 
о дефиницијама које имају теоелолошки и нормативни карактер, дефиницијама које као основни критеријум узимају 
радну снагу, дефиниције које у одређивању породичног газдинства полазе од величине поседа, дефиниције које 
полазе од прихода, дефиниције које породично газдинство одређују у односу на капиталистичко газдинство 
(предузеће), дефиниције засноване на мотивацији произвођача и сл.  
38 Како истиче Стојанов, у томе је и садржана основна разлика између рада у пољопривреди и фабричког рада. 
Стојанов (2004: 209) јасно каже: „док су односи у фабричком колективу одређени искључиво процесом рада и радним 
улогама – они су радни однос,  - односу у сељачкој породици и селу као локалном колективу одређени су и неким 
другима улогама и животним процесима“.  
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Полазећи од породичног рада, Ђурфелт (Djurfeldt, 1996) даје своје одређење породичног газдинства. На 
трагу Гасона и Ерингтона, аутор (Djurfeldt, 1996: 341), говори о номиналном породичном газдинству које 
карактерише „преклапање три функционалне јединице: а) јединице за производњу (газдинство), б) 
јединице за потрошњу (домаћинство) и ц) јединице сродства (породица)“. Осим преклапања ових 
функција, породично газдинство одређује и породични рад. Међутим, како сам истиче, Ђурфелд је 
скептичан према овом критеријуму јер сматра да породично газдинство обележава периодична или стална 
потреба за ангажовањем додатне радне снаге или изнајмљивањем вишка сопствене радне снаге. 
Анализирајући породични рад, Ђурфелт (Djurfeldt, 1996: 346) га операционализује уводећи појам нето 
запошљавања (net hiring-in) који представља „разлику између количине (додатног – прим. аут.) унајмљеног 
рада на газдинству и количине изнајмљеног рада ван породичног газдинства“.   
 

 
H` = нето ангажовани рад, мерен нпр. у данима или сатима 
H` = бруто (додатни – прим.аут.) унајмљени рад на газдинству  
H` = бруто изнајмљени рад ван породичног газдинства (Djurfeldt, 1996: 346).  
 
Након овога, аутор (Djurfeldt, 1996: 346) сматра да се права мера коришћења породичног рада (p) добија 
уколико се нето ангажовани рад стави у однос са укупним породичним радом у пољопривреди на 
газдинству. Добијене вредности се смештају на континууму од – ∞ до + ∞, с тим што аутор посебно 
наглашава следеће случајеве:  

„p > 1 – газдинства на којима је нето запошљавање веће од инпута породичног рада 
(газдинства која унајмљују рад) 
„0 > p ≥ 1 – газдинства на којима је нето запошљавање позитивно, али мање од инпута 
породичног рада (газдинства која унајмљују рад у мањој мери) 
„- 1 ≥ p > 0 – газдинства на којима је нето запошљавање негативно, али ниже од инпута 
породичног рада (газдинства која изнајмљују рад у мањој мери) 
„p < -1 – газдинства на којима је нето запошљавање ван газдинства веће од инпута 
породичног рада (пољопривредна газдинства).  

У традиционалним, сељачким друштвима, рад у пољопривреди на газдинству непосредно зависи од броја 
расположивих руку тј. од расположиве радне снаге, тачније од односа оних који су могли да буду 
ангажовани у производњи и оних које је треба издржавати (деца, нејаки, болесни, стари). Данас је, чини се, 
та веза између породице и газдинства још више изражена. Репродукција, односно, опстанак породичног 
газдинства директно су у функцији обележја чланова сеоске породице, односно, њихових процена о томе 
да ли газдинство, односно, пољопривреду виде као своју будућност. У складу с овим, обележја људског 
капитала породичних газдинстава не само да одређују привредни потенцијал и друштвену репродукцију 
газдинства, већ „кроз“ њега и развојне потенцијалне сеоске заједнице.  
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Поглавље 2.  

 

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ГАЗДИНСТАВА 

 

Већ је истакнуто да породично газдинство може да се сматра једним од најважнијих подсистема у оквиру 
сеоске заједнице управо због своје мутифункционалности и мултидимензионалности. Породично 
газдинство као подсистем у оквиру сеоске заједнице врши најмање три функције у односу на систем којем 
припада: функције биолошко-демографске, социјалне и економске репродукције39. У првом случају, 
биолошко-демографска репродукција се односи на биолошко (само)обнављање чланова породичног 
газдинства у датим друштвеним условима и у складу са његовим могућностима и развојним потребама. 
Биолошко-демографску репродукцију могуће је анализирати и разумети у односу на социјалну 
репродукцију која подразумева обезбеђивање социјалних претпоставки континуитета производње на 
газдинству. То, заправо, значи да су ова два типа репродукције породичног газдинства директно повезана 
преко питања наследника на поседу, што је, у исто време, и биолошка чињеница/датост, али и питање 
социјалне перцепције пољопривреде као занимања, као и питање обезбеђивање довољне и 
квалификоване радне снаге за рад на газдинству. Економска репродукција односи се, у најширем смислу, 
на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба потрошње чланова породичног газдинства40, било 
преко тржишта, било кроз аутоконзумну производњу. Вршећи ове три функције, газдинство ствара своју 
социјалну виталност, али, уједно, социјална виталност газдинства је претпоставка на којој почивају 
наведене репродуктивне функције. Осим што су цикличном односу са самим обележјима породичног 
газдинства, три наведене функције су у међусобном константном рецирочном односу (Сх. 2.1.). 

 

 

 

 

                                                           
39 Говорећи о могућностима репродукције сељачког газдинства, Радомировић (1976: 49-52) говори о репродукцији три 
типа односа: друштвено-економских, техничко-економских (односи који подразумевају повезивање процеса 
производње и потрошње) и демографско-социјалних (питање наслеђивања поседа). 
40 Ово обезбеђивање средстава подразумева производњу добара и услуга, као и стицање прихода на основу њихове 
продаје или продаје сопственог рада. У складу са овим, Радомировић (1976: 52-54) говори о три идеална типа 
репродукције газдинстава у ужем смислу (економске репродукције): натурални тип, тип ситноробне производње и 
тип крупноробне производње.  
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Схема 2.1. Три основне репродуктивне функције породичног газдинства 

 

 

Посматрајући, социјалну виталност као претпоставку развоја сеоских заједница и породично газдинство 
као мезо ниво анализе социјалне виталности, јасно је да одређивање његове развојне улоге и положаја 
нужно захтева даљу операционализацију појма социјалне виталности. Заправо, на овај начин долази се до 
самог предмета овог истраживања. Тако је, у овом случају, анализа фокусирана на руралносоциолошко 
„мерење“ социјалне виталности породичних газдинстава као основе за њихову репродукцију, а тиме и 
активну улогу у развоју сеоских заједница којима припадају. Како истиче Марсден (Marsden, 2003: 180), 
породично газдинство данас се налази у веома сложеним условима институционалних, тржишних и 
законских односа. Ови односи мењају његову позицију и улоге, одређујући потенцијале за репродукцију. 
Уз то, Стојанов (1997: 23) указује на често заборављену чињеницу да је потенцијал за репродукцију 
породичног газдинства (као и сеоске заједнице) синергетска величина. „Њу не чини сложеним само учешће 
великог броја фактора, него и тешкоће да се прецизно утврди неједнако учешће појединих фактора. Ако 
се томе дода да је синергистично деловање појединих фактора променљиво и динамично, онда се дају 
наслутити многе тешкоће сагледавања производних и других потенцијала“ (Стојанов, 1997: 23).  

У овом случају, издвајају се три елементарна чиниоца биолошке, економске и социјалне репродукције 
породичног газдинства:  
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▪ обележја социјалне виталности породичних газдинстава, односно, унутрашњи развојни 
потенцијали41,  

▪ институционализован друштвени интерес и допринос развоју друштвеног предузетништва (исказан 
кроз циљеве и мере аграрне и политике руралног развоја) и  

▪ дифузија знања и иновација неопходних за активирање унутрашњих потенцијала, а тиме и јачање 
структуралних и функционалних веза породичног газдинства са циљем да се унапреди његова 
социјална виталност.  

Друге две наведене групе чинилаца убрајају се у тзв. спољашње развојне потенцијале. Они нису иманентно 
обележје породичног газдинства, али су нужан елемент у анализи овог система и његових могућности да се 
репродукује.  

Истраживање наведених чинилаца репродукције породичних газдинстава подразумева да се они 
анализирају у најмање две равни:  

▪ као индикатор постојећег стања, односно, као основа за дескрипцију породичних газдинстава и 
анализу друштвених услова који су утицали на формирање њихове социјалне виталности и  

▪ као индикатор развојних потенцијала породичних газдинстава, са аспекта могућности за 
модернизацију рада.  

У првом случају, анализа ових обележја припада аграрносоциолошким истраживањима начина и 
организације производње на газдинствима (енгл. farming system research) и руралносоциолошким 
анализама друштвеног контекста фомирања и (не)функционисања такве организације. На овај начин, 
утврђује се реални степен социјалне виталности газдинстава. У случају анализе социокултурних обележја 
као развојних потенцијала, ради се о анализи одабраних обележја породичних газдинстава у оквиру 
модела јачања капацитета (енгл. capacity building), заправо, идентификацији могућности за унапређење 
њихове социјалне виталности. 

Издвајање три базична чиниоца репродукције породичног газдинства, а посебно њихових социокултурних 
обележја, почива на неколико претпоставки којима се објашњава однос развој руралног предузетништва 
као spiritus movensa репродукције породичних газдинстава и јачања социјалне виталности, модернизације 
рада и развоја сеоске заједнице, у целини. Прва и основна претпоставка од које се полази подразумева да 
између развоја руралног предузетништва, јачања социјалне виталности и модернизације рада на 
газдинствима постоји јасно изражена позитивна повратна спрега, имајући у виду да се ради о 
комплементарним аспектима друштвеног/економског живота на породичном газдинству. Притом, овде је 
реч о питању „кокошка или јаје“, односно, немогуће је са сигурношћу дати одговор на питање шта 
производи/усовљава оно друго. Тако, може се поћи од тога да су потребе и могућности за модернизацију 
рада на газдинству кључно одређене обележјима његове социјалне виталности (односно, квантитативним 
и квалитативним аспектима сваког од појединачних социокултурних обележја, као и њиховим међусобним 

                                                           
41 Најчешће се о унутрашњим потенцијалима говори у контексту расположивих капитала, па се тако помињу људски 
капитал, финансијски капитал, социјални капитал, културни капитал, институционални капитал, физички капитал и сл.  
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утицајем), док, уједно, рад који се модернизује и/или је модернизован битно јача степен социјалне 
виталности породичног газдинства. Самим тим, успешност у остваривању постављених циљева 
репродукције расте код социјално виталнијих газдинстава која успевају да одговоре на потребе 
модернизације рада. При томе, процес модернизације рада на газдинству непосредно кључно 
детерминише његову економску репродукцију и обрнуто, а тиме, посредно и остале репродуктивне 
функције са којима је економска реподукција у реципрочном односу. Уједно, оваква породична газдинства 
имају (потенцијално) адекватнију основу за јачање руралног предузетништва, као и израженију спремност 
за останак у сеоској заједници, учествовање у развојним променама које имају за циљ унапређење 
квалитета живота. 

Друга претпоставка, која произилази из претходне, подразумева да се, поред обележја социјалне 
виталности породичних газдинстава, дифузија знања и иновација сматра кључним чиниоцем 
модернизације рада на газдинству. Притом, дифузија знања и иновација не посматра се само као пуки 
трансфер техничко-технолошких знања и иновација у пољопривредној производњи, већ се дифузија знања 
и иновација посматра као „окидач“ за модернизацију начина размишљања о пољопривреди и раду на 
газдинству, као и сагледавања места сваког појединачног породичног газдинства у развоју сеоске 
заједнице. Такође, како социјална виталност породичних газдинстава одређује потребу и могућности за 
модернизацијом рада на газдинству, може се рећи да социокултурна обележја породичних газдинстава 
одређују тражњу за дифузијом знања и иновација, посебно кроз њене институционализоване облике (нпр. 
саветодавна служба). 

Трећа претпоставка, која ближе одређује претходну, односи се на то да на успешност дифузије знања и 
иновација битно утичу обележја мреже актера аграрног/руралног развоја. Под актерима се подразумевају 
како актери који „припадају“ самом породичном газдинству и сеоској заједници (чланови породичних 
газдинстава и друштвене групе у селу), тако и хетерогене групе актера глобалног друштва (државна 
администрација, саветодавна служба, невладине организације, институције и организације које припадају 
тржишту финансијског и других капитала и сл.).  

Сви наведени елементи (социјална виталност, рурално предузетништво, модернизација рада на 
газдинству) породичних газдинстава морају се посматрати у оквиру доминантне теоријске концепције о 
развоју савремене пољопривреде. Реч је о концепту мултифункционалне пољопривреде која произилази 
из савременог схватања руралног развоја и природе руралног (физичког и социјалног) простора. Како 
истичу ван дер Плух и Руп (van der Ploeg, Roep, 2003: 44), мултифункционалност, посматрана на нивоу 
породичног газдинства, подразумева продубљивање, проширивање и поновно успостављање основа на 
којима почивају газдинство, домаћинство и породица. На овај начин, заправо, кроз препознавање 
мултифункционалности као кључног обележја савремене пољопривреде, породична газдинства, а са њима 
и сеоска економија и сеоске заједнице покушавају да се изборе са изазовима реструктуирања савремене 
економије, посебно условљеним притисцима у сфери тржишта (рада, капитала, инпута, роба/услуга и сл.). 
Постављањем руралносоциолошког истраживања социјалне виталности породичних газдинстава у оквире 
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мултифункционалности савремене пољопривреде заправо се трага за одговором на питање колико су 
породична газдинства спремна да промене досадашње поимање сопствене улоге у развоју пољопривреде 
и сеоског простора. Ова претпоставка уједно „служи“ и за истраживање сличности и разлика између чисто 
пољопривредних (full time farming) и мешовитих (part time farming) газдинстава, јер омогућава да се кроз 
истраживање чинилаца репродукције породичних газдинстава утврди допринос мултифункционалне 
пољопривреде њиховој социјалној виталности. 

Први корак у прикупљању емпиријских података за истраживање породичних газдинстава јесте увид у 
постојећа методолошка пописна упутстава и, на основу њих, прикупљене податке. Пописом пољоприведе 
из 2012. године по први пут је након више од 50 година извршен свеобухватни попис пољопривреде42. Овај 
попис је конципиран према правилима и мерилима Светског програма пописа пољопривреде из 2010. 
године. Основна замисао овог глобалног програма (којег спроводи FAO) јесте да се унапреди „оквир за 
националне и интернационалне статистичке системе који би им обезбедио креирање и примену 
основних података и информација потребних за доношење одлука у 21. веку“ (FAO, 2011: xi). Стратегија 
унапређења пољопривредне и руралне статистике (FAO, 2011: xi) почива на три стуба:  

▪ „... утврђивање минималног сета основних података које држава треба да прикупи како 
би одговорила на постојеће и растуће захтеве, 
▪ ... интергисање пољопривреде у национални статистички систем како би се задовољили 
захтеви креатора политика и других корисника који се ослањају на упоредиве податке, у 
просторној и временској димензији, 
▪ ... основа која ће да обезбеди одрживост пољопривредног статистичког система путем 
управе и изградње статистичких капацитета“.    

Из наведеног следи да је промена пописне методологије усмерена ка прихватању међународних 
методолошких упутстава ради постизања упоредивости резултата пописа на глобалној равни (EUROSTAT, 
FAOSTAT). Оваква пракса део је обавеза које Република Србија треба да испуни у процесу придруживања 
Европској унији. Пописом пољопривреде 2012. године прикупљени су следећи подаци: правном статусу 
газдинства, идентификацији газдинства, локацији газдинства, расположивом земљишту газдинства, 
коришћеном пољопривредном земљишту (по категоријама), наводњавању, употреби минералног и 
органског ђубрива, органској  производњи и примењеним методама у пољопривредној производњи, броју 
стоке (по врстама и категоријама), броју пчелињих друштава и других животиња гајених на газдинству, 
радној снази и активностима на газдинству, пољопривредној механизацији и опреми, пољопривредним 
објектима, коришћењу кредита и подстицајних средстава, као и коришћењу рачунара за вођење 
евиденције о пољопривредном пословању, употреби и продаји сопствених пољопривредних производа, 
одлагању отпада. Према пописној методологији „делатности које дефинишу пољопривредно газдинство, 

                                                           
42 Наравно, ово не значи да пописивања стања у пољопривреди у датом међупериоду није било. Напротив, 1969. 
године одржан је такође попис пољоприведе, али на узорку, док је 1971., 1981., 1991. и 2002. године стање у 
пољопривреди бележно и приказивано у оквиру пописа становништва (Шеварлић, 2014). 
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према Класификацији делатности, јесу: гајење једногодишњих, двогодишњих и вишегодишњих биљака 
(делатности у оквиру грана 01.1 и 01.2); гајење садног материјала (грана 01.3); производња вина од 
сопственог грожђа (група 11.02); узгој животиња (грана 01.4, при чему се из групе 01.49 – узгој осталих 
животиња, подразумева само узгој нојева, емуа и кунића, као и узгој пчела, производња меда и пчелињег 
воска); мешовита пољопривредна производња (грана 01.5), и одржавање пољопривредних површина у 
добром пољопривредном и еколошком стању (делатност у оквиру групе 01.61). Све друге услужне 
делатности у пољопривреди и делатности после жетве (грана 01.6) не дефинишу пољопривредно 
газдинство уколико се врше искључиво“ (Попис пољопривреде 2012, 2013: 9).  

Према Закону о попису пољопривреде 2011. године (Сл. гласник РС, 104/09), пољопривредно газдинство 
дефинише се као „економска јединица за пољопривредну производњу са јединственим управљањем, које 
обухвата сву стоку која се на њему налази и целокупно земљиште које се у потпуности или делимично 
користи за потребе пољопривредне производње, без обзира на правни статус, правну форму  или 
величину“. Овако дефинисано пољопривредно газдинство има два основа типа: породично 
пољопривредно газдинство (пољопривредно газдинство у сектору домаћинства) и пољопривредно 
газдинство које је правно лице, огранак правног лица или предузетник. Исти Закон (2009) одређује 
породично пољопривредно газдинство као „сваку породичну или другу заједницу лица која заједно 
станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба (укључујући и 
самачко домаћинство), чији се чланови (један или више) баве пољопривредном производњом било као 
примарном било као секундарном активношћу, која има јединствено управљање, заједнички користи 
средства за производњу (земљиште, машине, објекте) и рад својих чланова, без обзира на то да ли они 
производе само за своје потребе (некомерцијално пољопривредно газдинство) или за своје потребе и 
продају (комерцијално пољопривредно газдинство“. Пољопривредно породично газдинство је оно чији је 
носилац физичко лице и које:  

„обрађује – користи 50 и више ари пољопривредног земљишта на којем обавља 
пољопривредну производњу, без обзира на то да ли је та производња намењена тржишту 
или не, или  
обрађује – користи мање од 50 ари пољопривредног земљишта, али обавља интензивну 
ратарску, воћарску, виноградарску, повртарску производњу и производњу цвећа (укључујући 
производњу под стакленицима и пластеницима), производњу печурака и сточарску 
производњу, односно обавља пољопривредну производњу која је намењена тржишту, или  
на дан 31. септембра 2012. гаји најмање: – два грла говеда, или – једно грло говеда и два грла 
ситне стоке (свиња, коза, оваца – заједно), или – пет грла оваца или пет грла коза, или три 
грла свиња, или – четири грла ситне стоке (свиња, коза, оваца – заједно), или – 50 грла 
живине, или – 20 пчелињих друштава“ (Марковић, Пограчић, 2013: 23). 

Марковић и Погарчић (2013: 24) наводе да се одређења пољопривредног породичног газдинства из 2002. и 
2011. године разликују, па се због тога прикупљени подаци могу сматрати само делимично упоредивим. 
Према пописној методологији из 2002. године под пољопривредним газдинством подразумева се:  
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„Свако домаћинство које је у време пописа користило најмање 10 ари обрадивог земљишта, 
као и домаћинство које је користило мање од 10 ари обрадивог земљишта, а поседовало је 
најмање: 1 краву и теле или 1 краву и јуне, или 1 краву и два одрасла грла ситне стоке, или 5 
одраслих оваца, или 3 одрасле свиње, или 4 одрасла грла оваца и свиња заједно, или 50 
комада одрасле живине, или 20 кошница пчела“ (Попис, Пољопривреда - књига 2, 2004: 11).  

Такође, као допунска одредница пољопривредном газдинству се у пописним методолошким 
објашњењима наводи да је реч о оном газдинству у којем сви приходи потичу од индивидуалних 
пољопривредника на газдинству тј. од активног пољопривредног становништва које обавља занимање на 
свом или на породичном пољопривредном имању (Попис, Пољопривреда - књига 2, 2004: 11-12). 

Међутим, анализом примењиваних пописних методолошких упутстава утврђена су извесна ограничења у 
погледу прикупљања података потребних за анализу репродукције породичних газдинстава. Прво од њих 
је динамика прикупљања и обраде података. Наиме, пописом се прикупљање потребних података врши 
декадно, уз уважавање додатног периода потребног за њихово сређивање, обраду и приказ/публиковање. 
Овакав временски распон сматра се и сувише дугим за потребе анализе у овом раду. Друга два разлога 
заправо су кључна у тражењу алтернативних начина прикупљања података о породичним газдинствима. 
Наиме, истраживање социокултурних обележја породичних газдинстава у функцији модернизације рада, 
као и развоја сеоских заједница нужно подразумева постојање адекватне базе информација о 
релевантним индикаторима. Оваква база информација подразумевала би развијен и функционалан систем 
прикупљања потребних података на основу листе одабраних индикатора за сваки од дефинисаних 
социокултурних обележја. Анализом пописних методолошких објашњења утврђено је да пописна листа 
индикатора није довољно детаљна па не може адекватно да одговори потребама дубље социолошке 
анализе дефинисаног предмета истраживања. Поред овог, пописом није омогућено регистровање и 
праћење саветодавног рада као веома важног чиниоца у модернизацији рада на породичном газдинству. 
Зато се јавила потреба за развијањем посебног начина за прикупљање података који ће, пре свега, 
омогућити регистровање свих битних обележја породичних газдинстава, као и обележја саветодавног рада 
са тим газдинствима са циљем да се расположиви социокултурни потенцијали потпуно и систематично 
анализирају, а тиме и да се што квалитетније развију. Поред тога, одлучено је да се подаци прикупљени у 
попису користе као основа за поређење са подацима прикупљеним оригиналним начином на узорку 
породичних газдинстава, само у оним случајевима у којима постоји компатибилност индикатора.   

На основу овог, као основа за истраживање дефинисани су чиниоци репродукције породичних газдинстава 
(Сх. 2.2.).  
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Схема 2.2. Развојни потенцијали породичног газдинства 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 
ПОРОДИЧНОГ ГАЗДИНСТВА 

 

УНУТРАШЊИ РАЗВОЈНИ 
ПОТЕНЦИЈАЛИ  

СПОЉАШЊИ РАЗВОЈНИ 
ПОТЕНЦИЈАЛИ  

(обележја околине система) 

Тржиште (инпута, 
outputa, капитала, радне 

снаге и сл.) 

Обележја аграрне 
политике и политике 

руралног развоја 

Положај 
пољопривреде као 
привредне гране 

Обележја локалне 
сеоске заједнице 

Субјективна социокултурна 
обележја 

Објективна социокултурна 
обележја 

1. Вредности и норме 

2. Мотивациони систем 

3. Знања и умећа за бављење 

пољопривредом на породичном 

газдинству 

4. Спремност на инвестиције 

5. Потреба за модернизацијом 

рада на газдинству 

 

Обележја људског капитала 
(чланови газдинства, 

кућедомаћини, радно активни 
чланови, наследници, жене) 

Обележја земљишног поседа 

Обележја техничке основе 
рада 

Структура пољопривредне 
производње  

Опремљеност потребним 
привредним објектима 

Економски ефекти 
производње и позиција на 

тржишту 

Општа обележја 
друштвене структуре 

Дифузија знања и 
иновација у 

пољопривреди 
Обележја 

агроеколошког 
система 

Социокултурна 
обележја 

газдинства 

Земљиште, водни ресурси, 
осунчаност, 

агробиодиверзитет, клима, 
квалитет животне средине 
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Анализирајући досадашња аграрносоциолошка и руралносоциолошка истраживања која су се бавила 
репродукцијом породичних газдинстава, пошло се од тога да су социокултурна обележја само део укупног 
развојног потенцијала ових газдинстава. Развојни потенцијал подразумева сва обележја породичног 
газдинства као система и његовог окружења која делују као подстицајни чиниоци у остваривању 
постављених циљева, не улазећи, при томе, у анализу ко, на ком нивоу и на који начин поставља ове 
развојне циљеве. У зависности од тога да ли су развојни потенцијали иманентни део самог система 
(породичног газдинства) или не, они се у аналитичке сврхе могу поделити на тзв. унутрашње и спољашње, 
а унутрашњи на субјективне и објективне. У субјективне унутрашње развојне потенцијале обрајају се она 
обележја породичног газдинства која би се могла окарактерисати као „позадинска“, с обзиром на то да 
нису непосредно уочљива. С друге стране, објективни развојни потенцијали односе се на јасно уочљиве, 
„видљиве“ карактеристике породичних газдинстава и обухватају све оно што се уобичајено сматра 
елементима описа неког породичног газдинства. Друга група основних чинилаца репродукције породичних 
газдинстава јесу тзв. спољашни развојни потенцијални. Реч је, заправо, о обележјима (руралног) оркужења 
породичних газдинства као система. Иако је реч о спољашњим развојним потенцијалнима, никако не треба 
мислити да је њихов утицај тиме умањен, посредан или ограничен. Напротив, и теоријске анализе, као и 
емипиријска истраживања јасно показују да је утицај ових потенцијала и те како значајан (понекад чак и 
пресудан) за обликовање унутрашњих развојних потенцијала, а тиме и на репродукцију газдинстава43. Због 
сложености околине у којој свако појединачно газдинство или релативно хомогене групе газдинстава 
егзистирају, спољашњи чиниоци репродукције породичних газдинстава обухватају веома хетероген скуп 
обележја, од оних најопштијих (као што су опште карактеристике друштвене структуре, посебно руралне) 
до обележја тржишта инпута и аутпута у пољопривреди, дифузије знања и иновација, циљева и мера 
аграрне политике и сл.  

У складу са претходно дефинисаним и образложеним претпоставкама у овом истраживању, издвојене су 
основне групе чинилаца социјалне виталности породичних газдинстава који одређују њихове развојне 
потенцијале, а тиме и спремност за модернизацију рада на газдинству. Тако, говори се о „унутрашњим“ 
чиниоцима, односно, социокултурним обележјима породичних газдинстава, што подразумева обележја 
људског капитала, земљишног поседа, техничке основе рада на газдинству, затим обележја структуре 
производње (објективна социокултурна обележја), као и знања и умећа за бављење пољопривредом и 
спремност на инвестиције (субјективна социокултурна обележја). Осим овог, у обзир се узимају и 
„спољашњи“ чиниоци, попут дифузије знања и иновација у пољопривреди и мера аграрне политике и 
политике руралног развоја. Ова обележја издвојена су зато што чине минимални хипотетички оквир за 
разумевање репродукције породичног газдинства као заједнице живота и рада. Без познавања 
карактеристика ових развојних чинилаца, као и њихових међусобних односа није могуће ни сагледати 
газдинство као систем, нити анализирати његову улогу и позицију у развоју сеоских заједница. Притом, као 

                                                           
43 Довољно је само подсетити на нпр. репресивне мере аграрне политике у другој пловини 20. века (нпр. аграни 
максимум, обавезни откуп, забрана куповине крупне механизације и сл.) или на позитиван утицај дифузије знања и 
иновација као чиниоца јачања субјективних унутрашњих развојних потенцијала.  
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и у сваком социолошком истраживању, одабрани чиниоци, иако наглашени у аналитичком смислу, у 
конкретним случајевима увек се посматрају као саставни део укупног детерминистичког оквира у којем се 
породично газдинство репродукује, у биолошком, економском и социјалном погледу.    

Табела 2.1. Индикатори анализираних социокултурних обележја породичних газдинстава 

Група   
социокултурних 

обележја 

Одабрано социокултурно 
обележје  

Индикатор и опис индикатора 

1. Субјективна 
социокултурна  обележја 

1.1. Знања и умећа за 
бављење пољопривредом 
и/или неком другом 
делатношћу на породичном 
газдинству 

1.1.1. постојећа знања и умећа за бављење пољопривредом  на 
породичном газдинству 
1.1.2. потреба за новим и/или додатним знањима и умећима за 
бављење пољопривредом  на породичном газдинству 

1.2. Спремност на 
инвестиције  

1.2.1. узимање земље у закуп 
1.2.2. намера куповине земљишног поседа 
1.2.3. намера набавке потребне пољопривредне механизације и 
опреме 

2. Објективна  
социокултурна  обележја 

2.1. Људски капитал 

2.1.1. социокултурна обележја домаћинстава и породице газдинстава 
2.1.2. социокултурна обележја власника/кућедомаћина породичних 
газдинстава 
2.1.3. социокултурна обележја наследника породичних газдинстава 
2.1.4. социокултурна обележја радно ангажованих на породичним 
газдинставима 
2.1.5. социокултурна обележја радно анагжованих ван породичних 
газдинстава 
2.1.6. социокултурна обележја жена на породичним газдинставима 
2.1.7. социокултурна обележја младих на породичним газдинставима 

2.2. Обележја земљишног 
поседа 

2.2.1. поседовно-парцелна структура укупно коришћеног поседа 
2.2.2. поседовно-парцелна структура поседа у власништву 
2.2.3. начин настанка поседа у власништву 
2.2.4. поседовно-парцелна структура земљишта које се узима у најам 
2.2.5. површине под наводњавањем 

2.3. Техничка основа рада на 
газдинству 

2.3.1. број и структура пољопривредне механизације и опреме на 
газдинству према врсти и типу 
2.3.2. структура пољопривредне механизације и опреме на газдинству 
према старости 
2.3.3. опремљеност газдинства потребном пољопривредном 
механизацијом и опремом 

2.4. Структура 
пољопривредне производње 

2.4.1. структура биљне производње на укупно коришћеном земљишту 
2.4.2. структура сточарске производње на укупно коришћеном 
земљишту  

3. Спољашњи развојни 
потенцијали  

3.1. Дифузија знања и 
иновација у пољопривреди 

3.1.1. Учесталост контаката са пољопривредном саветодавном 
службом 
3.1.2. Структура савета о пољопривредној производњи 
3.1.3. Методе и начин саветодавног рада 

3.2. Обележја аграрне 
политике и политике 

руралног развоја 

3.2.1. Стратегија аграрног и руралног развоја 
3.2.2. Мере аграрне и политике руралног развоја   
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На основу претходног, дошло се до следеће листе индикатора анализираних обележја породичних 
газдинства (Таб. 2.1.). Листа индикатора треба да омогући прикупљање података о социокултурним 
обележјима породичних газдинстава која се, на основу наведених претпоставки, сматрају битним за 
мерење социјалне виталности, а тиме и одређивање потреба и могућности за дифузију знања и иновација 
као „кључа“ за модернизацију рада на газдинству. Циљ избора индикатора је да, у крајној линији, омогући 
сагледавање породичног газдинства као чиниоца развоја сеоске заједнице. Зато су ови индикатори 
социјалне виталности породичних газдинстава веома блиски мерењу основа за развој руралног 
предузетништва као „копче“ која повезује газдинство са заједницом којој припада.   

Очекује се да ће анализом одабраних индикатора социјалне виталности бити омогућена и олакшана 
анализа друштвених чинилаца који су утицали на фомирање и манифестовање подстицајних и 
ограничавајућих карактеристика социокултурних обележја породичних газдинстава. Тако, сматра се да ће 
на овај начин бити могуће утврдити главне проблеме и недостатаке у одвијању модернизацијских процеса, 
посебно модернизације рада на породичним газдинствима из позиције утицаја дифузије знања и 
иновација, као и из позиције ефикасности мреже друштвених актера у аграрном/руралном развоју. Уједно, 
реализацијом наведених циљева очекује се да ће бити могуће идентификовати поједине типове 
породичних газдинстава према обележјима њихових развојних потенцијала, као и начине/моделе за 
њихово јачање. На основу одабраних индикатора у студији се анализирају изазови и могућности 
породичних газдинстава за репродукцију.  

 

2.1. Основни скуп и узорак породичних газдинстава 

 

Као основни скуп за истраживање изазова и могућности репродукције породичних газдинстава узета су она 
газдинства која су сарађивала са Пољопривредном саветодавном службом АП Војводине и чији су подаци 
унети Картон одабраног газдинства44. Основни скуп за избор узорка чини 3.114 породичних газдинстава. 

                                                           
44 Картон одабраног газдинства био је део Система информација у пољопривредном саветодавству Војводине. Рад на 
дефинисању Система започео је израдом Типологије услуга и савета у септембру 2004. године. У реализацији пројекта 
дефинисања и успостављања Система учествовали су проф. др Живојин Петровић (руководилац пројекта), мр Дејан 
Јанковић, мр Јована Чикић, а касније су се (од 2006/2007. године) у формулисање и праћење рада Система укључили 
и мр Марица Миладиновић, доц. др Вељко Вукоје и Иван Кочи. Картон одабраног газдинства је документ који се 
састоји од неколико група међусобно повезаних података о одабраним индикаторима који, заправо, чине детаљну 
личну карту породичних газдинстава укључених у саветодавни рад. У Картону одабраног газдинства региструју 
следеће групе података: социоекономска и културолошка обележја породице власника одабраног породичног 
газдинства (укупно девет индикатора), земљишна основа и структура пољопривредне производње одабраног 
породичног газдинства (укупно 15 индикатора), техничка основа рада одабраног породичног газдинства (укупно девет 
индикатора), привредни објекти одабраног породичног газдинства (укупно осам индикатора), производно-економски 
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Највише газдинстава је са са подручја Бачке (48,2%), затим, из Баната (36,2%), док је свега 15,4% газдинства 
са подручја Срема. 

Анализа емпиријских података о репродукцији породичних газдинстава вршена је на основу узорка из два 
разлога: први се односи на саму величину основног скупа, а други се тиче степена попуњености Картона 
одабраног газдинства који се води за свако појединачно газдинство у основном скупу. Наиме, уочено је да 
код Картона неких породичних газдинстава не постоји довољан број потребних података о индикаторима 
релевантним за анализу. Такви Картони не испуњавају услове техничке контроле. Заправо, сваки Картон 
одабраног газдинства третиран је као засебан стандардизован упитник и, као такав, пре „употребе“ 
(односно, уноса и обраде података) захтевао је своју логичку и техничку проверу. Тако су из основног скупа 
одбачени они Картони одабраних газдинстава који не задовољавају доњу границу прихватљивости 
регистрованих података за анализу на нивоу од 95% попуњености подацима за потребне индикаторе. 
Висока доња граница прихватљивости омогућила је валидност емпиријских података, а тиме и закључке 
који су на основу њих изведени.  

Прегледом Картона одабраног газдинства, у узорак је израбрано укупно 1.096 породичних газдинстава 
(или 35,2% газдинстава из основног скупа). Према регионалној дистрибуцији, 39% породичних газдинстава 
из узорка су са подручја Бачке, 31,5% газдинстава је са подручја три административна округа Баната, а 
29,5% газдинстава је из Срема. Узорак се у свом елементарном опису донекле разликује од основног скупа. 
У пет округа АП Војводине дошло је до смањења учешћа броја породичних газдинстава из узорка у 
њиховом укупном броју у односу на учешће у основном скупу (Таб. 2.3.), док се њихова заступљеност у 
поређењу са основним скупом увећала у два округа (јужнобачки и сремски округ). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
показатељи (укупно шест индикатора), запажања о саветодавном раду (укупно три индикатора) (Petrović, Čikić, Koči, 
Janković, Miladinović, 2007). Други структурни и функционални део Система била је Типологија саветодавног рада – 
њен задатак је био да омогући систематско, потпуно и прецизно регистровање, праћење и анализу главних обележја 
саветодавног рада сваког појединачног саветодавца. Регистровани су следећи подаци: група савета којој припада 
конкретан дат савет (за сваку појединачну стручну област саветодавног рада), начин саветодавног рада 
(индивидуално или тимски), начин давања савета (одговарајући модел саветодавног рада), време потребног за 
давање савета, као и кратак опис конкретног проблема који је био повод за давање одређеног савета (Čikić, Janković, 
Petrović, 2007: 44-50). Оба дела Система су 2007. године усвојена као званичан модел за регистровање, праћење и 
анализу рада саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине са тзв. одабраним пољопривредним 
газдинствима. Систем је током времена доживео неколико прилагођавања и измена са циљем побољшања његове 
функционалности. Колико је познато ауторки, Систем више није у употреби.  
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Табела 2.2. Узорак породичних газдинстава  
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јединица ПСС АПВ 
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1. Севернобачки округ 366 91 24,8 5. Севернобанатски округ 414 109 26,3 

Бачка Топола 183 90 49,1 Кикинда 183 40 21,9 

Суботица 183 1 0,6 Сента 231 69 29,9 

2. Западнобачки округ 285 55 19,3 6. Средњебанатски округ 305 91 29,8 

Сомбор 285 55 19,3 Зрењанин 305 91 29,8 

3. Јужнобачки округ 621 282 45,4 7. Јужнобанатски округ 644 145 22,5 

Нови Сад 294 185 62,9 Ковин 120 0 0 

Врбас 327 97 29,7 Панчево 320 144 0,45 

4. Сремски округ 481 323 67,2 Вршац 204 1 0,5 

Рума 200 117 58,5 
   

Ср. Митровица 281 206 73,3 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Табела 2.3. Заступљеност породичних газдинстава у основном скупу и узорку, према окрузима (у %) 

Округ 
% у 

основном 
скупу 

% у 
узорку 

Севернобачки округ 11,7 8,3 

Западнобачки округ 9,1 5,0 

Јужнобачки округ 19,9 25,7 

Севернобанатски округ 13,3 29,5 

Средњебанатски округ 9,8 9,9 

Јужнобанатски округ 20,7 8,3 

Сремски округ 15,4 13,2 

Укупно 100,0 100,0 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Међутим, ова одступања у територијалном распореду породичних газдинстава из узорка у односу на 
основни скуп нису пореметила основна демографска обележја њихових чланова – пол и старост (Граф. 2.1. 
и Граф. 2.2.). 
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Графикон 2.1. Полна структура чланова породичних газдинстава из основног скупа и узорка 

 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

 

Графикон 2.2. Старосна структура чланова породичних газдинстава из основног скупа и узорка 

 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Такође, породична газдинства из узорка, према карактеристикама земљишног поседа (посед у власништву 
и парцелна структура) одговарају газдинствима из основног скупа (Граф. 2.3. и Граф. 2.4.).  

 



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

46 

 

Графикон 2.3. Земљишни посед у власништву породичних газдинстава из основног скупа и узорка (у %) 

 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Графикон 2.4. Парцелна структура земљишног поседа у власништву породичних газдинстава из основног скупа и 
узорка (у %) 

 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

На основу овог, може да се закључи да узорак не одступа значајно од основног скупа па се стога може 
сматрати и репрезентативним.  
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2.2. Остали подаци 

 

Поред података прикупљених у Систему информација у пољопривредном саветодавству Војводине, у 
истраживању породичних газдинстава се користе и анализирају и резултати пописа становништва и 
домаћинстава о основним показатељима демографских структура сеоских заједница, као и резултати 
пописа пољопривреде и сродни подаци о породичним газдинставима из одговарајућих пописних година. У 
коришћењу резултата пописа пошло се од претпоставке да су основни подаци о породичном газдинству 
који су прикупљени на основу статистичке/пописне дефиниција (нпр. величина посед, број парцела, 
структура производње, број чланова газдинстава и сл.) компатибилни са основним подацима који се 
прикупљају на основу оригинално развијеног инструмента - Картона одабраног газдинства. Такође, у 
остале податке који се користе у анализи породичних газдинстава убрајају се и подаци и информације 
преузети из различитих докумената (извештаји, студије, одлуке, правилници и сл.) којима се регулишу 
поједини проблеми од значаја за анализу дефинисаног предмет истраживања.  

Осим овог, у раду се приказују и анализирају резултати истраживања „Улога пољопривредних станица у 
пољопривредном саветодавству Републике Србије“45, као и резултати истраживања „Евалуација рада 
Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине са одабраним газдинствима“46. Прво истраживање је 
спроведено у периоду април - јун 2008. године на потпуном обухвату активних саветодаваца запослених у 
свих 13 организационих јединица Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине, као и у 20 
пољопривредних станица, агрозавода и института на подручју Централне Србије. У раду се приказују и 
анализирају резултати истраживања који се односе на укупно 72 саветодавца из Пољопривредне 
саветодавне службе АП Војводине. Подаци су прикупљени стандардизованим упитником који броји укупно 
58 питања класификованих у пет група. Друго истраживање је реализовано на пропорционалном и 
стратификованом узорку од укупно 281 породичног газдинства у АП Војводини и узорку од 20 случајно 
одабраних пољопривредних саветодаваца. Истраживање је реализовано током 2012. године. Прикупљање 
података са породичним газдинствима вршено је на основу оригиналног упитника који је садржао 154 
питања класификована у шест група47.   

                                                           
45 Аутори и реализатори истраживања су проф. др Живојин Петровић, доц. др Дејан Јанковић и мр Јована Чикић. У 
раду се наводе резултати који су публиковани у научним радовима, уз адекватно навођење референци.   
46 Аутори и реализатори истраживања су проф. др Живојин Петровић, доц. др Дејан Јанковић, мр Јована Чикић, мр 
Марица Миладиновић, мр Марина Новаков. У прикупљању података учествовало је и 17 анкетара.  У раду се наводе 
резултати који су публиковани у научним радовима, уз адекватно навођење референци.   
47 Општа питања о кућедомаћину, породици и домаћинству, Питања о пољопривредном газдинству, Питања о 
саветодавном раду на одабраном газдинству, Питања о саветодавном раду и проблемима производње на одабраном 
газдинству, Ставови кућедомаћина о саветодавном раду на одабраном газдинству, Ставови кућедомаћина о развоју 
села и животу у локалној заједници.  
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Поглавље 3.  

 

СЕОСКЕ ПОРОДИЦЕ И ДОМАЋИНСТВА КАО ТЕМЕЉ ПОРОДИЧНИХ 
ГАЗДИНСТАВА – основна обележја и тенденције промене 

 

Српска социолошка истраживања породице, али и сеоског начина живота и рада значајан део фундуса 
знања дугују управо истраживању сеоске породице, њене структуре, односа, функција, али и 
трансформације. О сеоској породици говоре још Караџић48 (1987), Марковић49 (1987), Богишић50 
(Митровић, 1998), Ђорђевић51 (Митровић, 1998), Вукосављевић52  (1953-1983), док након II св. рата, када је 
реч о истраживањима сеоске породице и њених промена треба истаћи радове и истраживања Фирст 
(1981), Милић (1981; 1986), Бурић (1968; 1974)53. Новија социолошка и сродна истраживања овог проблема 
настављају традицију већ поменутих руралносоциолошких истраживања па се тако данас говори о сеоској 
породици у културном контексту (Драгичевић–Шешић, 1989), о обрасцима рађања и материнству 

                                                           
48 Као зачетник етносоциолошких истраживања српског села, у оквиру којих и сеоске породице, Караџић у свом 
„Српском рјечнику“ (1987) говори о породичној задрузи, односима њених чланова, институцији породичног 
старешине, као и обичајима везаним за брак и породицу.    
49 Марковић (1987) истражујући промене које се довијају у српском (сељачком) друштву након  I и II српског устанка и 
ослобођења од турске власти, анализира и сељачку породичну задругу као једну од институција на којима треба да се 
базира српско друштво.  
50 Бавећи се истраживањем правних обичаја у српском друштву с краја 19. и почетком 20. века, Богишић је, на основу 
свог Напутка за описивање правнијех обичаја који у народу живу (1867) прикупио емпиријску грађу и о породици 
(178 питања од укупно 352 питања прве верзије овог Упитника односи се баш на овај проблем). На основу 
прикупљење емпиријске грађе, Богишић даје познату типологију породице на Балкану те говори о задружној 
породици, инокоштини, варошкој и муслиманској породици, при том објашњавајући систем улога и положај њихових 
чланова, поделу рада и ауторитета, сродничке и суседске односе, облике социјалне контроле (Митровић, 1998:  77-
80).    
51 Бавећи се етносоциолошким истраживањима народних обичаја, Ђорђевић говори и о социјалним обичајима у 
оквиру којих анализира и обичаје који су везани за породични живот (Митровић, 1998: 99-109).  
52 Вукосављевић (1953-1983) говори о организацији живота и односима у сеоској породици бавећи се анализом 
њиховог утицаја на становање у сеоској кући, организацију сељачких радова, као и облике и промене земљишне 
својине. 
53 Бурић (1968, 1974) у својим истраживањима спроведеним крајем 1960-их и почетком 1970-их анализира промене у 
породичном животу, пратећи при том линију (дис)континуитета не релацији породична задруга и савремена сеоска 
породица.   
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(Трипковић, 1988, 1997; Новаков, 2010а; Čikić, 2017), о (не)једнакости у одлучивању (Mолнар, 1989; Babović, 
Vuković, 2008), карактеристикама појединих породичних улога (Blagojević, 1997; Tomanović, 2004; Петровић, 
Михић, Зотовић, Капор-Стануловић, 2009), променама у обележјима породице и породичном животу 
изазваним постсоцијалистичком транзицијом (Milić, 2004; Milić, Tomanović, 2009; Milić i sar., 2010; Čikić, 
Petrović, 2015) и сл.  

Састав и структура сеоских породица и домаћинстава на породичним газдинставима, мање или више 
успешно, прате и одговарају изазовима промена у аграрној и руралној друштвеној структури. Како истиче 
Милић (наведено према: Bobić, 1999: 94): „то (породица и домаћинство – прим. аут.) су две стране исте 
појаве: у првом случају се ради о био-социјалној, а у другом о социо-економској компоненти домаћег 
живота”. Српска социологија породице и социологија села, од својих почетака, обилују примерима 
анализа и истраживања у којима се испитује, описује и објашњава састав сеоске породице, њена структура, 
функције, односи између чланова, као и њихове промене.  

На основу увида у наведену литературу, може да се издвоји неколико важних праваца промена у нашој 
сеоској породици. Прва и општа констатација је да су сеоска породица и сеоско домаћинство у протеклом, 
20. веку доживели важне структурне и функционалне промене које су директна последица трансформације 
друштва у целини, а посебно промена у аграрној и руралној структури. Наиме, након I, а посебно након II 
светског рата (услед процеса модернизације), долази до редукције сеоске породице, како у погледу 
састава (породица мањег броја чланова), тако и у погледу структуре (најчешће двогенерацијског и 
трогенерацијског типа). Промене су евидентне и у породичним функцијама па тако можемо да говоримо о 
делимичној институционализацији функција сеоске породице. Управо се по овоме сеоска породица 
највише разликује од градске породице. Наиме, међу савременим сеоским породицама у Србији нешто је 
више оних које се базирају на широј сродничкој групи (трогенерацијске, бочно сродство) што може да 
утиче на смањењу „потражњу“ за услугама институција и организације које врше неке породичне функције 
(нпр. васпитне функције). С друге стране, слабија институционализација породичних функција у сеоској 
породици резултат је тога што је у селима слабије присутна друштвено организована институционална 
подршка (Cvejić i saradnici, 2010: 80). Посебно је интересантна трансформација економске функције сеоске 
породице. Она подразумева интензивније раздвајање произвођачке и потрошачке функције, услед 
деаграризације и измештања рада и привређивања ван оквира сеоске породице, а често и сеоске 
економије. Осим овог, као последица промена у структури прихода, уочава се и унутрашња 
диференцијација сеоских породица према статусу. Веома је важна и промена која се тиче односа међу 
члановима сеоске породице - односи се мењају услед трансформације патријархалног система вредности и 
норми на којем је почивало традиционално сељачко друштво. Иако су ове промене знатно спорије у 
поређењу са променама у броју чланова или генерацијском саставу сеоске породице, оне су ипак уочљиве. 
Трансформација патријархалног система подразумева постепене и деличимичне промене у односима 
између супружника настале услед интегрисања сеоске породице у глобално друштво и делимичне 
еманципације сеоских жена, као и промене на релацији родитељи – деца које су настале, пре свега, услед 
промена у процесу и агенсима социјализације. Став о парцијалности промена у унутрашњим односима 
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чланова сеоске породице у складу је са тврдњом коју износи Милић (2004: 319) када закључује да је, без 
обзира на трансформацију неких обележја породице у Србији ка модерним вредностима, у нашој 
породици уопште и даље присутан модификован ауторитаран образац. Осим овог, у последњих 20 година, 
у условима постсоцијалистичке трансформације, сеоска (као и градска) породица и домаћинство 
доживљавају својеврсну ретрадиционализацију, како у погледу састава и структуре, тако и у погледу 
односа, што је, пре свега, резултат друштвене неизвесности трансформације, као и њених пратећих 
ефеката: пораста сиромаштва и социјалне искључености, пораста незапосленост (посебно жена), 
неадекватног функционисања друштвених институција за бригу о деци, старима, болеснима, отежане 
индивидуализације и феномена продужене младости и сл. (Тоmanović, 2012: 90-93.) 

О сеоској породици се често расправља(ло) у односу на њене сличности и разлике са породицом у граду54 
(First, 1981; Bobić, 1999: 94-95). На овај начин се, понекад, погрешно анализирају очекивани правци 
трансформације сеоске по угледу на урбану породицу. Међутим, кроз ову дихотомију могуће је закључити 
о специфичностима сеоске породице па се тако може нагласити да се њена сложеност и специфичност 
огледају управо у јединству са породичним газдинством и домаћинством. Како истиче Бобић (1999: 105) у 
случају савремене сеоске породице у Србији нису значајније изражени процеси нуклеаризације и 
декомпозиције породичног језгра. Спорије одвијање ових процеса резултат је, с једне стране, споријих 
промена у вредносном систему, али и, с друге стране, обележја ризика у савременом српском друштву 
(Vujović, 2008: 8-10). То значи да је сеоска, а посебно породица на породичном газдинству, задржала неке 
важне црте традиционалности које се, у овом случају, појављују као механизми борбе за преживљавање и 
опстанак. Овде се, пре свега, мисли на задржавање производне економске функције и то у смислу да је 
раст у производној функцији већи или барем једнак расту у потрошачкој функцији55, као и на очување 
ширег породичног састава чиме породица постаје компензациони фактор који утиче на „раст шанси за 
преживљавање криза“ (Рајковић, Милетић- Степановић, 2010: 258).  

 

 

 

                                                           
54 Према речима Фирст-Дилић (1973: 67-68) „производно-потрошачка функција сеоске породице и њена повезаност 
с природом, околином (селом као биолошко-географском цјелином), основни су елементи за њено друштвено 
разликовање од породице у граду. Управо о ова два елемента овиси низ питања релеватних за живот сеоске, 
односно, пољопривредне породице: стандард становања, избор брачног друга, број дјеце, одгој и школовање дјеце, 
професионална оријентација, доб стицања социјалне зрелости, структура породичне моћи, систем насљеђивања 
и друго.“  
55 Швајцер (Schweitzer, 1968; наведено према: First, 1981: 68) говори о три могућа модела односа газдинства 
(производна функција) и домаћинства (потрошачка функција): а) производна функција доминантнија од потрошње, б) 
већа улагања у домаћинство и потрошњу, док се поризводња на газдинству посматра као допунски извор прихода, в) 
производња и потрошња исте.  
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Табела 3.1. Структура сеоских породица у Војводини, према саставу, 1971-2011. године (у %) 

Година 
Брачни пар без 

деце 
Брачни пар са 

децом 
Мајка са децом Отац са децом 

1971 30,1 60,1 7,5 2,4 

1981 33,4 58,1 6,7 1,8 

1991 35,3 55,3 7,3 2,2 

2002 30,4 56,5 9,4 3,6 

2011 31,1 52,5 12,6 3,7 

2011-1971 1,033 0,874 1,680 1,542 
Извор: Бобић (1999: 106), Попис, Становништво – књига 17 (2004: 11), Попис, Становништво – књига 12 (2013: 63) 

У периоду од четири деценије (1971-2011) бележи се пораст једнородитељских сеоских породица, посебно 
мајки са децом (Таб. 3.1.). У овом сегменту, сеоске породице прате опште трендове. Међутим, овде би се 
могло поставити питање начина на који настају сеоске једнородитељске породице. Наиме, ове породице 
се фромирају или разводом (у нашем друштву најчешће) или смрћу једног од супружника или је, пак, реч о 
постмодерном концепту образовања једнородитељских породица, у случају невенчаних мајки. Говорећи о 
динамици настанка једнородитељских породица у савременом српском друштву, Томановић, Љубичић и 
Станојевић (2012: 94) наводе да су „супружници чешће напуштали породицу без разговора у селу (29,3%) 
него у граду (13,7%)“, као и да „код испитаника са села се у односу на оне из града нешто чешће наводи 
насиље (као разлог за развод – прим. аут.“ (2009: 95). Према резултатима њиховог истраживања, чини се да 
су разводи као начин настанка сеоске једнородитељске породице бруталнији, јер је међу овим 
породицама мања је успешност медијације, ређи су споразумни договори око старатељства, као и што се 
чешће ангажује адвокат (Tomanović, Ljubičić, Stanojević, 2009: 97). Када говоре о сеоским једнородитељским 
породицама невенчаних мајки, аутори (Tomanović, Ljubičić, Stanojević, 2009: 103) истичу да су оне знатно 
ређе од оних из града мењале пребивалиште и радно место.    

Општа обележја анализираних породица и домаћинстава породичних газдинстава у Војводини потребно је 
разматрати у контексту, с једне стране, обележја демографске структуре савременог војвођанског села 
(односно, основних процеса који ову структуру дефинишу), као и обележја савременог српског друштва у 
целини (постсоцијалиститичка трансформација).  Најуочљивија и најдинамичнија промена у вези са 
сеоским домаћинставима у Војводини уопште свакако јесте опадање њиховог броја, како у апсолутном, 
тако и релативном износу. Ова промена непосредна је последица измењених обележја демографске 
структуре сеоског становништва - депопулације, сенилизације и деаграризације. Тако, према подацима за 
1971. годину у Војводини је регистровано укупно 330.880 сеоских домаћинстава (Bobić, 1999: 97), док је 
четири деценије касније (2012. године) у Војводини пописом регистровано чак 58.733 сеоских 
домаћинстава мање, односно, укупно 272.147 сеоских домаћинстава (Попис, Становништво – књига 13, 
2013: 92). Посматрано у односу на укупан број домаћинстава у Војводини, у истом периоду удео сеоских 
домаћинстава опао је са 53,7% на 39,1%. Уколико се подаци о кретању броја сеоских домаћинстава 
посматрају сукцесивно, према годинама пописа, уочава се да је у периоду од 1991. до 2002. године дошло 
до благог увећања броја сеоских газдинстава (у апсолутном износу). Тако се, у односу на 1991. годину, број 
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сеоских домаћинстава у Војводини увећао за 3.479 домаћинстава. Овај благи пораст резултат је, пре свега, 
механичког прилива становништва из ратом угрожених подручја које је мигрирало на територију Војводине 
и своје пребивалиште пронашло, делом, у сеоским насељима56. С друге стране, пораст броја сеоских 
домаћинстава у апсолутном износу може делимично да се објасни и већ поменутим процесом делимичне 
и принудне рерурализације која подразумева враћање једног (мањег) дела градског становништва које је у 
периоду друштвене кризе током 1990-их остало без запослења (извора прихода) на породична имања у 
сеоским насељима.  

Табела 3.2. Сеоска домаћинства у Војводини, 1971-2012. године 

Година Број 
% у ук. броју 

домаћинстава 
Ланчани индекс 

Базни индекс 
(1971=100) 

1971 330.880 53,7 0,902 - 

1981 298.432 44,0 0,989 0,902 

1991 295.103 43,1 1.013 0,892 

2002 298.852 42,1 0.911 0,903 

2012 272.147 39,1 - 0,822 
Извор: Бобић (1999: 101), Попис, Становништво – књига 18 (2005: 17); Попис, Становништво – књига 13 (2013: 92); прорачун аутора 

Поред овог, непосредно видљива последица процеса деаграризације јесте и значајно смањење броја 
сеоских домаћинстава чији извор прихода потиче искључиво из пољопривреде. Удео пољопривредних 
сеоских домаћинстава у Војводини смањује се далеко бржом стопом него што је то случај за сеоским 
домаћинствима уопште. Наиме, за свега 30 година, удео пољопривредних сеоских домаћинстава у укупном 
броју сеоских домаћинстава у Војводини опао је са 24% у 1981. години (Bobić, 1999: 103) на свега 14% у 
2002. години (Попис, Становништво – књига 18, 2005: 52). У истом периоду, удео сеоских домаћинстава у 
укупном броју војвођанских домаћинстава опао је са 44% (у 1981. години) на 42,1% (у 2002. години). За 
разлику од овог, удео мешовитих и непољопривредних газдинстава у посматраном периоду расте. Удео 
мешовитих газдинстава је са 17,5% (1981. године) увећан на 20,3% (2002. године), док је удео 
непољопривредних газдинстава увећан са 58,6% (1981. године) на чак 71,1% (у 2002. години). Према 
подацима пописа пољопривреде из 2012. године (Богданов, Бабовић, 2014: 31), за Војводину је 
карактеристична највећа већа заступљеност газдинстава са искључиво пољопривредним приходима. 
Ауторке наводе да је „у овом региону мањи удео домаћинстава са газдинством у укупном броју 
домаћинстава, али је и међу домаћинствима са газдинством већи проценат оних којима је 
пољопривреда једини извор прихода. Овакав резултат потврђује да на подручју Војводине постоји 
израженија поларизација домаћинстава по изворима прихода (на пољопривредна и непољопривредна)“. 

                                                           
56 Према подацима Комесаријата за избеглице, 1996. године је у Војводини регистровано 229.811 избеглих лица, 
односно, 42,7% од укупно избеглих лица у Републици. Ова лица чине чак 11,3% од укупног домицилног становништва. 
Од укупног броја избеглих лица на подручју Војводине, скоро 2/3 регистроване су на подручју сремског и јужнобачког 
округа. (http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=17&lang=SER&date=0).   

http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=17&lang=SER&date=0
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Поред овог, смањује се и просечан број чланова сеоских домаћинстава. У периоду од 1971. до 2011. 
године, просечан број чланова сеоског домаћинства у Војводини умањен је са 3,31 на 2,88 (Таб. 3.3.). 
Годишња стопа умањења просечног броја чланова износи 3,472‰. У односу на подручје Централне Србије, 
сеоска домаћинства у Војводини имају континуирано нижи просечан број чланова.     

Табела 3.3. Просечан број чланова сеоског домаћинства у Војводини, 1971-2012. године 

 
Прос. број 
чланова 

Ланчани индекс 
Базни индекс 

(1971=100) 

1971 3,31 - 100,0 

1981 3,14 0,948 0,948 

1991 3,02 0,962 0,912 

2002 2,94 0,974 0,888 

2011 2,88 0,980 0,870 
Извор: Бобић (1999: 100); Попис, Становништво - књига 18 (2005: 17); Попис, Становништво – књига 10 (2013: 45); прорачун аутора 

Пад просечног броја чланова газдинстава повезан је и са порастом броја самачких сеоских домаћинстава. 
Тако, Бобић (1999: 101) наводи податак да је 1981. године 15,2%, а 1991. године 17,3% сеоских 
домаћинстава у Војводини припадало овој категорији. Подаци из наредних пописа показују пораст 
самачких домаћинстава – тако, у 2002. години свако пето сеоско домаћинство је било самачко (Попис, 
Становништво – књига 18, 2005: 17), а деценију касније удео самачих домаћинстава је чак за 48,7% већи 
него 1981.  

Табела 3.4. Сеоска домаћинства у Србији, према броју чланова 2011. године    

Регион 
Број чланова Просечан 

број 
чланова 

1 члан 2 члана 3 члана 4 члана 5 чланове 
6 и више 
чланова 

Укупно 

Београдски 
18.065 
(18,2%) 

23.577 
(23,,7%) 

18.264 
(18,4%) 

19.618 
(19,7%) 

10.056 
(10,1%) 

9.777 
(9,8%) 

99.357 
(100%) 

3,16 

Војводина 
61.588 
(22,6%) 

70.623 
(26,0%) 

49.558 
(18,2%) 

49.031 
(18,0%) 

23.091 
(8,5%) 

18.256 
(8,5%) 

272.147 
(100%) 

2,88 

Шумадија и Зап. 
Србија 

71.322 
(21,1%) 

83.019 
(24,5%) 

53.315 
(15,7%) 

54.398 
(16,1%) 

35.061 
(10,4) 

41.508 
(12,3%) 

338.623 
(100%) 

3,15 

Јужна и Источна 
Србија  

54.440 
(22,3%) 

64.422 
(26,4%) 

37.354 
(15,3%) 

35.290 
(14,5%) 

23.572 
(9,7%) 

28.815 
(11,8%) 

243.893 
(100%) 

3,05 

Укупно  
205.415 
(21,5%) 

241.641 
(25,3%) 

158.491 
(16,6%) 

158.337 
(16,6%) 

91.780 
(9,6%) 

98.356 
(10,3%) 

954.020 
(100%) 

3,05 

Попис, Становништво – књига 10 (2013); прорачун аутора 

Према подацима пописа из 2011. године (Таб. 3.4.), у односу на Републику у целини, али и регионе унутар 
српског друштва, сеоска домаћинства у Војводини имају највећи удео самачких домаћинстава, најмањи 
просечан број чланова, као и најмањи удео домаћинстава са шест и више чланова. Овакви пописни 
резултати могу да се објасне израженим процесом руралне депопулације и сенилизације у Војводини.  
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Током последњих деценија 20. и почетком 21. века наставља се тренд смањивања удела чисто 
пољоривредних и мешовитих газдинстава, док расте учешће оних који немају прихода од пољопривреде 
(Таб. 3.5.). Методологија последњег пописа пољопривреде из 2012. године на нешто другачији начин 
бележи структуру прихода на породичним газдинствима. Тако се разликују два типа других профитабилних 
активности – оне са газдинства и оне које нису у вези са газдинством. У првом случају, према подацима 
последњег пописа пољопривреде (Цвијановић, Субић, Параушић, 2014: 52, 58), то је 5,7% породичних 
газдинстава у Војводини, док 40,1% породичних пољопривредних газдинства у Војводини има друге 
профитабилне активности које нису у вези са газдинством. Анализирајући промене у структури прихода на 
сеоским домаћинствима у Војводини, Богданов и Бабовић (2014: 60) уочавају мање флуктуације у 
заступљености прихода из радног односа, али на нивоу од половине укупних прихода. Удео социјалних 
примања се у анализираном периоду (2006-2013. година) према резултатима које приказују ауторке 
(Богданов, Бабовић 2014: 60) значајно увећава – са око 20% на око 35%, што указује на процес сенилизације 
чланова сеоских домаћинстава, али и њихово сиромашење. За разлику од овога, удео прихода из 
пољопривреде, као и натуралне размене и потрошње опада до вредности мање од 1% у 2013. години.    

Табела 3.5. Сеоска домаћинства у Војводини, према извору прихода (1981-2002), у % 

Извор прихода 1981 1991 2002 2002/1981 

Чисто пољопривредна 24,0 20,1 18,9 0,788 

Мешовита  17,5 16,5 11,6 0,663 

Непољопривредна  58,6 63,4 66,6 1,137 

Без прихода - - 2,9 - 

Укупно  100,0 100,0 100,0 1,0001 
Извор: Бобић (1999: 103); Попис, Пољопривреда – књига 2 (2004: 334)  

У узорку породичних газдинстава у Војводини преовлађују она која припадају групи чисто пољопривредних 
газдинстава – ових је 704 (или 64,2%) газдинства, док су 392 мешовита газдинства (35,8%57). Значајнија 
заступљеност чисто пољопривредних газдинстава последица је карактеристика газдинстава из основног 
скупа, као што је и наведено у методолошким напоменама. У домаћинствима ових газдинстава живи 4.659 
чланова. Домаћинство једног породичног газдинства има, у просеку, 4,3 члана. Нема значајније разлике у 
погледу просечног броја чланова домаћинстава чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава. Тако, 
домаћинство чисто пољопривредног газдинства има у просеку 4,2 члана, док домаћинство мешовитог 
газдинства има просечно 4,4 чланова. Може се рећи да просечна величина домаћинстава чисто 
пољопривредних газдинстава јасно указује на то да је реч о домаћинствима и газдинствима код којих 
процес депопулације није значајније изражен. То би се могло довести и везу са тиме што чланови ових 

                                                           
57 У категорију мешовитих породичних газдинстава убројана су она код којих је најмање један члан у сталном радном 
односу ван газдинства, док су у категорију чисто пољопривредних газдинстава убројена она код којих нема нити 
једног члана који је стално запослен ван газдинства.   
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газдинстава виде свој интерес у бављењу пољопривредом чиме су осигуране прве претпоставке за 
модернизацију рада на овим газдинствима.  

Међу породичним газдинствима у Војводини преовлађују домаћинства са четири члана (Таб. 3.6.). Реч је о 
домаћинствима која, у највећем броју случајева, чине родитељи и њихова деца.  

Табела 3.6. Домаћинства породичних газдинстава у Војводини, према броју чланова и типу газдинства према 
извору прихода  

Број чланова домаћинства 

Чисто пољоп. 
газдинства 

Мешовита  
газдинства 

Укупно 

Број %  Број % Број % 

Један члан58 54 7,7 7 1,8 61 5,6 

Два члана 70 9,9 17 4,3 87 7,9 

Три члана 115 16,3 57 14,5 172 15,7 

Четири члана  173 24,6 148 37,8 321 29,3 

Пет чланова 127 18,0 80 20,4 207 18,9 

Шест чланова 114 16,2 54 13,8 168 15,3 

Седам чланова 34 4,8 21 5,3 55 5,0 

Осам чланова 11 1,6 6 1,5 17 1,6 

Девет чланова 3 0,4 1 0,3 4 0,4 

Десет  и више чланова 3 0,4 1 0,3 4 0,4 

Укупно 704 100 392 100 1.096 100 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Такође, приметан је значајан удео тзв. већих (са пет и шест чланова) и великих (са седам и више чланова) 
домаћинстава породичних газдинстава – ова домаћинства чине чак 41,6% од укупног броја свих 
домаћинстава анализираних породичних газдинстава у Војводини. С обзиром на карактер сродничких веза 
међу члановима већих и великих домаћинстава59, овај податак указује на то да, барем са аспекта 
квантитативних обележја људског капитала (тачније, обезбеђивања радне снаге), постоји повољна 
претпоставка за њихов опстанак, у смислу постојања традиције наслеђивања породичног имања и одлуке 

                                                           
58 Иако је овде реч о самачким домаћинствима која се, према постојећој методологији пописа убрајају у групу 
непородичних газдинстава, у овом случају ова газдинства посматрају се као резидуа некадашње породице, с обзиром 
на то да се ради о газдинствима удовица/удоваца чија одрасла деца више не живе на породичном имању, односно, о 
породичним газдинствима са остарелим кућедомаћинима без наследника на поседу. 
59 Наиме, код већих и великих газдинстава постоји повезивање чланова газдинстава по вертикалној и бочним 
линијама сродства у оквиру једног домаћинства.  
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да пољопривреда и даље буде активност која ће обезбеђивати укупан или барем део прихода на 
газдинству.  

Подаци о просечном броју чланова породичних газдинстава могу се довести у везу са неким другим 
обележјима њихових чланова и самих газдинстава. Вредности коефицијената корелације су значајне и 
веома високе, посебно у случају корелације између просечног броја чланова газдинстава индекса и 
старења (r=.898, p<0,05), индекс старења жена (r=.793, p<0,01), коефицијент економске зависности (r=.766, 
p<0,01). Овакви подаци, заправо, указују на и даље присутан традиционални образац породичне 
солидарности. Она се манифестује кроз постојање породичних домаћинстава у којима живи неколико 
генерација што утиче на просечно већи број чланова ових газдинстава. Са аспекта истраживања могућности 
за модернизацију рада и развој предузетништва на газдинству, овај закључак је од значаја ако се на уму 
има систем одлучивања у породици. Претпоставља се да ће присуство оца/мајке кућедомаћина који, иако 
формално нису носиоци газдинства, ипак утицати на доношење одлука везаних за производњу и 
модернизацију рада на газдинству. 

Табела 3.7. Структура породице породичних газдинстава у Војводини, према саставу и типу газдинства 

Тип породице према саставу 

Чисто 
пољопривредна 

газдинства 

Мешовита 
газдинства 

Укупно 

Број % Број % Број % 

Брачни пар без деце 51 7,2 15 3,8 66 6,0 

Двогенерацијска породица 311 44,2 209 53,3 520 47,4 

Вишегенерацијска  породица 264 37,5 150 38,3 414 37,8 

Једнородитељска породица  24 3,4 11 2,8 35 3,2 

Самачко домаћинство 54 7,7 6 1,5 60 5,5 

Остало  0 0 1 0,3 1 0,09 

Укупно (1 – 6) 704 100 392 100 1.096 100 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

У структури породица анализираних газдинстава преовлађују, очекивано, двогенерацијске породице (Таб. 
3.7.), али је приметан и значај удео вишегенерацијских породица (чак 37,8%). Овај податак веома ће бити 
значајан у анализи социјалне репродукције породичних газдинстава, као и формулисању типова 
породичних газдинстава. Породична структура се разликује у зависности од типа газдинства према извору 
прихода. Тако, подаци указују да је међу чисто пољопривредним газдинствима два пута већи удео брачних 
парова без деце (најчешће остарелих), за 1/5 је мањи удео двогенерацијских породица и чак пет пута већи 
удео самачких домаћинстава.       

На основу података о сродничком односу према кућедомаћину (Таб. 3.8.), јасно је да основу домаћинства 
анализираних породичних газдинстава у Војводини чини породична група (чешће ужа, али и проширена). 
Ово потврђује став да је реч о породичним газдинствима у којима број чланова, њихова обележја, као и 
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структура породице и породичних односа представљају битне факторе у организовању и могућности за 
модернизацију пољопривредне производње.  

Табела 3.8. Сроднички однос чланова породичних газдинстава у Војводини, према кућедомаћину газдинства 

Сроднички однос према 
кућедомаћину 

Број 
чланова 

% у ук. 
броју 

чланова 

1. ужа породична група 2.434 68,3 

1.1. супруг, супруга 894 25,1 

1.2. дете (синови, ћерке) 1540 43,2 

2. вертикално сродство 830 23,3 

2.1. родитељи (отац, мајка) 710 19,9 

2.2. унучад (унуци, унуке) 120 3,4 

3. бочно сродство 86 2,4 

3.1. браћа 49 1,4 

3.2. сестре 37 1,0 

4. сродство настало удајом, 
женидбом 

108 3,0 

4.1. зетови 7 0,2 

4.2. снаје 101 2,8 

5. остали чланови домаћинства 104 2,9 

Укупно  3.562 100 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Код 453 домаћинстава (41,3%) забележено је постојање проширене породице и то по вертикалном 
сродству на горе (отац и/или мајка кућедомаћина живе у заједничком породичном домаћинству), док је у 
случају 70 домаћинстава (6,4%) забележено је постојање проширене трогенерацијске породице и то по 
вертикалном сродству на доле (унуци и унуке кућедомаћина живе у заједничком породичном 
домаћинству). На основу расположивих података, чини се да смер вертикалног сродства (барем у случају 
породичних газдинстава у Војводини) битно одређује и обим у коме ће ова појава бити испољена. Подаци 
о постојању проширене породице и то по вертикалном сродству на горе уједно указују и на наслеђивање 
породичног имања, тачније, преношење улоге кућедомаћина најчешће са оца на сина. На овај начин, 
барем у елементарном погледу, потврђује се наслеђени традиционални образац патријархалне 
демократије у управљању газдинством која је била карактеристична за наше породичне задруге 
(Митровић, 1998; Novaković, 2005; Калаузов, 2010). „Повлачење“ кућедомаћина – оца из улоге главног 
доносиоца одлука резултат је не само његовог старења у биолошком смислу, већ, можда пре, његовог 
економског и социјалног „старења“.  

Бочно сродство је нешто ређа појава међу члановима домаћинстава анализираних породичних 
газдинстава. Појава бочних сродника забележена је код 81 породичног газдинства (7,4%). Супротно од 
очекиваног да ће се ова појава регистровати код оних домаћинстава у којима је брат, односно, сестра 
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кућедомаћина особа чије је школовање још у току (свега 17 домаћинстава, односно, 18 чланова који се 
убрајају у сроднике по бочној линији), бочни сродници са кућедомаћином су у већини случајева лица чије 
је школовање завршено, која су старија од 30 година и која су у највећем броју неожењена/неудата или 
разведена (53 од укупно 68 чланова породичних газдинстава која су у бочном сродству са кућедомаћином 
и који су старији од 30 година)60. Овај податак указује на постојање породичне солидарности међу 
сродницима - члановима домаћинстава која је, у доброј мери, условљена финансијском немогућношћу 
неожењених/неудатих или разведених бочних сродника да живе у самосталном домаћинству.  

Уколико се анализирају подаци о броју чланова газдинстава чије сродство према кућедомаћину није 
резултат крвне везе, већ је настало склапањем брака61 (најчешће, са неким од чланова уже породичне 
групе), тада је приметна доминација патријархалног и патрилокалног обрасца придруживања женских 
чланова (снаја) породици порекла супруга. Ова појава забележена је у 95 домаћинстава (односно 95% свих 
домаћинстава у којима је регистрована појава чланова чије сродство са кућедомаћином је настало удајом, 
односно, женидбом). На овај начин, заправо, потврђује се и патријархални образац наслеђивања 
породичног газдинства са оца на сина, што, посредно, може да укаже и на однос мушких и женских 
чланова приликом доношења одлука од значаја за опстанак и развој газдинстава.  

Анализирајући сроднички однос према кућедомаћину (а преко тога и породични састав) кроз разликовање 
породичних газдинстава према извору прихода, долази се до закључка да значајних разлика између 
домаћинстава чисто пољопривредних и мешовитих породичних газдинстава нема. Мање разлике могу се 
уочити у појави домаћинстава у којима постоји вертикално и бочно повезивање сродника. Тако је међу 
домаћинствима чисто пољопривредних газдинстава нешто више заступљена појава породице која је 
проширена вертикалним сродством на горе – ова појава регистрована је код укупно 42,2% од укупног броја 
домаћинстава чисто пољопривредних газдинстава, док је код домаћинстава мешовитих газдинстава ова 
појава присутна у 39,5% случајева. Према расположивим подацима, бочно повезивање сродника у 
домаћинствима нешто је учесталије међу члановима мешовитих газдинстава (ова појава забележена је у 
11% од укупног броја мешовитих газдинстава). Међутим, на обе групе газдинстава приметно је да је бочно 
сродство са кућедомаћином знатно чешће по мушкој линији62.  

На основу приказаних резултата, за породице и домаћинства породичних газдинстава у Војводини може да 
се закључи да представљају типичан одговор на дате друштвене услове у којима егзистирају. Наиме, 
постсоцијалистичка трансформација, с једне стране, и ризици који произилазе из бављења 
пољопривредом, с друге стране, стварају услове ограничених ресурса, како на индивидуалном, тако и на 

                                                           
60 Међу овом групом, нешто је већи број неожењених и разведених мушакараца који живе у породичном 
домаћинству свог брата – кућедомаћина (31 од укупно 53 неожењена и неудата и/или разведена члана породичних 
газдинстава који су у бочном сродству са кућедомаћином).  
61 Ова појава забалежена је код укупно 100 породичних газдинстава.  
62 Постојање бочног сродства са кућедомаћином по мушкој линији регистровано је код 53,4% мешовитих газдинстава 
у групи газдинстава на којима је присутно бочно сродство, односно, код 62,5% чисто пољопривредних газдинства.  
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групном/породичном плану. Тако, могло би се закључити да је теза о ретрадиционализацији породичних 
односа у условима постсоцијалистичке трансформације у складу са Олсоновом теоријом о породици под 
стресом (Olson, 1983) према којој се у турбулентним друштвеним условима породични односи „замрзавају“ 
не би ли се њени чланови, али и породица као друштвена група што боље адаптирали на ситуацију. Стога, 
сасвим је разумљиво зашто се породица (а посебно сеоска) спорије мења у условима друштва ризика 
(Vujović, 2008). Спорије промене не само унутрашњих породичних односа, већ и односа који породица као 
друштвена група има према сопственом окружењу сматрају се својеврсним механизмом за компензовање 
„удараца споља“. У таквом друштвеном контексту, а посебно у српском селу које је, у односу на урбане 
средине, вишеструко депривирано, сасвим је разумљиво због чега су проширене (вишегенерацијске) 
породице и даље значајно заступљене. Наиме, како истиче Милетић-Степановић (2008: 398-399) 
„поссоцијалистичка вертикално проширена породица делује као социјални капитал, при чему има 
вишеструки стабилизациони ефекат... смањује степен сиромаштва појединаца који јој припадају, 
пружа оквиру за социјалну интеграцију и социјалну инклузију незапослених чланова... и зауставља 
негативна демографска кретања“.  
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Поглавље 4.                                  

  

ЉУДИ, ЗЕМЉА И МАШИНЕ – елементи за репродукцију породичних 
газдинстава  

 

Полазећи од претходно анализираних теоријских ставова о модернизацији рада у пољопривреди, 
социјалној виталности породичних газдинстава и њиховој улози у развоју локалних сеоских заједница, 
могуће је поставити питање шта је породичном газдинству потребно као претпоставка за опстанак, а потом 
и развој. Ако се газдинство посматра као целина у оквиру које се: а) успостављају функције од значаја за 
његову репродукцију и б) дефинишу улоге и положаји оних који у тој репродукцији учествују, тада ово 
питање треба специфицирати тако да (рурално)социолошко истраживање буде усмерено на 
идентификацију оних квалитета којима газдинство располаже, а који могу да олакшају и убрзају процес 
модернизације рада са циљем да се обезбеди репродукција газдинства као производног система, али и 
репродукција породице и домаћинства који су са газдинством нужно и тесно повезани.  

Као што је већ истакнуто, породично газдинство није само прост збир земљишног поседа који се користи, 
структуре производње, расположиве механизације и финансијских средстава. Његов незаобилазни део 
чине људи који на њему живе и раде, односно, њихова обележја и међусобни односи, као и улоге и 
положаји које имају у репродукцији газдинства. Чланови породичног газдинстава, без обзира на старост, 
пол, радну активност, образовање и друга социокултурна обележја, представљају интегративни елемент 
који повезује и организује остале његове делове (подсистеме) у једну, мање или више, функционалну 
целину не би ли се на тај начин омогућило задовољење њихових потреба, као и потреба газдинства у 
целини. Уједно, чланови породичног газдинства не само да су део ове целине, већ припадају и породици и 
домаћинству, али и друштвеним групама које представљају структурне елементе сеоске заједнице (нрп. 
жене у селу, млади у селу, радно активни ван газдинства и сл.)  

Важност истраживања чланова породичних газдинства, односно, људског капитала као аналитичког 
„оруђа“ огледа се у чињеници да породица и домаћинство које чине појединици јесу у нераскидивој вези 
са газдинством (као производном категоријом), са организацијом рада на газдинству, могућностима за 
модернизацију рада. Породица и домаћинство су, једном речју, у нераскидивој вези са доношењем одлука 
и планирањем развојне стратегије газдинства. Заправо, могло би се рећи да је целокупна судбина 
породичног газдинства условљена карактеристикама оних који на том газдинству и од тога газдинства 
живе. Како истиче Курц (Kurz, 2008: 2) „есенцијални критеријум за доношење економских одлука (на 
газдинству – прим. аут.) јесте његова социјална организација (број чланова, њихова старосна и полна 
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структура, животни циклуси)“. Људски капитал је, поред природног, социјалног и тзв. вештачког (Sotte, 
2002: 11) кључни чинилац у истраживању могућности развоја сеоских заједница63. Од примарно 
економског појма64, људски капитал је током протеклих деценија своје место пронашао у вокабулару свих 
друштвених наука и дисциплина, посебно оних које се баве питањем развоја. Под људским капиталом 
подразумевају се способности појединаца да својим обележјима и деловањем допринесу стварању личног 
благостања, као и благостања друштвене групе/заједнице којој припадају. Реч је о сложеној категорији која 
обухвата: 

▪ социодемографска и социокултурна обележја појединаца/популације, 
▪ њихова знања и умећа у процесу решавања проблема и доношења одлука, 
▪ њихову спремност да се активно укључе у друштвене процесе који могу да допринесу личном и 

колективном благостању (мотивациони систем), 
▪ систем вредности и норми, потреба и интереса, аспирација и сл.  

Управо због сложености, Флорин и Шулце (Florin, Schultze, 2000; наведено према: Dakhli; De Clercq, 2004: 
109) говоре о три типа људског капитала: привредно специфичном (industry-specific human capital), 
пословно специфичном (firm-specific human capital) и индивидуално специфичном капиталу (individual-
specific human capital). Први се односи на „вештине и знања која су корисна само у специфичним 

предузећима“, други/привредно специфични капитал подразумева „знања које произилази из искуства 
које је специфично за одређену делатност“, док индивидуално специфични људски капитал обухвата 
„знање које је примењиво у ширем дијапазону предузећа и делатности; он обухвата опште менаџерско 
и предузетничко искуство,..., степен академског образовања и стручне обуке,...., године старости, 
укупне приходе у домаћинству“ (Dakhli; De Clercq, 2004: 109). 

Као и у свакој другој економској активности, анализа људског капитала је од изузетне важности у 
истраживању могућности развоја аграра. Притом, анализа људског капитала у пољопривреди посебно 
добија „на тежини“ услед процеса деаграризације тј. промена у односу понуде и потражње за радном 
снагом у пољопривреди, питања социјалних шанси оних који остају у пољопривреди, могућности дифузије 
знања и иновација у пољопривреди и сл. Истраживање људског капитала важно је и због специфичности 
породичног газдинства као оквира за организацију рада. Наиме, питање је колико положај у породици и 
породични односи утичу на генерисање људског капитала сваког од чланова домаћинства који је активан 
на породичном газдинству. Како је бављење пољопривредом на породичном газдинству заправо 
породични посао, онда је сигурно да су знања, вештине, умећа, искуства, мотиви, вредности, норме и 
потребе радно активних чланова делом производ људског капитала пренетог из ранијих генерација 

                                                           
63 Шулер (Schuller, 2001: 3) истиче да се данас говори о много различитих врста капитала, при чему се њихова листа 
стално увећава.  
64 Утемељивачем теорије о људском капиталу може се сматрати Шулц (Theodor Shultz) који је 1962. године употребио 
овај појам у чланку „Investment in Human Capital“ (The American Economic Review) како би означио један од три 
основна фактора процеса производње (Blaug, 1976: 827).   
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чланова породице. Стога, радна социјализација у породичном окружењу је такође један од фактора која 
треба узети у обзир приликом анализе људског капитала на породичним газдинствима. Исто тако, 
укључивање деце и младих у послове на породичном имању јача њихов пословно и привредно 
специфичан људски капитал који касније, кроз учвршћивање везе са породичним послом и кроз јачање 
предузетничког духа, могу бити ангажовани у модернизацији рада на газдинству.  

Због несумњивих веза између људског капитала и породице, Хофман и сарадници говоре о породичном 
капиталу, дефинишући га, пре свега, као посебан облик социјалног капитала (Hoffman, Hoelscher, Sorenson, 
2006: 136-137). Како би прецизније одредили везу између људског и породичног капитала, Соренсон и 
Биерман (Soreneson, Bierman, 2009: 193) говоре о три типа породичног капитала: социјалном, 
финансијском и људском који обухвата „знање, искуство, вештине и енергију појединих чланова породице 
који могу бити искоришћени у сврхе развоја посла“ (Soreneson, Bierman, 2009: 194).  

Међутим, породични капитал није само уско везан за економску функцију породице. До одређења 
породичног капитала могуће је дођи једино ако се он посматра у ширем контексту свих породичних 
активности, што је корисно и из позиције разумевања везе између породице, домаћинства и породичног 
газдинства. Породицу можемо да посматрамо као систем сачињен од њених чланова, њихових улога и 
међусобних односа који су, сви заједно, фокусирани на обезбеђивање претпоставки за вршење 
разноврсних породичних функција65. Према теорији породичног система66 (која се овде узима као користан 
оквир за објашњење породичног капитала), породица као систем има своје подсистеме који се састоје из 
елемената (чланова, ресурса) – то су нпр. брачни подсистем, родитељски подсистем, подсистем браће и 
сестара/дечији подсистем, подсистем тзв. треће генерације (бабе и деде). Подсистеми имају своја правила 
функционисања, карактеристичну унутрашњу и спољашњу комуникацију, ресурсе који им обезбеђују 
одређени степен моћи у преговарањима и остваривању интереса. Породични подсистеми, односно, 
елементи који их чине су промењивог карактера. Поред тога, породица као систем има своје границе и 
механизме укључивања и искључивања чланова, информација, ресурса. Притом, границе могу бити 
чвршће или флексибилније. Оне постоје како између породице и других система у њеном окружењу, тако и 
између породичних подсистема. Циркуларна каузалност која влада између елемената породице је оно што 
породицу чини системом и што обезбеђује репродукцију породичних образаца.    

Ако породицу посматрамо као (под)систем, онда је јасно да она тежи стању динамичке равнотеже. У том 
стању, породица је у могућности да врши своје функције и задовољава (део) потреба својих чланова, а све 
кроз непрестану и флуидну интеракцију са окружењем. Задовољење принципа хомеостазе (динамичке 
равнотеже), морфогенезе (развој система као одговор на деловање стресора) и морфостазе (очување 
конзистентности система упркос стресору) омогућено је постојањем породичне виталности која 
најједноставније представља способност очувања породице као друштвене групе. Шире, породична 

                                                           
65 Под породичним функцијама подразумевају се биолошко-репродуктивна, биолошко-сексуална, економска 
(производно-потрошачка), заштитна, социјализаторска, едукативна, рекреативна функција.  
66 Творцем и главним заговорником теорије породичног система сматра се M. Бовен (Bowen, 1993).  



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

63 

 

виталност односи се на стање породичног капитала које омогућава опстанак, функционисање и развој 
породице на релативно стабилном нивоу, односно, очување породичног интегритета и функционалности 
без дугорочног губитка елемената породичног капитала. Породични капитал састоји се из материјалних и 
нематеријалних ресурса који су на располагању члановима породице управо због тога што припадају 
породичном систему. 

Схема 4.1. Елементи породичног капитала 

   

Јасно је да породични капитал није само прост збир наведених типова капитала. Живот и рад на једном 
породичном газдинству ово најбоље показују јер, у зависности од потреба и могућности појединих облика 
репродукције газдинства, елементи породичног капитала се комбинују. Уједно, јачање људског капитала 
као једне од основа фунцкионисања и развоја породичног газдинстава, појача његову виталност, односно, 
могућност адаптације. Стога, људски капитал треба посматрати и као (дугорочну) инвестицију у 
модернизацију рада у пољопривреди.  

Истраживање људског капитала је овде фокусирано на анализу социокултурних обележја чланова 
породичних газдинстава. На овај начин истражују се различити „слојеви“ људског капитала и то ради 
сагледавања његове улоге у биолошкој, економској и социјалној репродукцији. У првом случају, улога 
људског капитала у биолошкој репродукцији обухвата анализу општих социокултурних обележја чланова 

Породични капитал 

Материјални ресурси  Нематеријални ресурси  

Породичне вредности и норме Породични односи  

Унутарпородични односи 

Односи породице и шире 
друштвене заједнице 

Односи уннутар шире 
сродничке групе 
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породичних газдинстава, са посебним освртом на жене и њихову улогу и потенцијал за биолошку 
репродукцију. Када се говори о економској репродукцији породичних газдинстава из позиције људског 
капитала мисли се на анализу социокултурних обележја радноспособних и радноактивних чланова 
газдинстава, са посебним освртом на оне који су радноангажовани у пољопривреди на газдинству. Овај 
сегмент анализе има, између осталог, и за циљ да укаже на то да ли пољопривреда представља жељени 
избор или једину/последњу могућност чланова газдинстава да остваре своје (економске) потребе, 
односно, да се укаже на положај пољопривреде и жељу за останком на газдинству из позиције тезе о 
социјалним шансама и могућностима за развој предузетништва. На послетку, анализа улоге људског 
капитала у социјалној репродукцији породичних газдинстава односи се на истраживање две групе чланова 
газдинстава: кућедомаћина (као носиоца одлучивања о газдинству, посебно о модернизацији рада у 
пољопривреди) и младих (као потенцијалних наследника газдинстава).  

Посматрањем обележја људског капитала кроз наведене „слојеве“ омогућава се не само утврђивање 
чињеничног стања, већ давање његове оцене са становишта сва три наведена аспекта репродукције 
породичних газдинстава. Ова анализа уједно, уз анализу осталих социокултурних обележја (земљишни 
посед и техничка основа рада), треба да омогући дефинисање типова породичних газдинстава као базе за 
истраживање могућности за модернизацију рада у пољопривреди кроз дифузија знања и иновација. 

 

4.1. Социјална репродукција породичних газдинстава – ко одлучује, а ко 
наслеђује?67 

 

Иако се о развоју и развојним потенцијалима породичних газдинстава најчешће размишља у контексту 
њихове економске и биолошке репродукције, не треба заборавити да се газдинства и социјално 
репродукују. Под социјалном репродукцијом подразумева се обезбеђивање континуитета у управљању 
газдинством. О социјалној репродукцији случно говори и Пуљиз (1974; наведено према Ilak Peršurić, 2003: 
51) када је дефинише као „облик настајања господарства као социјално-економских јединица након 
повлачења садашњег домаћина“. То значи да је социјална репродукција више од преноса власништва над 
покретном и непокретном имовином - њена суштина је у преносу управљачких функција на газдинству. 
Заправо, смисао социјалне репродукције је у томе да се обезбеде претпоставке за трансфер надлежности у 
доношењу одлука о производњи на газдинству. 

Проблем социјалне репродукције породичних газдинстава у условима наше пољопривреде посебно је 
важан, и то најмање из три разлога. Први разлог је тај што је у нашој пољопривреди присутан значајан број 

                                                           
67 Мањи део текста одељка, значајно модификован и проширен, публикован је у Зборнику Матице српске за 
друштвене науке, година 161, број 1 за 2017. годину под називом „Руралносоциолошки осврт на социјалну 
репродукцију породичних газдинстава“. 
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вишегенерацијских, вертикално проширених породица у којима се већ догодио или тек треба да се обави 
„трансфер моћи“ на наследника. Други разлог тиче се процеса модернизације рада у пољопривреди на 
газдинствима. Ако се прихвати претпоставка да је за модернизацију рада у пољопривреди од изузетне 
важности дифузија знања и иновација, а да социјална виталност породичних газдинстава одређује потребу 
и могућности за модернизацијом рада на газдинству, тада се може рећи да од социокултурних обележја 
породичних газдинстава, а посебно од социокултурних обележја оних који одлучују на газдинству зависи и 
обим и интензитет „тражње“ за иновацијама у производњи (у најширем смислу). Будући да се овде полази 
од става да је улога саветодавне службе (као институционализованог, друштвено организованог и циљно 
усмереног облика дифузије знања и иновација) од велике важности у модернизацији рада у 
пољопривреди, питање социјалне репродукције посматра се и у односу на планирање саветодавног рада. 
Трећи разлог због којег је социјална репродукција породичних газдинстава веома важна јесу друштвени 
услови у којима се ова репродукција данас одвија. Наиме, у условима постсоцијалистичке трансформације 
пољопривреде и села, проблем социјалне репродукције породичних газдинстава важна је варијабла у 
дефинисању мреже актера у аграрном/руралном развоју, посебно ако се на уму има нужност структурних 
промена у пољопривреди. У том контексту, анализа људског капитала као основе за социјалну 
репродукцију породичних газдинстава подразумева истраживање социокултурних обележја две групе 
чланова газдинстава: кућедомаћина (као формалних и/или стварних доносилаца одлука о производњи на 
газдинству, посебно о модернизацији рада у пољопривреди) и младих (као потенцијалних наследника 
породичног имања).    

Улога кућедомаћина у обезбеђивању основа за функционисање и развој неког породичног газдинства, без 
обзира на време и/или карактеристике (руралне) друштвене структуре, показује се као незамењив услов 
његовог опстанка. Као појединац који је носилац ове улоге, али и као специфична друштвена улога по себи, 
кућедомаћин се прилагођавао и прилагођава захтевима и могућностима сопственог газдинства (и његових 
чланова), али и ономе што му окружење намеће. Осим овог, улога кућедомаћина је изразито сложена и 
битно се разликује од улоге коју има запослени у неком предузећу (без обзира на позицију, односно, 
карактеристике радног места). Наиме, сложеност ове улоге произилази из чињенице да је у улози 
кућедомаћина, у исто време, обједињена улога власника капитала, као и менаџера, али и „обичног“ 
радника на газдинству, као и потенцијалног потрошача (дела) производа или зараде од њихове продаје. 
Као власник капитала, кућедомаћин се у већини случајева појављује као законски носилац права 
власништва над целим или већим делом земљишног поседа, он је једна од уговорних страна приликом 
закупљивања земље (без обзира на то да ли се земља даје или узима у закуп), он је власник породичне 
куће, као и власник опреме и механизације која се користи у производњи. Kућедомаћин је носилац 
кредита, његово име стоји у уговорима о продаји производа и/или куповини инпута, он је тај који најми 
додатну радну снагу и сл. Као менаџер, кућедомаћин је тај који доноси одлуке, како стратешке, тако и 
оперативне које се тичу организације рада на породичном газдинству. У овом светлу, кућедомаћинова 
улога се састоји у максималној мобилизацији и оптималном организовању свих расположивих привредних 
потенцијала на газдинству са циљем да се оствари жељени циљ у производњи, уз што мање трошкове. 



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

66 

 

Специфичност улоге кућедомаћина као менаџера састоји се у томе што је он генерални менаџер који је 
„одговоран за многе, ако не и све, елементе организације рада (у пољопривреди на газдинству – прим. 
аут.)“ (Оlson, 2004: 8). Он доноси одлуке о томе шта ће да се гаји, у коликој мери и у ком међусобном 
односу; како и у којој мери ће расположива радна снага да буде организована; да ли је потребна додатна 
радна снага на газдинству и када (којим фазама производње); које инпуте у производњи треба обезбедити 
– на који начин, од којих средстава, којом динамиком; где, како и када ће се продати производ и по којој 
(минималној) цени, односно, који део добијених производа ће бити утрошен у (породичном) домаћинству; 
како ће се обезбедити финансијски капитал за набавку потребних инпута у производњи – да ли је могућа 
робна размена и сл. Наравно, кућедомаћину, као менаџеру, је јасно да производња на газдинству (његова 
економска репродукција) није сама себи циљ већ да је она у функцији заводољавања других циљева, пре 
свега, потреба чланова домаћинства. У овом контексту, треба онда сагледати и специфичност и тежину 
доношења одлука на газдинству. Јасно је да у реалности постоје различити модели доношења одлука на 
газдинству, у зависности од тога ко се „пита“, односно, ко партиципира у одлучивању. Тако, могу се 
искристалисати три модела доношења одлука на газдинству, с обзиром на обим учествовања и разлике 
међу учесницима.  

Први модел доношења одлука подразумева својеврсну диктатуру кућедомаћина који одлучује о свим 
важним питањима на газдинству који се тичу коришћења ресурса у производњи, организације рада и 
њених промена. Овакав модел доношења одлука на газдинству готово да је симптоматичан за она 
породична газдинства где је кућедомаћин старији, мање образован, где остали млађи чланови 
домаћинства нису заинтересовани за бављење пољопривредом (односно, где нема наследника на поседу), 
као и у оним заједницама у којима патријархални културни образац и даље има своје довољно чврсто 
упориште. Право кућедомаћина да самостално доноси одлуке, у овом случају, произилази из његовог 
формалног власништва над ресурсима, односно, капиталом, као и из патријархалне поделе рада, према 
којој су „мушки“ послови везани за газдинство, а „женски“ за домаћинство и породицу. С тим у вези је и 
његов неприкосновени ауторитет приликом одлучивања о питањима везаним за производњу и 
инвестиције (First, 1981: 36).  

Други модел одлучивања се односи на нешто егалитарнију форму која подразумева и даље изражену улогу 
кућедомаћина као коначног доносиоца одлуке, али овог пута уз консултације са изабраним члановима 
породице, пре свега, наследником поседа. Овај модел доношења одлуке, заправо, је директно у функцији 
социјалне репродукције газдинства јер не само да се на овај начин доносе важне одлуке, већ и 
потенцијални наследник, партиципирајући у одлучивању, учи како да газдује. Такође, овај модел се јавља 
и у ситуацијама када млад кућедомаћин у доношењу одлука о производњи консултује своје родитеље, пре 
свега, оца од којег је и наследио имање.   

Трећи модел одлучивања претпоставља постојање егалитарних образаца у односима између одраслих, 
односно, радноактивних чланова газдинства који имају једнако право гласа у одлучивању о свим питањима 
од значаја за функционисање и развој породичног газдинства. Претпоставља се да је овај модел међу 
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нашим породичним газдинствима ређи него претходна два и најчешће се може сусрести у оним 
случајевима када је жена кућедомаћин, док остали одрасли (углавном, мушки) чланови газдинства, 
посебно, потенцијални наследник/наследници равноправно са њом учествују у доношењу одлука. 

Анализа улоге кућедомаћина и младих у социјалној репродукцији породичних газдинстава базира се на 
претпоставци да је други наведени модел доношења одлука на газдинству највероватнији у случају 
анализираних породичних газдинстава. Овај модел, осим што омогућава анализу социокултурних обележја 
кућедомаћина и њихових (потенцијалних) наследника, заправо, указује на два битна процеса који су 
одвијају у сфери доношења одлука о производњи, а тиме и судбини газдинства. Први процес односи се на 
промене у унутаргенерацијским односима које подразумевају промене у односима између супружника 
(реч је о променама у односима моћи који су одређени карактеристикама родног режима). Други процес 
подразумева промене у међугенерацијским односима које се односе на трансформацију односа између 
кућедомаћина и потенцијалних наследника на поседу. Ако се наведене промене посматрају са становишта 
доношења одлука о производњи и газдинству, тада се уочава да су се, према другом предложеном 
моделу, промене на релацији кућедомаћин - наследник одвијале брже у правцу формирања егалитарнијег 
односа у доношењу одлука. За разлику од овог, промене у односима између супружника, када је реч о 
сфери одлучивања, мењају се споријим темпом. То значи да се полази од става да је међу супружницима и 
даље присутна родно условљена подела радних сфера, а тиме и родно условљено и омеђено право на 
одлучивање о појединим проблемима68. 

Иако су у овом истраживању не располаже прецизним подацима о томе како и ко доноси одлуке на 
газдинству, на основу познавања социокултурних обележја кућедомаћина могуће је закључити како овај 
процес изгледа, као и сагледати нека од социокултурних обележја учесника у социјалној репродукцији 
ових газдинстава. Увидом у полну структуру, као основно социодемографско обележје кућедомаћина, 
уочава се апсолутна доминација мушкараца као главе породичног имања. Од укупно 1.096 кућедомаћина 
анализираних газдинстава, њих 1.045, односно, 95,3% су мушкарци. Стога, може да се закључи да је међу 
овим газдинствима и даље доминантна патрилинеарна схема наслеђивања поседа која указује на 
патријархалан образац управљања. Ово је додатно појачано већ поменутим патрилокалним обрасцем 
формирања домаћинства, односно, породичног газдинства. Готово и да нема разлике у полној структури 
кућедомаћина према типу газдинства - мушкарци су кућедомаћини код 95,9% чисто пољопривредних 
газдинстава, односно, у случају 94,4% мешовитих газдинстава.   

                                                           
68 О подели радних сфера (а тиме и домена одлучивања) говори и Фирст (1981: 114-117) када расправља о брачној 
подели рада у контексту етапа животног циклуса породице. На основу резултата истраживања, ауторка закључује да је 
„подвајање радних улога супружника изразитије како брачна дијада, односно, обитељ пролази кроз свој животни 
циклус“ (First, 1981: 116). Такође, ауторка истиче да кућедомаћин и његова супруга углавном не обављају заједнички 
послове, осим у случајевима када је реч о послеродитељској фази животног циклуса породице, где недостатак радне 
снаге на газдинству условљава синкретски образац у брачној подели рада (First, 1981: 117).  
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На основу увида у резултате других истраживања о родним разликама у управљању породичним 
газдинством, учекивано је да ће и у случају анализираних газдинстава у Војводини жене преузети улогу 
кућедомаћина онда када нема одраслог мушког члана који би ту улогу вршио. До оваквог закључка долази 
и Барбич (Barbič, 1988: 294) када, на основу резулатата истраживања, наводи да су жене кућедомаћини у 
случајевима када на газдинству нема одраслог мушкарца или када он није здравствено способан да врши 
ову улогу, као и у случајевима његовог дужег одсуствовања. Барбич наводи да су жене кућедомаћини на 
26% газдинстава која су учестовала у истраживању. Јасно је да се овде ради о веома значајном учешћу 
жена у (формалном) управљању газдинством. Притом, у случају 12% газдинстава, жене су кућедомаћини 
зато што су удовице, док су у случају 3% газдинстава жене кућедомаћини зато што су неудате и наследиле 
су посед. То, заправо, значи да је женама, у више од половине случајева, околностима наметнуто 
управљање газдинством (Barbič, 1988: 294). 

На основу података пописа становништва из 1971. године, Пуљиз (1973: 84) истиче да су жене биле 
кућедомаћини у 13,5% војвођанских газдинстава. Анализирајући овај податак, Фирст-Дилић (1973: 76) 
наводи да слабљење ауторитета оца и супруга, као једно од основних обележја савремене породице, још 
увек није карактеристика сеоске породице код нас. У једном новијем истраживању социоекономског 
положаја сеоских жена, ауторке Бабовић и Вуковић (2008: 6169) наводе да су жене (које су учествовале у 
истраживању) кућедомаћини у ситуацијама када су власнице куће и земљишног поседа, када су 
регистровани носиоци газдинства (иако нису власнице значајанијих земљишних површина) или услед 
губитка супруга. У овом истраживању, удео жена кућедомаћина је нешто већи него у случају анализираних 
газдинстава и износи 8% (Babović, Vuković, 2008: 61)70.  

Међутим, у случају анализираних породичних газдинстава у Војводини уочавају се одређене разлике у 
односу на закључке наведених истраживања. Одсуство или спреченост мушкарца да преузме на себе улогу 
кућедомаћина није доминантан разлог због којег се жене појављују у овој улози. Тако, код 23 породична 
газдинства (или у 45,1% случајева од укупног броја газдинстава са женама кућедомаћинима), абсентизам 
мушког члана газдинства је разлог зашто су жене на себе преузеле улогу кућедомаћина. Од ова 23 случаја, 
код девет газдинстава жене су кућедомаћини зато што су удовице, неудате или разведене, а у случају 14 
газдинстава жене су кућедомаћини зато што је супруг запослен ван газдинства. У преосталих 28 случајева 
(54,9%), жене су (формални) власници породичних газдинстава иако је мушкарац присутан на газдинству. 

                                                           
69 Истраживање је реализовано у оквиру пројекта „Заговарање унапређења положаја сеоских жена у статусу 
помажућих чланова домаћинстава“. Резултати истраживања публиковани су 2008. године. Истраживањем је 
обухваћено укупно 500 жена са статусом помажућих чланова у укупно 51 сеоском насељу на подручју Републике 
Србије (Babović, Vuković, 2008: 26, 31-35).  
70 У овом истраживању, удео жена кућедомаћина је нешто већи него у случају породичних газдинстава у Војводини и 
износи 8% (Babović, Vuković, 2008: 61). Овај податак односи се на сва газдинства из узорка. На жалост, нема 
детаљнијих података на основу којих би било могуће регионално поређење, иако ауторке наводе да је истраживање 
вршено на стратификованом узорку где су основни стратуми Београд, Војводина и централна Србија (Babović, Vuković, 
2008: 26). 
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Иако се и у случају породичних газдинстава у републици жене знатно ређе од мушкараца јављају у улози 
кућедомаћина (Богданов, Бабовић, 2014: 47), уочавају се значајне разлике у односу на резултате добијене у 
нашем истраживању. Тако, према резултатима последњег пописа, жене кућедомаћини породичних 
газдинстава у Републици су чак 3,5 пута заступљеније него оне на анализираним газдинствима, односно, у 
случају војвођанских газдинстава у целини ради се о чак четири пута већој заступљености. Разлику у 
пописним и резултатима нашег истраживања можемо да објаснимо осталим каракеристикама породичних 
газдинстава из узорка, пре свега карактеристикама домаћинстава и сеоских породица. Наиме, међу 
анализираним породичним газдинствима из узорка мање је оних са самачким домаћинствима међу којима 
већину чине женска домаћинства и где су жене једини могући носиоци породичног газдинства. Такође, 
међу газдинствима из нашег истраживања више је оних која се базирају на вишегенерацијским 
породицама у којима је приметан доминантан образац наслеђивања поседа по мушкој линији.    

У поређењу са земљама ЕУ, процес феминизације управљања газдинством је на анализираним 
породичним газдинствима знатно слабије изражен. Тако, у ЕУ-27 чак 23,9% од укупног броја власника 
породичних  газдинстава чине жене (Agricultural statistics – Main results 2007-08, 2009: 23)71. И овде се 
уочава тенденција (као што ће касније бити показано) да са годинама старости расте удео жена 
кућедомаћина, посебно када је реч о балтичким и источноевропским земљама чланицама ЕУ (Rural 
Development in the EU - Statistical and Economic Information Report, 2013: 32). Жене као власници 
породичних газдинстава у Војводини (а тиме и као, барем формални, носиоци моћи у одлучивању) 
значајно су мање заступљење у поређењу са газдинствима у земљама чланицама ЕУ у окружењу - 
Мађарска, Словенија72, Бугарска и Румунија73 (Граф. 4.1.). Међутим, у тумачењу ових података треба бити 
обазрив и направити разлику између земља чланица са развијеном пољопривредом и оних земаља 
чланица ЕУ у којима су обележја аграрне структуре и степен развијенoсти пољопривреде на породичним 
газдинствима слични онима који су карактеристични за Војводину. Тако, знатно већи удео жена 
кућедомаћина на газдинствима у земљама чланицама (ЕУ-15) резултат је деловања нешто егалитариније 
форме наслеђивања и управљања газдинством која је својствена аграрној традицији и културним 
навикама. У поређењу са земљама чланицама ЕУ из региона, већи удео жена кућедомаћина у односу на 
анализирана војвођанска газдинства може да се припише нешто већем степену феминизације радне снаге 

                                                           
71 Удео жена кућедомаћина значајно варира међу земљама – чланицама ЕУ и креће се у распону од 5,4% у Холандији 
до чак 38,2% у Литванији (Agricultural Statistics – Main results 2007-08, 2009: 23).  
72 Чернич Истенич (2006: 73) наводи резултате истраживања о сеоским женама у Словенији (из 2001. године) према 
којем су жене које живе на породичним газдинствима у свега 7% и њихове власнице, док су у 14% жене сувласнице 
газдинстава (најчешће са супругом, ређе са рођацима). Ауторка даље истиче да су жене најчешће власнице и 
сувласнице газдинстава са мањим и средњим поседом и да је већина њих запослена ван газдинства.    
73 Мађарска и Словенија су чланице ЕУ од 2004. године, док су Румунија и Бугарска чланице од 2007. године. 
Поређење са ове две подгрупе земаља чланица вршено је да би се указало на евентуалне разлике које постоје у 
полној структури власника породичних газдинстава, које могу да се појаве, између осталог, и као резултат деловања 
аграрне политике ЕУ.  
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у пољопривреди услед генералне неразвијености села и одласка мушке радне снаге ван газдинства (што је 
условљено привредном структуром). Све ово, заправо, указује на то да је у нашем друштву, посебно у 
пољопривреди на газдинствима, и даље присутан наслеђени образац неједнаке дистрибуције ауторитета и 
права на одлучивање, додатно потпомогнут чињеницом да међу женама које се баве пољопривредом не 
постоји развијено самопрепознавање као активних учесника у стварању прихода на газдинству (Čikić, 
Petrović, 2010: 452). Такође, мали број жена међу кућедомаћинима указује на то да, иако се могло 
очекивати, процес феминизације рада у пољопривреди није условио и феминизацију управљања 
газдинством. Изостанак феминизације управљања и одлучивања непосредно је повезан са 
карактеристикама руралног родног режима.  

Графикон 4.1. Удео жена кућедомаћина у укупном броју кућедомаћина анализираних породичних газдинстава у 
Војводини и на газдинствима у изабраним земљама чланицама ЕУ (у %) 

 
Извор: Agricultural Statistics – Main results 2007-08 (2009: 23); Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Други важан елемент анализе социокултурних обележја кућедомаћина породичних газдинстава јесте 
њихова старосна структура. С аспекта доношења одлука о газдинству, овај елемент је важан из најмање 
два разлога: 

▪ прво, због повезаности старосне структуре са другим објективним показатељима људског капитала 
(нпр. образовањем, радном способношћу и активношћу) 

▪ друго, због потенцијалних разлика у вредносном и мотивационом систему између старијих и млађих 
кућедомаћина које могу бити значајан чинилац код доношења одлука о модернизацији рада на 
газдинству.  

Наиме, претпоставка је да старији кућедомаћини имају нешто неповољнију образовну структуру од 
млађих, да су млађи кућедомаћини заинтересованији за модернизацију рада на газдинству која ће им 
омогућити већу производњу, а потенцијално већи приход/профит. Тиме би се, уједно, могла обезбедити 
већа материјална основа за даље унапређење производње, као и за подизање квалитета живота чланова 
домаћинства. Такође, претпоставка је да међу старијим кућедомаћинима, посебно онима који немају 
наследника на поседу, не постоји интерес за унапређивањем производње. 
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Према просечној старости (Таб. 4.1.) кућедомаћини породичних газдинстава припадају првој декади 
кохорте старијег средовечног становништва (47,1 година). Кућедомаћини су, у просеку, нешто старији од 
свих радноактивних чланова ових газдинстава, односно, нешто млађи од укупно радноактивних у 
пољопривреди на газдинству. Овај други податак указује на континуитет у пољопривредној производњи, 
али и на преношење управљања породичним газдинством са старијег (оца) на млађег кућедомаћина 
(сина). 

Табела 4.1. Старосна структура кућедомаћина породичних газдинстава у Војводини  

Године старости 
Мушкарци Жене Укупно 

Број % Број % Број % 

1. 18 – 29 година 54 5,2 1 1,9 55 5,0 

2. 30 – 39 година 223 21,3 11 21,6 234 21,4 

3. 40 – 49 година 333 31,9 16 31,4 349 31,8 

4. 50 – 59 година 294 28,1 16 31,4 310 28,3 

5. 60 и више година 140 13,4 7 13,7 147 13,4 

непознато  1 0,1 0 0 1 0,1 

Укупно 1.045 100 51 100 1.096 100.0 

Просечна старост 47,0 година 47,5 година 47,1 година 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Кућедомаћини мешовитих газдинстава имају повољнија социокултурна обележја него кућедомаћини чисто 
пољопривредних газдинстава. Наиме, осим ниже просечне старости ових кућедомаћина74, однос броја 
младих и старих кућедомаћина је код мешовитих газдинстава далеко повољнији. Тако, на једног 
кућедомаћина мешовитог газдинства који има 65 и више година „долази“ чак пет младих кућедомаћина 
(до 35 година старости). За разлику од овог, однос младих и старих кућедомаћина на чисто 
пољопривредним газдинствима је неповољнији и износи 2,7 : 1. Наведено само потврђује тврдњу о бржем 
старењу чланова чисто пољопривредних породичних газдинстава.   

Резултати пописа пољопривреде (Богданов, Бабовић, 2014: 42) показују знатно неповољнију старосну 
структуру кућедомаћина свих газдинстава у Републици, али и у Војводини у односу на ове анализирана 
газдинства. Према овим резултатима, млади кућедомаћини (до 35 година старости) чине свега 7,4% од 
укупног броја носилаца газдинстава у Војводини, односно, то је тек сваки двадесети кућедомаћин у 
Републици (Богданов, Бабовић, 2014: 42). Удео старих кућедомаћина у Војводини, према резултатима 
пописа, је чак 3,3 пута већи у односу на удео младих кућедомаћина. Ово показује отежану и „спору 
својинску трансформацију у смислу преношења власништва над газдинством на млађе носиоце. Поред 
тога, примећује се да се процеси својинске трансформације претежно одвијају кроз традиционалне 
моделе наслеђивања, а не кроз обрасце физичке деобе и купопродаје“ (Богданов, Бабовић, 2014: 42). 

                                                           
74 Просечна старост кућедомаћина мешовитих газдинстава износи 47,0 година, а кућедомаћина чисто 
пољопривредних газдинстава 49,6 година.  
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Говорећи о старењу сеоског и пољопривредног становништва и његовим непосредним негативним 
последицама по обележја самих газдинстава, а тиме и могућност њихове репродукције, Ливада (1973: 83-
91) говори и о обележјима старосне структуре кућедомаћина. Тако, према подацима које износи овај аутор 
(Livada, 1973: 83), 1961. године је у Војводини ¼ кућедомаћина била старија од 60 година, док је 
газдинствима управљало 15,9% кућедомаћина млађих од 35 година. За свега 10 година (1971. године), удео 
кућедомаћина старијих од 60 година је порастао за 10% (27,5%). Међутим, још драстичнија промена 
догодила са оним кућедомаћинима који су млађи од 35 године – према подацима из 1971. године, млади 
кућедомаћини чине свега 9,6% од њиховог укупног броја. Ови подаци заправо указују на „рапидну 
негативну селекцију радне снаге из пољопривреде и села“ (Livada, 1973: 85). За очекивати је да је процес 
сенилизације оних који располажу формалним правом да управљају газдинством на нивоу Војводине 
данас још израженији. С друге стране, у поређењу са ЕУ-27, као и неким земљама чланицама из окружења 
(Граф. 4.2.), анализирана породична газдинства имају најповољнији однос младих и старих кућедомаћина 
(3,3 : 1). У том контексту, поређењем карактеристика старосне структуре кућедомаћина може се рећи да 
одабрана породична газдинства у Војводини имају значајну предност која се може сматрати њиховим 
важним развојним потенцијалном. 

Графикон 4.2. Удео кућедомаћина старости до 35 година и 65 и више година у укупном броју кућедомаћина 
породичних газдинстава у Војводини и на газдинствима у одабраним земљама чланицама ЕУ ( у %) 

 

Извор: Agricultural Statistics – Main results 2007-08 (2009: 23); Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Старост као обележје кућедомаћина од важности је и због њихове склоности ка сарадњи са саветодавном 
службом која треба да омогући дифузија знања и иновација за модернизацију рада у пољоприведи. 
Уједно, старост се сматра и чиниоцем који утиче на доношење одлука о модернизацији рада у 
пољопривреди. Према резултатима истраживања о обележјима саветодаваца, саветодавног рада и 
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организацији саветодавне службе у Србији75, већина саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП 
Војводине (чак 77,8%) наводи да се саветодавној служби чешће обраћају за помоћ управо млађи 
пољопривредници и да је, у највећем броју случајева, реч о пољопривредницима који су отворени за 
сарадњу76 (Petrović, Janković, 2010: 137). 

Са аспекта доношења одлука о функционисању и развоју газдинства, а тиме и модернизацију рада у 
пољопривреду, од посебне важности је и образовна структура кућедомаћина. Притом, о образовној 
структури није могуће говорити, а да се не укаже на континуирано деловање друштвених чинилаца који су 
одредили правце њеног обликовања и промена. То значи да, приликом анализе, у обзир треба узети 
чиниоце попут старосне структуре кућедомаћина, њиховог пола, развијености поделе рада у 
пољопривреди, развијености система образовања (посебно доступности свих образовних нивоа, као и 
прилагођености система образовања професионализацији рада у пољопривреди на породичном 
газдинству), типа газдинства, доминантног система вредности, степена развијености сеоске заједнице, 
општих обележја друштвене структуре и сл.   

Досадашње анализе која су се бавила образовањем сеоског, а посебно пољопривредног становништва 
(Petak, 1977; Трнавац, 1992; Stanković, 2007; Marković-Krstić, 2005; Стевановић, 2011), углавном су долазиле 
до истих закључака: 

▪ образовна структура сеоског, а још више пољопривредног становништва се одликује неповољним 
карактеристикама што подразумева високо учешће оних без школе или са најнижим степеном 
образовања.  

▪ у образовној структури сеоског становништва приметне су родно условљене разлике. То значи да 
жене у селу, а посебно жене на пољопривредним газдинствима, чешће имају неповољнију 
образовну структуру у односу на мушкарце.  

▪ посматрано према годинама старости, образовна структура показује нешто повољнија обележја код 
млађег сеоског становништва.  

▪ индивидуални пољопривредници, као и чланови чисто пољопривредних газдинстава имају 
најнеповољнију образовну структуру што указује на то да се на нашим газдинствима, односно, међу 
пољопривредницима, у процесу послератне модернизације пољопривреде није десила и њена 
професионализације.  

У образовној структури кућедомаћина анализираних породичних газдинстава преовлађују они са 
завршеном средњом школом (Таб. 4.2.). Кућедомаћини са непотпуним и завршеним основним 

                                                           
75 Истраживање „Улога пољопривредних станица у пољопривредном саветодавству Републике Србије“ реализовано 
је на потпуном обухвату свих саветодаваца запослених у укупно 34 саветодавне службе на подручју АП Војводине и 
Централне Србије током 2008. године. Аутори истраживања су: проф. др Живојин Петровић, др Дејан Јанковић и мр 
Јована Чикић. 
76 Према резултатима истраживања, 72,2% саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине сматра 
да су млађи пољопривреди отворенији за сарадњу. 
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образовањем чине скоро ¼ кућедомаћина, док они са вишим и високим образовањем чине, за наше 
услове, високих 12,3% од укупног броја кућедомаћина.  

Табела 4.2. Образовна структура кућедомаћина породичних газдинстава у Војводини 

Степен образовања 
Мушкарци Жене Укупно 

Број % Број % Број % 

1. Основна школа 251 24,0 12 23,5 263 24,0 

1.1. непотпуна основна школа 18 1,7 0 0 18 1,6 

1.2. завршена основна школа 233 22,3 12 23,5 245 22,4 

2. средња стручна спрема 670 64,1 29 56,9 699 63,8 

2.1. непотпуна средња школа 19 1,8 1 2,0 20 1,8 

2.2. завршена сред. пољопр. школа 159 15,2 3 5,9 162 14,8 

2.3. завршена нека друга средња школа 492 47,1 25 49,0 517 47,2 

3. виша стручна спрема  48 4,6 3 5,9 51 4,7 

3.1. непотпуна виша школа 2 0,2 1 2,0 3 0,3 

3.2. завршена виша пољоп. школа 15 1,4 0 0 15 1,4 

3.3. завршена друга виша школа 31 3,0 2 3,9 33 3,0 

4. висока стручна спрема 76 7,3 7 13,7 83 7,6 

4.1. похађа факултет  3 0,3 1 2,0 4 0,4 

4.2. непотпун факултет 6 0,6 0 0 6 0,6 

4.3. завршен пољопривредни факултет 45 4,3 2 3,9 47 4,3 

4.4. завршен неки други факултет 22 2,1 4 7,8 26 2,4 

Укупно  1.045 100 51 100 1.096 100 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

У поређењу са подацима о образовној структури активних пољопривредника у Војводини (из 1991. 
године77), може се рећи да кућедомаћини овде анализираних газдинстава располажу знатно повољнијим 
образовним капиталом што је од изузетне важности у анализи њихове продуктивности и способности да 
себе и своје газдинство прилагоде промењивим условима рада (Todorović, Vojković, 1999: 154). Наиме, у 
условима традиционалне/сељачке пољопривреде, у којој породично газдинство функционише као 
релативно затворена и аутархична целина, спољашњи утицаји којима је производња на газдинству 
изложена релативно су мали (нпр. временске прилике, промене пореза и сл.). У оваквим условима, када 
производња на породичном газдинству првенствено зависи од унутрашњих, социокултурних обележја 
чланова и њихових међусобних односа, јасно је да образовање кућедомаћина не може имати (нити има) 
пресудан значај у начину на који се неким газдинством управља. Ако се овоме дода да у традиционалној 

                                                           
77 У раду се користе подаци из пописа становништва из 1991. године, с обзиром на то да након пописа 2002. године 
ови подаци нису публиковани. Тако, према подацима из 1991. године, међу активним пољопривредницима било је 
највише оних без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (70,6%), као и са завршеном основном 
школом (21,4%). Активних пољопривредника са вишим и високим образовањем било је свега 0,6% (Popis stanovništva 
1991. godine - knjiga 12, 1995).  
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пољопривреди организација и коначни ефекти производње значајно зависе од „расположивог броја руку“ 
на газдинству, онда се, с правом може рећи да се на образовање гледа као на непотребан луксуз.  

Међутим, са интеграцијом породичног газдинства у тржиште, спољашњи утицаји на производњу на 
породичном газдинству постају не само интензивнији, већ се значајно убрзава и брзина промена. 
Константно флуктуирање услова у којима газдинство послује као производни систем условило је промене у 
вредносном систему чланова газдинстава које су се рефлектовале и на вредновање значаја образовања 
оних који се баве пољопривредом и/или неким другим породичним послом у оквиру газдинства. Нужност 
континуиране модернизације рада на газдинству сада захтева да они који на газдинству раде, а још више 
они који газдинством управљају разумеју правце и брзину потребних иновација. Тако, претпоставља се да 
ће кућедомаћини са вишим нивоима образовања, чак и ако оно није непосредно везано за пољопривреду, 
пре моћи да уоче и боље разумеју важност прилагођавања процеса и резултата производње на газдинству 
потребама тржишта, али и унутрашњим социокултурним обележјима газдинства.  

За разлику од очекиваног, жене кућедомаћини имају нешто повољнију образовну структуру него што је то 
случај са мушкарцима кућедомаћинима. Наиме, међу женама кућедомаћинама нешто је нижи удео оних 
са основним образовањем, као и значајно виши удео оних са вишим и високим образовањем (19,6%). 
Овакви резултати подударају се са обележјима образовне структуре чланова породичних газдинстава у 
целини. Стога, могло би да се закључи да за жене кућедомаћине не важи очекивано неповољна образовна 
структура што је резултат, с једне стране, обележја њихове старосне структуре78, али и такође родно 
условљене доступности образовања. Међутим, овде би се с правом могло поставити питање колико је ова 
повољна образовна структура жена кућедомаћина резултат њихове еманципације и укидања основа за 
родно условљену депривацију у погледу доступности образовања. Сигурно је да је културни и 
цивилизацијски контекст утицао на промене ставова према образовању жена, као и да је развој 
непољопривредних делатности у којима се претежно запошљавају жене такође допринео позитивним 
променама у њиховој образовној структури. Но, и поред овога, на основу података о образовној структури 
жена кућедомаћина, пре би се могло закључити да жене у пољопривреду, а посебно у активности око 
управљања породичним газдинством не улазе толико сопственом вољом, односно, личним избором, 
колико је то последица њихове удаје у пољопривредну породицу и/или животне нужде.  

Са аспекта модернизације рада у пољопривреди на газдинству, образовна структура кућедомаћина од 
велике је важности не само као културни капитал (знање стечено формалним путем као основа за 
професионално бављење пољопривредом), већ и као база за формирање њиховог става и односа према 
саветодавној служби као институционализованом облику едукације о пољопривредној производњи. 
Наиме, с обзиром на то да кућедомаћин има улогу посредника између саветодавне службе и газдинства 
(односно, проблема са којим се сусреће у производњи), приликом анализирања овог сложеног односа 
нужно се морају узети у обзир и његова социокултурна обележја. Тако, према резултатима истраживања о 

                                                           
78 Наиме, 54,9% жена кућедомаћина је млађе од 50 година и претпоставља се да је ово у значајном мери утицало на 
формирање повољнијих карактеристика њихове образовне структуре.  
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саветодавној служби у Србији, већина саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине 
истиче да им се за помоћ и савет обраћају управо произвођачи који имају више предзнања о производњи 
(Petrović, Janković, 2010: 136). Наравно, јасно је да кућедомаћини, односно, пољопривредници уопште 
знање и умеће за бављење пољопривредом не стичу искључиво (чак ни најчешће) кроз формални систем 
образовања. Али, претпоставка је да што је кућедомаћин образованији, то ће бити израженија његова 
потреба за новим и/или додатним информацијама, а самим тим да ће бити већа и његова спремност за 
сарадњу са саветодавном службом. Такође, претпоставка је да што је кућедомаћин образованији, то је 
његова заинтересованост за проналажење адекватних начина за унапређење и модернизацију рада у 
пољопривреди на газдинству већа. Обе претпоставке потврђују и резултати истраживања ставова 
саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине. У покушају да се направи профил 
кућедомаћина који је веома заинтересован за сарадњу са саветодавном службом, на основу мишљења 
саветодаваца, дошло се до следећих његових карактеристика: то је млађи пољопривредник са већим 
предзнањем о пољопривредној производњи који је отворен за сарадњу (Petrović, Janković, 2010: 136). 
Насупрот овоме, саветодавци се слажу у оцени да су старији кућедомаћини/сељаци далеко мање 
заинтересовани за сарадњу са саветодавном службом, баш као и они који немају довољно предзнања о 
пољопривреди, што резултира у њиховој затворености и неповерењу према саветодавцу. 

Као што је већ истакнуто, модернизација наше пољопривреде на породичним газдинствима се, у најбољем 
случају, може окарактерисати као делимична. То значи да је из модернизације готово потпуно изостао 
један од кључних подпроцеса, а то је професионализација рада чији је један од индикатора постојање 
формалног образовања кућедомаћина (и радне снаге на газдинствима) за бављење пољопривредом. На 
овај проблем указују и Богданов и Бабовић (2014: 44) када говоре о образовној структури менаџера 
пољопривредних газдинстава. ауторке истичку да „образовне карактеристике менаџера газдинстава 
указују на малу улогу формалног и систематског образовања и обуке у области пољопривреде...  Већина 
управника газдинстава стекла је своја знања о пољопривреди искључиво праксом (60%)“ (Богданов, 
Бабовић 2014: 44). 

Табела 4.3. Формално пољопривредно образовање кућедомаћина породичних газдинстава у Војводини 

Степен образовања 
Мушкарци Жене Укупно 

Број % Број % Број % 

Средња пољопр. школа 159 72,6 3 60,0 162 72,3 

Виша пољоп. школа 15 6,8 0 0 15 6,7 

Пољопривредни факултет 45 20,5 2 40,0 47 21,0 

Укупно 219 100 5 100 224 100 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Од укупног броја кућедомаћина, њих свега 224 (20,4%) има формално образовање у пољопривреди. Ова 
чињеница недвосмислено упућује на претходно изнети став о парцијалној модернизацији пољопривреде 
на породичним газдинствима. Уколико се погледа структура кућедомаћина према нивоима образовања у 
пољопривреди (Таб. 4.3.), уочава се да, као то је и очекивано, кућедомаћини најчешће имају завршену 



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

77 

 

средњу пољоривредну школу (72,3%). Виши нивои образовања у пољопривреди међу кућедомаћинима 
слабије су заступљени - свега 6,7% кућедомаћина ових газдинстава има завршену вишу пољопривредну 
школу, док завршен пољопривредни факултет има сваки пети кућедомаћин. Да се пољопривреда и 
„газдовање“ још увек сматрају мушким занимањем јасно показује и податак о разликама у формалном 
образовању у пољопривреди према полу. Наиме, једна петина кућедомаћина мушкараца има завршену 
средњу, вишу или високу пољопривредну школу, док је свега 10% жена кућедомаћина са пољопривредним 
образовањем. Ово потврђује претходно изнети став о женама наметнутој улози кућедомаћина.  

Насупрот (оптимистичном) очекивању да процес професионализације рада у пољопривреди на 
војвођанским газдинствима није изостао, већ да само касни, подаци о завршеној школи кућедомаћина са 
формалним образовањем за пољопривреду у односу на њихову старост указују управо обрнуто. Наиме, тек 
сваки пети кућедомаћин има образовање у пољопривреди, при чему се уочава да је међу кућедомаћинима 
мешовитих газдинстава већи број њих са средњим, вишим и високим пољопривредним образовањем79. 
Такође, кућедомаћини мешовитих газдинстава који имају пољопривредно образовање имају, уједно, и 
повољнију образовну структуру80 која је последица њиховог (делимичног) запошљавања ван газдинства81. 
Ово, заправо, указује на то да процес професионализације рада у пољопривреди на породичним 
газдинствима не само да касни, већ се, у суштини, није ни одиграо (Стојанов, 2004: 214-226).  

Супротно очекивању да ће млађи кућедомаћини који имају пољопривредно образовање имати и 
повољнију образовну структуру (односно, да ће бити више оних са вишим и високим образовањем), према 
подацима, највеће учешће оних са завршеном вишом пољопривредном школом и пољопривредним 
факултетом је међу кућедомаћинима старости од 50 до 59 година (Таб. 4.4.). Претпоставка је да је висока 
заступљеност кућедомаћина старих 50–59 година са вишим и високим пољопривредним образовањем 
(56%) резултат њиховог повратка бављењу пољопривредом на породичном газдинству. Наиме, сматра се 
да је један део ових кућедомаћина раније био запослен у државном/друштвеном сектору пољопривреде, 
као стручњаци за одређене области пољопривредне производње. Према подацима о старосној структури, 
претпоставља се да се највећи део кућедомаћина старости 50-59 година школовао у периоду од друге 
половине 1960-их до почетка 1980-их година. Овај период одговара времену формирања великих 
агрокомплекса на подручју Војводине, као и пољопривредних задруга, економија и сл. у којима је била 
потребна стручна, висококвалификована радна снага. Такође, претпоставка је да се један део њих, након 
расформирања и приватизације агрокомбината, оставши без посла, вратио на породична имања.  

                                                           
79 Према подацима, 28,9% кућедомаћина мешовитих газдинстава има образовање за пољопривреду, док је међу 
кућедомаћинима чисто пољопривредних газдинстава њих 15,7% са пољопривредним образовањем.  
80 Међу овим кућедомаћинима, њих 28,3% има завршен пољопривредни факултет, а 8% завршену вишу 
пољопривредну школу. За разлику од овог, међу кућедомаћинима чисто пољопривредних газдинстава, њих 13,5% је 
са високим, а 5,4% са вишим образовањем за пољопривреду.  
81 Међу запосленим кућедомаћинима мешовитих газдинстава, њих 45,1% има више и високо пољопривредно 
образовање, док је међу кућедомаћинима ових газдинстава који су радно активни на газдинству њих 27,8% њих са 
вишим и високим пољопривредним образовањем.  
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Табела 4.4. Завршена школа кућедомаћина породичних газдинстава са пољопривредним образовањем, према 
годинама старости (у %) 

Ниво и врста образовања 
Старост кућедомаћина (године) 

18 - 29 30 - 39 40 - 49 50 – 59 60+ 

Средња пољоп. школа 85,7 81,7 84,1 44,0 52,9 

Виша пољоп. школа 7,1 3,3 3,7 14,0 11,8 

Пољопривредни факултет 7,1 15,0 12,2 42,0 35,3 

Укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Како онда објаснити карактеристике образовне структуре младих и млађих кућедомаћина који имају 
формално пољопривредно образовање. Наиме, и у овој генерацији кућедомаћина присутан је проблем 
физичке, али и финансијске доступности институција вишег и високог образовања у пољопривреди. 
Највећи део кућедомаћина у овој старосној групи се школовао током 1990-их, као и почетком 2000-их 
година. Општи друштвени контекст постсоцијалистичке трансформације и друштвене кризе условили су 
недостатак финансијских средстава за настављање школовања. Осим овог, слом друштвеног сектора 
пољопривреде деловао је демотивишуће на младе пољопривреднике-кућедомаћине да наставе са 
образовањем јер је, практично, нестао цео сектор у коме су они, као стручњаци, могли да се запошљавају, 
али и да, при томе, буду активни у пољопривреди на својим имањима. Стога је сасвим очекивано да међу 
младим и млађим кућедомаћинима највећи број њих има завршену средњу (пољопривредну) школу (Таб. 
4.4. и Таб. 4.5.).     

Табела. 4.5.  Образовна структура кућедомаћина породичних газдинстава у Војводини, према годинама старости 
(у %) 

Ниво и врста 
образовања 

Старост кућедомаћина (године) 

18 - 29 30 - 39 40 - 49 50 – 59 60+ 

1. Основна школа 7,3 19,2 14,9 30,3 45,9 

2. Средња школа 78,2 70,9 75,9 53,2 40,5 

3. Виша школа 3,6 1,7 4,0 7,4 5,4 

4. Факултет 10,9 8,1 5,2 9,0 8,1 

Укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Ипак, уочава се да међу кућедомаћинима, без обзира на то да ли имају пољопривредно образовање, са 
порастом година живота расте и учешће оних са нижим нивоима образовања (непотпуна/завршена 
основна школа). Тако, међу кућедомаћинима који имају 60 и више година, чак 45,9% има само основно 
образовање. Како наводе Цвејић и сарадници (2010: 78) одлука о престанку образовања (односно, 
напуштању школе) је код старије генерације сеоског становништва била првенствено условљена тзв. 
спољашњим разлозима (нпр. притисак породице), док су код млађе генерације чешће присутни 
индивидуални разлози за прекид школовања, попут недостатка интересовања. 
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Највећи број кућедомаћина није у сталном радном односу (укупно 964 или 88%). Они кућедомаћини који су 
стално запослени, најчешће су запослени у приватном сектору (56,1% стално запослених кућедомаћина). 
Као и у случају свих чланова газдинстава који имају стално запослење, тако је и код кућедомаћина највећи 
број њих запослен у предузећима чија је делатност непосредно везана за пољопривреду, лов и шумарство 
(укупно 55 или 41,7%). Међу кућедомаћинима има укупно 27 пензионера (2,5%). Радна активност 
кућедомаћина не показује значајнију разлику у односну на њихову полну припадност. Однос између 
мушкараца и жена кућедомаћина у групи оних који су делимично радно активни на газдинству и оних који 
су у потпуности радно активни на газдинству је приближно исти82. За разлику од полне структуре, у 
старосној структури кућедомаћина са и без сталног запослења присутне су неке уочљиве разлике. Оне се 
састоје, пре свега, у нешто нижој просечној старости кућедомаћина са сталним запослењем ван газдинства 
(46,6 година у односу на 47,1 годину колико износи просечна старост кућедомаћина који немају стално 
запослење). Осим овог, значајна и разлика у уделу младих кућедомаћина (до 35 година старости). Тако, 
међу онима који немају стално запослење, удео младих кућедомаћина износи 13,8%, док међу 
кућедомаћинима који су сталном радном односу тек је 9,8% младих кућедомаћина што указује на то да са 
запошљавањем ван газдинства млади показују да су мање заинтересовани за рад на породичном имању. 
Такође, могуће је и да међу родитељима младих који су се запослили ван газдинства постоји део оних који 
не желе да им се деца баве пољопривредом или сматрају да за млади то немају времена па услед тога не 
препуштају „газдовање“ млађима. Такође, веће учешће младих до 35 година старости у групи 
кућедомаћина који немају запослење ван газдинства указује на проблем отежаног запошљавања младих у 
селу у условима постсоцијалистичке трансформације.   

Питање старости кућедомаћина најнепосредније је повезано са питањем наследника на поседу. Овај 
проблем један је од суштинских с обзиром на то да одређује будућност самог газдинства, као и квантитет и 
квалитет расположивих унутрашњих развојних потенцијала. У зависности од тога да ли има наследника на 
поседу, кућедомаћин доноси стратешке одлуке о образовању и радној активности деце, куповини и/или 
дугорочном најму земље, структури производње (подизању вишегодишњих засада, куповини већег броја 
крупне стоке и сл.), набавци крупне механизације, улагању у привредне објекте, узимању дугорочних 
кредита и сл. Како истичу Тејлор, Норис и Хауард (Taylor, Norris, Howard, 1998: 553), с обзиром на то да је 
породично газдинство више од породичног посла, питање наслеђивања је од суштинске важности за 
његову економску виталност, како у датом тренутку, тако и у будућности. Важност наслеђивања 
породичног поседа састоји се у томе што цео сектор пољопривреде која се обавља на породичним 
газдинства изузетно (могло би се чак рећи искључиво) зависи од смене генерација, односно, 
саморепродукција је у овом привредном сектору, али и у сељаштву као друштвеном слоју најизраженија.  
При томе, иако је питање наследника на газдинству „вечити“ проблем, како у теоријском, али још више 
практичном смислу, важно је указати на то да у његовом истраживању нужно у обзир треба узети 

                                                           
82 Међу кућедомаћинима који нису стално запослени, однос мушких и женских кућедомаћина у посматраним 
подгрупама износи 95,5% : 4,5%, док је међу кућедомаћинима који имају стално запослење 95,3% мушкараца и 4,7% 
жена.  
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временски контекст који се огледа у карактеристикама аграрне и руралне друштвене структуре. Заправо, 
могло би се рећи да питање наследника на поседу, иако тежи истом „одговору“, има другачију конотацију 
у традиционалним (сељачким) и савременим друштвима у којима је породично газдинство углобљено у 
савремене друштвене процесе. У традиционалним, сељачким друштвима у којима су газдинства почивала 
на вишегенерацијској и широј сродничкој повезаности неколико породица, питање наследника 
подразумевало је избор новог породичног старешине који ће управљати породичним имањем. У овим 
условима, питање наследника на поседу подразумева одлуку кућедомаћина и осталих одраслих мушких 
задругара о томе који је наследник (син) најадекватнији да управља породичним имањем. Овде је, 
заправо, реч о вишеструком избору, с обзиром на то да је на газдинству било више потенцијалних 
наследника, као и да је број оних који су намеравали да се баве пољопривредом био већи. Заправо, све 
док економска репородукција газдинства зависи од „расположивог броја руку“, и поред више 
потенцијалних наследника, дељење газдинства није било опција јер би тиме биле угрожене основе 
његовог опстанка.  

Међутим, са променама у аграрној/руралној друштвеној структури долази и до промена у контексту у 
којем се питање наследника на поседу разматра. Тако, први корак промена односи се на измене у 
породичном саставу и структури. „Распадањем“ породичне задруге и стварањем инокосних сеоских 
породица (које по саставу, структури, односима међу члановима, породичним улогама, броју деце и сл. 
почињу да „личе“ на породице у градским насељима), различити наследници полажу своје право на 
породично имање. У овим случајевима, деоба газдинства, а тиме и фрагментација производних ресурса 
(радне снаге, земљишног поседа, техничке основе рада, финансијског капитала и сл.) је неминовна. Други 
важан елемент који треба узети у обзир приликом анализе питања наследника на поседу модерног 
породичног газдинства јесте процес деаграризације. Наиме, одлазак радноактивних из пољопривреде, као 
и напуштање породичног газдинства као места живота условило је „борбу за наследника“.  Стога, могло би 
се рећи да је данас питање избора наследника породичног газдинства још непосредније повезано са 
његовим опстанком.   

Према Фенелу (Fennel, 1981: 19 -21; наведено према: Bohak, Borec, 2009: 130), наслеђивање породичног 
газдинства подразумева не само пренос власништва и управљачких функција, већ се овај краћи или дужи 
процес односи и на трансфер знања, рада, вештина и контроле. Према групи аутори (Livada, Perović, 1974: 
157), под наследником на поседу сматрају све „сва мушка лица који живе на господарству или су 
привремено одсутна (нпр. ради школовања, сезонског рада и сл.), а од кућедомаћина су млађа најмање 
10 година“. Иако се на основу приказаних података из различитих истраживања недвосмислено може 
закључити да у управљању газдинством доминира патријархални образац, из теоријског одређења 
наследника на поседу никако не би требало искључити потенцијалне наследнице. Тако, овде ће се под 
наследником на поседу подразумевати сва пунолетна лица са завршеним школовањем која су радно 
активна на породичном газдинству, а која су од кућедомаћина млађа најмање 15 година. На овај начин, 
дефинисање ко може бити потенцијални наследник јасно је омеђено социокултурним обележјима чланова 
породичних газдинстава. Искључивањем оних чланова чије је образовање још у току, као и оних који, иако 



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

81 

 

живе у домаћинству, раде ван гадинства настојало се јасно указати на то да би наследник требало да буде 
онај који је сопственим избором или на основу сопствених социјалних шанси „везан“ за породично имање. 
Тако се искључује могућност каснијег „гашења“ породичног имања.  

У овом контексту анализирају се и обележја младих који живе (и раде) на породичним газдинствима у 
Војводини, с обзиром да су они базична група из које се регрутују наследници. При томе се под младима 
подразумевају чланови газдинстава стари између 15 и 29 година живота који живе на породичним 
газдинствима и који се, као друштвена група, одликују специфичном динамиком промена социокулутурних 
обележја што утиче не само на промене њихових улога и положаја, већ и на сва три анализирана аспекта 
репродукције газдинстава. Посебна пажња обраћа се на школовање младих као канал друштвене 
покретљивости, а потом и на њихову радну улогу.  

Иако домаћа руралносоциолошка мисао континуирано упозорава на проблем миграција село – град где 
највећи део (неповратних) миграната чине управо млади са села чиме се (опет неповратно) деградира 
рурални капитал, али и укупни развојни потенцијали породичних газдинстава и пољопривреде, још од 
средине 1970-их није било потпуног и систематичног научног истраживања ове социо-демографске групе83. 
Парцијална истраживања (најчешће ограничена на једну локалну сеоску заједницу) истичу немогућност 
запошљавања и немогућност образовања као доминантне проблеме са којима се млади у селу сусрећу 
(Сокић, 2005; Bandin, 2009; Marković-Krstić, 2005). Млади у селима у Војводини данас чине 18,7% укупне 
сеоске популације, односно, 40,3% младих у Војводини живи на селу (Попис, Становништво – књига 2, 
2012: 64). Свега 3,4% од укупног броја домаћинстава у сеоским насељима у Војводини су она која се воде 
на младе између 15 и 29 година старости (Попис, Становништво – књига 13, 2012: 54) – реч је о доминантно 
породичним домаћинствима (чак 78,7%). Према подацима претходног пописа, на газдинствима у 
Војводини живело је нешто више од 103.000 (или 16,7%) младих старости између 15 и 27 година (Попис, 
Пољопривреда – књига 3, 2004: 18). Најмањи удео младих живи на чисто пољопривредним газдинствима 
(15,2%).  

За разлику од овог, на анализираним породичним газдинствима у Војводини удео младих је значајно већи 
(22,8%). То је последица повољније старосне структуре чланова ових газдинстава у односу на сеоско 
становништво у Војводини, као и у односу на чланове војвођанских чисто пољопривредних и мешовитих 
газдинстава. На анализираним мешовитим газдинствима скоро ¼ (24,4%) од укупног броја чланова су 
млади. Млади који живе на анализираним породичним газдинствима су најчешће деца кућедомаћина 
(80%), док су знатно ређе његови унуци (2,2%) или су са кућедомаћином повезани бочним сродством 
(браћа и сестре – 3,1%). Доминантан сроднички однос потврђује став о преовлађујућој двогенерацијској 
породици у селу, али и указује на продужено трајање детињства у оквирима родитељске породице. Дужи 
останак у родитељској породици условљен је и продуженим трајањем образовања (што показују и касније 

                                                           
83 Овде се мисли на истраживање „Друштвени положај и оријентација сеоске омладине СР Хрватске“ у којем су 
учествовали истраживачи Центра за социологију села, града и простора Института за друштвена истраживања 
Свеучилишта у Загребу (Dilić, 1977).   
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приказани резултати), а самим тим и каснијим ступањем у радне односе чиме би се стекла финансијска 
основа за самосталан живот. Такође, на основу других истраживања о проблемима младих (Tomanović i 
saradnici, 2012) претпоставља се да је процес индивидуализације младих чланова породичних газдинстава 
отежан проблемима у вези са њиховим запошљавањем, посебно отежаним запошљавањем, као и 
неповољним условима рада (ниске зараде, нестабилне зараде, непостојање и непримењивање адекватне 
правне заштите на раду, страх од губитка посла, „растегљиво“ радно време, несразмера између висине 
зараде и радних активности) што младе у селу (али у савременом српском друштву, уопште) чини 
економски зависним на дужи рок.       

Табела 4.6. Образовна стуктура младих чланова породичних газдинстава у Војводини, према полу  

Старост 

Пол 

Мушки Женски Укупно 

Број % Број % Број % 

Завршено школовање  268 47,4 184 37,1 452 42,6 

1. Без школе 1 0,2 1 0,2 2 0,2 

2. Основна школа  31 5,5 14 2,8 45 4,2 

3. Средња школа 219 38,8 145 29,2 364 34,3 

4. Виша школа 4 0,7 15 3,0 19 1,8 

5. Факултет  13 2,3 9 1,8 22 2,1 

Школовање у току 297 52,6 312 62,9 609 57,4 

1. Основна школа  104 18,4 77 15,5 181 17,1 

2. Средња школа 119 21,1 132 26,6 251 23,6 

3. Виша школа 7 1,2 9 1,8 16 1,5 

4. Факултет  67 11,9 94 18,9 161 15,2 

Укупно 565 100 496 100 1.061 100 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

О продуженом образовању сведоче и подаци да се већина младих на анализираним породичним 
газдинствима и даље школује (Таб. 4.6.). Удео младих чије је школовање у току је нешто већи на 
мешовитим него на чисто пољоривредним газдинствима. Наиме, међу овом групом младих већи је број 
оних који похађају вишу и високу школу, школујући се већином за непољопривредна занимања. Tако, међу 
младима на мешовитим газдинствима, њих 20,3% похађа неку вишу школу и факултет, док је на чисто 
пољопривредним газдинствима 14,3% оних који настављају своје школовање у некој вишој или високој 
школи.  

Наравно, са порастом година живота, смањује се и обухват младих чије је школовање у току. Тако, у узрасту 
од 15 до 19 година чак 96% младих са породичних газдинстава пођаха неку (основну или средњу) школу. У 
узрасту од 20 до 24 године, њих 55,4% се школује (најчешће на факултету или завршава средњу школу). 
Међу младима старости 25 до 29 година, 1/5 се и даље школује, при чему се овде најчешће ради о високом 
образовању. Уочава се да млади са чисто пољопривредних газдинстава, у све три посматране старосне 
категорије, имају мањи обухват школовањем што посредно може да укаже на неједнакости у доступности 
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образовања ове две категорије младих у селу84. Нешто слично потврђују и резултати EUROSTUDENT V (Savić, 
Živadinović, 2016: 30) према којима су студенти чији се родитељи баве тзв. једноставним занимањима (у 
која се убраја и бављење пољопривредом) значајно мање заступљени у укупном студентском телу.  

Претпоставка је да су нижи укупни приходи, а тиме и мањи удео укупног породичног буџета једна од 
препрека за наставак школовања младих са чисто пољопривредних газдинстава. Осим тога, чини се да су 
још увек присутне разлике у вредновању образовања између чланова чисто пољопривредних и мешовитих 
газдинстава, посебно у оним случајевима где постоји већ донета одлука о наслеђивању породичног 
имања. Тада се примењује традиционално „правило“ о довољности средњег (ређе, само основног) 
образовања као образовне основе за бављење пољопривредом на породичном газдинству. То значи да 
млади у овим случајевима раније прекидају школовање како би се што пре активно и у потпуности 
укључили у процес привређивања. Нижи обухват образовањем младих са чисто пољопривредних 
газдинстава може се приписати и разликама у културном капиталу породица из којих потичу. На трагу 
Бурдијеовог разликовања типова културног капитала, можемо да претпоставимо да се овде ради о нижем 
урођеном и опредмећеном културном капиталу младих са чисто пољопривредних газдинстава који се у 
тзв. прелазним тачкама у процесу образовања појављује као ограничавајући чинилац преласка на више 
образовне нивое.  

Међу младима на анализираним породичним газдинствима уочавају се и родне разлике у образовној 
структури. За разлику од традиционалних сељачких друштава и породичних газдинстава где је женама 
формално образовање (често и само елементарно описмењавање) било недоступно или тешко доступно, 
данас је, барем када је реч о анализираним газдинствима, ситуација битно измењена управо у корист 
девојака. Тако, удео девојака са породичних газдинстава чије је школовање у току је за 5% већи у односу на 
удео младића који се тренутно школују (Таб. 4.6.). Уједно, обухват школовањем, посебно када је реч о 
вишем и високом образовању знатно је већи међу девојкама85. Наиме, демократизација образовања, 
жеља да се „побегне“ од села, а пре свега из пољопривреде, као и промене на тржишту рада, уз делимичну 
трансформацију патријархалног породичног система вредности и родног режима, условили су промене 
животних аспирација девојака у селу. То је довело и до промене у њиховом ставу према образовању, 
посебно према продуженом школовању. Поред овог, како наводи Кораћ (1990: 123-124) променама у 

                                                           
84 Међу младима на чисто пољопривредним газдинствима старости 15 до 19 година, њих 95,4% се школује, док се у 
истој старосној групи младих са мешовитих газдинстава школује 96,9% од њиховог укупног броја. Највећа разлика у 
обухвату образовањем је у старосној групи 20 до 24 године. Тако се међу младима ове старости који живе на чисто 
пољопривредним газдинствима школује њих 50%, док се међу младима истог узраста на мешовитим газдинствима 
школује чак 63,2%. На чисто пољопривредним газдинствима међу младима старости 25 до 29 година школује се 
17,2%, док се међу младима у овој старосној групи на мешовитим газдинствима школује 23,6%.  
85 Од укупног броја девојака на породичним газдинствима у Војводини, њих 96,4% у старосној групи од 15 до 19 
година се тренутно школује, у групи 20 до 24 године школује се 64,1% од укупног броја девојака, док се у групи 25 до 
29 година школује 27,0% девојака. Управо, у овој последњој старосној групи је и највећа разлика у односу на младиће 
на газдинствима у Војводини којих се школује 13,2%.   
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односу према образовању допринео и став породице, односно, родитеља који образовање ћерке виде као 
нови облик мираза, тачније најпропулизивнији канал њихове социјалне покретљивости. Уједно, како 
истиче Кораћ (1990: 125), улагање у образовање женске деце види се и као породична накнада за 
ускраћеност приликом наслеђивања имовине (земље, породичне куће и сл.). Ово потврђују и подаци о 
обухвату младића, односно, девојака појединим нивоима школовања. Најмањи обухват вишим нивоима 
школовања (виша и висока школа) уочен је међу младићима на чисто пољопривредним породичним 
газдинствима (19,6% од укупног броја младића на овим газдинствима који се школују) јер је њихова 
(породична) улога одређена производном оријентацијом газдинства – они ће бити наследници поседа и 
настављачи породичне пољопривреде. За разлику од овога, највећи обухват младих вишим и високим 
образовањем је међу девојкама на мешовитим (33,9% од укупног броја девојака на овим газдинствима 
који се школују) и чисто пољопривредним газдинствима (31,3% од укупног броја девојака на овим 
газдинствима који се школују). 

Промене у аспирацијама младих у селу одавно су условиле и промене у начинима на који они покушавају 
да их остваре, односно, „садашња генерација сеоске омладине има знатно више аспирације у односу на 
животни стандард него што им то може осигурати доходак из индивидуалне пољопривреде“ (Livada, 
Perović, 1974: 195). Досадашња истраживања и анализе улоге и положаја младих у селу јасно су показала 
да је образовање изузетно важан канал њихове социјалне покретљивости (Dilić, 1977; Malešević, 2001; 
Žutinić, Bokan, 2008). Поред овог, како наводи Мојић (2012: 83), јасне су емпиријске потврде да се школска 
спрема и степен урбанизованости насеља фактор „оцене промена у процесу постсоцијалистичке 
трансформације“ међу младима у Србији. Аутор наводи значајне разлике у квалификацији уочених 
друштвених промена међу младима у зависности од наведених фактора, при чему се млади у селу (који 
уједно имају нижи ниво образовања) могу представити као својеврсни транзициони губитници јер тек ¼ 
њих перцепира промене као позитивне (Mojić, 2012: 83).  

Стицање образовања (које за последицу има промену занимања у односу на родитеље и потенцијално 
узлазну вертикалну међугенерацијску покретљивост) главни је чинилац сва три облика социјалне 
покретљивости младих у селу што овој друштвеној групи обезбеђује епитет најдиманичније сеоске 
друштвене групе. У образовној стуктури младих на анализираним породичним газдинствима доминирају 
они са завршеном средњом школом (Таб. 4.6.). Родно условљене разлике у образовној структури постоје, 
али нису јако изражене. Оне, пре свега, подразумевају то да младићи раније завршавају/прекидају своје 
школовање, што показује већи удео њих са завршеном основном и средњом школом у односу на девојке. 
Такође, присутне су и разлике у образовним структурама младих према типу газдинства на коме живе. 
Међу младима на чисто пољопривредним газдинствима нешто је већи број оних са завршеним основним и 
средњим образовањем (94%), док је међу младима на мешовитим газдинствима више оних са вишим и 
високим образовањем (14,3%). Образовање, као канал социјалне покретљивости, за већину младих у селу 
је, пре свега, прилика за бег од пољопривреде. Ово потврђује и податак да међу младима на породичним 
газдинствима свега 17,5% има пољопривредно образовање, од чега је у највећем броју случајева реч о 
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завршеној средњој пољопривредној школи86. Млади са образовањем у пољопривреди (посебно на чисто 
пољоривредним газдинствима) живе на имањима која располажу већим поседом и која чешће узимају 
веће површине земље у закуп, на прогесивним газдинствима која имају јасно изражену намеру да улажу у 
производне факторе (куповина земље и/или пољопривредне механизације), као и на газдинствима на 
којима и сам кућедомаћин има пољопривредно образовање. На овај начин, ова породична газдинства 
показују јасан став према пољопривреди као извору прихода на газдинству, али и развојној шанси јер се, у 
овом контексту, образовање младих у пољопривреди сматра инвестицијом на дужи рок.     

Табела 4.7. Млади на породичним газдинстава са пољопривредним образовањем, према типу газдинства, полној 
структури, радној активности и положају у домаћинству 

Обележје 

Тип газдинства 

Мешовита 
газдинства 

Чисто 
пољопривредна 

газдинства 
Укупно 

1. Укупно  423 638 1.061 

2. са образовањем у пољопривреди 31 (7,3%) 48 (7,5%) 79 (7,4%) 

    2.1. мушки/женски пол  
28 / 3 

(90,3% / 9,7%)   
34 / 14 

(70,8% / 29,2%) 
62 / 17 

(78,5% / 21,5%) 

    2.2. активно ван газдинства/активно 
            на газдинству  

10 / 21 
(32,3% / 67,7%) 

0/48  
(0 / 100%) 

10 / 69 
(12,7% / 87,3%) 

    2.3. кућедомаћини  6 (19,4%) 8 (16,7%) 14 (17,7%) 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

У односу на потребе репродукције породичних газдинстава, карактеристике образовне структуре младих 
имају и позитивне, али и негативне аспекте. У првом случају, образовање младих јача њихов лични, 
културни и социјални капитал па тиме може да олакша проналажење адекватних решења за проблеме са 
којима се сусрећу на породичном газдинству. Осим овог, образованији млади постају свеснији шире 
друштвене условљености живота на газдинству и бављења пољопривредом, пре разумеју значај 
иновирања производње, спремнији су да прихвате и примењују иновације на сопственом газдинству и сл. 
Међутим, према расположивим подацима уочава се да се већина младих на породичним газдинствима 
школује за непољопривредна занимања (Таб. 4.7.) - свега 7,4% младих на породичним газдинствима има 
пољопривредно образовање, а од тога је више од 2/3 мушкараца. На мешовитим газдинствима, учешће 
младих жена са пољопривредним образовањем је на најнижем нивоу што показује њихову јасну 
опредељеност у погледу избора занимања. Такође, у овој групи младих доминирају они који су 
радноактивни на газдинству. Ово, заправо, указује на њихову слабу пропулзивности на тржишту радне 
снаге.   

                                                           
86 На чисто пољопривредним газдинствима, 16,9% младих са завршеном школом има пољопривредно образовање, 
док је њихов удео на мешовитим газдинствима нешто већи (18,5%).   
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Осим образовања, улога младих у репродукцији породичних газдинстава може да се сагледа и кроз 
њихову радну активност. Важна специфичност газдинстава јесте породична радна снага што се реперкутује 
и на радну улогу младих. За разлику од породичних газдинстава у традиционалним сељачким друштвима у 
којима је појединац започињао свој радни век веома рано, са свега четири или пет година (Митровић, 
1998: 177; First, 1981: 69; Bandin, 2009: 99-100), а до своје 20. године био већ искусан ратар/сточар, 
модернизација рада у пољопривреди, пре свега, примена механизације, као и промене у начину рада (нпр. 
примена пестицида, хербицида и сл.) условили су смањење потребе за радном снагом, што се 
рефлектовало и на касније укључивање деце у радне процесе. С друге стране, делимична трансформација 
патријархалног система вредности и њему одговарајућих породичних норми које су одређивале и 
породичне улоге (као и њихове међусобне односе) довели су до тога да се деца и млади не посматрају 
више само кроз своју инструменталну димензију, већ да они постају и вредност по себи.  

Поменути пораст значаја образовања у савременим друштвима такође је условио промене у радној улози 
младих у селу тако што је продужено (најчешће, непољопривредно) образовање условило касније и 
(чешће) парцијално ангажовање младих у пољопривреди на газдинству. Међутим, на анализираним 
породичним, посебно чисто пољопривредним газдинствима, и поред свих наведених промена, млади се и 
даље раније уводе у радни процес, посебно у односу на своје вршњаке са непољопривредних газдинстава, 
а још више у односу на младе из урбаних средина. Наравно, неповољан положај породичних газдинстава у 
нашој пољопривреди у претходном веку, али и услови постсоцијалистичке трансформације довели су до 
тога да пољопривреда за већину младих у селу постане (и остане) непожељно занимање (Livada, Perović, 
1974: 186-201). Непожељност бављења пољопривредом не произилази само из услова који долазе 
„споља“, већ одвраћању младих од пољопривреде (и села) доприносе и сами родитељи „претећи“ им 
останком на газдинству уколико не буду извршавали своје школске обавезе, као и својим ставом да не би 
желели да им се деца баве пољопривредом (Новаков, 2010a: 118).  

Међу младима на анализираним породичним газдинствима, 42,6% је радноактивно, било у пољопривреди 
на газдинству, било да има запослење ван газдинства. Младићи имају већу стопу активности од девојака 
(Таб. 4.8.), посебно када је реч о мешовитим газдинствима, што је, како је показано, резултат продуженог 
трајања образовања девојака на овим газдинствима и њиховог каснијег ступања у радни однос, како ван 
газдинства, тако и у пољопривреди на газдинству. Међу младићима на чисто пољопривредним 
газдинствима највећи је број радно активних (49,1%).  
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Табела 4.8.  Радна активност младих на породичним газдинствима у Војводини 

Радна 
активност 

Чисто пољопривредна 
газдинства 

Мешовита газдинства Укупно 

Мушко Женско Укупно Мушко Женско Укупно Мушко Женско Укупно 

На 
газдинству 

163 
(57,4%) 

121 
(42,6%) 

284 
(100,0%) 

67 
(39,8%) 

30 
(17,9%) 

97 
(57,7%) 

230 
(50,9%) 

151 
(33,4%) 

381 
(84,3%) 

Ван 
газдинства 

0 0 0 
38 

(22,6%) 
33 

(19,6%) 
71 

(42,3%) 
38 

(8,4%) 
33 

(7,3%) 
71  

(15,7%) 

Укупно 
163 

(57,4%) 
121 

(42,6%) 
284 

(100,0%) 
105 

(62,5%) 
63 

(37,5%) 
168 

(100,0%) 
268 

(59,3%) 
184 

(40,7%) 
452  

(100,0%) 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Као што је и претпостављено, радна активност младих на чисто пољопривредним газдинствима је већа у 
односу на радну активност младих на мешовитим газдинствима. Са порастом година живота, увећава се и 
радна активност младих. Притом, млади на чисто пољопривредним газдинствима имају већу стопу 
активности у све три посматране старосне групе што потврђује претходно изнету тезу о њиховом ранијем и 
интензивнијем укључивању у процес рада на газдинству87. Такође, већина младих на газдинствима је 
делимично или потпуно радноактивна на породичном имању (Таб. 4.8.). При томе, мора се поставити 
питање колико је бављење пољопривредом на породичном имању њихов избор или наметнута нужност. 
Претпоставка је да избору занимања претходи избор одговарајуће школе. Ако се у обзир узме број младих 
који су активни на газдинству, а имају образовање у пољопривреди88, тада може да се закључи да је 
бављење пољопривредом на породичном имању пре резултат (неповољног) сплета околности, односно, 
немогућности да се пронађе запослење ван газдинства које одговара завршеном образовном профилу89. 
Стога, јасно је да је мотивација младих за останак на породичном газдинству и бављење пољопривредом 
на ниском нивоу. Ово може да се означи и као универзални проблем, карактеристичан не само за 

                                                           
87 Међу младима на мешовитим газдинствима узраста 15 до 19 година, њих 3,1% је активно, док је на чисто 
пољоривредним газдинствима у овој старосној групи активно 4,6% младих. У наредној старосној групи (20 до 24 
године) на мешовитим газдинствима активно је 36,8% младих, а на чисто пољопривредним газдинствима њих 50%. 
Међу младима старим од 25 до 29 година, на мешовитим газдинствима активно је њих 76,4%, а на чисто 
пољопривредним газдинствима је активно чак 82,7%.     
88 Од укупног броја младих на породичним газдинствима који су радно активни, њих 17,5% има образовање у 
пољопривреди. Реч је претежно средњешколском образовању.   
89 Наиме, претпоставља се да је много ређи сценарио према којем је појединац остао да ради на породичном 
газдинству, а да није могао да задовољи потребу за образовањем у пољопривреди. Наиме, према подацима 
Министарства просвете и науке, на подручју Војводине делује најмање девет средњих пољопривредних школа 
(Вршац, Панчево, Зрењанин, Бач, Футог, Рума, Сремска Митровица, Сомбор, Бачка Топола) чији распоред омогућава 
потпуни територијални обухват Војводине (http://www.mpn.gov.rs/sajt/ustanove-skole.php).  

http://www.mpn.gov.rs/sajt/ustanove-skole.php
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савремено српско друштво, већ и за друштва са пољопривредом која је развијенија од наше и у којој 
пољопривреда на породичним газдинству има сасвим другачију традицију од наше90. 

Немогућност избора, а тиме и ниска мотивација за рад у пољопривреди не одражава се само на 
(не)задовољство младих сопственим животом и постигнућима, већ има и шире друштвене последице. 
Наиме, немогућност избора приликом доношења одлука наметнута је како „изнутра“ (сопственим 
социокултурним обележјима), али и „споља“ (родитељским/породичним ставом, лимитираном понудом 
послова на (руралном) тржишту рада, недостатком одговарајућих локалних институција и организација 
намењених младима, ограниченим породичним буџетом и сл.). У оваквим условима, останак на 
породичном имању за један део младих поима се као неуспех. Самим тим, они који су приморани да остају 
на газдинствима и у пољопривреди мање су заинтересовани за модернизацију рада у пољопривреди што, 
на дужи рок, отежава репродукцију газдинстава. Такође, може се поставити и питање колико ће ови млади 
бити заинтересовани да преузму улогу кућедомаћина. 

Међу младима на анализираним породичним газдинствима, њих 55 су кућедомаћини, и то 33 чисто 
пољопривредна и 22 мешовита газдинства. На газдинствима ових младих кућедомаћина живи укупно 205 
чланова, односно, једно газдинство просечно броји 3,7 чланова. Мешовита газдинстава у овој групи 
газдинстава имају нешто већи просечан број чланова91. За ова газдинства карактеристично је да је, 
формално, извршен трансфер власничких и управљачких функција на млађу генерацију, али да родитељи 
(а не ретко и бабе и деде) кућедомаћина настављају да живе на породичном имању, у истом домаћинству. 
Тако, у 48 домаћинстава (87,2% домаћинстава са кућедомаћином до 29 година старости) кућедомаћин 
живи заједно са, најчешће, оба родитеља. Ово указује на значајно присуство вишегенерацијских, 
вертикално проширених породица међу сеоским породицама, што је уочено и у другим истраживањима 
(Miletić-Stepanović, 2011). Осим питања које се односи на карактеристике и квалитет породичних односа у 
вертикално проширеним породицама (што је овде додатно „обојено“ заједничким радом на породичном 
имању), може се поставити и питање доношења одлука о газдинству. Наиме, поставља се питање ко заиста 
доноси одлуке, односно, колико је формална предаја власничких функција условила и стваран трансфер 
управљачких функција. Ово, у суштини, подразумева питање дистрибуције моћи у одлучивању, односно, 
аутономности младог кућедомаћина да доноси одлуке од значаја за организацију и усмеравање 
производње на газдинству. При томе, уочава се да је и овде, као и у случају свих анализираних породичних 
газдинстава, присутан веома изражен патрилинеаран образац наслеђивања поседа, без обзира на то да ли 
на газдинству има или не женских наследника92.  

                                                           
90 О недостатку избора и специфичностима рада у пољопривреди на газдинству говоре Оклер и Ванони (Auclair, 
Vanoni, 2004: 86-91) када анализирају проблем атрактивности сеоских подручја за младе. 
91 На мешовитим газдинствима младих кућедомаћина у просеку живи четири члана, док на чисто пољопривредним 
газдинствима живи 3,5 чланова.    
92 Од укупно 55 газдинстава у овој групи, кућедомаћини су мушког пола у случају 54 породична газдинства. 



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

89 

 

Кућедомаћини су већином неожењени (78,1%) што (делимично) објашњава заједнички живот са 
родитељима у истом домаћинству. Ово такође указује на одложен нупцијалитет међу младим мушкарцима 
у селу. Квалитативна социолошка истраживања показала би да ли се овде ради о пост-модерној 
трансформацији маскулинитета која слаби традиционалну представу о мушкарцу као оцу и супругу 
(Станојевић, 2015) или је пре реч о отежаном проналажењу партнерки. С обзиром на то да се међу 
младима у савременом српском друштву брак и породица и даље високо вреднују (Čikić, 2017), други 
разлог одлагања склапања брака међу младим кућедомаћинима је изгледнији.  

Највећи број младих кућедомаћина има завршену средњу школу (78,1%), а око ¼ има образовање у 
пољопривреди. За разлику од генерације својих очева, међу младим кућедомаћинима двоструко је мање 
оних са најнижим (основним) образовањем, али и мање оних са вишим и високим образовањем. Такође, у 
односу на генерацију својих очева, мање младих кућедомаћина је у радном односу ван газдинства што је и 
један од разлога за трансфер власничких и управљачких функција на газдинству. Газдинства ових младих 
кућедомаћина припадају групи газдинстава са средњим и већим земљишним поседом (72,8% газдинстава 
у овој групи располаже укупним поседом величине између 10,01 и 50 ha). Просечна величина поседа 31,7 
ha, што је нешто мање у односу на просечну величину свих поседа породичних газдинстава93.  

С обзиром на важност овог питања, анализирана су обележја породичних газдинстава с обзиром на старост 
кућедомаћина и постојање наследника. Године кућедомаћина узимају се као један од критеријума у 
одређивању типа газдинства у складу са идејом о постојању циклуса у животу породичног газдинства 
(Grbić, 1997: 115-126) који зависе од обележја самог кућедомаћина и његове породице. У иностраној 
(посебно агроекономској) литератури честа су истраживања која се баве одређивањем оптималног 
времена за пренос власничких и управљачких функција на газдинству (Miljković, 2000), као и анализом 
чинилаца који одређују овај процес, са фискалног аспекта94. Бохак, Борец и Турк (Bohak, Borec, Turk, 2010) 
наводе примере истраживања процеса наслеђивања поседа применом статистичких и економетријских 
метода. Аутори наводе (Bohak, Borec, Turk, 2010: 12) да истраживања у којима се примењују стандардне 
статистичке методе (нпр. дескриптивне статистичке методе) анализирају процес наслеђивања и чиниоце 
који на њега утичу, као и да теже дефинисању типологија фармера и наследника. С друге стране, у 
економетријским истраживањима анализирају се чиниоци који одређују процес наслеђивања из позиције 

одређивања вероватноће да на поседу буде наследник. 

 

 

                                                           
93 Породично газдинство у Војводини располаже у просеку са 34,7 ha. 
94 О факторима који детерминишу процес социјалне репродукције породичног газдинства и схватањима различитих 
аутора о овом проблему види више у: Чикић (2017).  
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Слика 4.1. Утицај именовања наследника на укупну имовину током животног циклуса газдинства95 

 

Извор: Calus, van Huylenbroeck, van Lierde (2008: 43) 

Веома корисно и теоријски утемељено схватање о процесу наслеђивања, односно, одређивању његовог 
исхода дају Калус, Ван Хујленбрoк и Ван Лирд (Calus, van Huylenbroeck, van Lierde, 2008). Аутори наводе да 
је одређивање времена трансфера власништва, управљања и моћи одлучивања на газдинству веома важно 
и са аспекта примене мера аграрне политике (Calus, van Huylenbroeck, van Lierde, 2008. 52). Притом, аутори 
користе укупну имовину газдинства (TFA – total farm assets) као индикатор намере наслеђивања поседа (Сл. 
41.). Укупна имовина газдинства се односи на финансијску вредност имовине газдинства, као и његов 
производни капацитет (Calus, van Huylenbroeck, van Lierde, 2008: 41-42.). Истраживање на узорку од 713 
белгијских газдинстава током 15-огодишњег периода је показало да је укупна имовина газдинства 
индикатор који јасно „открива везу између дугорочне оријентације газдинства и начина на који се њиме 
тренутно управља“ (Calus, van Huylenbroeck, van Lierde, 2008: 52). То значи да што је већа укупна имовина 
газдинства, то је већа вероватноћа да ће се оно социјално репродуковати. Аутори емпиријски анализирају 
и закључују да питање наслеђивања почиње да утиче на инвестиције на газдинству десет година пре него 

                                                           
95 Рана фаза се односи на почетну фазу у развоју једног породичног газдинства (након удаје/женидбе кућедомаћина 
и формирања породичног домаћинства), фаза експанзије и консолидације подразумева фазу раста и „свођења 
рачуна“, односно, утврђивања стања имовине ради доношења одлуке о даљем животу газдинства, док се последња 
фаза односи на повлачење кућедомаћина из процеса доношења одлука. Крива наследник одређен представља однос 
временске фазе и укупне имовине газдинства у ситуацији када је наследник на поседу именован. Крива наследник 
несигуран подразумева однос између временске фазе и укупне имовине газдинства у ситуацији када одлука о 
наследнику на поседу још увек није коначна и потпуно позната, док крива нема наследника подразумева однос 
између временске фазе и укупне имовине газдинства у ситуацији када социјална репродукција изостаје.  
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што долази до стварног трансфера власничких и управљачких функција (Calus, van Huylenbroeck, van Lierde, 
2008: 52-53).  

Иако је реч о агроекономском становишту, анализа процеса и исхода наслеђивања газдинства применом 
укупне имовине газдинства као индикатора може бити веома плодоносан модел, у комбинацији са 
руралносоциолошким типологијама породичних газдинстава, кућедомаћина и наследника. Притом, с 
обзиром на то да се овде питање наследника анализира као један од чинилаца модернизације рада на 
газдинству, претпоставка је да је присуство наследника на поседу, поред образовања самог кућедомаћина, 
један од кључних чинилаца који утиче на  опредељење да се рад у пољопривреди иновира и модернизује. 
Како истичу Гасон и Ерингтон (Gasson, Errington, 1993; наведено према: Sottomayor, Tranter, Costa, 2011: 
122) „фармер са наследником на поседу располаже са тзв. генерацијским улогом који се очитује у 
наследнику и који представља константан подстицај за планирање и раст“. 

У постсоцијалистичкој трансформацији српског друштва, као и условима глобалне економске кризе која 
носи додатно појачан ризик несталности запослења и примања, као и ризик од незапослености, расте 
значај прихода од пољопривредне производње. Наравно, не треба заборавити да и бављење 
пољопривредом, у гореописаним условима, такође са собом носи бројне пословне ризике, али у овом 
контексту, нова мешовитост породичних газдинстава од изузетне је важности за њихов опстанак. У таквим 
условима општег и високог ризика, питање наследника од велике важности. У складу са овим, анализирана 
су и породична газдинства у Војводини. При томе, анализирана су газдинства чији кућедомаћини имају 33 
и више година, с обзиром да је основни услов да наследник буде пунолетан.  

Табела 4.9. Број породичних газдинстава са наследником и стопа сукцесије, по окрузима 
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Севернобачки 40 1,01 15 0,55 55 0,86 

Западнобачки 29 1,18 8  0,53 37 0,98 

Јужнобачки 122 0,95 38 0,49 160 0,79 

Сремски 154 1,03 41 0,51 195 0,86 

Севернобанатски 51 0,90 13 0,45 64 0,74 

Средњебанатски 28 0,81 13 0,31 41 0,54 

Јужнобанатски 75 1,23 19 0,45 94 0,96 

Укупно 499 1,12 147 0,52 646 0,9 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

92 

 

На укупно 992 породична газдинства има 902 потенцијална наследника. Стопа сукцесије96 на овим 
газдинствима је веома висока и износи 0,9 што значи да од десет ових анализираних породичних 
газдинстава само једно нема потенцијалног наследника. Као што је и очекивано, битно се разликују стопе 
сукцесије чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава. Стопа сукцесије мешовитих газдинстава је 
знатно нижа (0,52) - половина газдинстава у овој групи нема наследника. За разлику од овог, чисто 
пољопривредна газдинства имају високу стопу сукцесије (1,12) што обезбеђује довољан број наследника за 
њихову социјалну репродукцију. Ако се подаци о броју породичних газдинстава са наследником посматрају 
у односу на ужу регионалну припадност (Таб. 4.9.), тада се уочава да подручје средњебанатског округа има 
најмањи број газдинстава са наследником (45,1% од укупног броја анализираних газдинстава у овом 
округу). Ово се може објаснити, пре свега, значајним учешћем мешовитих газдинстава међу којима, 
генерално, има мање газдинстава са наследником, али и нижим просечним бројем чланова домаћинстава 
ових газдинстава. Овоме треба додати и налазе ауторке Миладиновић (2010: 76-91) која, бавећи се 
истраживањем старачких сеоских домаћинстава у Средњебанатском округу, истиче проблем малих поседа, 
сваштарске производње, недовољне и одавно амортизоване механизације што негативно утиче на 
задржавање наследника на поседу. Проблем наслеђивања породичних газдинстава на подручју 
Средњебанатског округа потврђују и подаци о стопи сукцесије која је управо овде најнижа. Тако, на 10 
анализираних газдинстава у овом округу „долази“ чак пет газдинстава на којима нема нити једног 
наследника. Ниска стопа сукцесије подједнако обележава и мешовита и чисто пољопривредна газдинства у 
овом округу (Таб. 4.9.). Такође, нешто ниже учешће газдинстава са наследником бележи се и у 
Јужнобачком округу (56,7% од укупног броја породичних газдинстава у овом округу има наследника) где се 
овај резултат, заједно са вредношћу стопе сукцесије, може довести у везу са степеном развијености самог 
подручја, обележјима привредне структуре (претежно непољопривредне делатности), као и 
карактеристикама мреже насеља и просторне структуре становништва. Међутим, индикативан је податак 
да међу чисто пољопривредним газдинствима у Јужнобачком округу, чак 2/3 има наследника, као и да је 
стопа сукцесије, с обзиром на то да се ради о претежно урбаном и непољопривредном подручју, висока. 
Ово, заправо, указује на то да произвођачи на чисто пољопривредним газдинствима у Јужнобачком округу 
имају потенцијала, али и мотива за социјалну репродукцију с обзиром на то да се близина града/градова, а 
самим тим и тржишта, као и близина капацитета прерађивачке индустрије виде као шанса за економску 
репродукцију газдинства. Високе вредности стопе сукцесије карактеристичне су за чисто пољопривредна 
газдинства у Јужнобанатском, Севернобачком и Западнобачком округу који се традиционално сматрају 
пољопривредним регионима.  

Резултати истраживања потврђују претпоставку да су обележја социјалне репродукције битно одређена 
типом газдинства, односно, доминантним извором прихода. На примеру анализираних газдинстава 
уочавају се две линије разграничења - прва се тиче разликовања чисто пољопривредних и мешовитих 

                                                           
96 Стопа сукцесије одређена је као однос броја реалних кандидата за наследника и броја газдинстава (Livada, Perović, 
1974: 159).  
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газдинстава, а други се односи на утицај демографских, привредних, социјалних обележја ужих 
регионалних целина. Притом, поларизација у оба наведена правца подразумева суштинско разликовање у 
погледу броја газдинстава са наследником, стопа сукцесије, као и социокултурних обележја наследника. 
Оно што охрабрује јесте чињеница да чисто пољопривредна газдинства располажу нешто значајнијим 
хуманим капиталом за социјалну репродукцију. Заправо, ово указује на то да, иако се њихов број смањује, 
и даље опстаје „критична маса“ ових газдинстава која би могла да буду носиоци идеје, али и реализације 
концепта модернизације пољопривреде, и то не само у контексту примене нових техничко-технолошких 
достигнућа, већ, што је, за њихов опстанак од суштинске важности, модернизације начина размишљања о 
пољопривреди и газдинству. Међутим, јасно је да међу чисто пољопривредним газдинставима постоје она 
која су мање или више спремна да инвестирају свој расположиви укупни капитал у овако тумачену 
модернизацију. Управо у овом сегменту делује други правац поларизације унутар саме групе чисто 
пољопривредних газдинстава. Наиме, савремена (посебно агроекономска) литература о газдинствима 
поставља (између осталог) проблем комерцијализације производње на породичним газдинставима као 
нужан предуслов њиховог опстанка. Резултати овог истраживања јасно показују да ужи регионални 
контекст у значајној мери одређује обележја социјалне репродукције. Притом, регионални контекст треба 
схватити доста широко, не само као обележја тржишта (близина, степен развијености, однос понуде и 
потражње, навике и платежне могућности потрошача и сл.), већ и као обележја физичког простора који 
(не)иде у прилог пољопривредној производњи, могућности да се „искористе“ начела компаративних 
предности (специјализована производња, нижи трошкови и сл.), обележја мреже насеља, социокултурна 
обележја сеоског становништва, степен развијености сеоских заједница и сл. Иако је пољопривреда, као 
основни извор прихода за ова газдинства веома важна, не треба заборавити да управо степен социјалне 
виталности сеоских заједница и њихов положај у социјалној мрежи насеља у оквирима датог региона 
суштински одређују важност пољопривреде за дати регион, а, самим тим, и важност одржања и 
унапређења производње на породичним газдинствима као доминатној форми организације у нашој 
пољопривреди. У складу са овим (барем се чини да би требало), одређују се и начини и средства за 
модернизацију рада у пољопривреди неког региона што директно утиче и на обележја социјалне 
репродукције. 

 

4.2. Радноактивни у пољопривреди на породичним газдинствима - пољопривреда 
као први или последњи избор 

 

У оквиру научног и политичког дискурса о реформи савременог српског друштва, село, пољопривреда и 
газдинство појављују се као три неизоставна елемента. Истиче се да је један од кључних предуслова 
руралне обнове управо јачање сеоске економије, а посебно породичног газдинства као једног од кључних 
тржишних актера. Притом се, уобичајено, полази од тврдње о досадашњој маргинализацији газдинства и 
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„маћехинском“ односу државе према сељачком имању. Насупрот овом, истиче се да породично 
газдинство, економски оснажено и конкуретно, треба да буде, пре свега, стуб оживљавања сеоске 
економије и фактор демографске обнове нашег села. На тај начин, газдинство ствара „критичну масу“ људи 
и капитала за даљи развој локалних сеоских заједница.   

Јасно је да у условима тржишне економије, развој и подстицање предузетништва представља један од 
кључева успешне трансформације привредних субјеката. У нашој пољопривреди, развој предузетништва 
добија специфичну тежину, како због саме природе породичног газдинства, а још више због онога што 
газдинства (барем већина) имају као наслеђену матрицу (економског) понашања. Газдинство, као 
производни систем, није ништа друго до израз приватног, тачније, породичног предузетништа. Оно је 
продукт иницијативе да се расположиви привредни потенцијали ангажују и искористе тако да омогуће 
остваривање довољних приноса и профита. Међутим, управо ово јесте проблем када је реч о нашим 
породичним газдинствима. Уколико се осврнемо на новију историју аграрних односа, увиђа се да је у 
оквиру социјалистички конципираног (пољо)привредног развоја, газдинство (као израз породичног 
предузетништа) стављено у веома рестриктивне оквире. После II светског рата, успостављањем 
социјалистичког поретка и прокламовањем укидања приватне својине као друштвено непожељне, 
породично газдинство добило је нове стеге које ће га пратити готово пола века. Многа од ових газдинстава, 
управо услед деловања ограничавајућег друштвеног контекста (који се врло брзо одсликао и у самим 
карактеристикама газдинствима и оних који на газдинствима и од пољопривреде живе) неповратно су се 
угасила или свела своју репродукцију (биолошку, економску и социјалну) на ниво минимума.  

Може се поставити питање колико су наша газдинства израз приватног/породичног предузетништва. 
Питање се односи на то колико је формирање и постојање једног газдинства израз жеље појединца (и 
чланова његове породице) да живе од пољопривреде, а колико је реч о наметнутој нужности, насталој или 
услед деловања патријархалних образаца у наслеђивању породичног имања или слабих социјалних шанси 
онога ко газдинство наслеђује да се „опроба“ у некој другој делатности или социјалној средини. Ако се 
прихвати став да један део наших породичних газдинстава постоји као резултат наметнуте нужности, мора 
се поставити и питање какве то импликације има по њихову репродукцију. У оваквим случајевима, није 
ретка појава да се прокламовани наследник руководи ставом да „ако је било добро за мога оца, биће 
добро и за мене“, што газдинства оваквих кућедомаћина сврстава у зачарни круг просте репродукције, 
тачније, минималних могућности за модернизацију рада. Исти је случај и са газдинствима која опстају 
захваљујући ниским социјалним шансама наследника који остају на породичном имању. Људски, физички, 
социјални, културни капитал ових породичних газдинстава из генерације у генерацију еродира и неумитно 
их води ка регресивном типу газдинстава.  

Шта још треба узети у обзир приликом истраживања основа за модернизацију рада и развој 
предузетништва на нашим породичним газдинствима? Наиме, не треба заборавити да газдинство, као 
специфичан микс производње и потрошње, систем породичних веза и односа као основе заједничког 
живота и рада, може и треба да буде израз породичног предузетништва. Међутим, проблем је што се наша 
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породична газдинства нису понашала предузетнички најмање последњих пола века, услед обележја 
друштвеног и економског окружења. Док им је раније држава, управо због обележја економског развоја, 
као и политике према приватној својини и предузетништву, као и пољопривреди у целини, узимала много 
и тако активно умањивала њихове унутрашње развојне потенцијале, данас су наша породична газдинства 
„приморана“ да буду самостални учесници у  тржишној привреди, при чему им се ништа или веома мало 
гарантује. У условима релативно брзог скока и још бржих очекивања између ове две крајности, поставља се 
питање да ли наша породична газдинства имају привредни/предузетнички потенцијал потребан за 
оживљавање пољопривреде, као и сеоске економије у целини.  

Како истичу Шљукић и Шљукић (2009: 202), предузетништво у пољопривреди не треба тражити само у раду 
и понашању модерног, рационалног пољопривредника. Оно се може пронаћи и у раду традиционалног 
сељака који је „итекако морао да размишља о факротима производње и да их `комбинује` као прави 
предузетник“ (Шљукић, Шљукић, 2009: 204). Међутим, проблем са препознавањем његовог 
предузетничког понашања лежи у натуралности његове производње која, како истичу аутори, „према 
тржишним мерилима, изгледа нерентабилно“ (Шљукић, Шљукић 2009: 204). Разматрајући судбину 
сељачког предузетништва у српском социјалистичком друштву, Шљукић и Шљукић (2009: 205) сматрају да 
је оно ипак успело да се учува, за разлику од оних социјалистичких друштава у којима је идеја о 
колективизацији пољопривреде доследно спроведена.  

Стога, могло би се рећи да међу нашим сељацима постоји успавана, ограничена, али ипак присутна клица 
предузетништва. Као и сваки облик предузетништва, тако и предузетништво у пољопривреди и руралној 
економији уопште подразумева постојање унутрашњих развојних потенцијала. На нивоу породичног 
газдинства, реч је укупности услова који утичу на организовање, функционисање и успешност радних 
операција и/или радних процеса. Да би се разумео сваки од ових услова понаособ, као и природа њихових 
међусобних веза и односа мора се поћи од становишта према којем се породично газдинство посматра као 
производна јединица/систем. Ово је могуће с обзиром на то да породично газдинство представља 
релативно заокружену целину елемената и њихових односа који омогућавају организацију производње. 
Наравно, јасно је да је газдинство отворен систем што битно утиче на начин на који се генеришу и 
испољавају привредни потенцијали газдинства.  

На основу наведеног, анализира се улога људског капитала као елемента економске репродукције 
газдинстава (али и предузетништва). Како истичу Божић и Богданов (2005: 69) „чланови ових (породичних – 
прим. аут.) газдинстава, посебно њихов радноактивни део, својом бројношћу, активношћу, старосном 
структуром, као и стручном и физичком оспособљеношћу опредељују укупан развој пољопривреде и 
села“. Стога се овде полази од анализе социокултурних обележја радноспособних и радноактивних 
чланова породичних газдинстава, са посебним освртом на оне који су радно ангажовани у пољопривреди 
на газдинству. Циљ овог дела анализе је да: а) пружи оцену људског капитала као основе за модернизацију 
рада на газдинствима и б) укаже на то да ли пољопривреда представља жељени избор или једину 
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могућност чланова газдинстава да остваре своје потребе. Тиме се, заправо, указује на положај 
пољопривреде и останак на газдинству из позиције тезе о социјалним шансама.  

На самом почетку разматрања радних потенцијала чланова породичних газдинстава потребно је укратко 
изложити неке важне карактеристике друштвеног контекста које су утицале на то како данас „изгледа“ 
радна снага на газдинствима, односно, у пољопривреди. Наиме, у аграрноекономским и 
руралносоциолошким истраживањима социокултурних обележја чланова породичних газдинстава у 
српском друштву полази се од неколико важних премиса. Прва се односи на дуалност пољопривреде из 
које следи теза о неповољном положају приватног поседа (оптерећеног бројним рестриктивним мерама), а 
друга, непосредно повезана са претходном, јесте теза о деаграризацији. О дуалности наше 
(пољо)привреде биће касније више речи.  

Процес деаграризације је, поред процеса депопулације, друго кључно обележје модерне руралне 
демографске структуре у српском друштву, па тако и Војводини. Ова два процеса нужно су и нераскидиво 
повезана. Наиме, одлазак становништва са села и промене у његовом природном кретању (које за 
последицу имају руралну депопулацију) узроковане су, између осталог, и променема у самој производњи 
на газдинствима. Тако се процес деаграризације може сматати чиниоцем депопулације села. Како процес 
руралне депопулације подразумева смањење укупног становништва сеоских насеља, тако се он односи и 
на пад броја оних који живе на газдинствима, па тиме додатно доприноси процесу деаграризације.  

Табела 4.10. Кретање удела пољопривредног становништва у укупном и сеоском становништву, као и кретање 
удела активног пољопривредног становништва у укупно активном становништву у  Војводини у периоду 1948. – 

2011. године (у %) 

Година  

% 
пољопривредног 

у укупном 
становништву 

% активног 
пољопривредног 

у  укупном 
активном 

становништву 

% 
пољопривредног 

у укупном 
сеоском 

становништву 

1948 68.1% 70.9% 
 

1953 62.9% 68.7% 90.1% 

1961 51.8% 56.0% 84.0% 

1971 39.0% 46.2% 76.1% 

1981 19.9% 24.7% 41.9% 

1991 13.4% 17.2% 30.2% 

2002 10.3% 13.7% 24.5% 

2011 5.8% 5.6% 14.4% 

Извор: Статистички годишњак Србије 2009. године (2009: 73-75); Митровић (2015: 245); прорачун аутора  

У анализи деаграризације у Војводини уочава се неколико важних елемената. Наиме, до пред II светски рат 
и непосредно после њега, Војводина је (као и Србија у целини) била изразито аграрно подручје. 
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Пољопривреда је основна привредна грана и главни извор прихода за већину укупног, а посебно сеоског 
становништва. Према подацима Пописа становништва из 1948. године, пољопривредно становништво у 
Војводини чинило је чак 68,1% од укупног становништва, односно, чак 70,9% од укупно активног 
становништва (Таб. 4.10.).  

Деаграризација природна последица процеса модернизације рада у неком друштву, а посебно у 
пољопривреди. На овај начин, смањује се аграрна пренасељеност, карактеристична за друштва са 
неразвијеном пољопривредом. Међутим, „проблем“ са деаграризацијом у Војводини (у Србији уопште) 
огледа се у брзини одвијања овог процеса, а на основу тога, и у структури његових чинилаца, као и у 
последицама по развојне потенцијале пољопривреде. Према подацима из 2002. године, пољопривредно 
становништво у Војводини чини 10,6% од укупног становништва Војводине и 24,4% од укупног сеоског 
становништва, док активно пољопривредно становништво чини 13,7% од укупно активног становништва у 
Војводини. Ови подаци указују на висок коефицијент деаграризације97 војвођанске пољопривреде (0,82). С 
обзиром на наведено, изгледније је да се процес деаграризације у случају војвођанске (као и српске) 
пољопривреде није одвијао само под утицајем модернизацијских процеса. Наиме, процес модернизације 
пољопривреде, чак и тамо где је њено „почетно стање“ (односно, где су карактеристике развојних 
потенцијала98) знатно повољније него у случају наше пољопривреде, дуготрајан је процес коме треба 
значајан замајац. Стога, процес деаграризације код нас је много више последица деловања оних фактора 
које Пуљиз (1983: 59) означава као репулзивне (реч је о факторима који делују као негативани, односно, 
„терају“ из пољопривреде) и атрактивне (мисли се на факторе који делују као подстицајан чинилац за 
прелаз у друге, непољопривредне делатности)99.  

У случају Војводине, процес деаграризације може да се посматра као резултат деловања неколико 
чинилаца. Прво, може се говорити о утицају интензивног послератног раста и развоја непољопривредног 
сектора (пре свега, секундарног, касније и терцијарног сектора). Наиме, реч је о моделу дуалне економије 
земаља у развоју (какво је било наше друштво након II светског рата) који полази од поделе привреде у два 
главна сектора: напредни тј. индустријски и заостали тј. аграрни или рурални (Zakić, Stojanović, 2008: 188) 

                                                           
97 Према Петровић (1981: 68), коефицијент деаграризације одређује се као:  
 

1 – (пољопривредно становништвоt1 ÷ укупно становништво t1) ÷ (пољопривредно становништвоt ÷ укупно 
становништво t) 

98 Овде се мисли на нпр. поседовно-парцелну структуру приватног поседа, образовну структуру активног 
пољопривредног становништва, степен техничке опремљености газдинства, финансијска средства која могу да се 
инвестирају у модернизацију рада у пољопривреди, структуру производње, степен тржишне оријентације, доступност 
расположивих мера подршке развоју пољопривреде на породичним газдинствима и сл. Поред овог, незаобилазан 
елемент потенцијала за развој чине и субјективне карактеристике активних пољопривредника, попут њихове 
мотивације за модернизацију рада на газдинству, склоност ка иновацијама, расположива знања и умећа и сл.    
99 Поред овог, Пуљиз (1983: 59) говори  и о економским и социјално-психолошким факторима, као и интерним 
(обележја саме пољопривреде) и екстерним факторима процеса деаграризације.  
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који се базира на коришћењу вишкова радне снаге из пољоривреде. Затим, на деаграризацију утицала је и 
недовољна развијеност пољопривреде. С обзиром на форсирану индустријализацију, пољопривреда је, и 
поред оствареног степена развоја, врло брзо заостајала за секундарним, а потом и терцијарним сектором. 
Уједно, пољопривреда је била додатно исцрпљивана одливом финансијских средстава. Наиме, посебно у 
послератном периоду, аграр је имао функцију првобитне акумулације капитала који је преусмераван у 
фондове за развој индустрије. Неразвијену пољопривреду пратили су, у почетку, аграрна пренасељеност, 
као и дугорочно присутна неповољна аграрна структура. Неповољан положај пољопривреде рефлектовао 
се и на неповољан друштвено-економски положај сељаштва. Његов положај додатно је оптерећен 
дуалним карактером пољопривреде, односно, фаворизовањем друштвеног сектора. Овде се посебно 
мисли на рестриктивну државну политику према приватном сељачком поседу100, као и недостатак 
организоване друштвене бриге о сељаштву101. Деаграризацији су посебно допринели руралне миграције и 
рурални егзодус. Наиме, аграрна пренасељеност, с једне, и развој индустрије, с друге стране, условили су 
руралне миграције као „природан одлив“ становништва у брзорастуће урбане средине и слободна радна 
места у индустрији и услугама. Тако, може се рећи да руралне миграције имају позитивно дејство на 
успостављање динамичке равнотеже у просторној дистрибуцији неке популације. Међутим, руралне 
миграције ће током 1960-их и 1970-их прерасти у рурални егзодус што ће за последицу имати нагли пад 
броја сеоског и пољопривредног становништва, као и демографско пражњење и сенилизацију руралних 
подручја. Са друге стране, градови и градска економија доживљавају велики демографски притисак који се 
најуочљивије манифестује у проблемима становања и појави континуираног раста незапослености у 
непољопривредним делатностима102. 

Други показатељ деаграризације односи се на сама газдинства. Реч је о промени укупног броја 
газдинстава, као и промени њихове структуре према извору прихода. Други показатељ знатно верније 
одсликава процес деаграризације и омогућава идентификацију друштвених чинилаца који одређују 
динамику и обим њеног одвијања. Према подацима Пописа из 2002. године, на подручју Војводине 
регистровано је укупно 201.475 газдинстава. Домаћинства која поседују пољопривредно газдинство чине 
28,4% од укупног броја домаћинстава на подручју Војводине. Уколико се посматрају подаци из само два 
пописа, како наводе Божић и сарадници (Божић, Мунћан, Богданов, 2004), у односу на 1991. годину, број 
газдинстава на подручју Војводине се умањио за 57.654 или 22,2% (са 259.129 на 201.475 газдинстава). 
Осим пада броја газдинстава, процес деаграризације потврђује и податак да међу сеоским домаћинствима 
у Војводини, према подацима за 2002. годину, мање од половине, односно, 47,9% од укупног броја сеоских 
домаћинстава су она која имају пољопривредно газдинство (Попис, Становништво - књига 11, 2004: 11). О 

                                                           
100 Довољно је само подсетити на мере II (1945) и тзв. „мале“ аграрне реформе (1953): обавезан откуп 
пољопривредних производа, присилна колективизација, национализација и аграрни максимум, забрана куповине 
пољопривредних машина и сл. 
101 Познато је да сељаци до краја 1970-их, почетка 1980-их година нису имали социјално, пензионо и инвалидско 
осигурање. 
102 Ови процеси додатно су „потпомогнути“ општом друштвеном кризом.  
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процесу деаграризације сведоче и подаци о сталном порасту броја непољопривредних газдинстава, 
односно, опадању броја чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава (Граф. 4.3.). Тако се у периоду од 
40 година (1961-2002. године) број чисто пољопривредних газдинстава у Војводини умањио за 4,8 пута (са 
183.052 на 38.018 газдинстава), док је број непољопривредних газдинстава порастао 4,5 пута (са 29.691 на 
134.242 газдинства). Резултат ових промена у аграрној структури јесте да данас међу војвођанским 
газдинставима према извору прихода преовлађују непољопривредна газдинства (Граф. 4.3.). Чисто 
пољопривредна газдинства чине тек 18,9% од њиховог укупног броја.  

   Графикон 4.3. Кретање удела појединих типова газдинстава према извору прихода у Војводини (1961-2002. 
године) 

 

Извор: Livada, Perović (1974: 25), Попис, Пољопривреда - књига 2 (2004: 334-335) 

Према резултатима последњег пописа (Митровић, 2015: 248-249), у тзв. мешовитим и сеоским насељима у 
Војводини има укупно 17.094 домаћинстава са приходом само из пољопривреде (или 6,5% од укупног 
броја) и 80.746 домаћинстава са мешовитим приходима (30,7%). Домаћинства са непољопривредним 
приходима чине 22,3% од укупног броја у насељима мешовитог и сеоског типа.  

Суштинско питање је какве последице деаграризација има по људски капитал који јесте (или може бити) 
радно ангажован у пољопривреди? Општи је закључак да је деаграризација, онако како се одвијала у 
нашем друштву, битно допринела деродирању развојних потенцијала људског капитала у пољопривреди. 
Осим тога што је утицала на смањење укупног броја радноспособног и радноактивног пољопривредног 
становништва, деаграризација је условила и промене у старосној структури пољопривредног 
становништва, а посебно активних пољопривредника у правцу сенилизације, као и омогућила задржавање 
неповољне образовне структуре пољопривредника што негативно делује са аспекта могућности за 
модернизацију рада у пољопривреди и развој породичног предузетништва.  

Већ је истакнуто да овде анализирана породична газдинства нису у потпуности типична газдинства за наше 
друштво, с обзиром на то да је реч о углавном тржишно оријентисаним газдинствима која би требало да 
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представљају носиоце производње (тзв. узорне домаћине). Стога, претпоставка је да ова газдинства 
располажу повољнијим људским капиталом него што је то случај са већином газдинстава у Војводини. 
Тако, чланови газдинстава у радном узрасту103 чине 73,1% од укупног броја чланова газдинстава (укупно 
3.407 лица). У поређењу са свим газдинствима у Војводини, као и са појединим групама газдинстава према 
извору прихода, анализирана газдинства располажу са највећим уделом радноспособних чланова у односу 
на укупан број чланова104. Мушкарци чине већину међу члановима газдинстава у радном узрасту (54,5%) 
што је резултат како њиховог већег броја у укупној популацији газдинстава, њихове повољније старосне 
структуре, тако и старосних граница које одређују сам контингент радноспособног становништва. Такође, 
мушки чланови газдинстава који су у радном узрасту чине већину у свим посматраним старосним 
категоријама овог контингента, изузев у старосној категорији 40 - 49 година.  

Табела 4.11. Структура радноспособног контингента чланова породичних газдинстава у Војводини, према полу и 
старости  

Старост 

Пол 
Укупно 

Мушки Женски 

Број % Број % Број % 

1. 15 – 19 година 181 9,7 166 10,7 347 10,2 

2. 20 – 29 година 384 20,7 330 21,3 714 20,9 

2. 30 – 39 година 367 19,8 320 20,6 687 20,2 

3. 40 – 49 година 378 20,4 379 24,5 757 22,2 

4. 50 – 59 година 394 21,2 355 22,9 749 22,0 

5. 60 – 64 године 152 8,1 - - 152 4,5 

6. Непознато  1 0,05 - - 1 0,03 

Укупно 1.857 100 1.550 100 3.407 100 

Просечна старост 39,2 године 37,6 година 38,5 година 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Уколико се посматрају улазне и излазне105 старосне кохорте, тада се уочава да чланови породичних 
газдинстава у радном узрасту располажу основом за просто самообнављање, с обзиром на то да се однос 
најмлађих и најстаријих чланова овог контингента креће у размери 1 : 1. У случају мушких чланова 

                                                           
103 Становништво радног узраста чине мушкарци старости од 15 до 64 године и жене старе између 15 и 59 година 
живота.  
104 Радноспособни контингент свих војвођанских газдинстава броји укупно 421.143 лица, односно, 67,9% од укупног 
броја његових чланова. Радноспособни контингент чисто пољопривредних газдинстава у Војводини чини 65,2% од 
њиховог укупног броја, код непољопривредних газдинстава он износи 68,2%, док је у случају мешовитих војвођанских 
газдинстава радноспособни контингент највећи и обухвата 71,1% од укупног броја чланова. Као што је и очекивано, 
радноспособни контингент газдинстава без прихода је најмањи, услед њихове неповољне старосне структуре и броји 
свега 54,4% од укупног броја чланов (Попис, Пољопривреда - књига 3 2004: 19).   
105 Излазна старосна кохорта мушких радноспособних чланова односи се на оне који су стари између 60 – 64 године. У 
случају жена, излазну старосну кохорту чине жене старости од 55 до 59 година.  
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радноспособног контингента, овај однос је повољнији (1,2 : 1), док је међу женама већи број оних које 
излазе из радног узраста (0,9 : 1) што неизоставно треба узети у обзир приликом анализирања њихове 
радне улоге у економској репродукцији газдинстава, посебно када је реч о женама које своју радну улогу 
остварују у пољопривреди на газдинству106.    

Мешовита газдинства располажу нешто већим контингентом чланова у радном узрасту (76% од укупног 
броја чланова) него што је то случај са чисто пољопривредним газдинствима (71,4%). Ово, потенцијално, 
може да укаже на повољније карактеристике људског капитала као основе за економску репродукцију и 
модернизацију рада на овим газдинствима. Међутим, на уму треба имати да је један део од укупног броја 
чланова мешовитих газдинстава активан ван газдинства те се, с правом, може поставити питање који и 
колики део радноспособног контингента може бити „искоришћен“ у модернизацији рада на газдинству.  

Међутим, величина контингента чланова породичних газдинстава у радном узрасту је само индикатор 
општег радног потенцијала. Стога се као аналитички плодоноснији индикатор људског потенцијала за 
економску репродукцију ових газдинстава (и модернизацију рада) узимају обележја радноактивних 
чланова јер се на овај начин омогућава увид у обележја реално расположиве радне снаге. При томе, у овом 
случају се под радноактивним члановима породичних газдинстава подразумевају они који имају 15 и више 
година и чије је школовање завршено107, без обзира на то да ли су активни ван газдинства или у 
пољопривреди на газдинству. Из активних чланова изузети су они који су се јасно декларисали као 
пензионери108. Према расположивим подацима, у активне чланове газдинстава убраја се укупно 3.169 лица 
(Таб. 4.12.), односно, 93% од укупног броја чланова ових породичних газдинстава у радном узрасту. Овако 
висока искоришћеност радноспособног контингента указује на то да је у пољопривреди на породичном 
поседу и даље у значајној мери присутан образац о једнакости радног и животног века. Ово посебно 
потврђују подаци о високој искоришћености радноспособног контингента чланова чисто пољопривредних 
газдинстава (97%)109. Висока стопа ангажованости радне снаге указује и на то да бављење пољопривредом 

                                                           
106 Ово посебно и због тога што се женски чланови радног узраста на чисто пољопривредним газдинставима одликују 
најнеповољнијим односом између улазних и излазних старосних кохорти (0,87 : 1). За разлику од овог, најповољнији 
однос забележен је у случају мушких чланова радног узраста на мешовитим газдинствима (1,4 : 1).  
107 Доња старосна граница за одређивање активног становништва одговара методолошком упутству из Пописа 2002. 
године (Попис, Становништво – књига 7, 2013: 9). У овом случају, узето је у обзир и додатно обележје (завршено 
школовање) како би се јасно одвојили они који, због трајања школовања, не могу бити у потпуности радно 
ангажовани. Притом, јасно је да је, барем када је реч о пољопривреди, могуће радно ангажовање лица чије 
школовање још увек траје у обављању послова на породичном имању, али се полази од претпоставке да је обим 
њиховог ангажовања мали (најчешће, повременог, сезонског карактера) и да, стога, ова лица немају континуирано и 
значајније учешће у обезбеђивању укупних прихода на газдинству.   
108 Пензонери су издвојени из радно активног становништва у складу са методологијом Пописа из 2011. године 
(Попис, Становништво – књига 7, 2013: 10). 
109 Активни контингент чисто пољопривредних газдинстава броји укупно 2.087 лица (97% од радно способних), док 
активни контингент мешовитих газдинстава броји укупно 1.144 лица (86,7% од радно способних).  
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представља својеврсну стратегију преживљавања чланова ових газдинстава, с обзиром на могућности 
самозапошљавања у пољопривреди. Уједно, овај податак може да укаже и на нека обележја развијености 
рада у пољопривреди на нашим газдинствима као што су низак степен модернизованости, 
радноинтензивна пољопривреда и сл.   

Табела 4.12. Старосна структура активних чланова породичних газдинстава у Војводини, према типу газдинства 

Старост 

Чисто 
пољопривредна 

газдинства 

Мешовита 
газдинства 

Укупно 

Број % Број % Број % 

15-19 година 10 0,5 4 0,3 14 0,4 

20-29 година 274 13,5 164 14,3 438 13,8 

30-39 година 424 20,9 243 21,2 667 21,0 

40-49 година 453 22,4 299 26,1 752 23,7 

50-59 година 435 21,5 283 24,7 718 22,6 

60 + година 428 21,1 151 13,2 579 18,3 

Непознато  1 0,05 - - 1 0,03 

Укупно  2.025 100 1.144 100 3.169 100 

Прос. старост  47,3 године 45,4 године 46,6 године 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

С обзиром на расположиве податке, може се рећи да за анализирана породична газдинства не важи теза о 
феминизацији рада у пољопривреди јер већину активне радне снаге чине мушкарци (Таб. 4.13.).  

Табела 4.13. Старосно-полна структура активних чланова породичних газдинстава у Војводини, према типу 
газдинства 

Старост 

Чисто пољопривредна 
газдинства 

Мешовита газдинства Укупно 

Мушки пол Женски пол Мушки пол Женски пол Мушки пол Женски пол 

Број % Број % Број % Број % Број % Број % 

15-19 година 5 0,4 5 0,5 3 0,5 1 0,2 8 0,5 6 0,4 

20-29 година 158 14,6 116 12,3 102 17,0 62 11,4 260 15,5 178 12,0 

30-39 година 234 21,6 190 20,1 125 20,8 118 21,7 359 21,3 308 20,7 

40-49 година 235 21,7 218 23,1 142 23,7 157 28,9 377 22,4 375 25,2 

50-59 година 227 21,0 208 22,1 157 26,2 126 23,2 384 22,8 334 22,5 

60 + година 222 20,5 206 21,8 71 11,8 80 14,7 293 17,4 286 19,2 

Непознато  1 0,1 - - - - - - 1 0,1 - - 

Укупно  1.082 100 943 100 600 100 544 100 1.682 100 1.487 100 

Прос. старост  46,3 године 48,2 године 44,6 година 46,2 године 45,7 година 47,5 година 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Један од разлога овоме јесу повољнија социокултурна обележја ових газдинстава (пре свега, обележја 
поседа, као и радна активност кућедомаћина) која су омогућила њихову (социјалну) репродукцију. Тако, на 
100 активних жена на породичним газдинствима долази 113 активних мушкараца. Коефицијент 
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маскулинитета радноактивних чланова нешто је већи на чисто пољопривредним газдинствима (1,15 према 
1,10) што је последица израженије оријентације мушкараца према бављењу пољопривредом и останку на 
породичном имању.  

Радноспособни контингент мешовитих газдинстава има нешто мањи степен радне искоришћености (Таб. 
4.14.), што произилази из саме природе рада у (не)пољопривреди. Овде се, пре свега, мисли на дужу радну 
активности у пољопривреди која се продужује и преко очекиване старосне границе од 65 година. Ово се 
посебно односи на жене и то посебно на чисто пољопривредним газдинствима.    

Табела 4.14. Степен искоришћености радноспособног контингета породичних газдинстава у Војводини, према 
полу, старости и типу газдинства 

Старост 

Чисто пољопривредна 
газдинства 

Мешовита газдинства Укупно 

Мушки 
пол 

Женски 
пол 

Укупно  Мушки 
пол 

Женски 
пол 

Укупно Мушки 
пол 

Женски 
пол 

Укупно  

15-19 година 4,3% 4,8% 4,6% 4,5% 1,6% 3,1% 4,45 3,6% 3,2% 

20-29 година 72,8% 57,4% 65,4% 61,1% 48,4% 55,6% 67,7% 53,9% 61,3% 

30-39 година 97,5% 96,9% 97,2% 98,4% 95,2% 96,8% 97,8% 96,3% 97,1% 

40-49 година 100,0% 99,1% 99,6% 99,3% 98,7% 93,4% 99,7% 98,95 97,0% 

50-59 година 97,4% 95,0% 96,2% 97,5% 92,6% 95,3% 97,5% 94,1% 95,9% 

60-64 године 211,4% - 403,7% 151,1% - 321,3% 191,5% - 378,4% 

Непознато  100,0% 0,0% 100% - - - 100% - 100% 

Укупно 94,4% 100,2% 97,0% 84,4% 89,3% 86,7% 90,5% 95,9% 90,1% 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Степен искоришћености радноспособног контингента чланова породичних газдинстава може да се 
посматра и у односу на пол, као биодемографско, али и социокултурно обележје радне снаге. На тај начин, 
могуће је анализирати постојаност тврдње о феминизацији рада у пољопривреди, као и сагледати радни 
потенцијал жена на газдинствима. Теза о феминизацији рада у пољопривреди карактеристична је за 
већину наших истраживања која се баве променама у структури радне снаге у пољопривреди (First-Dilić, 
1973: 7; Радушки, 2008: 311-312). Притом, полази се од става да је ова појава условљена послератном 
индустријализацијом привреде, као и патријархалним системом односа. На основу овога долази се до 
става о селективном карактеру миграција на релацији село – град што значи да мушкарци први напуштају 
село (и пољопривреду), док судбина газдинстава остаје у рукама сеоске жене, која, осим већ постојећих 
биолошких, економских и социјалних функција сада обавља и функцију управљања целим газдинством.  

Неоспорна је демографска, као и социолошка чињеница да је први талас индустријализације нашег 
друштва „повукао“ један део, пре свега, млађе мушке популације са сеоских газдинстава. Оваква старосно-
полна структура првих модернизацијских миграната из села у град резултат је, заправо, привредне 
структуре која се модернизовала, односно, индустријализације секундардног сектора. Међутим, већ 
следећи талас модернизације „повукао“ је за собом и женску сеоску популацију и то оне сеоске жене чији 
су чланови породице већ били, пре свега послом, одвојени од села, као и оне сеоске жене које су 
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„попуњавале“ радна места у нарастајућем терцијарном сектору (сектору услуга и образовања). Стога, тезу о 
феминизацији радне снаге у пољопривреди треба примењивати веома обазриво, уз обавезно уважавање 
временског, као и регионалног контекста (као што ће касније бити и показано). 

Већ је истакнуто да чланови анализираних породичних газдинстава своју радну активност остварују или у 
пољопривреди на газдинству или у некој (не)пољопривредној делатности ван газдинства или 
комбиновано. Први модел радног ангажовања чланова газдинстава је знатно чешћи и указује на то да, као 
што је и приказано, ова газдинства већински припадају групи чисто пољопривредних што је веома важна 
претпоставка њихове заинтересованости за модернизацију рада у пољопривреди, односно, на газдинству 
уопште.   

У структури чланова анализираних газдинстава (Таб. 4.15.), највећи број њих чине активни чланови (68,0%) 
и то они који своју радну улогу обављају на газдинству (83,9% од укупног броја радноактивних). Насупрот 
овоме, издражавана лица чине нешто више од ¼ од укупног броја чланова, а коефицијент економске 
зависности износи 47%110. Релативно низак коефицијент економске зависности, иако делимично резултат 
овде специфично схваћене групе активних у пољопривреди на газдинству, ипак недвосмислено указује на 
мале демографске резерве радне снаге на овим газдинствима, односно, на (као што је већ приказано) 
изражен процес демографског старења радне снаге и проблем њеног самообнављања. Такође, ово указује 
и на специфичности рада у пољопривреди, у смислу изједначавања радног и животног века, као и проблем 
остваривања пољопривредне пензије, а тиме и проблем самопрепознавања остарелих пољопривредника 
као пензионера.  

Табела 4.15. Структура чланова породичних газдинстава у Војводини, према активности и полу 

Радна активност 
Мушки пол Женски пол Укупно 

Број % Број % Број % 

1. радно активни на газдинству 1.455 59,7 1.205 54,2 2.660 57,1 

2. радно активни ван газдинства 227 9,3 282 12,7 509 10,9 

3. лица са личним приходом 119 4,9 117 5,3 236 5,1 

4. издржавана лица 636 26,1 618 27,8 1.254 26,9 

Укупно 2.437 100,0 2.222 100,0 4.659 100,0 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

*Напомена: у лица са личним приходом убројани су пензионери, док издржавана лица чине деца до 14 година старости, као и лица са 15 и више 
година старости чије је школовање још увек у току 

Анализом структуре чланова породичних газдинстава према активности, као и специфичних коефицијената 
економске зависности према полу (Таб. 4.15.) и типу газдинства (Таб. 4.16.) уочава се неколико важних 
карактеристика. Као што је и очекивано, мушки чланови породичних газдинстава имају већу стопу 

                                                           
110 Коефицијент зависности или кофецијент оптрећења активног становништва представља однос броја издржаваних 
према броју активних лица и лица са личним приходом (Bobić, 2007: 185). Приказана вредност коефицијента говори 
да на 100 активних чланова и лица са личним приходом долази 47 издржаваних лица. 
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активности - 69% према 67%, колико износи стопа активности жена. Ово се посебно односи на мушку радну 
снагу на чисто пољопривредним газдинствима (70,4%). То значи да на овим породичним газдинствима и 
даље важи традиционалан модел раног укључивања младих у (пољо)привредне активности, посебно када 
је реч о наследницима, као и касног повлачења из радних процеса, чак и у случајевима да се власништво 
над земљом и управљање газдинством пренесу на млађу генерацију. Ово последње посебно потвђује тезу 
да се пољопривреда на овим газдинствима не посматра само као економска активности, већ као начин 
живота. 

Табела 4.16. Структура чланова породичних газдинстава у Војводини, према активности и типу газдинства 

Радна активност 

Чисто 
пољопривредна 

газдинства 

Мешовита 
газдинства  

Укупно 

Број % Број % Број % 

1. радно активни на газдинству 2.025 69,3 635 36,6 2.660 57,1 

2. радно активни ван газдинства 0 0 509 29,3 509 10,9 

3. лица са личним приходом 112 3,8 124 7,1 236 5,1 

4. издржавана лица 785 26,9 469 27,0 1.254 26,9 

Укупно 2.922 100,0 1.737 100,0 4.659 100,0 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

* Напомена: у лица са личним приходом убројани су пензионери, док издржавана лица чине деца до 14 година старости, као и лица са 15 и више 
година старости чије је школовање још увек у току 

Осим овог, уочава се да је међу онима који своју радну улогу остварују ван газдинства, веће учешће жена 
(55%). Такође, међу активним женама скоро 1/5 је активна ван газдинства што додатно потврђује тезу о бегу 
жена из пољопривреде. Ово кореспондира са обележјима образовне структуре жена где су значајно 
заступљене групе жена школоване за непољопривредна занимања. Овим се потврђује већ изнет закључак 
о патрилинеарном наслеђивању породичног газдинства којим се такође жена истискује из пољопривреде. 
Уједно, женска популација на анализираним породичним газдинствима у Војводини, као што је и 
очекивано, има већи коефицијент економске зависности него мушка популација (49,4% према 44,9%) што 
је, у овом случају, не толико последица биодемографских структура (старосне и полне структуре) већ пре 
резултат деловања економских и социјалних фактора који утичу на смањење радне активности жена.  

Према подацима, уочавају се разлике у коефицијенту економске зависности чланова мешовитих и чисто 
пољоривредних газдинстава. Тако, у случају мешовитих газдинстава, коефицијент економске зависности 
чланова износи 51,8%, а код чланова чисто пољопривредних газдинстава овај коефицијент износи 44,3%. 
Овакве разлике резултат су разлика у трајању образовања и радног века чланова газдинстава према извору 
прихода. Тако, на увећање коефицијента економске зависности чланова мешовитих газдинстава утиче 
продужено трајање школовања млађих чланова, а тиме и њихово касније радно активирање. За разлику од 
овог, у случају чланова чисто пољопривредних газдинстава продужено трајање радног века (због природе 
рада у пољопривреди, на породичном газдинству, могућности остваривања и висине пензије и сл.) смањује 
број издржаваних лица, а тиме и коефицијент економске зависности. Осим наведених карактеристика, 
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уочава се да је међу члановима мешовитих газдинстава већи удео лица са личним приходом што указује на 
лакше обезбеђивање права на пензију која, у овим случајевима, најчешће није из пољопривреде111.  

Већ је истакнуто да су у радноактивне чланове чисто пољопривредних газдинстава убројани сви они који су 
старији од 15 година живота чије је школовање завршено112. На овај начин, заправо, признаје се улога коју 
ови чланови газдинстава имају у остваривању укупних прихода. Ово је посебно важно ако се на уму 
природа рада у пољопривреди на породичном имању. Овај рад, наиме, не доживљава се као 
индивидуалан, већ је радна активност сваког радноспособног члана подразумевајућа. Међутим, с обзиром 
на промене у односима између генерација, као и на промене у радној активности младих у селу, са правом 
би се могли запитати колико су рад у пољопривреди и останак на породичном имању подразумевајући за 
млађе чланове газдинстава. Рад у пољопривреди је напоран, котира се ниско на друштвеној лествици 
престижа, а на резултате рада (пре свега, финансијске) чека се дуго и веома су неизвесни. У условима 
постсоцијалистичке трансформације и промењеног система вредности, сасвим је за очекивати да млади 
(посебно они који се не школују за пољопривреду) не желе да свој радни век везују за газдинство 
сматрајући да их оно спутава у настојању да остваре личне амбиције. Сокић (2005: 366) истиче да млади у 
селу јасно показују да не виде сопствену будућност у пољопривреди, иако већина њих живи у 
домаћинствима која поседују пољопривредно земљиште. Међутим, исто истраживање показује донекле 
парадоксалну ситуацију у којој се ови млади налазе. Тако, делимично или потпуно незадовољни млади 
животом у селу чине апсолутну већину анкетираних, док се као доминантни разлог овоме наводи 
недостатак радних места (Сокић, 2005: 372). Овоме треба додати и податак да преко половине испитаника 
намерава да напусти село. Парадоксалност ситуације огледа у томе што део младих из овог истраживања 
има, макар минималне, почетне шансе (оличене у породичном газдинству), али бирају  одлазак из села и 
бег од пољопривреде. Према Петровић (2016: 416), ¾ младих који су учестовали у истраживању у десет 
села у Војводини нема намеру да се бави пољопривредом. Као главне разлоге за такву одлуку, млади у 
селима наводе да се пољопривреда не уклапа у њихова професионална интересовања (61,7%), да је 
земљишни посед којим располажу и сувише мали, да је профит од пољопривреде недовољан, али и да 
пољопривреда захтева тежак рад (Petrović, 2016: 416). Марковић-Крстић истиче да млади у селу данас 
имају специфичан радни статус који подразумева „ограничен радни ангажман у пословима око 
пољопривреде при чему обим ангажовања зависи од школских обавеза“ (Marković-Krstić, 2005: 58). Како 
истиче ауторка, млади сами сматрају да се најмање од свих чланова домаћинства ангажују око 
пољопривреде на породичном имању. Такође, резултати овог истраживања потврђују да млади сматрају 
да су „послови у пољопривреди напорни и прљави, а да је профит мали“ (Marković-Krstić, 2005: 58). Ово 

                                                           
111 Према подацима, свега 28 или тек сваки пети пензионер на мешовитим газдинствима има пољопривредну пензију, 
док је на чисто пољопривредним газдинствима већ сваки трећи пензионер са пољопривредном пензијом. 
112 Наравно, не треба заборавити да и они млађи од 15 година могу бити повремено или делимично радно 
ангажовани у пољопривреди, као и они чланови који су старији од 15 година и који се школују, а који и даље живе на 
породичном имању.  
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потврђује и став младих да у социјално најниже рангирана занимања убрајају, поред радника, управо 
пољопривреднике (Marković-Krstić, 2005: 59). 

Ако се резултати наведених истраживања узму у обзир, може се поставити питање од кога и на који начин 
се може очекивати да преузме управљање породичним газдинствима и обезбеди континуитет 
пољопривредне производње. Недостатак руралне супраструктуре (организација и институција), као и 
несеоска (скоро, антисеоска) социјализација имају за последицу незадовољство младих животом у селу и 
њихову тежњу да своје потребе задовоље у другом, њима доступном социјалном оквиру. Међутим, из овог 
следи читав низ нових проблема/питања која се надовезују на проблем радног (не)ангажовања младих у 
пољопривреди - питања културног и социјалног капитала оних који остају у пољопривреди на породичним 
газдинствима, могућности модернизације рада у пољопривреди на овим газдинствима, друштвеног 
положаја младих са села у граду и сл. Ово упућује на закључак да на нашим породичним газдинствима 
генерацијска компонента има важну улогу у анализи обрасца јединства и преклапања живота и рада у 
пољопривреди. Док је овај образац присутан код старијих генерација, међу младима он значајно губи на 
снази.  

Према подацима о старосно-полној структури чланова породичних газдинстава радноактивних у 
пољопривреди (Таб. 4.17.), уочава се да и на чисто пољопривредним и на мешовитим газдинствима, као и 
у укупној радној снази преовлађују мушкарци. Коефицијент маскулинизације активне радне снаге највећи 
је на мешовитим газдинствима, где на 100 активних мушкараца „долази“ свега 58 жена активних у 
пољопривреди, што потврђује већ изнету тезу о бегу жена из пољопривреде и нефеминизираној радној 
снази на овим газдинствима. Коефицијенти маскулинизације, заправо, указују на већу просторну 
покретљивост жена. Ако се коефицијент маскулинизације посматра у односу на старосне групе, тада се 
уочава да је на нивоу укупне радне снаге у пољопривреди на анализираним породичним газдинствима 
најизраженији коефицијент маскулинизације у старосној групи од 20 до 29 година старости (153%). Такође, 
примећује се да са сваком наредном вишом старосном групом, овај коефицијент опада да би међу 
пољопривредницима старијим од 60 година на 100 активних жена долазило 98 активних мушкараца. 
Овакав однос резултат је већег учешћа жена у старијима од 60 година, као и чињенице да је у овој 
старосној групи већи број мушакараца који остварују право на пензију, па се и декларишу као пензионери, 
док је међу женама већ број оних које се, према овде примењеној методологији, убрајају у лица које се и 
даље (делимично) баве пољопривредом на сопственом имању113. Посматрајући полну структуру у светлу 
старосне структуре и типа газдинства према извору прихода, уочава се да најизраженију стопу 
маскулинизације имају активни у пољопривреди старости од 30 до 39 година на мешовитим газдинствима 
где однос између активних мушкараца и жена износи чак 100 : 40. Овај податак само потврђује став да 
младе сеоске жене не доживљавају породично газдинство, као ни пољопривреду као избор за будућност, 
што битно одређује и њихов укупан потенцијал за сва три анализирана аспекта репродукције газдинстава.   

                                                           
113 Ово је посебно карактеристично за чланове мешовитих газдинстава старије од 60 година, где су жене свој радни 
век провеле као домаћице и активне на газдинству, а сада су без пензије. 
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Табела 4.17. Старосно-полна структура чланова породичних газдинстава у Војводини који су  активни у 
пољопривреди на газдинставу 

Старост 

Чисто пољопривредна 
газдинства 

Мешовита газдинства Укупно 

Мушки 
пол 

Женски 
пол 

Укупно  Мушки 
пол 

Женски 
пол 

Укупно  Мушки 
пол 

Женски 
пол 

Укупно  

15-19 година 
5 

(0,2%) 
5 

(0,2%) 
10 

(0,5%) 
3 

 (0,5%) 
1 

(0,2%) 
4 

(0,6%) 
8 

(0,3%) 
6 

(0,2%) 
14 

(0,5%) 

20-29 година 
158 

(7,8%) 
116 

(5,7%) 
274 

(13,5%) 
64 

(10,0%) 
29 

(4,6%) 
93 

(14,6%) 
222 

(8,3%) 
145 

(5,5%) 
367 

(13,8%)   

30-39 година 
234 

(11,6%) 
190 

(9,4%) 
424 

(20,9%) 
73 

(11,5%) 
29 

(4,6%) 
102 

(16,1%) 
307 

(11,5%) 
219 

(8,2%) 
526 

(19,8%) 

40-49 година 
235 

(11,6%) 
218 

(10,8%) 
453 

(22,4%) 
84 

(13,2%) 
57 

(9,0%) 
141 

(22,2,%) 
319 

(12,0%) 
275 

(10,3%)  
594 

(22,3%) 

50-59 година 
227 

(11,2%) 
208 

(10,3%) 
435 

(21,5%) 
94 

(14,8%) 
70 

(11,0%) 
164 

(25,8%) 
321 

(12,1%) 
278 

(10,5%) 
599 

(22,5%) 

60 + година 
223 

(11,0%) 
206 

(10,2%) 
429 

(21,2%) 
55 

(8,7%) 
76 

(12,0%) 
131 

(20,6%) 
278 

(10,5%) 
282 

(10,6%) 
560 

(21,1%) 

УКУПНО 
1.082 

(53,4%) 
943 

(46,6%) 
2.025 

(100%) 
373 

(58,7%) 
262 

(41,3%) 
635 

(100%) 
1.455 

(54,7%) 
1.205 

(45,3%) 
2.660 

(100%) 

Коеф. 
маскулинизације 

1,15 1,42 1,21 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Уколико се пореде специфични коефицијенти маскулинитета за поједине старосне категорије по типу 
газдинства, уочава се да су разлике у економској активности у пољопривреди између мушкараца и жена на 
чисто пољопривредним газдинствима знатно мање него што је то случај са мешовитим газдинствима у 
Војводини114. Притом се такође уочава да како се креће према вишим старосним категоријама, то 
коефицијент маскулинитета активних у пољопривреди опада, да би у најстаријој групи (60 и више година) 
чак био испод вредности 1,00.   

На породичним газдинствима у пољопривреди је, у просеку, активно 2,4 члана по газдинству (Таб. 4.18.).  
Процес механизације пољопривреде, као и раније описана деаграризација условили су да газдинства са 
једним и/или два активна члана у пољопривреди чине више од половине од укупног броја анализираних 
газдинства, док је од 100 породичних газдинстава на тек шест активно пет и више чланова. Као што је и 
очекивано, број активних у пољопривреди на мешовитим газдинствима је значајно мањи па је тако, у 
просеку, на једном мешовитом газдинству у пољопривреди ангажовано 1,6 чланова. За разлику од овог, на 
чисто пољопривредним газдинствима у пољопривреди је, у просеку, по газдинству активно 2,9 чланова. 

                                                           
114 Илустративан је податак да коефицијент маскулинитета младих пољопривредника старих између 15 и 19 година на 
чисто пољопривредним газдинствима износи 1,00, док исти коефицијент за чланове мешовитих газдинстава износи 
чак 3,00.  
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Чак 43,9% мешовитих газдинстава има само једног активног члана у пољопривреди. Тако, међу мешовитим 
газдинствима на којима је кућедомаћин запослен, свако пето газдинство нема „чисто“ активних чланова у 
пољопривреди, док међу мешовитим газдинствима на којима кућедомаћин није запослен тек свако десето 
нема „чисто“ активних чланова у пољопривреди на газдинству.   

Табела 4.18. Активни чланови у пољопривреди на породичним газдинствима у Војводини, према типу газдинства 

Број активних 
чланова 

Чисто 
пољопривредна 

газдинства 

Мешовита 
газдинства 

Укупно 

Број % Број % Број % 

Без активних 9 1,3 50 12,8 59 5,4 

Један  66 9,3 172 43,9 238 21,7 

Два  235 33,4 84 21,4 319 29,1 

Три 168 23,8 55 14,0 223 20,4 

Четири 165 23,4 26 6,6 191 17,4 

Пет  42 5,9 4 1,0 46 4,2 

Шест  16 2,3 1 0,3 17 1,6 

Седам 3 0,4 0 0 3 0,3 

 Укупно  704 100 392 100 1.096 100 

Просечно  2,9 1,6 2,4 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Уочава се да са порастом просечне величине поседа расте број активних у пољопривреди, што упућује на 
закључак да, и поред механизације производње, пољопривреда на породичном имању представља један 
од начина самозапошљавања чланова газдинстава. Тако, док је на газдинствима са укупним расположивим 
поседом величине до 5 ha у просеку у пољопривреди активно 2,1 члан, на газдинствима са поседом већим 
од 50 ha активно је у просеку 2,7 чланова. На овај начин, не само да се утиче на економску репродукцију 
газдинства, већ се овде ради и о моменту социјалне репродукције јер на газдинству са већим поседом на 
газдинству остаје барем један наследник. Такође, са порастом просечног броја активних у пољопривреди 
на газдинству значајно расте и просечна старост активних чланова, како на чисто пољопривредним, тако и 
на мешовитим газдинствима. Уједно, уочава се да са годинама старости кућедомаћина расте и број 
активних чланова у пољопривреди на газдинству, али све до одређене старосне границе. Тако, број 
активних чланова на газдинству расте све до горње границе од 59 година живота кућедомаћина. У овој 
старосној групи (50 до 59 година), просечна број активних чланова на газдинству је и највећи и износи 2,6 
чланова. Након тога, број активних чланова благо опада, па је на газдинствима кућедомаћина који су 
старији од 65 година активно, у просеку, 2,3 члана. Уједно, најнижи просечан број активних на 
газдинствима је у групи газдинстава чији су кућедомаћини стари између 40 и 49 година старости (2,3 члана) 
јер се домаћинстава ових газдинстава најчешће састоје из породице коју чини брачни пар са својом децом 
чије је школовање још увек у току и која се овде не убрајају у активна лица.  
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Графикон 4.4. Просечна старост активних у пољопривреди на породичним газдинствима у Војводини, према типу 
газдинства (у годинама) 

 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Просечна старост свих радноактивних чланова у пољопривреди на газдинствима је релативно повољна за 
наше услове и износи 48 година. Уочава се да између чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава 
нема значајнијих разлика у погледу просечне старости активних у пољопривреди (Граф. 4.4.). Међутим, 
међу активнима у пољопривреди присутан је значајан број оних који се пољопривредом баве „упркос“ 
годинама. Тако, сваки пети активни пољопривредник на породичним газдинствима има 60 и више година. 
Високо учешће старих пољопривредника повезано је са, у овој генерацији, и даље присутним и 
преовлађујућим обрасцем једнакости између радног и животног века. Уједно, како истиче Миладиновић 
(2010: 84) радна активност старих у пољопривреди има и важан социјално-психолошки моменат јер стари 
себе „сматрају значајним чланом заједнице док могу да допринесу својим радом, а када више не могу да 
раде сматрају се сувишним и на терету /било породици, било заједници“. Тако, на породичним 
газдинствима од укупно 518 чланова старијих од 65 година, њих 29,7% су пензионери115, троје је још увек 
радно активно ван газдинства, а за остале (69,7%) се може рећи да су (барем делимично) активни у 
пољопривреди на газдинству. Међу најстаријим члановима газдинстава, чак 30% се изјаснило да су 
пољопривредни произвођачи, а међу њима је и око 1/3 кућедомаћина. 

Продужена радна активност пољопривредника повезана је и са проблемима остваривања пољопривредне 
пензије. Наиме, све до средине 1970-их година пољопривредницима је било онемогућено уплаћивање 
пензионог осигурања као основе за касније стицање пензије. Након стицања овог права, јавља се читав низ 
проблема приликом одређивања висине надокнаде коју пољопривредници током свог радног века 
уплаћују ПИО фонду, као и висине и система обрачуна пензије по завршетку радног века и одласка у 
пензију. Према подацима за ПИО фонда Републике Србије (2017: 5) просечна пољопривредна пензија 

                                                           
115 Од укупног броја пензионера, већи број њих су пензионери на мешовитим газдинствима (55,2%). 
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убраја се у ред најнижих у Републици и износи свега 10.999,00 динара (Сл. 4.2.). Реч је о старосној пензији 
коју прима око 155.000 осигураника/пензионера. Од старосне пољопривреде једно је нижа просечна 
породична пољопривредна пензија која износи 7.741,00 динар и њу прима око 22.000 пензионера.   

Слика 4.2. Корисници пензије за фебруар 2017. године по групама износа пензије – пољопривреда 

 
Извор: ПИО фонд Републике Србије (2017: 11). 

Јасно је да већина пољопривредних пензионера са приказаним износима пензије не може да подмири ни 
основне потребе па зато не чуди што се старији од 60/65 година, у значајној мери, баве пољопривредом 
као допунским извором прихода116. Међутим, у исто време истиче се да међу пољопривредницима нема 
довољно интересовања за уплату пензионог осигурања па је самим тим фонд за исплату пољопривредних 
пензија битно умањен, а средства се надопуњују ионако оскудним средствима других делова буџета. Осим 
тога, учешће старих у радним активностима везаним за пољопривреду на газдинству на неки начин 

                                                           
116 Ово се посебно односи на старачка домаћинства, каквих у овом узорку нема много.  
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оправдава њихово партиципирање у доношењу одлука, без обзира на то да ли су стари кућедомаћини или 
не.  

За разлику од овог, млади који учествују у економској репродукцији породичних газдинстава бавећи се 
пољопривредом чине свега 14,3% од укупног броја радно активних у пољопривреди117. Обим ангажовања 
појединих чланова породице у пољопривреди на газдинству зависи од неколико чинилаца: њиховог пола, 
старости, здравственог стања, осталих улога у породици и домаћинству, школовања и сл. Стога, у условима 
продуженог трајања образовања, али и ниских аспирација младих према останку на породичном имању не 
може се ни очекивати да млади имају активнију улогу у пољопривреди на газдинству, посебно не у пуном 
обиму радног ангажовања.  

Међу члановима анализираних породичних газдинстава који своју радну улогу остварују ван газдинства 
(они који су стално запослени у неком од предузећа приватног или државног сектора – укупно 509 
чланова), нешто је већи број жена (282 или 55,4% од укупног броја чланова у сталном радном односу). 
Међу стално запосленим члановима газдинстава, више њих је запослено у приватним предузећима (укупно 
263 члана или 51,7%), од чега је свега 5% запослено у приватном предузећу чији је власник неки од чланова 
породице. Највише стално запослених чланова својом радном активношћу везано је за делатности у 
пољопривреди (око 1/5).  Осим овог, значајан број стално запослених ангажован је у трговини, образовању 
и здравственим и социјалним установама.  

У поређењу са радноактивним у пољопривреди на газдинству, запослени ван газдинства имају нешто 
повољнију старосну структуру. Њихова просечна старост је нижа (42,2 године), а удео старих (60 и више 
година) износи свега 3,9% што је резултат законског оквира о радним односима. Међутим, најзначајније 
разлике између радноангажованих на газдинству и радноангажованих ван газдинства уочавају се на нивоу 
образовне структуре (Tаб. 4.19.). Ове разлике указују на два већ позната става:  

▪ први се тиче тзв. компензацијске функције образовања и његовог коришћења као канала друштвене 
покретљивости, односно, као шансе за бег из пољопривреде (и са села); 
▪ други се односи на проблем професионализације рада у пољопривреди.  

Основна разлика у образовним структурама активних ван газдинству и на газдинству тиче се, као што је и 
очекивано, учешћа оних са најнижим и највишим нивоима образовања (Таб.4.19.). Тако, док је међу онима 
који су активни на газдинству више од 1/3  без школе или само са основним образовањем, међу активнима 
ван газдинства њихово учешће је чак десет пута мање. Јасно је да они са нижим институционалним 

                                                           
117 Између чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава у погледу старосне структуре радно активних у 
пољопривреди нема суштинских разлика. Тако, реч је о: а) приближно истој просечној старости радно активних у 
пољопривреди (47,2 година на чисто пољопривредним и 47,9 година на мешовитим газдинствима), б) приближно 
истом уделу старих пољопривредника (преко 60 година старости) – 21% на чисто пољопривредним и 20,6% на 
мешовитим газдинствима, в) приближно истом уделу младих пољопривредника (од 15 до 29 година старости) – 14% 
на чисто пољопривредним и 15,3% на мешовитим газдинствима.  
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културним капиталом (оличеним у степену и врсти завршене школе) имају и мање могућности да се 
пробију на све компетитивнијем тржишту радне снаге што их, у таквој ситуацији, присиљава да остају на 
газдинству и у пољопривреди. С друге стране, међу онима који су радно активни ван газдинства чак сваки 
трећи има завршену вишу школу и/или факултет док је међу активним на газдинству свега 6,5% оних са 
вишим и високим образовањем. 

Таб. 4.19. Образовна структура активних чланова породичних газдинстава у Војводини, према томе да ли су радно 
активни на или ван газдинства 

Образовни ниво 

Активни ван газдинства Активни на газдинству Укупно активни чланови 

Мушки пол 
Женски 

пол 
Укупно Мушки пол 

Женски 
пол 

Укупно 
Мушки 

пол 
Женски 

пол 
Укупно 

1.Без школе 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
15 

(0,6%) 
13 

(0,5%) 
28 

(1,0%) 
15 

(0,5%) 
13 

(0,4%) 
28 

(0,9%) 

2. Основна школа 
8 

(1,6%) 
8 

(1,6%) 
16 

(3,1%) 
448 

(16,8%) 
500 

(18,8%) 
948 

(35,6%) 
456 

(14,4%) 
508 

(16,3%) 
964 

(30,4%) 

3. Средња школа 
157 

(30,8%) 
170 

(33,4%) 
327 

(64,2%) 
900 

(33,8%) 
609 

(22,9%) 
1.509 

(56,7%) 
1.057 

(33,4%) 
779 

(24,6%) 
1.836 

(57,9%) 

3.1. Средња пољ. 
школа 

44 
(8,6%) 

11 
(2,2%) 

55 
(10,8%) 

203 
(7,6%) 

56 
(2,1%) 

259 
(9,7%) 

247 
(7,8%) 

67 
(2,1%) 

314 
(9,9%) 

4. Виша школа  
18 

(3,5%) 
46 

(9,0%) 
64 

(12,6%) 
41 

(1,5%) 
44 

(1,6%) 
85 

(3,1%) 
59 

(1,9%) 
90 

(2,8%) 
149 

(4,7%) 

 4.1. Виша пољ. 
школа 

5 
(0,1%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

12 
(0,5%) 

1 
(0,04%) 

13 
(0,5%) 

17 
(0,5%) 

1 
(0,07%) 

13 
(0,4%) 

5. Факултет  
44 

(8,6%) 
58 

(11,4%) 
102 

(20,0%) 
54 

(2,0%) 
36 

(1,3%) 
90 

(3,4%) 
98 

(3,1%) 
94 

(3,0%) 
192 

(6,1%) 

 5.1. Пољ. факултет 
25 

(4,9%) 
9 

(1,8%) 
34 

(6,7%) 
32 

(1,2%) 
5 

(0,2%) 
37 

(1,4%) 
57 

(1,8%) 
14 

(0,4%) 
71 

(2,2%) 

Укупно  
227 

(44,6%) 
282 

(55,4%) 
509 

(100%) 
1.455 

(54,7%) 
1.205 

(45,3%) 
2.660 

(100%) 
1.682 

(53,1%) 
1.487 

(46,9%) 
3.169 

(100%) 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Иако се на први поглед, у условима савременог пословања, може учинити неоправданим позивање на 
важност обележја структуре формалног образовања, треба истаћи да је „образовање повезано са 
продуктивношћу и способношћу адаптирања на нове услове“ (Todorović, Vojković, 1999: 154). Како истиче 
Коковић (2009: 158), образовање као инвестиција, осим што значајно утиче на унапређење продуктивности 
рада, битно доприноси и развоју предузетништва. Исти аутор сматра да „инвестиције у образовање доносе 
неколико пута веће ефекте за повећање производње од инвестиција у опрему. Специфичност тог 
облика капитала је да улагање у њега без обзира на то ко то чини (друштво, предузеће, појединац) 
постаје индивидуално власништво појединца које доприноси богатству предузећа и друштва“ (Koković, 
2009: 159). У овом контексту треба посматрати и образовну структуру радне снаге на породичним 
газдинствима. Наиме, у условима тржишне привреде, конкурентност се базира, између осталог, на сталном 
иновирању производње. При томе је јасно да могућност за иновирање и модернизацију рада зависи од 
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читавог низа друштвених услова, при чему се као један од важних појављује и карактеристике радне снаге 
на газдинству тј. њена спремност да мења себе и начин на који ради.  

У контексту истраживања спремности радне снаге да учествује или иницира процес модернизације рада на 
газдинствима често се полази од базичног руралносоциолошког феномена сељачког менталитета118. Идеја 
о сељачком менталитету, сељачком конзервативизму се олако може узети као једноставно решење у 
објашњењу неуспеха модернизацијских процеса на нашим породичним газдинствима. У комбинацији са 
репресивним спољашњим чиниоцима, затвореност ка иновацијама делује као савршено одговарајући 
образац за објашњење проблематичности дифузије знања и иновација у нашој пољопривреди. Међутим, 
идеји сељачког конзервативизма треба прићи веома обазриво и цео феномен сагледати у контексту 
сељакових потреба и сељачког друштва у коме овај живи и ради, као и промена које се очекују и/или желе.  

У промени сељачког менталитета, његовог отварања за иновације које долазе „споља“, један од важних 
чинилаца јесте и већ поменути образовни капитал оних којих се баве пољопривредом. При анализи утицаја 
образовне структуре полази се од претпоставке да пораст образовног нивоа позитивно утиче на промене у 
привредном менталитету уопште, па тако и у привредном менталитету радне снаге на газдинствима. 
Конкретно, сељачки конзервативизам губи на јачини услед не само пораста нивоа образовања, већ и услед 
усмеравања образовања радне снаге на пољопривреду. Виши ниво образовања, у спрези са искуством које 
поседују, омогућава онима који су радноактивни на газдинству да сагледају улогу и положај сопственог 
имања у ширем друштвеном контексту (сеоска заједница, тржиште, глобално друштво), као и да 
адекватније анализирају могућности развоја пољопривредне производње (и њој сродних активности). С 
друге стране, образовање за пољопривреду омогућава стицање потребних, савремених научних сазнања о 
самом процесу производње, као и активностима које му претходе и следе, а важне су са аспекта 
организације рада на газдинству.  

Ако образовну структуру посматрамо као институционализовану форму културног капитала, тада је нужно 
подсетити се да овај капитал, у условима савремених друштава, постаје (барем у начелу) све важнији и 
један је од темеља вертикалне стратификације. Образовање, притом, не односи се само на усвајање 
одређених знања и вештина, већ, шире, образовање као основа културног капитала подразумева усвајање 
(друштвено прихваћених) културних образаца и норми. Како истиче Стојиљковић (2010: 79), културни 
капитал има кључну улогу у репродуковању међуслојних неједнакости зато што појединци, на основу 
културног капитала којим располажу, имају развијене способности да се прилагођавају доманинатним 
друштвеним условима те тако и репродукују сопствени друштвени положај.  

Осим овог, треба напоменути и да се образовна структура посматра као један од елемената описа људског 
капитала (Bogdanović, 2008). У овом контексту, треба посматрати и обележја радне снаге на анализираним 
породичним газдинствима. Наиме, образовна структура радноактивних чланова газдинстава показује 

                                                           
118 О сељачком менталитету и сељачком конзервативизму види у: Вукосављевић (1983: 355-388), Ђурић (1975: 288), 
Мендарас (1986), Стевановић (2008: 43-56).   
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повољне карактеристике. Највећи број радноактивних на газдинствима има завршену средњу школу 
(57,9%). Слична је ситуација и међу укупним војвођанским сеоским становништвом старијим од 15 година, 
где је такође највише оних са средњим образовањем (46,3%), али је приметан и знатан удео лица са 
(непотпуном) основном школом (43,3%) (Попис, Становништво – књига 3, 2013: 40-41). Такође, удео лица 
без школе је међу војвођанским сеоским становништвом знатно већи (3,4% наспрам 0,9% од укупног броја 
радноактивних чланова анализираних газдинстава119). С друге стране, учешће оних са вишим и високим 
образовањем знатно је ниже међу сеоским становништвом Војводине него у случају радноактивних 
чланова анализираних породичних газдинстава. Док је међу сеоским становништвом у Војводини свега 
6,7% лица са вишим и високим образовањем (Попис, Становништво – књига 3, 2013: 40-41), међу 
радноактивним члановима породичних газдинстава чак 10,8% има завршену вишу и високу школу.  

Пораст значаја образовања у модерним друштвима резултат је све интензивније примене научног знања 
(посебно у сфери рада) и усложњавања поделе рада. Заправо, може се рећи да значај које неко друштво 
придаје образовању је у директној сразмери са карактером сцијентификације рада. Ово је уједно једна од 
суштинских линија разликовања између традиционалних и модерних друштава. Док се у првима рад 
обавља на основу искуства и знања које настаје на несистематски начин, најчешће по систему покушаја и 
грешака, у савременим друштвима (посебно у оним развијеним) постоји формиран и формализован систем 
који обједињује друштвене актере који знање „производе“, оне који га прилагођавају за примену, актере 
који га преносе и актере који то знање непосредно примењују. Растући значај образовања у савременим 
друштвима, као и његова демократизација (барем у смислу формалног укидања социјалних баријера у 
доступности свих образовних нивоа) мењају став становништва о образовању, а тиме и његову образовну 
структуру.  

У овом контексту, треба разматрати и обележја образовне структуре сеоског, а посебно пољопривредног 
становништва, као и њене промене. Наиме, модернизација рада у пољопривреди условила је промене које 
су захтевале нова знања и вештине оних који се пољоприведом баве. Промене у начину на који се 
обављају стара занимања, као и нова занимања у сложеној подели рада захтевале су да се одговарајућа 
сазнања „допреме“ до оних који их обављају и да их они усвоје и примењују у свакодневном раду. 
Образовна структура сеоског и пољопривредног становништва мењала се и под утицајем тржишта. 
Тржишна оријентација породичног газдинства подразумева, између осталог, и стручност радне снаге. Због 
тога расте потреба за професионализацијом радне снаге у пољопривреди, а образовање пољопривредника 
постаје инвестиција у репродукцију породичног газдинства.  

                                                           
119 Реч је о укупно 28 радноактивних чланова породичних газдинстава међу којима је нешто више жена (57,1%). 
Такође, приметно је да је реч о старијим члановима који су на изласку или су већ изашли из статистички посматраног 
радноспособног контингента (25 од укупно 28 ових чланова одабраних породичних газдинстава је старо 60 и више 
година). Сви радноактивни без школе своју радну улогу остварују на газдинству, при чему већи број њих (75%) живи 
на чисто пољопривредним одабраним породичним газдинствима.     
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За 40 година, образовна структура сеоског становништва у Војводини је значајно промењена (Таб. 4.20.). 
Најзначајнија промена односи се на повећање удела лица са завршеном вишом и високом (6,7 пута), као и 
средњом школом (четири и по пута). Ово је, пре свега, резултат развоја непољопривредних делатности у 
селу и његовој непосредној просторној близини. Друга важна промена односи се на значајно смањење 
броја лица са најнижим образовним нивоом. Иако су и даље најзаступљенија категорија становништва у 
образовној структури, учешће лица са основном школом у 2011. години, у односу на 1971. годину, је 1,9 
пута мање. 

Табела 4.20. Образовна структура сеоског становништва у Војводини, 1971. и 2011. год. (у %) 

Завршена школа 1971. године 2011. године 

Основна школа 88,1 46,8 

Средња школа 10,1 46,3 

Виша и висока школа 1,0 6,7 

Непознато 0,6 0,2 

Укупно 100 100 
Извор: Livada, Perović (1974: 70), Попис – Становништво, књига 3 (2013: 40-41) 

На промене у образовној структури сеоског становништва у Војводини непосредно су утицале и промене у 
привредној структури (развој непољопривредних делатности), као и промене у вредносном систему 
сеоског становништва, боља физичка доступност образовних институција, промене у родној условљености 
доступности образовања, промене у начину рада у пољопривреди. Данас је образовање, посебно за 
непољопривредна занимања, један од најзначајнијих (ако не и најзначајнији) чинилац социјалне 
покретљивости сеоског становништва. При томе се мисли и на хоризонталну и на вертикалну, а можда 
највише на просторну покретљивост сеоског становништва, посебно младих.  

Када се говори радној снази, неретко се помиње утицај родне припадности на обележја њене образовне 
структуре (Кuburović, 2007; Марков, 2007). Ово се примећује и међу радном снагом на анализираним 
породичним газдинставима. Наиме, када се говори о сеоском становништву, а посебно o женама на 
пољопривредним газдинствима истиче се њихов неравноправан положај када је реч о доступности система 
образовања, посебно оног који се односи на више и високо образовање. Такође, истиче се да жене чешће 
прекидају школовање, пре свега, због породичних обавеза (Babović, Vuković, 2010: 37). Чињеница је да су 
жене на селу у прошлости заиста имале битно другачији положај када је реч о могућностима за 
образовање. Наиме, традиционално село обележавају традиционална сељачка култура и подела рада. 
Традиционално сељачко друштво је патријархално. Жена је својом улогом у репродукцији породичног 
газдинства везана за кућу, њени односи са „спољашњим“ светом (ван сеоске заједнице којој припада) су 
ограничени и по правилу опосредовани120. Улога жене у репродукцији породичног газдинства је 

                                                           
120 Иако ово са становишта савремене жене и слобода којима она, барем у начелу, располаже може изгледати 
застрашујуће, готово антицивилизацијски, не треба заборавити да је овакво понашање било уједно и један од 
механизама заштите жене.  
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подразумевајућа па тиме и слабо друштвено препознатљива, осим када је реч о биолошкој репродукцији, 
односно, обезбеђивању наследника на поседу. Како се женин допринос функционисању и опстанку 
породичног газдинства најчешће „мерио“ кроз број деце/синова, то је јасно да се о образовању женске 
деце није озбиљније расправљало нити размишљало. Сва потребна знања и умећа за бригу о породици и 
домаћинству жена је у традиционалном сељачком друштву стицала на основу непосредног искуства или 
учећи од старијих жена у домаћинству (мајки, баки).  

У савременом селу, мења се и став према образовању жена, како у друштву у целини, тако и на нивоу 
заједница/група којима жене припадају, па и међу њима самима. У условима константног заостајања 
сеоског и аграрног, образовање сеоских жена посматра се не само као прилика за бег из села и 
пољопривреде, већ и као компензациони фактор за ненаслеђивање поседа. Међутим, подаци и даљу 
указују на неповољнију образовну структуру сеоских жена у Војводини у односу на образовну структуру 
мушког сеоског становништва121. 

Међутим, иако се сеоске жене и данас сусрећу са проблемом доступности различитих облика и нивоа 
образовања, у тумачењу обележја њихове образовне структуре треба у обзир узети близину образовних 
центара, социјално порекло (карактеристике газдинства са којег долазе) и сл. Тако, ако се на уму има да 
жене чија се образовна структура овде анализира долазе са газдинстава која представљају носиоце 
производње у својим срединама, а тиме, претпоставља се, и из домаћинстава чији су активни чланови 
склони иновацијама и променама које излазе из строгих оквира помињаног сељачког менталитета, тада је 
и за очекивати да ће њихова образовна структура имати повољније карактеристике. Тако, више од 1/3 
активних жена на анализираним породичним газдинствима има завршену само основну школу. Притом, 
уочава се да међу женама са најнижим образовањем (без школе, са непотпуном или завршеном основном 
школом), више од 2/3 има 55 и више година, односно, на изласку је или су већ изашле из радноспособног 
контингента. Као и међу мушкарцима, тако и је и међу активним женама на породичним газдинствима 
највише оних са завршеном средњом школом (52,4%). Уочава се да са порастом нивоа образовања, расте и 
удео жена које су радноактивне ван газдинства. Тако, док је међу женама са најнижим образовним 
нивоима највише њих активно у пољопривреди на газдинству (чак 98,3%), међу женама са вишим и 
високим образовањем преовлађују оне које активне ван газдинства (56,5%). Уједно ове жене, посебно оне 
које су радноактивне на газдинству, имају и најнижу просечну старост (39,2 године) што посредно указује 
на проблем адекватности њиховог образовања у односу на останак на породичном газдинству, као и на 

                                                           
121 Према подацима из 2011. године (Попис, Становништво, књига 3, 2013: 40-41), међу сеоским женама у Војводини 
чак 53,2% има најниже образовање (без школе и (непотпуно) основно образовање). За разлику од овог, међу мушком 
сеоском популацијом, њих 40,2% нема школу или има само основно образовање. Такође, значајна је разлика у 
погледу учешћа мушкараца/жена са средњим степеном образовања (53,2% према 39,5%). Обрнути родни јаз уочава 
се међу најобразованијима (више и високо образовање) – 7,0% сеоских жена има највише образовање наспрам 6,4% 
мушкараца што се може објаснити улогом образовања као компензационог фактора за жене које су остале на селу, а 
као породичну/социјалну надокаду за то „добиле“ образовање.   
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проблем њиховог запошљавања у струци. Међу активним женама веће је учешће оних са вишим и високим 
образовањем него међу активним мушкарцима. Ово важи како за укупну популацију активних, тако и за 
активне ван газдинстава (где од укупног броја активних са вишим и високим образовањем жене чине 
62,7%). Међутим, међу активнима на газдинству, жене са вишим и високим образовањем чине 45,7% од 
укупног броја лица са овим нивоима образовања што потврђује да је стицање образовања, посебно код 
млађих жена један од важних канала социјалне покретљивости. Из наведеног, може да се закључи да су 
промене у образовној структури жена као радне снаге на породичним газдинствима евидентне и да се 
крећу у правцу јачања њиховог образовног капитала. Ово се посебно односи на млађу женску популацију 
која, када је реч о степену образовања, има тенденцију да се постепено изједначи са мушким активним 
члановима.  

Основни проблем образовне структуре радноактивних жена на породичним газдинствима јесте и даље 
релативно високо учешће неквалификоване радне снаге (без школе или само са основним образовањем). 
Али, овоме треба додати чињеницу да је реч о (претежно) женама које су на изласку из свог радног 
периода122. За очекивати је да ће жене на породичним газдинствима наставити да унапређују своју 
образовну структуру што би за последицу имало не само промену њиховог положаја у занимању, већ би 
утицало и на њихову партиципацију о одлучивању о газдинству, партиципацију у јавном животу (у смислу 
егалитаринијих образаца), као и на њихов доживљај сопственог радног ангажовања и положаја на 
газдинству.       

Такође, ако се анализира улога људског капитала у модернизацији рада на газдинству, претпоставка да они 
који имају формално образовање у пољопривреди лакше увиђају потребу за променама, односно, 
иновирањем производње, као и да лакше прихватају савете и да јасније разумеју важност њихове 
правовремене примене123. Међу радноактивним члановима породичних газдинстава свега 403 (или 12,7%) 
има образовање у пољопривреди124 (Таб. 4.21.). Реч је о, углавном, средњем образовању (77,9% од укупног 
броја чланова са образовањем у пољопривреди). Међу онима са пољопривредним образовањем, знатно је 
већи број мушкараца (чак 79,7%) па се може рећи да преовлађује став да се пољопривреда и даље сматра 
„мушким“ занимањем.   

 

                                                           
122 Као илустрација, наводи се да је међу женама са породичних газдинстава које су радноактивне и налазе се на крају 
свог радног периода (55 -59 година), чак 60% њих са основним образовањем, док је међу женама које су ушле у радни 
контингент (20-24 године) свега 10% оних са основним образовањем, али зато чак 86,7% оних са средњом школом.    
123 С друге стране, постоји бојазан да они који имају формално пољпривредно образовање управо због тога могу да 
буду склонији несарадњи са нрп. пољопривредним саветодавцима јер и сами „знају понешто о пољопривреди па им 
не треба помоћ са стране“. 
124 Под образовањем за пољопривреду овде се подразумева неки од формалних облика образовања – завршена 
средња пољопривредна, виша пољопривредна школа или пољопривредни факултет.   
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Табела 4.21. Чланови породичних газдинстава који имају образовање у пољопривреди, према степену образовања, 
полу и обележјима радног ангажовања 

Обележја радног ангажовања и 
пол 

Степен образовања 

1. средња 
пољоп. школа 

2. виша 
пољоп. школа 

3. пољоп. 
Факултет 

А: Радно ангажовани на 
газдинству 

259 (82,5%) 13 (72,2%) 37 (52,1%) 

1. Мушки пол  203 (64,6%) 12 (66,7%) 32 (45,1%) 

2. Женски 56 (17,8%) 1 (5,6%) 5 (7,0%) 

Б: Радно ангажовани ван 
газдинства 

55 (17,5%) 5 (27,8%) 34 (47,9%) 

1. Мушки пол  44 (14,0%) 5 (27,8%) 25 (35,2%) 

2. Женски 11 (3,5%) 0 9 (12,7%) 

В: Укупно 314 (100%) 18 (100%) 71 (100%) 

1. Мушки пол  247 (78,7%) 17 (94,4%) 57 (80,3%) 

2. Женски 67 (21,3%) 1 (5,6%) 14 (19,7%) 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Од укупног броја чланова са пољопривредним образовањем, највећи удео њих нема стално запослење, 
односно, радно је ангажован у пољопривреди на газдинству. Примећује се да са порастом степена 
образовања значајно опада удео чланова који су ангажовани у пољопривреди на газдинству125. Ово указује 
на то да се образовање (без обзира да ли је реч о образовању за пољопривредна или непољопривредна 
занимања) сматра шансом да део чланова породичних газдинстава обезбеди стабилније приходе и друге 
бенефиције. Такође, одсуство образовања у пољопривреди међу онима који се пољопривредом баве на 
породичним имањима указује то да пољопривреда није њихов први, већ наметнути избор. Бављење 
пољопривредом, у овом контексту, није професија већ стратегија за преживљавање. Одсуство 
пољопривредног образовања међу већином радноактивних на породичним газдинствима имплицира да 
се њихово бављење пољопривредом заснива махом на знању пренешеном са „колена на колено“, искуству 
или неформално стеченим информацијама и вештинама. Наравно да су ово све могући начини стицања 
потребних знања и умећа за бављење пољопривредом, али може се поставити питање колико такав 
произвођач може процени значај и могућности за унапређење појединих њених аспеката. И тако се 
пољопривреда на породичним имањима ставља у „зачарани круг“ просте репродукције и ограничених 
развојних потенцијала у коме питање модернизације рада, схваћене као процес промена у начину на који 
је организован и уређен живот неког друштвеног система (у овом случају, газдинства), остаје суштински 
непостављено.  

 

                                                           
125 Ангажовани у пољопривреди на газдинству са завршеном средњом пољопривредном школом чине чак 82,5% од 
укупног броја чланова породичних газдинстава са овим степеном образовања за пољопривреду, док је међу истом 
групом чланова ових газдинстава оних који имају завршен пољопривредни факултет тек 52,1%. 
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4.3. Биолошка репродукција породичних газдинстава - жене у селу између рањиве 
групе или потенцијалних носилаца развоја газдинства126 

 

Једно од темељних питања у репродукцији породичних газдинстава јесте и оно које се односи на улогу 
жена у сва три облика репродукције. У савременим руралносоциолошким истраживањима, сеоске жене 
често се обележавају као рањива, осетљива/вулнерабилна група, али (у исто време) и као група са 
развојним потенцијалом. У том контексту, истиче се и потреба за оснаживањем сеоских жена и њиховом 
активнијом улогом у руралном развоју.  

У друштвима полупериферије (као што је савремено српско друштво) у којима су и даље значајно присутни 
елементи традиционалног, патријархалног родног режима127, улога жена у репродукцији породичних 
газдинстава најчешће се поима у контексту биолошке репродукције. Важност овог типа репродукције 
газдинстава посебно долази до изражаја у условима руралне депопулације и сенилизације, стагнирајуће 
или регресивне биолошке репродукције, као и самообнављања радне снаге на породичним газдинствима. 
С друге стране, улога сеоских жена у економској и социјалној репродукцији газдинстава је често 
подразумевајућа, па тиме и често невидљива и пренебрегнута. Како истиче Благојевић (2013: 34) „родност 
је утолико важнија уколико је друштво патријархалније“. Ауторка говори о формирању актуелног родног 
режима у историјском континуитету, а на размеђи између традиционалног и модерног. Наравно, у друштву 
ретко када постоји само један и јединствен родни режим, већ се чешће говори о његовим варијететима 
који су обликовани простором, генерацијом, образовањем, слојном припадношћу и сл. Према 
истраживањима Благојевић (1997) и Бобић (2010) у српском друштву присутна је бифуркација модела 
родног режима – традиционалном/патријархалном моделу нагињу они које наведене ауторке означавају 
као губитнике и губитнице транзиције и који се окрећу „економији преживљавања, 
ретрадиционализацији, ..., конзервацији ресурса...)“, док се добитници и добитнице транзиције 
оријентишу ка савременом, егалитарнијем моделу родног режима који се односи на „већи степен 
егалитарности, већу флексибилност родних улога и експериментисање са различитим сексуалним и 
породичним односима, па и идентитетима“ (Благојевић, 2012: 19). За жене у селу, Благојевић (2013: 35) 
каже да су и у периоду транзиције задржале свој неповољан друштвени положај, посебно у односу на 
привилеговану мањину (образовне мушкарце који живе у градским насељима). Из ове позиције сагледаће 
се улога сеоских жена у биолошкој, економској и социјалној репродукцији анализираних породичних 
газдинстава.    

                                                           
126 Maњи део одељка, значајно прерађен и допуњен публикован под називом „Биолошка репродукција породичних 
газдинстава: из перспективе руралног родног режима“ у часопису Социологија, Vol. LIX (2017), N° 1, стр. 102-123. 
127 Под родним режимом подразумева се „доминантни образац који жене и мушкарце ставља у одређени однос, те 
се њихове групне карактеристике, али и индивидуални животи, у великој мери могу разумети управо преко тог 
односа, тј. обрасца“ (Blagojević, 2013: 28).  
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Схема 4.2. Аналитички модел повезаности родног режима и различитих друштвених области, унутар једног 
контекста 

 

Извор: Благојевић (2012: 14) 

На анализираним породичним газдинствима живи укупно 4.659 чланова (Таб. 4.22.). Жене не чине већину 
нити на чисто пољопривредним нити на мешовитим газдинствима, иако је коефицијент феминизације 
нешто већи на мешовитим газдинствима128.  

Табела 4.22. Полна структура чланова породичних газдинстава у Војводини, према извору прихода газдинства 

Пол 

Чисто 
пољопривредна 

газдинства 

Мешовита 
газдинства 

Укупно 

Број  % Број  % Број  % 

Мушки 1.537 52,6 900 51,8 2.437 52,3 

Женски 1.385 47,4 837 48,2 2.222 47,7 

Укупно 2.922 100 1.737 100 4.659 100 
Извори: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Као што је истакнуто, важност биолошке репродукције породичних газдинстава посебно долази до 
изражаја у условима руралне и аграрне депопулације и сенилизације. Тако, слободно се може рећи да 
нема руралносоциолошког и демографског истраживања сеоских насеља у Војводини у последњих пола 

                                                           
128 Коефицијент феминизације на чисто пољоривредним газдинствима износи 0,90, на мешовитим газдинствима 0,93, 
док за сва породична газдинства износи 0,91.    
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века које, полазећи од или бавећи се променама старосне структуре, не указује на међусобно условљене 
процесе сенилизације и депопулације сеоског и пољопривредног становништва. Ови социодемографски 
процеси непосредни су израз структуралних и функционалних промена у аграрној и руралној структури 
Војводине, и, у исто време, важна друштвена „кочница“ у развоју села и пољопривреде.  

Биолошка репродукција, уопште, условљена је низом чинилаца: од обележја природног кретања 
становништва до обима и типа миграција, као и обележја старосно-полне, образовне, брачне структуре, 
структуре становништва према активности, друштвено организоване подршке рађању, праксе 
контрацепције, стерилитета (биолошког и вољног) и сл (Bongaarts, 1978; de Bruijn, 2006, Čudina – Obradović, 
Obradović 1999). Иако је речено да су биолошка, економска и социјална репродукција породичних 
газдинстава у међусобном односу, могло би се поставити питање у којој мери и на који начин биолошка 
репродукција зависи од осталих наведених облика репродукције ових газдинстава. Рађањем нових 
чланова газдинстава ствара основа за избор наследника поседа. Притом, већи број деце (потенцијално) 
пружа могућност избора најадекватнијег наследника, али истовремено и производи „опасност“ од дељења 
поседа на већи број наследника или ствара потребу за другачијим компензирањем оних потомака који 
нису наследили део поседа. С друге стране, редукована биолошка репродукција смањује вероватноћу 
задржавања наследника на поседу што директно доводи у питање опстанак газдинства и породичног 
домаћинства. С друге стране, биолошком репродукцијом ствара се радна снага која чини основу за 
организовање рада на газдинству. Ова веза између биолошке и економске репродукције је од посебне 
важности с обзиром на то да се радна снага на породичним газдинствима углавном самообнавља, 
односно, да нема значајнијег регрутовања радне снаге на газдинствима из нпр. других друштвених слојева. 
Међутим, нема јасних доказа о томе да ли економска репродукција газдинства директно утиче на 
биолошку репродукцију, у смислу да је ограничава или поспешује. Утицај економске на биолошку 
репродукцију пре би могао да се сагледа кроз нека обележја радне снаге, на пример, радну активност на 
газдинству/ван газдинства и образовање. 

У овом контексту, улога жена у биолошкој репродукцији породичних газдинстава анализира се у односу на 
њихову старосну, брачну, образовну, као и структуру према радној активности. Основни индикатор улоге 
жена у биолошкој репродукцији јесте фертилитет. У истраживању фертилитета, као и обележја фертилног 
контингента породичних газдинстава са становишта његовог доприноса биолошкој репродукцији нужно је 
вратити се корак у назад и поћи од утврђивања чинилаца који одређују сам фертилитет. Тако, Ђурђев 
(2001: 70-71) наводи да се у базичне детерминанте фертилитета убрајају процес модернизације, културни 
фактори и генетски фактори, док у најближе, непосредне чиниоце фертилитета аутор убраја контролу 
рађања, стерилитет, смртност плода и време плодности. Наравно, јасно је да фертилитет, тачније одлука о 
рађању и броју деце зависи од низа чинилаца: биолошких (старост и здравље потенцијалних родитеља), 
психолошких (спремност на родитељство), социодемографских (старосно-полна структура становништва, 
образовна структура, економске структуре, брачно стање, интензитет и смер миграција и сл.), културних 
(наслеђени обичаји и норме који се односе на репродуктивно понашање, очекивања заједнице да се 
појединци понашају у складу са овим нормама, религијска припадност, промене у начину свакодневног 
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живота, промене у процесу социјализације младих и сл.), социјално-економских (друштвени положај 
будућих родитеља, занимање, висина и стабилност зараде, степен образовања, становање, обележја 
популационе политике, као и степен развијености друштва и сл.).   

У анализи диференцијалног фертилитета често се полази управо од истраживања разлика у фертилитету 
сеоског и градског становништва. Према Рашевић (2006: 68) присутне су разлике у биолошкој репродукцији  
градског и сеоског становништва. Међутим, како истиче Пенев, (1999: 52) „и поред очигледне корелационе 
везе између типа насеља сталног боравка и нивоа фертилитета, прецизније одређивање ефекта 
места становања на фертилитет је отежано због дејства других варијабли, као што су социо-
економске, образовне, конфесионалне, културолошке и друге карактеристике које су међузависне и са 
своје стране такође с врло снажним утицајем на репродуктивно понашање становништва. Уједно, 
треба водити рачуна да разлике у обиму рађања градског и сеоског становништва, нису само 
последица разлика у нивоу фертилитета (рађања по једној жени), већ у одређеним околностима у све 
већој мери резултат наглашених разлика у био-демографским структурама (старост и пол) – са своје 
стране такође условљене различитим интензитетом и смером природног, односно, механичког 
кретања те две субпопулације.“ Постојање разлика између фертилитета сеоског и градског становништва 
јасно указује на то да је ова појава и регионално условљена, како на макро, тако и на микро нивоу (Ђурђев, 
2004). За ово истраживање, посебно је важно истаћи да и међу сеоском популацијом постоје одређене 
разлике па се може говорити о специфичним правилима биолошке репродукције на породичним 
газдинствима (Černič Istenič, 2009). 

На питање који од наведених чинилаца фертилитета има примат у условима у којима данас живе они који 
рађају (или треба да рађају) у Србији често се даје одговор да су економски чиниоци кључна детерминанта 
одлуке о рађању, а још више одлуке о броју деце129. Наиме, у условима дуготрајне економске кризе (од 
краја 1980-их), растуће и континуирано осиромашење становништва условило је не само смањење броја 
рођене деце, већ и одлагање репродукције, као дугорочне, „стратешке“ одлуке у животу појединца или 
брачног пара (Rašević, 2006б: 141-142).     

Каква су бележја фертилитета сеоског становништва у Војводини данас? Подаци о стопама наталитета (који 
је резултат фертилитета неког становништва) указују на континуирани пад броја живорођене деце у 
сеоским насељима што се најчешће објашњава демографском транзицијом, а посебно миграцијама на 
релацији село - град, као и деаграризацијом војвођанског сеоског становништва. Стевановић (2006: 401-
402) наводи да после краткотрајног пораста наталитета укупног, па тако и сеоског становништва у 
Војводини у тзв. компензационом периоду (у годинама после II светског рата до 1952/1953. године) општа 
стопа наталитета становништва у сеоским насељима у Војводини опада са 15,2% (1963) на свега 8,9% 

                                                           
129 Овакво схватање детерминанти одлука о феритилитету уклапа се у нов приступ у одређивању чинилаца 
фертилитета према којем се у базичне детерминанте убрајају: жељени број деце, потенцијални број деце и психички 
и објективни трошкови регулисања фертилитета (Đurđev, 2001: 71-72). Више о обележјима економског детерминизма 
рађања види у: Becker, Barro (1988), Mijatović (2000).   
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(2002), уз уочене мање осцилације у краћим временским међупериодима. Такође, аутор истиче да је општа 
стопа наталитета сеоског становништва у Војводини у посматраном периоду нижа од њене просечне 
вредности за укупно војвођанско становништво, а посебно од вредности опште стопе наталитета градске 
популације. Нагли пад наталитета сеоског становништва у Војводини, а посебно промене у односу према 
наталитету урбане популације показују, с једне стране, брзо прихватање нетрадиционалних 
репродуктивних норми, али, с друге стране, последице деаграризације130 и руралне сенилизације. Осим 
тога, значајан фактор пада наталитета међу сеоским женама јесте и пораст њихове економске активности 
ван газдинства (First, 1981: 69-73), као и продужено трајање образовања. Промени репродуктивног 
понашања сеоских жена доприноси и модернизација пољопривредне производње. Са увођењем техничко-
технолошких иновација у пољопривреду мења се организација рада на самом газдинству, односно, 
смањује се потреба за радном снагом, што се реперкутује и на обим биолошке репродукције. Такође, као и 
у случају пада наталитета укупног становништва, тако се и у овом случају може говорити о утицају 
економских чинилаца на промене у репродуктивном понашању које овде имају специфичну „тежину“ јер је 
реч о пољопривредним газдинствима.   

Када је реч о истраживању фертилитета сеоског становништва, осим утврђивања општег друштвеног 
оквира у којем сеоска породица живи, најчешће се полази од анализе улога коју сеоска жена има у 
репродукцији породичног газдинства уопште. Прво са чиме се у овој анализи сусреће јесте став о 
плуриактивности сеоских жена као мајки, домаћица, супруга, неговатељица, економски активних чланова 
газдинства и сл. Други важан став састоји се у томе да су улога и положај сеоске жене одређени 
обележјима аграрне и руралне друштвене структуре. У овом контексту, често се у руралносоциолошким 
истраживањима говори о измењеним улогама сеоске жене у традиционалном и модерном друштву. Тако 
се нпр. говори о великој радној оптерећености сељанке у традиционалном, сељачком друштву или, пак, о 
чиниоцима и процесу еманципације сеоске жене и њеном изласку из оквира породичног газдинства у 
модерним друштвима (Кораћ, 1989; Марковић, 1989; Стојанов, 2004: 238-255; Вукосављевић, 1962: 142-
149).  

Но, без обзира на промене у улогама и положају, треба истаћи да је сеоска жена одувек била и јесте стуб 
домаћинства, како у традиционалном, тако и модерном селу. Иако је процес модернизације утицао на 
промену њене улоге и положаја у газдинству, као и сеоској заједници, оно што је суштински остало исто 
јесте то да сеоско домаћинство некад, као и модерну сеоску породицу и домаћинство данас обележава 
својеврсни микроматријархат који се састоји у „женском“ доношењу, а посебно реализацији свакодневних 
одлука од значаја за њихово функционисање и опстанак. Заправо, сеоска жена је та која, на нивоу 
домаћинства, али и газдинства, обезбеђује логистичку подршку његовом опстанку и развоју. Овај 
микроматријархат, осим што произилази из женине усмерености на породицу и домаћинство може да се 

                                                           
130 Овде се мисли на смањену потребу за радном снагом на породичном имању. 
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припише и условима „сталне борбе за опстанак“, односно, кризе као друштвеног контекста у коме 
функционише савремено породично газдинство у Србији131.  

Анализирајући потенцијал анализираних породичних газдинстава за биолошку репродукцију полази се од 
претпоставке о важности три социокултурна обележја женских чланова (тачније, њиховог фертилног 
контингента) као чинилаца тог потенцијала: старости (биодемографска компонента фертилитета), 
економске активности и образовања (социоекономске компоненте фертилитета) и брачног стања 
(социокултурна компонента фертилитета). Старосна структура жена на породичним газдинствима у 
Војводини показује ограничени потенцијал за биолошку репродукцију (Таб. 4.23.). Те карактеристике се, 
пре свега, односе на високу просечну старост жена које живе на газдинставима (39,5 година), као и веома 
висок удео жена које припадају старијем средовечном становништву (чак 1/3 од њиховог укупног броја). 
Висока просечна старост женских чланова газдинстава указује да је овде реч о популацији са ниским или 
чак негативним природним прираштајем која већ сада има потешкоће са самообнављањем. С друге 
стране, скоро половина жена у овој, најзаступљенијој старосној групи не припада више фертилном 
контингенту. Такође, висок удео старијих средовечних жена значи да ће у наредном периоду доћи до 
значајног „пуњења“ контингента стари(ји)х жена. Осим овог, индекс старења женских чланова породичних 
газдинстава је веома висок (0,84), а вредност биолошког индекса испод његове доње границе (0,76). Ова 
два индекса, посматрана заједно, указују на то да се у случају женских чланова анализираних породичних 
газдинстава може слободно говорити о смањеној способности за биолошко самообнављање. У условима 
када се пољопривреда, као и живот на селу не сматрају пожељним начином живота (што значи да је мали 
број жена са газдинстава спреман ту и да остане и ради, а, чини се, још мањи број њих спреман да на 
газдинства дође), ово може бити озбиљна препрека биолошкој репродукцији породичних газдинстава.  

Табела 4.23. Старосна структура женских чланова породичних газдинстава у Војводини 

Старосни контингент 

Чисто пољоп. 
газдинства 

Мешовита 
газдинства 

Укупно 

Број % Број % Број % 

Младо женско становништво 
(0 - 19 година) 

297 21,4 159 19,0 456 20,5 

Млађе средовечно женско становништво (20 – 39 година) 398 28,7 252 30,1 650 29,3 

Старије средовечно женско становништво (40 – 59 године) 439 31,7 295 35,2 734 33,0 

Старо становништво (60 и више година) 251 18,1 131 15,6 382 17,2 

Укупно 1.385 100,0 837 100,0 2.222 100,0 

Просечна старост 39,6 година 39,5 година 39,5 година 

Индекс старења 0,84 0,82 0,84 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

                                                           
131 Управо на овај начин о жртвеном микроматријархату као обележју савремене српске породице размишља 
Благојевић (1997). 
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Међутим, старосну структуру жена на породичним газдинставима треба посматрати (као и у случају 
старосне структуре укупне популације) као „средство“ за одређивање и анализу битних функционалних 
контингената. У контексту анализе обележја биолошке репродукције, то је фертилни контингент. На основу 
увида у старосну структуру женa на породичним газдинставима добија се податак да фертилни контингент 
чини укупно 1.195 жена, односно, скоро свака друга жена. Према величини фертилног контингента, женска 
популација породичних газдинстава у Војводини у предности је и у односу на фертилни контингент сеоског 
становништва Војводине (42,7%), што је резултат њихове нешто повољније старосне структуре.       

Табела 4.24.Старосна структура фертилног контингента породичних газдинстава у Војводини 

Старосна група 
Чисто пољоп.  

газдинства 
Мешовита 
газдинства 

Укупно 

Број % Број % Број % 

15 – 19 година 104 14,4 62 13,1 166 13,9 

20 – 24 године 104 14,4 63 13,3 167 14,0 

25 – 29 година 98 13,6 65 13,7 163 13,6 

30 – 34 године 82 11,4 67 14,2 149 12,5 

35 – 39 година 114 15,8 57 12,0 171 14,3 

40 – 44 године 111 15,4 67 14,2 178 14,9 

45 – 49 година 109 15,1 92 19,5 201 16,8 

Укупно 722 100,0 473 100,0 1.195 100,0 

Просечна старост 32,3 године 32,9 година 32,6 година 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора  

Услед нешто повољнијих обележја старосне структуре, фертилни контингент мешовитих газдинстава је 
нешто већи у односу на фертилни контингент чисто пољопривредних газдинстава (53,9% према 52,1%). 
Осим величине фертилног контингента, на нешто повољнији потенцијал женских чланова мешовитих 
газдинстава за биолошку репродукцију указује и податак о величини оптималног фертилног контингента (у 
који улазе жене старости 20-34 године). Тако, оптимални фертилни контингент мешовитих газдинстава 
чини 41,2% укупног фертилног контингента, у односу на 39,1% колико чини удео оптималног фертилног 
контингента чисто пољопривредних газдинстава. Оптимални фертилни контингент узима се у обзир 
приликом анализе могућности за репродукцију с обзиром на то да су у нашем друштву, а посебно међу 
сеоском популацијом, и да даље присутне норме репродуктивног понашања које утичу на то да се 
најзначајнији део фертилитета жена реализује у периоду од њихове 20 до 35 године старости (Рашевић, 
2006а: 57).  

Наравно, јасно је да је фертилни контингент динамичка категорија у смислу промена не само његове 
укупне величине већ, што је и важније, односа улазних и излазних старосних кохорти. Тако, фертилни 
контингент чисто пољопривредних газдинстава обележава повољнији однос жена које су тек ушле у 
фертилни период (15-19 година) и оних жена које из њега излазе (45-49 година) - реч је о односу 0,95 : 1, 
док у случају фертилног контингента мешовитих газдинстава тај однос износи 0,67 : 1. Осим овог, фертилни 
контингент чисто пољопривредних газдинстава показује и нешто већи степен виталности када је реч о 
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самообнављању, што је битан елемент у реализацији кумулативног фертилитета132. Тако, према 
расположивим подацима, десет жена које излазе из фертилног контингента чисто пољопривредних 
газдинстава биће „замењено“ са осам девојчица које тек треба да уђу у овај контингент. На мешовитим 
газдинставима, десет жена које излазе из фертилног контингента биће „замењене“ са пет девојчица.  

Друга анализирана компонента фертилитета односи се на брачно стање жена у фертилном периоду. Ова 
компонента одређена је као важна социокултурна варијабла фертилитета, с обзиром на то да представља 
пресек културних норми одређене друштвене заједнице које се односе на друштвено прихватљив оквир 
биолошке репродукције, као и социјалних и економских карактеристика популације. Према подацима, 
брачном контингенту133 припада 86,7% од укупног броја чланова анализираних породичних газдинстава. 
Од тога је 64,4% у брачној, а 0,2% у ванбрачној заједници. У брачној структури чланова газдинстава према 
извору прихода присутне су мање разлике (Таб. 4.25.). Тако је брачност нешто мање присутна међу 
члановима мешовитих газдинстава што се може сматрати последицом нешто другачијих норми везаних за 
удају/жендибу, као и дужим просечним трајањем образовања младих који живе на овим газдинствима134. 
Осим овог, чинилац одлагања склапања брака, а тиме и нижег удела удатих/ожењених међу члановима 
мешовитих газдинстава јесте и њихова радна активност ван газдинства.  

Табела 4.25. Брачно стање чланова породичних газдинстава у Војводини, старијих од 15 година 

Брачно стање 

Чланови чисто 
пољопривредних 

газдинстава 

Чланови 
мешовитих 

газдинстава 
Укупно 

Број % Број % Број % 

1. неожењен/неудата 669 26,7 472 30,8 1.141 28,2 

2. ожењен/удата 1.637 65,3 963 62,8 2.600 64,4 

3. разведен/разведена 19 0,8 10 0,7 29 0,7 

4. удовац/удовица 173 6,9 88 5,7 261 6,5 

5. ванбрачна заједница 8 0,3 1 0,1 9 0,2 

Укупно 2.506 100,0 1.534 100,0 4.040 100,0 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

                                                           
132 Као мера самообнављања фертилног контингента овде се узима однос броја девојчица старости 10 – 14 година 
које ће тек ући у овај контингент и то онда када из њега изађе група жена старости од 45 -  49 година.   
133 Брачни контингент одређује се као удео лица старијих од 15 година у укупној популацији.  
134 Женидбено-удадбени контингент чине лица старија од 18 година која нису у браку. Од укупног женидбено-
удадбеног контингента чланова чисто пољопривредних газдинстава (укупно 534 чланова), њих 43,1% се школује, док 
удео ових чланова женидбено-удадбеног контингента мешовитих газдинстава износи 46,1%. Такође, број 
неожењених мушких чланова породичних газдинстава старијих од 18 година већи је, у апсолутном и релативном 
износу, у свим посматраним старосним категоријама. Ова разлика посебно је изражена у старосним категоријама 30-
39 година и 40-49 година, где је однос броја неожењених према неудатима 2,6:1 (за старосну категорију 30-39 година) 
и 3,3:1 (за старосну категорију 40-49 година).  
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Домаћа научна литература која се бави истраживањем друштвених оквира у којима се одвија репродукција 
указује на то да у последњим деценијама долази до важних промена које подразумевају пораст броја 
рађања ван оквира брачне заједнице. У поређењу са развијеним друштвима Западне Европе, процес 
„измештања“ репродукције ван оквира брака код нас се одвија(о) спорије услед споријих промена у 
брачној структури становништва узоркованих „успореним процесом индивидуализације и трансформације 
животних стилова и вредности“ (Петровић, 2006: 139). Такође, на нешто спорије одвијање овог процеса 
битно је утицао и процес ретрадиционализације породичних односа изазван економском и друштвеном 
кризом од краја 1980-их. Како наводе Станковић и Пенев (2010: 10), у односу на 1950. годину, број 
живорођене деце ван брака у Србији је порастао, уз одређене осцилације. Аутори, такође, закључују да се 
од 1980-их може говорити о поновном повећању удела ванбрачних рођења. У случају војвођанског 
становништва (без обзира на тип насеља), према подацима за 2008. годину, скоро 1/5 деце рођена је ван 
брака (Stanković, Penev, 2010: 11). Такође, треба истаћи да су промене у односу између наталитета и 
брачности становништва израженије у урбаним срединама, у којима је и сама појава кохабитације, 
односно, ванбрачних заједница заступљенија. О овоме сведоче и подаци да је међу женама у Војводини 
које припадају фертилном контингенту, а живе у градовима израженија појава целибата него међу онима 
које живе у сеоским насељима (Петровић, 2006: 147). 

Важна компонента истраживања утицаја брачности на фертилитет неке популације јесте и стање права 
деце рођених ван брака. Изједначавање права детета рођеног у браку и у ванбрачној заједници уведено је 
у правни систем Србије још 1946. године, а потпуно изједначење дефинисано је Уставом из 1974. године. 
Међутим, и поред овог формалног изједначавања у погледу права детета, као и изједначавања права 
родитеља који живе у браку и оних који кохабитирају, у нашем друштву је и даље, у доброј мери, присутна 
традиционална, неблагонаклона слика о овој врсти заједница и њиховим члановима, а посебно деци. Ово 
је посебно изражено у сеоским заједницама у којима и даље преовлађује став да је брак главни, заправо, 
једини друштвено прихватљив и пожељан оквир за рађање. Ово потврђује и Новаков (2010а: 345) 
резултатима свог истраживања. Ауторка показује да међу испитаницима преовладава наслеђени културни 
образац према којем је ванбрачно рађање срамота и изазива осуду заједнице135, далеко више него развод 
брака, с обзиром на то да се у овом случају не доводи у питање законитост деце.    

Анализом брачног стања жена на породичним газдинставима које су у фертилном периоду уочавају се две 
важне карактеристике које имају последицу по биолошку репродукцију популације ових газдинстава. Прво, 
брак, као форма заједнице у којој се одвија биолошка репродукција, карактеристичан је за већину жена у 
фертилном периоду (61,6% ових жена живи у брачној заједници). Притом, могуће је уочити да је брачност 
нешто израженија у међу женама у фертилном контингенту чисто пољопривредних газдинстава136. 

                                                           
135 Како Новаков истиче (2010б: 346) само дрога и криминал су чешће него ванбрачно рађање наведени као највећа 
срамота за родитеља.  
136 Тако, 64,4% жена у фертилном контингенту на чисто пољопривредним газдинствима је у браку, наспрам 57,3% 
удатих жена у фертилном периоду на мешовитим газдинствима. Такође, удео неудатих жена у фертилном периоду на 
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Међутим, ради стицања прецизнијег увида у везу између фертилитета и брачности анализирана је брачна 
структура жена старости 20 - 34 године, с обзиром на то да се највећи број рађања реализује управо у 
овом, оптималном фертилном периоду.  

Табела 4.26. Стуктура оптималног фертилног контингента жена на породичним газдинставима у Војводини, 
према брачном стању и типу газдинства 

Брачно стање 

Чисто 
пољоривредна 

газдинства 

Мешовита  
газдинства 

Укупно 

Број % Број % Број % 

1. неудата 137 48,2 130 66,7 267 55,7 

2. удата 146 51,4 63 32,3 209 43,6 

3. разведена 1 0,3 1 0,5 2 0,4 

4. удовица 0 0 1 0,5 1 0,2 

5. живи у ванбрач. заједници 0 0 0 0 0 0 

Укупно 284 100,0 195 100,0 479 100,0 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Подаци (Таб. 4.26.) јасно указују да већина жена које живе на анализираним породичним газдинствима, а 
налазе се у оптималном фертилном периоду, није удата. Ово се посебно односи на жене у оптималном 
фертилном периоду које живе на мешовитим газдинствима, где однос неудатих према удатим женама 
износи 2 : 1. Ако се подаци о брачној структури жена у фертилном и оптималном фертилном периоду 
посматрају заједно тада се долази до закључка да је, с једне стране, брак и даље оквир у коме се одвија 
биолошка репродукција, док је, с друге стране, присутна појава каснијег ступања у брак, а тиме и одлагања 
рађања137. Притом, не треба заборавити на две веома важне правилности у односу одлагања рађања и 
обима биолошке репродукције. Прва подразумева да се са повећањем година старости мајке приликом 
рађања повећавају и здравствени ризици, како по успешност зачећа и саме трудноће, тако и по здравље 
детета и саме мајке. Друга правилност подразумева да индивидуално одлагање рађања смањује број деце 
коју једна мајка роди. Стога је јасно да са аспекта биолошке репродукције породичних газдинстава 
одлагање склапања брака (у условима када је брак и даље доминантан оквир за репродукцију) може да се 
сматра неповољном карактеристиком, посебно ако се на уму имају обележја старосне структуре жена у 
фертилном контингенту, као и старосне структуре укупних чланова.   

 

 

                                                                                                                                                                                                            
мешовитим газдинствима (41,6%) је значајнији у односу на удео неудатих жена у фертилном периоду на чисто 
пољопривредним газдинствима (34,9%).  
137 Ово потврђују подаци о старосној структури неудатих и удатих женских чланова фертилног контингента (Граф. 4.5.).   
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Графикон 4.5. Старосна структура неудатих и удатих жена у фертилном контингенту породичних газдинства у 
Војводини (%) 

 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Поред две приказане, као трећа социоекономска варијабла у анализи фертилног контингента породичних 
газдинстава у Војводини узимају се економска активност и образовање жена. Полази од претпоставке да 
економска активност жена ван газдинства, као и продужено трајање образовања утичу на смањење 
фертилитета. Оба обележја посматрају се у односу на брачну структуру жена у фертилном периоду, с 
обзиром на важност брака као друштвено прихватљивог оквира за рађање. 

Међу женама које се налазе у оптималном фертилном периоду, однос оних са завршеном школом према 
онима чије је школовање још у току износи 2 : 1 (Таб. 4.27.). Наравно, овај однос варира са годинама жене. 
Тако, у групи жена старих између 20 и 24 године, однос оних са завршеном школом према онима чије је 
школовање још у току износи 1 : 2, док се већ у следећој старосној групи (25-29 година) тај однос мења у 
корист жена са завршеном школом (2,6 : 1). Као што је и очекивано, међу женама у оптималном 
фертилном периоду чије је школовање у току далеко је већи број оних које су неудате (чак 96,9% жена у 
овој групи). Такође, примећено је да је међу неудатим женама са завршеном школом знатно већи удео 
њих са вишим и високим образовањем (32,1% има завршену вишу школу или факултет) него што је то 
случај са удатим женама чије је школовање завршено (8,3%). Међу женама у оптималној фертилној доби 
чије је школовање завршено, око 2/3 чине удате жене. Међутим, очекивано је да ће удео ових жена бити 
већи. Ово посредно може да укаже на то да продужено трајање образовања јесте чинилац који одлаже 
ступање у брак и рађање, али и да на ове појаве утичу и радна активност жена ван газдинства138 и процес 
еманципација сеоске жене.  

 

                                                           
138 Наиме, према подацима од укупног броја жена у оптималном фертилном периоду чије је школовање завршено, а 
које нису удате, 1/3 њих је у сталном радном односу ван газдинства.  
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Табела 4.27. Структура оптималног фертилног контингента породичних газдинстава у Војводини према 
годинама старости жена, њиховом брачном стању* и завршеној школи  

Старост жена 
у опт.ферт. 

периоду 

Завршено школовање  Није завршено школовање  

Неудате   
жене 

Удате 
жене 

Укупно 
Неудате   

жене 
Удате 
жене 

Укупно 

20-24 година 38 (12,1%) 
21 

(6,7%) 
59 

(18,8%) 
106 (65,0%) 

1 
(0,6%) 

107 (65,6%) 

25-29 година 45 (14,4%) 
73 

(23,3%) 
118 

(37,7%) 
45  

(27,6%) 
0 

45  
(27,6%) 

30-34 година 
26  

(8,3%) 
110 

(35,1%) 
136 

(43,4%) 
7  

(4,3%) 
4 

(2,4%) 
11  

(6,7%) 

Укупно 
109 

(34,8%) 
204 

(65,2%) 
313 

(100%) 
158 

(96,9%) 
5 

(3,1%) 
163 

(100%) 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

*напомена: овом приликом из анализе су изостављење разведене жене, удовице и жене у ванбрачним заједницама које чине свега 0,6% од 
укупног броја жена у оптималном фертилном периоду 

Трећи анализирани чинилац фертилитета жена на породичним газдинствима јесте њихова радна 
активност. Полази се од претпоставке да радна активност жена која није везана за оквире породичног 
газдинства снижава њихов фертилитет из два разлога. Први разлог подразумева да међу женама које своју 
радну улогу остварују ван газдинства има знатно већи удео оних са вишим и високим образовањем што, 
као што је показано, одлаже скалапање брака, а тиме и рађање. Други разлог лежи у томе што женина 
радна активност ван газдинства својим објективним карактеристикама снижава фертилитет и то због: 
дужине тражења посла, одсуства од куће, захтева послодавца, жеље жене да очува своје радно место и да 
професионално напредује, доступности друштвених институција које могу бити од моћи жени која је 
стално запослена да води бригу о својој деци и домаћинству и сл.  

У структури жена у оптималној фертилној доби преовлађују оне које су радно активне на газдинству139 
(82,2% жена у овој групи). Међутим, супротно очекивањима140, учешће удатих жена међу радноактивним 
женама ван газдинства је већи од удела удатих жена које су радно активне на газдинству141 (Таб. 4.28. и 
Таб. 4.29.). Такође, уочава се да се са повећањем година старости смањује удео неудатих жена, без обзира 

                                                           
139 Претпоставља се да жене које немају стално запослење своју радну улогу остварују у пољопривреди на газдинству. 
То, наравно, не значи да жене које су активне ван газдинства нису делимично радно активне и у пољопривреди на 
газдинству, али је у аналитичке сврхе направљено ово разликовање.  
140 Очекивало се да ће радна активност битно утицати на смањење брачности (а тиме и одлагање рађања) међу 
женама које су радно активне ван газдинства.  
141 Учешће удатих жена међу радно активним женама ван газдинства износи 53,6%, док њихов удео међу међу радно 
активним женама на газдинству износи 41,9%. 
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на њихову радну активности, при чему је ово смањење израженије у случају жена које су радно активне на 
газдинству142. 

Табела 4.28. Структура оптималног фертилног контингента жена које су радно активне на породичним 
газдинстава у Војводини, према брачном стању и завршеном школовању 

Старосна 
група 

Брачно стање и завршено школовање 

Неудате Удате Укупно 

Завршено 
школовање 

Школовање 
у току 

Укупно 
Завршено 

школовање 
Школовање 

у току 
Укупно 

Завршено 
школовање 

Школовање 
у току 

Укупно 

20-24 
године 

34 
(14,8%) 

106 (46,3%) 
140 

(61,1%) 
19 (11,5%) 1 (0,6%) 

20 
(12,1%) 

54 (13,7%) 107 (2,72%) 
161 

(40,9%) 

25-29 
година 

26 (11,3%) 45 (19,7%) 
71 

(31,0%) 
65 (39,4%) 0 

65 
(39,4%) 

91 
(23,1%) 

45 (11,4%) 
136 

(34,5%) 

30-34 
године 

12 (5,2%) 6 (2,6%) 
18 

(7,9%) 
77 (46,7%) 3 (1,8%) 

80 
(48,5%) 

91 (23,1%) 9 (2,3%) 
100 

(25,4%) 

Укупно 72 (31,4%) 157 (68,6%) 
229 

(100%) 
161 (97,6%) 4 (2,4%) 

165 
(100%) 

233 (59,1%) 161 (40,9%) 
394 

(100%) 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

*напомена: овом приликом из анализе су изостављење разведене жене, удовице и жене у ванбрачним заједницама које чине свега 0,6% од 
укупног броја жена у оптималном фертилном периоду 

Табела 4.29. Структура оптималног фертилног контингента жена које су радно активне ван породичних 
газдинстава у Војводини, према брачном стању и завршеном школовању 

Старосна 
група 

Брачно стање и завршено школовање 

Неудате Удате Укупно 

Завршено 
школовање 

Школовање 
у току 

Укупно 
Завршено 

школовање 
Школовање 

у току 
Укупно 

Завршено 
школовање 

Школовање 
у току 

Укупно 

20-24 
године 

4 (10,5%) 0 
4 

(10,5%) 
2 (4,5%) 0 

2 
(4,5%) 

6 (7,3%) 0 
6 

(7,3%) 

25-29 
година 

19 (50,0%) 0 
19 

(50,0%) 
8 (18,2%) 0 

8 
(18,2%) 

27 
(32,9%) 

0 
27 

(32,9%) 

30-34 
године 

14 (36,8%) 1 (2,6%) 
15 

(39,5%) 
33 (75,0%) 1 (2,3%) 

34 
(77,3%) 

47 (57,3%) 2 (2,4%) 
49 

(59,8%) 

Укупно 
37 

(97,4%) 
1 (2,6%) 

38 
(100%) 

43 (97,7%) 1 (2,3%) 
44 

(100%) 
80 

(97,6%) 
2 (2,4%) 

82 
(100%) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

*напомена: овом приликом из анализе су изостављење разведене жене, удовице и жене у ванбрачним заједницама које чине свега 0,6% од 
укупног броја жена у оптималном фертилном периоду 

                                                           
142 Док је у групи жена које су радно активне на газдинству и старе између 20 и 24 године, чак 87,0% неудатих, а већ 
међу женама старости 30-34 године неудатих је свега 18,0%. Међу женама које су радно активне ван газдинства, а 
старе између 20 и 24 година, њих 66,7% је неудато, а међу женама старости 30 - 34 године, неудатих је 30,6%.    
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До потпунијег објашњења утицаја радне активности на брачно стање (а тиме и рађање) долази се на 
основу увида у везу између радне активности и образовања, тачније трајања школовања. Према 
расположивим подацима, жене на породичним газдинставима које припадају оптималном фертилном 
контингенту и које су радно активне ван газдинстава, као што је и очекивано, имају повољнију образовну 
структуру. То подразумева мањи број њих са завршеном основном школом, ако и већи број жена са 
завршеним високим и вишим образовањем143. Овакви резултати су и очекивани јер се зна да занимања 
која се обављају ван породичног газдинства „траже“ више квалификације. Уједно, неповољније 
карактеристике образовне структуре жена које су активне на газдинству резултат су и тога је међу овим 
женама знатно већи број удатих. Удаја, а посебно рађање деце се овде сматра једним од кључних 
чинилаца у прекиду наставка школовања, као и прекиду економске активности жене.  

Графикон 4.6. Образовна структура жена у оптималном фертилном контингенту, с обзиром на то да ли су радно 
активне на газдинству или ван њега и према брачном стању (у %) 

 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Ако се са подацима о радној активности ових жена додају и подаци о њиховој брачности (Граф. 4.6.), тада 
се уочава да, као што је и очекивано, удате жене које су радно активне на газдинству имају неповољнију 
образовну структуру од оних удатих жена које су радно активне ван газдинства144. Међутим, оно што 
                                                           
143 Међу женама у оптималном фертилном контингенту које су радно активне ван газдинства свега 1,3% има завршену 
основу школу, а чак 27,4% завршену вишу или високу школу. Међу женама које припадају истом контингенту, а које су 
радно активне на газдинству чак 11,6% има само основно образовање, док вишу школу и факултету има 12,9% жена у 
овој групи.  
144 Тако, међу женама у оптималном фертилном контингенту које су удате и радно активне на газдинству њих 93,7% 
има основно и средње образовање, док међу женама истог контингента које су радно активне ван газдинствима њих 
83,7% има основно и средње образовање.  
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одступа од уобичајеног начина промишљања ових односима јесу подаци о образовној структури неудатих 
жена, према месту радне активности. Иако се могло претпоставити да ће неудате жене из оптималног 
фертилног контингенгта које су радноактивне на газдинствима имати знатно неповољнију образовну 
структуру (због саме економске везаности за газдинство), подаци указују на супротно145. Високо учешће 
жена са вишим и високим образовањем међу неудатим жена у оптималном фертилном контингенту 
указује на њихову принудну везаност за газдинство и пољопривреду услед немогућности да се запосле ван 
газдинства, као и на промене у односу сеоске популације уопште према образовању као каналу социјале 
покретљивости, посебно жена. На основу овог, може да се закључи да, када је реч о социоекономској 
компоненти фертилитета, већи утицај на одлагање склапања брака, а тиме и одлагање рађања има 
образовање (тачније, дужина трајања школовања) жена у фертилном периоду.  

На послетку, могло би да се закључи да на партиципацију жена у биолошкој репродукцији породичних 
газдинстава утичу две групе фактора: традиционални и модерни (Čikić 2017: 118). Они, уједно, одсликавају 
постојање два основна типа руралних родних режима.  

Схема 4.3. Традиционални и модерни фактори партиципације жена у биолошкој репродукцији породичних 
газдинстава из позиције руралног родног режима  

Извор: Čikić (2017: 118) 

145 Међу неудатим женама из оптималног фертилног контингента које су радно активне на газдинству, њих 33,6% има 
више и високо образовање, док међу удатим женама из истог контингента које су радно активне ван газдинства, њих 
40,5% има више и високо образовање.  
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Како је истакнуто, питање улоге жене у репродукцији породичних газдинстава често је неоправдано 
сведено само на њену улогу у биолошкој репродукцији. Често се превиђа да је сеоска жена много више од 
мајке, те да је њен допринос у економској репродукцији газдинстава равноправан доприносу мушких 
чланова газдинства. Женина радна улога је константна, како у традиционалим, тако и савременим 
друштвима, како у случајевима када је она у потпуности, тако и када је само делимично радно активна на 
газдинству.  

Питање радне улоге жене на породичном газдинству често је повезано са дилемом да ли су жене угрожена 
друштвена група или равноправни носиоци моћи на газдинству. Наиме, у савременој руралносоциолошкој 
литератури сеоске жене се често убрајају у тзв. угрожене/осетљиве друштвене групе управо због 
неповољног друштвеног положаја и израженог ризика од социјалне искључености. Низак друштвени 
положај произилази и условљава ниске социјалне шансе што подразумева недостатак финансијског, 
социјалног и културног капитала, непоседовање добара, искљученост из процеса одлучивања и сл. 
Истовремено, низак друштвени положај сеоских жена обликује, али и сам је обликован непрепознавањем 
њиховог реалног доприноса у (пре свега) економској репродукцији.  

Када се говори о економској репродукцији, може се рећи да је женина радна улога вишедимензионална и 
да подразумева: рад жене ван газдинства, рад жене (у пољопривреди) на газдинству, као и рад жене у 
домаћинству. Заправо, могло би се рећи да радна улога сеоске жене подразумева свако ангажовање жене 
у реализацији било ког облика економске активности на основу које се стиче или надокнађује приход на 
породичном имању. Из наведене вишеструке радне оптерећености жена очекивало би се да произилази, 
пре свега, њихова финансијска сигурност, као и моћ у одлучивању и престиж у породици/заједници. 
Међутим, обележја радне улоге упућују на то да се сеоске жене тренутно налазе у веома неповољном 
положају, у готово „затвореном кругу“ ниских социјалних шанси и недовољног (само)препознавања као 
активних учесника у сеоској економији, посебно, економској репродукцији породичних газдинстава.      

О радној улози сеоске жене у Србији обично се расправља у контексту разликовања традиционалног и 
савременог друштва, притом, питајући се како је модернизације друштва, па и села, помогла или одмогла 
сеоској жени да се еманципује. Када се говори о радној улози сеоске жене у традиционалном, сељачком 
друштву истиче се да је са распадом породичне задруге сељанка више добила него изгубила. Како каже 
Вукосављевић (1962: 142) „она је постала потпуни господар у извесном делу послова, утиче више и на 
оне остале“. Наравно, у традиционалном сељачком друштву присутна је природна подела рада тако да се 
женина радна улога везује за све послове који су везани за кућу и око куће. Зато, жена не учествује много у 
ратарењу (осим у сезони када је потребна радна снага – нпр. око вршења), али обавља све послове у 
сточарству који се одвијају у дворишту и око села, као и послове који су везани за одржавање домаћинства 
(кување, прање, спремање, брига о деци, старима и болеснима), као и послове око одевања и израде 
обуће (Вукосављевић, 1962: 148). Притом, док мушкарац не ради женске послове, „жене се мање стиде да 
раде оне послове који су само мушки“ (Вукосављевић, 1983: 397). Промене у подели рада у традиционалној 
сељачкој породици су биле минорне, с обзиром на аутархичност сељачке привреде. 



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

136 

 

Међутим, радна улога сеоске жене мења се са процесом модернизације. Притом, може се говорити о три 
главна чиниоца промена: индустријализација, модернизација пољопривреде и модернизација живота у 
селу. Када се говори о утицају индустријализације на промене у структури радне снаге у селу/на 
газдинствима, па тиме и промене радне улоге сеоске жене, обично се говори о процесу феминизације 
радне снаге у пољоривреди. Одговор на питање о обиму ове појаве могуће је дати ако се проучавању 
радне снаге (њених карактеристика и доприноса економској репродукцији газдинстава) приђе из позиције 
родних (не)једнакости. При томе се овде, пре свега, мисли на утврђивање родно детерминисаних 
социјалних шанси које одлучују о могућностима и начинима да се радна улога реализује у датим 
друштвеним условима. Такође, феминизацију радне снаге у пољоривреди на газдинствима могуће је 
истраживати и из позиције друштвених група, односно, промена у улогама и положају сеоских жена које су 
изазване променама у руралној друштвеној структури. Овај начин истраживања феминизације радне снаге 
у пољоривреди на газдинствима омогућава утврђивање свести жена о сопственој радној улози, односно, 
њихове (само)препознатљивости као активних учесница у економској репродукцији газдинстава. Такође, 
на овај начин је могуће утврдити и како остале друштвене групе у локалној сеоској заједници (али и 
друштвене институције и организације) перципирају евентуалну насталу промену у родним 
карактеристикама радне снаге, у смислу редефинисања њиховог статуса на основу нове улоге коју 
обављају. 

Табела 4.30. Кретање броја и удела жена међу активним пољопривредним становништвом и индивидуалним 
пољопривредницима у АП Војводини у периоду од 1971-2002. године146 

Година 1971 1981 1991 2002 
Разлика 

(2002-1971) 

Активни пољопривредници 

Активни пољопривредници – укупно 385.106 213.307 149.583 125.506 - 259.600 

Активне жене пољопривредници 121.680 72.651 43.965 45.610 - 76.520 

Удео жена у ук. акт. Пољопривредницима 31,6% 34,1% 29,4% 36,3% + 4,7% 

Коеф. феминизације акт. пољопривредника 46,2% 51,7% 41,6% 36,9% - 9,3% 

Индивидуални пољопривредници 

Индивидуални пољопривредници – укупно 326.168 177.033 120.541 100.560 - 225.608 

Жене - индивидуални пољопривредници 109.343 63.582 37.696 39.613 - 69.730 

Удео жена у ук. инд. Пољопривредницима 33,5 35,9 31,3 39,4% + 5,9% 

Коеф. феминизације инд. пољопривредника 50,4% 56,0% 45,5% 38,3% - 12,1% 
Извор: Бугарин (1997: 512); Попис – Становништво, књига 19 (2005: 11); Попис, Становништво - књига 7 (2004: 10); прорачун аутора 

Промене у привредној структури друштава, изазване индустријализацијом, условиле су раст потражње на 
тржишту радне снаге, при чему се значајан део потребних радника регрутовао са породичних газдинстава. 
Миграције на релацији село – град, као и пољопривреда – индустрија не само да су попуњавале нова 

                                                           
146 Методологија пописа пољопривреде из 2012. године се разликује од претходног начина прикупљања и 
квалисификовања радне снаге, тако да ће најновији подаци о полној структури радне снаге на газдинствима бити 
посебно приказани, у наративној форми.  
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радна места, већ и смањивале аграрну пренасељеност карактеристичну за традиционална сељачка 
друштва. Патријархални рурални родни режим је мушкарцима омогућио да први, у потпуности или 
делимично, одлазе са газдинства. Такве промене у радној снази на газдинствима довеле су до тезе о 
феминизацији радне снаге у пољопривреди. Притом, чињеница је да статистички подаци о структури радне 
снаге на породичним газдинствима бележе пораст учешћа жена међу радноактивном популацијом 
(тачније, међу активним индивидуалним пољопривредницима) у време одвијања индустријализације 
нашег друштва (Таб. 4.30.).   

Треба запазити да се у периоду од 1971 – 1991. године у Војводини коефицијент феминизације активних 
пољопривредника, а још више индивидуалних пољопривредника смањује, а да до његове значајније 
позитивне промене долази тек у периоду 1991 – 2002. године. Зато би се овде могло поставити питање 
колико је феминизација радне снаге у пољопривреди Војводине резултат процеса послератних промена у 
привредној структури и селективном карактеру миграција, а колико резултат транзицијских промена. На 
овом трагу, могло би се рећи да феминизација радне снаге у пољопривреди у Војводини има принудни 
карактер тј. да је она резултат друштвене кризе током 1990-их више него „природног“, селективног 
преливања вишкова радне снаге из пољопривреде у непољопривредне делатности. Наиме, како показују 
подаци о тржишту радне снаге током 1990-их, жене су поднеле веће губитке него мушкарци, у смислу 
већег броја жена које су изгубиле посао, мање стопе запошљавања жена (услед родно дискриминацијске 
политике запошљавања), као и слабијих афинитета, али и могућности жена за самозапошљавањем кроз 
различите облике приватног предузетништва што се посебно односи на жене у сеоским срединама.  

Подаци последњег пописа пољопривреде из 2012. године показују на „изражене неравнотеже у низу 
димензија: присуству жена међу члановима и лицима запосленим на газдинствима, али и несразмери у 
погледу удела жена и мушкараца на положајима актера који одлучују о пољопривредној производњи и 
оних који само извршавају рад“ (Богданов, Бабовић, 2014: 46). Тако, жене чине свега 18,7% носилаца 
газдинстава, а чак 61,6% чланова породице који обављају пољопривредне активности на газдинству. Сваки 
десети стално запослени на породичним газдинствима је жена (Попис, Пољопривреда – књига II, 2013: 20-
21). 

Када се говори о феминизацији радне снаге у пољопривреди у обзир треба узети и саме методолошке 
напомене за спровођење пописа радне снаге. Наиме, ако би се статистички подаци посматрали одвојено 
од друштвеног контекста на који се односе, то би, заправо, указивало на то да се жене нису (или нису 
значајније) бавиле пољопривредом пре процеса индустријализације. Наравно, да је овакав закључак 
потпуно погрешан. Жене су се на породичним газдинствима одувек бавиле пољопривредом, равноправно 
са мушким члановима домаћинстава. Међутим, са одласком мушкараца у град и индустрију, жене чешће 
постају формални носиоци газдинстава. Као власнице кућа и имања, жене се по први пут региструју као 
активна радна снага на породичном газдинству. Одатле, заправо, такав нагли скок учешћа жена као радне 
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снаге на газдинствима и, можда преувеличана, теза о феминизацији радне снаге у пољопривреди147. 
Такође, значајнија промена у коефицијенту феминизације ове две категорије активног становништва 
резултат је и повратка једног дела породица на имања у сеоским насељима у периоду постсоцијалистичке 
трансформације, при чему се жене идентификују као радна снага или носиоци газдинства ради 
обезбеђивања основа за стицање социјалног осигурања, приликом конкурисања за добијање неких облика 
државне помоћи и сл.    

Промене у руралној економији, а посебно структури радне снаге у пољопривреди на газдинствима 
условиле су да се у истраживању радне улоге сеоске жене често полази од става о њиховој додатној 
оптерећености. Међутим, чини се да оно што је много значајније јесте начин на који се радна улога сеоске 
жене вреднује. У овом контексту треба поћи од нетржишног карактера женског рада, а тиме и његове 
„невидљивости“. Наиме, док у традиционалном, сељачком друштву газдинство функционише као 
релативно затворен производно-потрошачки систем, у подели рада, базираној на породичним односима, 
полу и старости, жени су „додељени“ послови везани за окућницу/башту, вођење домаћинства, бригу о 
деци, бригу о ситној стоци, домаћу радиност и сл. Реч је пословима чије организовање и резултати, према 
патријархалном систему вредности и норми, немају додира са „спољашњим“ светом. Обављањем ових 
послова, жена је, с једне стране, како истиче Марков (1991: 140) „гетоизирана“, али, у извесном смислу, 
ово била и нека форма бриге и заштите коју су мушки чланови домаћинства пружали женама. Наравно, 
осим овог, жене су обављале и све остале послове у пољопривреди на газдинству, већ према потребама за 
мањим или већим ангажовањем радне снаге у појединим циклусима у производњи. 

Из приказаног се јасно види да је жена и у традиционалном сељачком друштву и традиционалној 
пољопривреди високо радно оптерећена. Међутим, у препознавању додатне радне оптрећености жена 
као последице феминизације рада у пољопривреди треба бити посебно обзрив, из најмање два разлога. 
Оба разлога тичу се општег друштвеног контекста у коме се ова тврдња јавља. Наиме, процес 
феминизације рада одвија се паралелно са јачањем улоге тржишта, тачније, са интензивнијим 
укључивањем газдинства у тржишну економију. Док у традиционалном друштву, рад у пољопривреди има 
нетржишни карактер, односно, производња је у функцији потрошње чланова домаћинства, рад жене, због 
саме природе послова којима се бавила (а који су изразито нетржишног карактера) не сагледава се 
адекватно из позиције доприноса за домаћинство. Самим тим, ни радна улога сеоске жене не може бити 
адекватно вреднована, већ је она подразумевајућа. 

                                                           
147 С друге стране, тезу о феминизацији радне снаге у пољопривреди нужно треба посматрати у регионалном 
контексту који омогућава да се ова идеја анализира у односу на регионалну економску/привредну структуру, 
односно, потребу за одређеном радном снагом. Тако, ако се посматрају подаци о полној структури радне снаге на 
породичним газдинствима према територијалној припадности уочавају се разлике између Војводине и Централне 
Србије. Тако, према подацима пописа из 2002. године, коефицијент феминизације радне снаге у пољопривреди 
Војводини је нижи него у Централној Србији, и у случају активних пољопривредника (0,369 према 0,444), и у случају 
индивидуалних пољопривредника (0,383, према 0,447) (Попис, Становништво - књига 7, 2004: 10). 
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С друге стране, у условима када газдинство, хтело то или не, постаје један од учесника тржишне утакмице, 
долази и до различитог вредновања рада у пољопривреди на газдинству, са аспекта потенцијалног 
профита који на основу њега може бити остварен. Такође, процес додатног радног оптерећивања сеоске 
жене могуће је сагледати са два становишта: жене – појединца у конкретној породици/на конкретном 
газдинству и жене уопште. Стога, чини се вероватнијим да се идеја о додатној радној оптерећености сеоске 
жене односи на посматрање жене као појединца. У овом контексту може да се посматра и феминизација 
радне снаге у пољопривреди, при чему се оба случаја полази од утицаја промена у самој сеоској породици. 
Наиме, процес модернизације сељачког друштва условио је, између осталог, и растакање традиционалних 
облика породичног живота – реч је о распаду бројних, вишегенерацијских породичних заједница. 
Стварањем мале сеоске породице, све послове око куће и имања који су раније били подељени на већи 
број радноспособних чланова, сада на себе преузима сеоска жена као појединац148. У том контексту, може 
се говорити о већој радној оптерећености сеоских жена као последици промена у породичном животу, али 
и препознавању тржишног карактера рада на газдинству. Стога, о радној оптерећености сеоских жена не 
може да се говори као о општем феномену, већ је она одређена бројним чиниоцима од којих посебно 
треба нагласити: степен развијености тржишта, обележја привредне структуре, обележја тржишне 
оријентације газдинства, обележја породичног живота и карактер сродничких веза, доступност социјалних 
инстутуција и организација које на себе могу да преузму део обавеза сеоске жене и сл.  

Жене не чине већину нити међу радноспособним (45,5%) нити међу радноактивнима у пољопривреди на 
газдинствима (46,9%), а понајмање међу кућедомаћинима (4,6%). Ниже учешће жена у све три посматране 
групе чланова породичних газдинстава важно је за анализу њихове улоге у економској репродукцији која 
се нужно мора сагледати у односу на регионалне специфичности садржане у обележјима привредне 
структуре, културно-историјском наслеђу, достигнутом степну друштвеног развоја, као и обележјима самих 
газдинстава (њиховом типу, тржишној оријентацији и сл.). Општа стопа активности жена на породичним 
газдинствима износи 66,9% и може се окарактерисати као релативно висока.  

Приказани подаци о неким основним катактеристикама женске радне снаге на одабраним породичним 
газдинствима (Таб. 4.31.) јасно указују на то да жене представљају важан развојни потенцијал. На ово 
посебно указује податак о стопи искоришћености радноспособног контингента жена, посебно када је реч о 
чисто пољопривредним газдинствима. Међутим, у оцени радног потенцијала жена на газдинствима треба 
се сложити са трвдњом коју даје Марков када сеоске жене уопште назива „скривеном снагом“ (Марков, 
1995). Овај префикс, заправо, јасно указује на положај женске радне снаге у репродукцији газдинстава, али 
и у сеоској економији уопште при чему се може говорити о њиховој двострукој скривености. Тако, може се 
говорити о недовољном препознавању њиховог реалног доприноса (од стране околине) и њиховом 
самонепрепознавању. Све ово упућује на данас веома често изношену тезу о сеоским женама као 
социјално рањивој, осетљивој групи.   

                                                           
148 Слично говори и Марков (1995: 186) када истиче значај нуклеарне породице, старења сеоског становништва и 
слабљење сродничких веза као чиниоце радне оптрећености сеоских жена.  
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Табела 4.31. Женска радна снага на породичним газдинствима у Војводини – основни показатељи 

Показатељ 
Чисто 

пољоривредна 
газдинстава 

Мешовита 
газдинстава 

Укупно 

1. укупно женских чланова 1.385 837 2.222 

2. радно способно женски чланови  941 609 1.550 

    2.1. % у укупним женским члановима 67,9 72,7 69,8 

    2.2. % у ук. радно способним женским члановима 60,7 39,3 - 

3. радно активни женски чланови  943 544 1.487 

    3.1. општа стопа активности 68,1 65,0 66,9 

    3.2. % у ук. радно активним женским члановима 63,4 36,6 - 

    3.3. стопа искоришћености 100,2 89,3 95,9 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Као саставни део анализе односа улоге жене у биолошкој, економској и социјалној репродукцији 
газдинства, нужно је поменути и питање конфикта ових улога (Новаков, 2011: 126-128), али још више и 
питање колико и под којим условима жена партиципира у доношењу одлука. Досадашња истраживања 
партиципације сеоских жена у доношењу одлука показала су да жене на газдинствима слабо учествују у 
доношењу одлука које се тичу одлучивања о инвестицијама у производњу. Тако, на основу истраживања 
сеоских жена на газдинствима, Чернич Истенич (2006: 78-79) закључује је се образац недовољне 
партиципације у одлучивању није битније променио у односу на периоду од пре 25 година (Barbič, 1988: 
296). Ауторка наводи да свега 1/5 жена (које су учестовале у њеном истраживању) потпуно укључена у 
процес доношења одлука о инвестицијама на газдинству (Černič Istenič, 2006: 79). Слично наводе и Бабовић 
и Вуковић (2008: 70) када наводе да у 68% случајева супруг испитанице или неки други мушки члан 
домаћинства је тај који самостално доноси одлуке о производњи на газдинству самостално   

Претпоставка је да пораст образовања како жена, тако и мушкараца доприноси формирању егалитарнијих 
облика одлучивања. Такође, претпоставка је да са порастом нивоа образовања, жени „расту“ и социјалне 
шансе да своју радну улогу покуша да реализује на жељени начин (у смислу проналажења одговарајућег 
посла, релативно задовољавајуће накнаде која се добија за обављени посао, могућности за 
самопотврђивање кроз економску активност и сл.). Заправо, може да се закључи да право жене да 
партиципира у доношењу одлука варира са типом одлука (односно, пољем одлучивања), као и са њеном 
радном улогом (односно, њеним индивидуалним доприносом породичном буџету). Разлике у 
партиципацији жена у појединим пољима одлучивања (нпр. инвестиције у производњи, брига око деце, 
свакодневни послови и трошкови и сл.) непосредно су условљене обележјима поделе рада на газдинству. 
Новаков (2011: 125) истиче да „иако се декларативно не прави подела послова у кући према полу, у 
конкретном случају она је ипак пристуна“. Постојање родних разлика у партиципацији у одлучивању 
указује на то да се може говорити о делимично измењеној природној и породичној подели рада на 
газдинству у којој жене, посебно оне које немају стално запослење ван газдинства, обављају послове 
везане за домаћинство и бригу о породици, као и значајан део послова у производњи. Зато и не чуди да 
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жена најчешће партиципира у доношењу одлука о васпитању деце, организовању свакодневних послова, 
куповини намирница за свакодневну потрошњу и сл. С друге стране, партиципације жене у одлучивању 
условљена је и њеном радном улогом. Међутим, како је раније истакнуто, вредновање радне улоге жене, 
посебно оне која је радноактивна на газдинству је и даље проблематично, у смислу да ни остали чланови 
породице, а ни жена сама не вреднују адекватно посао који жена обавља, па тако и његов допринос 
економској репродукцији газдинства. Из непризнавања важности жениног и/или женског посла следи и 
низак положај жене у оквиру породице, а тиме и њено ограничено право да партиципира у доношењу 
одлука на газдинству. 

 

4.4. Земљишни посед породичних газдинстава - инвестиција у сигурност  

 

Земљишни посед и газдинство стоје у нераскидивој вези без обзира на обележја и степен развијености 
пољопривреде, обележја руралне економије, као и укупне развијености друштва којем газдинство 
припада. Веза између земљишног поседа и економске репродукције газдинства је најочигледнија и 
најнепосреднија - поједностављено, од количине и квалитета земље, као и локације и дистрибуције поседа 
у оквирима сеоског атара зависе обим и структура производње, а тиме и могућност остваривања прихода 
на газдинству, као и сама организација рада.  

О земљишном поседу као конститутивном елементу газдинства сведоче његова научна149, али и друга (нпр. 
статистичка) одређења150. При томе, руралносоциолошки приступ анализи обележја земљишног поседа 
газдинства значи да се земља (без обзира да ли је реч о поседу у власништву или у закупу) не посматра 
само као физички ресурс, простор на коме газдинство заснива своју производњу, већ и као поље у којем се 
одвијају друштвени односи, али и сам садржај на основу којег се ови односи успостављају. Ако се 
земљишни посед посматра у својој физичкој димензији, јасно је да од његових обележја (величине, броја 
делова из којих се састоји, типа и квалитета/бонитета земљишта, позиције унутар сеоског атара, близине 
главним сеоским путевима, позиције према сеоском дворишту и сл.) зависе одлуке о томе да ли се ће 

                                                           
149 Види поглавље у којем се дају нека од одређења породичног газдинства. Њихова заједничка карактеристика је да 
недвосмислено указују на то да је власништво над средствима која се користе у производњи, а посебно власништво 
над земљом, једно од кључних обележја сваког породичног газдинства (поред породичне радне снаге).   

150 Чак и сама пописна методологија дефинише газдинство као „свака породична или друга заједница лица која 
заједно станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба (укључујући и 
самачко домаћинство), чији се чланови (један или више) баве пољопривредном производњом било као примарном 
било као секундарном активношћу, која има јединствено управљање, заједнички користи средства за производњу 
(земљиште, машине, објекте) и рад својих чланова, без обзира на то да ли они производе само за своје потребе 
(некомерцијално пољопривредно газдинство) или за своје потребе и продају (комерцијално пољопривредно 
газдинство).“ (Попис, Пољопривреда, Методолошко упутство, 2012: 8). 
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газдинство бавити пољопривредном производњом или не, да ли ће оно бити оријентисано само на 
пољопривреду или ће тежити диверзификацији економских активности (и прихода), којом ће се 
производњом бавити, каква ће бити њена организација, колики ће бити (фиксни) трошкови производње 
везани за земљиште, остали (варијабилни) трошкови који су у вези са наведеним особинама земљишног 
поседа и сл. Аграрно/руралносоциолошка истраживања под земљишним поседом породичног газдинства 
подразумевају једно од његових социокултурних обележја. То значи да се укупна земља којом располаже 
неко газдинство посматра као важан елемент његове социјалне „личне карте“. Посматрати земљишни 
посед као социокултурно обележје газдинства значи анализирати друштвену опосредованост његових 
физичких карактеристика. У овом светлу, земљишни посед се посматра као један од базичних елемената 
аграрне и руралне друштвене структуре. Kако истиче Стојанов (2004: 133), целокупан сеоски атар треба 
посматрати као поље у којем се одвијају друштвени односи, између осталог и они који се (непосредно) 
односе на пољопривреду, односно, „може се рећи да су у атару „уцртавани“ друштвени односи у 
просторној пројекцији... његово простирање.... зависно је и одређено величином локалног колектива, 
степеном техничко-технолошке развијености и врстом производње“. Када је, пак, реч о земљишном 
поседу једног газдинства, а на трагу Мендраса, Цвијића, Вукосављевића и Стојанова може да се закључи да 
се из поседовно-парцелне структуре породичних газдинстава „читају“ не само унутрашњи односи и 
обележја друштвене структуре једне руралне заједнице, већ и опште карактеристике положаја села и 
пољопривреде у једном друштву (степен социјалне искључености села, место пољопривреде у привредној 
структури, обележја аграрне и руралне политике, улога тржишта и сл.).   

Обликовање земљишног поседа спољашњим и унутрашњим друштвеним чиниоцима условљава његову 
друштвену опосредованост, а тиме и оправдава што се посед (у теоријско-методолошком погледу) 
посматра као социокултурно обележје. У спољашње друштвене чиниоце који обликују земљишни посед 
убрајају се мере аграрне (посебно, земљишне) политике, степен урбанизованости неког подручја, обележја 
просторног планирања (валоризација простора са циљем да му се „додели“ одговарајућа 
функционалност), тип својинских односа, тржиште пољопривредног земљишта, субјективна перцепција 
аграрног/руралног простора и сл. С друге стране, унутрашњи друштвени чиниоци обухватају потребе и 
могућности сељака/фармера да купе или отуђе део или земљишни посед у целини. Целовито посматрање 
земљишног поседа, како у његовој физичкој, тако и социјалној димензији омогућава сагледавање реалних 
варијација у одговорима на питање какав је став породичног газдинства према земљишном поседу који 
користи, да ли има намеру да га продаје или планира да га увећава и због којих разлога. Одговори на ова 
питања непосредно се односе на утврђивање могућности модернизације рада у пољопривреди на 
газдинству.  

Као чинилац репродукције породичних газдинстава и њихове социјалне виталности, земљишни посед је у 
непосредној вези са друга два анализирана социокултурна обележја. Наиме, у традиционалним, сељачким 
друштвима целокупна организација, као и ефекти рада у пољопривреди на газдинству зависили су од 
расположивог броја руку што је (колико је било могуће) требало ускладити са величином поседа који су те 
руке могле да обраде. Данас, истраживања која се баве проблемом величине поседа, осим финансијског 
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капитала, истичу да је величина земље која се обрађује у значајној мери одређена расположивом 
техничком основом рада (пољопривредном механизацијом), како у погледу разноврсности, броја комада, 
тако и њеног квалитета. Међутим, чини се да већ поменута веза између броја оних који раде у 
пољопривреди на газдинству и величине поседа постаје још израженија у условима деаграризације и 
неатрактивног положаја пољопривреде као занимања (што је карактеристично за наше друштво), у смислу 
да тамо где нема довољно расположиве и/или заинтересоване радне снаге, посед се нужно смањује. 

Земљишни посед као социокултурно обележје резултат је и друштвених односа у које газдинство (без 
обзира на то да ли поседује и/или унајмљује земљу) ступа не само са осталим газдинствима у својој сеоској 
заједници, већ и са осталим учесницима у широј мрежи актера у пољопривредној производњи (од 
локалног до глобалног нивоа, од нивоа производње до потрошње финалног производа, односно, у 
хоризонталној и вертикалној равни). Уједно, земљишни посед треба посматрати и као статусни симбол, али 
и као начин осигурања породице за (неизвесну) будућност. Зато не чуди што између оних који живе на 
газдинству и земље коју обрађују постоји готово судбинска повезаност. Како наглашава Митровић (1998: 
356), поред породице, земља је основна вредност у сељачкој култури. Међутим, Радомировић (1976: 67) 
надопуњује да сељак није сентиментално везан за земљу, већ да његова повезаност са поседом 
произилази из недостатка сигурнијих извора егзистенције. На основу овог, може се рећи да је везаност за 
посед делом последица наслеђених образаца понашања, а делом резултат промишљања сопствених 
шанси и, на основу тога, донетих одлука.      

Може се поставити питање да ли се нешто променило у сељаковом односу према земљи, услед промена у 
сељачком менталитету, начину и условима пољопривредне производње. То питање могло би да се постави 
и на следећи начин: да ли се сељаков однос према земљи разликује од оног којег има и развија модерни 
фармер. Чини се да је овај однос суштински непромењив, те да и сељак и фармер подједнако вреднују 
земљишни посед. Међутим, оно што је различито јесте начин на који га посматрају. Сељак и фармер 
посматрају земљишни посед кроз различите категорије. Док сељак гледа на земљу као на дедовину коју 
мора ако не да увећа, оно барем сачува и пренесе наследнику, фармер земљу посматра кроз финансијску 
призму, кроз односе улагања и добити, као један од производних ресурса са одређеном вредношћу на 
тржишту. Притом, и један и други свесни су вредносног и инструменталног доживљаја поседа. Утврђивање 
представе о поседу додатно се компликује услед нестабилних економских услова у којима се налази 
укупна српска привреда (па тако и аграрни сектор), као и обележјима започете трансформације српског 
сељака у фармера (Шљукић, 2000). Но, без обзира, и српски сељак, као и фармер подједнако знају да без 
земље њихово газдинство не може да постоји и опстаје.  

У контексту истраживања могућности за модернизацију рада на породичним газдинствима у Војводини, 
као главни индикатори за анализу земљишног поседа, односно, оцену земљишних ресурса као развојних 
потенцијала узимају се:  

▪ укупна величина поседа који се користи (у власништву и у закупу), 
▪ парцелна структура поседа у власништву,  
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▪ начин настанка поседа у власништву,  
▪ кретања на тржишту пољопривредног земљишта (узимање земљишта у закуп и купопродаја поседа 

у власништву) и  
▪ запажања саветодаваца о обележјима земљишног поседа породичних газдинстава.  

Подаци о овим обележјима поседа сматрају се социолошки релеватним за анализу деловања друштвених 
чинилаца на његово обликовање, као и за анализу расположивих развојних потенцијала газдинстава за 
модернизацију рада у пољопривреди и њихову активну улогу у руралној економији. Притом, анализа 
обележја земљишног поседа смештена је у шири друштвени и историјски контекст, односно, посматра се у 
односу на обележја савремене поседовно-парцелне структуре војвођанских газдинстава, као и у односу на 
историјске чиниоце релеватне за њено обликовање.   

Према подацима из 2015. године, укупно коришћено пољопривредно земљиште у Војводини обухвата 
1.528.681 ha. Ове површине чине 44% укупно коришћеног пољопривредног земљишта у Републици Србији, 
односно, 70,7% укупне територије Покрајине (Статистички годишњак 2016, 2016: 18; 230).  

Табела 4.32. Пољопривредне површине у Војводини, према начину коришћења (1981-2015), у ha 

Намена 1981 2015. Промена  
Год. стопа 

промене 

1. оранице и баште 1.559.431 1.397.502 -161.929 -3,2‰ 

2. воћњаци 15.385 17.041 + 1.656 +3,0‰ 

3. виногради 17.695 5.003 - 12.692 -36,5‰ 

4. ливаде 36.637 24.153 -12.484 -12,2‰ 

5. пашњаци 135.844 84.522 -51.322 -13,9‰ 

6. остало 27.810 460 -27.350 -113,6‰ 

Укупно 1.792.802 1.528.681 -264.121 -4,7‰ 
Извор: Статистички годишњак СР Србије 1982 (1983: 195), Статистички годишњак Републике Србије 2016 (2016: 230-231) 

Према својим педолошким карактеристикама, земљиште у Војводини убраја се у ред веома плодних 
земљишта, што показује и податак да око 68% укупно расположивог земљишта у Војводини чине чернозем, 
ритска смоница и црница, као и алувијална и делувијална земљишта која се убрајају у ред плодних и 
потенцијално плодних земљишта151. Највећи део коришћеног пољопривредног земљишта (Статистички 
годишњак 2016, 2016: 230-231) чине оранице и баште (укупно 1.397.502 ha или 91,4%). Укупне ораничне 
површине у Војводини чине 53,9% од укупних ораничних површина у Републици. У односу на период од 
пре три и по деценије (претранзицијски период), укупан фонд пољопривредног земљишта у Војводини 
умањен је за више од 260.000 ha (Таб. 4.32.). Једини пораст укупних површина бележе воћњаци, док је 
најзначајнији пад површина под виноградима (-36,5‰).  

                                                           
151 Према подацима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, 
површине под черноземом обухватају 43,3% (или 933.914 ha) од укупног расположивог земљишта у Војводини. Ритска 
смоница и црница обухватају површину од укупно 347.816 ha (или 16,1%), док алувијална и делувијална земљишта 
обухватају површину од укупно 198.324 ha (или 9,2%). (http://www.psp.vojvodina.gov.rs/index.php?t=0&pid=3_1_2).  

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/index.php?t=0&pid=3_1_2
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Земљиште као чинилац модернизације пољопривреде на газдинствима у Војводини нужно се мора 
посматрати у контексту друштвених услова који су профилисали његову доступност сељацима, а тиме и 
поседовно-парцелну структуру породичних газдинстава. Овде се, пре свега, мисли на мере аграрних 
реформи, као и на друштвени положај пољопривреде, а посебно пољопривреде на приватном сељачком 
поседу, као и на, одатле произашле карактеристике тржишта пољопривредног земљишта. Наиме, 
формирање модерне аграрне структуре, посебно поседовно-парцелне структуре породичних газдинстава у 
Војводини обележило је (и обележава) неколико важних процеса. Ови процеси биће укратко приказани јер 
представљају општи оквир у коме треба анализирати земљишни посед породичних газдинстава.    

Један од пресудних утицаја на фомирање аграрне (посебно, поседовне структуре), а тиме и руралне 
структуре у Војводини имале су мере аграрне политике, тачније, две аграрне реформе спроведене у 
периоду од свега две деценије. Наиме, као и остали делови тадашњег српског друштва, и Војводина је све 
до пред Други светски рат (и непосредно по његовом завршетку) била доминантно рурално и аграрно 
подручје. Тако, у овом периоду се чак 68,5% популације бави и живи од пољопривреде (Popović, 1974: 16). 
Основни организациони облик рада у пољопривреди у I половини 20. века је породично газдинство. Према 
подацима из 1931. године, 215.600 породичних газдинстава располагало је са 1.520.097 ha (Popović, 1974: 
38), што значи да је једно газдинство, у просеку, располагало са 7 ha земље. Према подацима које наводи 
Поповић (1974: 38), у поседовној структури газдинстава у Војводини у овом периоду највише је тзв. 
патуљастих газдинстава са поседом величине до 2 ha (33,4%). Газдинства са поседом до 5 ha чине 60,7% од 
укупног броја газдинства, док, за наше услове, велика газдинства (преко 20 ha) чине 6,4% од укупног броја 
газдинстава у Војводини, али зато располажу са 38% укупних површина. Пољопривредна производња у 
Војводини била, по својим базичним обележјима, традиционална (полунатурална, заснована на 
породичној подели рада на породичном газдинству, патријархалним нормама у организацији рада, 
власништву и сл.).   

Аграрни односи у Војводини пре Првог светског рата били су слични онима у осталим деловима 
Аустроугарске монархије. Поделом Војводине на два дела (Војну границу и провинцијал или цивилни део), 
формирала су се два основна типа аграрних односа: класични феудални односи у провинцијалу и „аграрни 
режим без класичног подложничког односа, без феудалне господе и кметова“ (Митровић, 1998: 198) у 
Војној граници. Специфичност аграрних односа у Војној граници састојала се у томе што су сељаци који су је 
насељавали добијали земљу од Царства на коришћење, а заузврат су имали војну обавезу. Након укидања 
Војне границе (1871. и 1881. године152), престали су да важе прописи који су одређивали величину 
окућнице, а граничари су постали и формални власници земље коју су користили и са којом су могли 
слободно да располажу. Ова промена аграрних односа утицала је на појаву деобе поседа (а тиме и његово 
уситњавање), али и формирање међусељачког промета земљом (продаје, најма земље и сл.). Након 1848. 
године се у Војводини (тачније, провинцијалу) укидају феудални односи. Међутим, како Ерић (1958: 50) 
истиче „бивши феудалци успели су да очувају знатан дио својих посједа... тиме је обезбеђена солидна 

                                                           
152 Кратак приказ настанка, функција и развојачења Војне границе види у: Калаузов (2008).  
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база за развитак капиталистичке пољопривреде, а истовремено заснован аграрни проблем кога је 
буржоаска држава морала да рјешава.“  

У аграрној структури у Војводини непосредно пред Прву аграрну реформу, према бројности, преовлађују 
газдинства са малим поседом (до 5 к.ј. или 2,9 ha153). Међутим, ова газдинства располажу свега десетином 
укупно расположивог пољопривредног земљишта (Таб. 4.33.). За разлику од овог, свега 0,74% од укупног 
броја газдинстава у Војводини, а чија величина износи 100 и више к.ј. (односно, 57,6 и више ha) држи у 
поседу око 1/5 расположивог земљишта. Већа земљишна основа ових газдинства омогућила им је да буду 
пионири у усвајању и примени техничко-технолошких иновација у пољопривреди154 чиме се она овим, 
великим газдинствима додатно увећала продуктивност производње, а тиме и остваривао већи профит. 
Подаци о поседовној структури војвођанских газдинстава у овом периоду недвосмислено указују на 
постојање значајних разлика у земљишној основи рада на газдинствима које су постeпено водиле 
раслојавању унутар социјалне структуре оних који су се бавили пољопривредом и живели од ње.  

Табела 4.33. Поседовна структура газдинства у Војводини, 1918. године 

Површина 
поседа (к.ј.) 

% 
газдинстава 

% у укупним 
површинама 

0 – 5  55,46 10,1 

5 – 100  42,80 70,00 

100 – 1000  0,70 13,4 

Преко 1000  0,04 6,6 
Извор: Станојевић (1928), наведено према: Лекић (2002: 23) 

Већ током Првог светског рата, као и непосредно после њега јасно се артикулисала потреба за 
модернизацијом српске пољопривреде са циљем да се смањи аграрна пренасељеност, омогући 
акумулација капитала из пољопривреде и реше тзв. аграрно и сељачко питање. Стога, сасвим је разумљиво 
што су неке од мера Прве аграрне реформе (1918. - 1931. године) спроведене већ током самог рата (1917. 
године155). Годину касније, тек неколико дана након уједињења, у свом прогласу регент Александар 
Карађорђевић тражи праведно решење аграрног питања и поделу земље онима који је обрађују (Службене 
новине Краљевине СХС, бр. 2/1919). Наредне године (1919. године) основано је Министарство за аграрну 
реформу, а Закон о аграрној реформи донет је четири године касније (1922. године)156.  

                                                           
153 1 к.ј. = 0,5755 ha. 
154 Како наводи Ерић (1958: 55), пољопривредне машине су се на великим земљишним поседима у Војводини 
појавиле већ 1890-их.  
155 Те године донета је одлука Владе Краљевине Србије о додели обрадиве земље добровољцима српске војске 
(Милошевић, 2008: 151-152).  
156 У периоду од 1919. - 1922. године, аграрна реформа спроводила се на основу Претходних одредби за припрему 
аграрне реформе (које су имале јачину законских аката). 
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Прва аграрна реформа значајно је утицала на формирање руралне и аграрне структуре у Војводини у 
међуратном периоду. Наиме, аграрном реформом после Првог светског рата значајан део 
пољопривредног (посебно, обрадивог) земљишта у власништву велепоседника је експроприсан157. Ова 
земља, као и одузети земљишни поседи оних династија које су у рату биле на непријатељској страни158 
(Митровић, 1998: 200) била је комасирана како би могла да буде подељена сељацима који ће је 
обрађивати159. На овај начин, аграрна реформа директно је утицала на, с једне стране, повећање броја 
породичних газдинстава у Војводини, али и на уситњавање земљишног поседа у власништву (Таб. 4.34.). 
Осим овог, колонизација која је пратила аграрну реформу и захтевала изградњу инфраструктуре, насеља и 
сл. додатно је утицала на смањење укупних пољопривредних, а посебно обрадивих површина у Војводини.  

Табела 4.34. Структура пољопривредних газдинстава у Војводини, према попису од 31.03.1931. године 

Површина поседа 
газдинства 

Број 
газдинстава 

% у ук. броју 
газдинстава 

До 2 ha 71.950 33,4 

2,01 до 5 ha 58.850 27,3 

5,01 до 10 ha 43.550 20,2 

10,01 до 20,0 ha 27.425 12,7 

Више од 20 ha 13.875 6,4 

Укупно 216.650 100 
Извор: Ерић (1958: 501) 

Ово је резултирало појавом аграрног пролетеријата (Митровић 1998: 200). Наиме, како наводи Гаћеша 
(1984: 11) „... само је део пољопривредних газдинстава добио земљу од аграрне реформе... прилике се 
нису битно измениле услед константног пораста броја становништва, што је редовно доводило до 
глади за земљом.“ О овоме сведоче и већ наведени подаци из 1931. године (Popović, 1974: 40). Међутим, и 
поред овог, за аграрну структуру у Војводини у међуратном периоду било је карактеристично постојање 
великих земљишних поседа. Тако, према подацима за 1931. годину, а које наводи Поповић (1974: 40), 
0,95% газдинстава располагало је са скоро 15% од укупног земљишног фонда газдинстава у Војводини. 
Такође, Гаћеша (1984: 9) истиче да је у поседовној структури газдинстава у Војводини, у односу на друге 
делове земље, било највише поседа изнад 500 ha јер није дошло до потпуног ликвидирања великих 
поседа у аграрној рефоми после Првог светског рата.   

                                                           
157 Под великим поседима који треба да се експропришу подразумевани су сва фидеикомисна добра, поседи 
величине од 100 – 500 јутара обрадивог земљишта, као и поседи наведене величине које закупљује само један 
закупац или који нису обрађени (Službene novine Краљевине SHS, 70/1919. 27.02.1919.) 
158 Разлика између власника великих поседа и велепоседника који су припадали оним династијама које су у рату биле 
на непријатељској страни је у томе што су ови први имали право на обештећење.  
159 Према наводима Лекића (2002: 146) од укупно 1.059.772 к.ј. великих поседа у Војводини, 479.719 к.ј. (или 45,3%) је 
подељено аграрним интересентима и то: 221.147 к.ј. (или 46,1%) од великих поседа физичких лица, 207.827 к.ј. (или 
43,3%) од правних лица (општине, градови, државна добра) и 51.871 к.ј. (или 10,8%) од приватно-правних лица (цркве, 
манастири, црквене општине, банке, урбаријалне заједнице).  
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И поред бројних структурних проблема, војвођанска пољопривреда је у односу на остале делове тадашњег 
југословенског друштва у годинама пред Други светски рат имала најповољније развојне потенцијале. Како 
Веселинов истиче (1987: 20), у војвођанској пољопривреди највише се осетио продор капиталистичког 
начина производње и организације рада. Слично наводи и Лекић (2002: 22) када истиче да је за аграрне 
односе у Војводини карактеристично то да су „капиталистички робноновчани односи били развијенији и 
што су се велики земљопоседници (некадашњи феудалци) брже прилагођавали новом времену у односу 
на оне који су били под Турском.“  

Тек што се „привикла“ на измењене аграрне односе, као и промене у руралној структури, Војводина (као и 
остатак југословенског друштва) улази у Други светски рат. Успостављањем нове власти по завршетку 
Другог светског рата, пољопривреда и село у Војводини суочавају се да још једном кључном 
трансформацијом. Социјалистичка концепција друштвеног развоја (тумаченог као индустријализација и 
урбанизација) довела је до нове „глади“ за капиталом, при чему се акумулација првобитног капитала могла 
извршити једино у пољопривреди. Осим овог, кључно обележје социјалистичке трансформације 
војвођанске пољопривреде јесте нова аграрна реформа, као и покушај колективизације. Тако, у размаку од 
свега деценију и по, структурна и функционална обележја војвођанске пољопривреде и села биће 
уздрмана двема аграрним реформама које, иако у начелу руковођене истим формалним циљем (подела 
земље онима који је обрађују) имају, заправо, потпуно различит политичко-идеолошки контекст у којем се 
одвијају и који суштински одређује њихов смер.  

Настављајући започети тренд, и након Друге аграрне реформе (од 1945. године160) увећава се број 
газдинстава, али се и додатно уситњава сељачки посед. Према подацима које износи Гаћеша (1984: 208), 
пре Другог светског рата у Војводини је било 214.120 газдинстава, док се након Друге аграрне реформе 
њихов број увећао за чак 74.526 газдинстава161. Према подацима из 1931. године, 60,7% пољопривредних 
газдинстава у Војводини имало је посед мањи од 5 ha (Erić, 1958: 501), док је 1949. године удео газдинстава 
са овим поседом износио чак 74,6% (Anđelić, 1976: 47). Стога, Гаћеша са правом закључује (1984: 212) да је 
„очигледно, дакле, да је (друга – прим. аут.) аграрна реформа у Војводини довела пре свега до 
уситњавања пољопривредних газдинстава и до осетног умањења њихових производних способности у 

                                                           
160 Закон о о аграрној реформи и колонизацији донешен је 1945. године (Сл. лист ДФЈ бр. 64/1945), као и Допуна 
закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији од 14.11.1945. Правни предоквир за доношење закона о 
аграрној реформи и колонизацији чинили су: Одлука Председништва АВНОЈА (од 03.02.1945. године) о укидању и 
неважности свих правних прописа донетих од стране окупатора и њихових помагача за време окупације, Закон о 
поступању са имовином коју су сопственици морали напустити у току укупације и имовином која им је одузета од 
стране окупатора и њихових помагача, Закон о заштити народних добара и њиховом управљању, Решење министра 
унутрашњих послова о забрани продаје, куповине и задуживања пољопривредног земљишта, шума, пољопривредних 
зграда и објеката, Закон о државним пољопривредним добрима, Закон о ревизији додељивања земље колонистима 
и аграрним интересентима у Макадонији и у Косовско-Метохијској области (Гаћеша, 1984: 100-101). 
161 Гаћеша (1984: 208) наводи податак о 288.646 послератних домаћинстава у Војводини која располажу 
пољопривредним газдинством.  



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

149 

 

поређењу са стањем уочи Другог св. рата“. С друге стране, како истиче Шљукић (2006: 140-141), овом 
аграрном реформом омогућено је и стварање друштвених предузећа у пољопривреди чиме је, кроз 
дуалност пољопривреде, породично газдинство стављено у још неповољнији положај.        

Аграрна реформа била је, као и после Првог светског рата, праћена унутрашњом и спољашњом 
колонизацијом. Осим промена у величини сеоских насеља, колонизација је довела и до промена у етничкој 
структури војвођанског становништва, његовој култури и начину живота, а тиме и односу према 
пољопривреди. По завршетку Другог светског рата дошло је до протеривања и масовног исељавања 
становништва немачког порекла. Према подацима из 1910. године, од 1.515.304 становника у Војводини 
чак 49,5% чини становништво мађарског и немачког порекла, док након Другог светског рата (1948) они 
чине свега 27,9% од укупног становништва у Војводини (Kicošev, 1997: 257162). У крајеве у којима је до рата 
претежно живело немачко и, у мањој мери, мађарско становништво, колонизацијом је досељено 
становништво из оних крајева тадашње Југославије у којима је владала аграрна пренасељеност163. 
Колонизоване породице са до шест чланова добијале су посед величине 6 к.ј., док се за сваког наредног 
члана породице добијало по 0,5 к.ј. при чему укупна величина поседа није могла бити већа од 9 к.ј. 
(Гаћеша, 1984: 157). Овом мером само се донекле решавао проблем колонизованог становништва, с 
обзиром на његово радно искуство и навике.  

Осим поделе поседа колонизованом становништву, на смањење величине поседа породичног газдинства 
пресудно је утицала мера аграрног максимума. Ова мера директно је била усмерена на ограничавање 
економског јачања сељаштва. Законом о аграрној реформи и колонизацији (Сл. лист ДФЈ бр. 64/1945) 
„максимум земљорадничког поседа, који ће остати у својини земљорадника који га обрађује са својом 
породицом (члан 3, тач. г) одредиће се земаљским законима, с тим да не може бити мањи од 20 ни већи 
од 35 хектара обрадиве земље. У овим границама одређивање максимума вршиће се у сваком поједином 
случају с обзиром на број чланова породице (задруге), квалитет земљишта и врсту културе“. Како 
наводи Митровић (1998: 207), уситњавање приватног сељачког поседа у власништву на основу мере 
аграрног максимума најизраженије је било управо у Војводини. Гаћеша јасно илуструје да је као резултат 
друге аграрне реформе дошло до увећања броја газдинстава која су располагали са до 5 к.ј. (односно, 2,9 
ha) поседа, док су све остале категорије поседа умањене: „док је пре рата у Војводини било 214.120 
газдинстава која су укупно поседовала 2.787.000 к.ј. обрадиве површине (1.630.918,5 ha – прим. аут.), 
дотле се после аграрне реформе и колонизације (II аграрне реформе – прим. аут.) посед од укуно 2.479.900 

                                                           
162 Према подацима које наводи Кицошев (1997: 257), знатно већу демографску промену претрпело је становништво 
немачког порекла. У посматраном периоду, становништво немачког порекла умањено за више од 11,5 пута (односно, 
са 336.430 лица у 1910. години на свега 28.869 лица у 1948. години). Становништво мађараског порекла умањено је у 
периоду 1910. – 1948. година за око 50.000 лица, односно, њихов удео у укупном становништву Војводине умањен је 
са 26,4% на 26,1%. Међутим, податке о уделу мађарског становништва треба узимати са резервом јер, како наводи 
Кицошев (1997: 259) након II свестког рата се око 15.000 војвођанских Немаца декларисало као Мађари.    
163 Према подацима Кицошева (1997: 259), највећи део досељеног становништва у Војводини био је српског (72%) и 
црногорског порекла (17,8%). У етничкој структури колониста је и око 5,3% Македонаца, 3,2% Хрвата, 1% Словенаца. 
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к.ј. (1.42.182,45 ha – прим. аут.) обрадиве површине (оранице и баште) дели на 288.646 домаћинстава. То 
значи да је просечна величина једног газдинства у 1939. години износила 13,03 к.ј. (7,5 ha – прим. аут.), а у 
1947. години  8,59 к.ј. (4,9 ha – прим. аут.) на једно газдинство“ (Гаћеша, 1984: 208). 

Као што је истакнуто, аграрну структуру Војводине до пред Други светски рат карактерисало је значајно 
учешће релативно великих поседа у укупном броју газдинстава. Већ поменутим Законом о аграрној 
реформи164, земљишни фонд ових крупних газдинстава (којa су припадалa велепоседницима најчешће 
немачке и мађарске, али и српске нације) je експроприсан, без икакве одштете власницима и прешао у 
власништво државе165. Такође, тзв. малом аграрном реформом (1953. године), додатно је устињен посед у 
приватном власништву166. Осим мере аграрног максимума, маказе цена у пољопривреде, непостојање 
(повољних) кредитних линија за пољопривреднике, присилни откуп по нетржишним ценама, као и 
присилно удруживање, забрана куповине (крупне) механизације, ограничења у социјалном обезбеђивању 
пољопривредника и чланова њихових породица и сл. утицали су на то да се неповољан друштвени положај 
пољопривреде и сељаштва додатно појача. Тиме се још више отежала како модернизација рада на 
породичном газдинству, тако и професионализација пољопривреде (Митровић, 1998; Veselinov, 1987; 
Стојанов, 2004; Шљукић, 2009).  

Наведени социодемографски процеси, рестриктивне мере аграрне политике и неповољан положај 
сељаштва као друштвеног слоја утицали су на то да се неповољна поседовна структура газдинстава у 
Војводини формира као трајно обележје њене аграрне структуре. Ово потврђују и подаци о поседовној 
структури газдинстава у Војводини у 1960. 1991. и 2015. години167 (Граф. 4.7.). До 1991. године уочава се 
тенденција уситњавања поседа. Континуирно, по стопи од 3,1‰ расте удео газдинстава са малим поседом 
(до 5 ha). Ово се посебно односи на повећање удела газдинстава са веома малим поседом (до 1 ha). С 
друге стране, у истом периоду опада удео тзв. средњака (са поседом величине 5 до 10 ha), док удео 
газдинстава са поседом преко 10 ha остаје мали, али непромењен. Након укидања законског ограничења о 

                                                           
164 Види чл.3 Закона о аграрној реформи и колонизацији (Сл. лист ДФЈ, бр. 64/1945). 
165 Митровић (1998: 207) и Гашећа (1984) наводе податак да је од укупног земљишног фонда аграрне реформе 
(1.647.305 ha), чак 40,6% добијено ескпропријацијом земљишних поседа у Војводини. Према подацима које наводи 
Гаћеша (1984: 191), највећи удео у укупном земљишном фонду за аграрну реформу на дан 24.12.1947. године чине 
(како по броју поседа, тако и по укупном површини) поседи одузети од немачких власника – чак 58% укупних 
површина и 78% од укупног броја експроприсаних поседа. Другу групу екпроприсаних поседа у укупном фонду за 
аграрну реформу, према пореклу, чине поседи велепоседника (око 13% од укупно расположивог земљишног фонда). 
166 Овом реформом, аграрни максимум одређен је 10 ha у равничарским крајевима, односно, 15 ha у брдско-
планинским крајевима.  
167 Ове три године одабране су као релевантне јер подаци о поседовној структури из 1960. године приказују стање у 
годинама после аграрних реформи (II аграрне реформе из 1945. године и тзв. мале аграрне реформе из 1953. године), 
подаци из 1991. године односе се на стање непосредно пред укидање мере земљишног максимума, док се из 
података из 2015. године настоји прочитати назнака промене у поседовној структури породичних газдинстава као 
последици започете постосцијалистичке трансформације.  
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величини земљишног поседа у приватном власништву (1992. године), удео пољопривредних газдинстава 
са, за наше услове, великим поседом (10 и више ha) се увећао за 5,6 пута што показује очекивани процес 
укрупњавања земљишног поседа. Међутим, и даље чак 70% пољопривредних газдинстава чине она чији је 
посед величине до 5 ha.  

Графикон 4.7. Упоредни приказ поседовне структуре пољопривредних газдинстава у Војводини, 1960., 1991. и 2015. 
године 

 

Извор: Пољопривреда Србије 1947. – 1996. (1998: 397); Попис, Пољопривреда - књига 2 (2013: 38-42); прорачун аутора 

Интензивирање процеса приватизације пољопривредних предузећа од 2001. године омогућио је додатно 
укрупњавање поседа приватних газдинстава. Међутим, значајну препреку овде представља, како истиче 
Милић (2015: 64) законски оквир према којем се приватизација одвија. Наиме, овај аутор истиче да:  

„до већих површина земљишта могуће је доћи само кроз куповину капитала пољопривредних 
предузећа изузев ситуација када се продаја врши као део стечајне масе. При томе предмет 
приватизације јесте само такозвано земљиште у друштвеној својини односно оно земљиште које 
је предузеће стекло теретним правним послом (куповином или поклоном), док је земљиште које је 
држава стекла по другим основама па доделила предузећу на коришћење изузето из процеса 
приватизације и представља земљиште у државној својини. Проблем статуса овог земљишта 
требало би да буде решен Законом о денационализацији чије спровођење је у току.“ 

Овоје уједно повезано и са недостатком финансијског капитала међу власницима породичних газдинстава. 
Укидањем земљишног максимума, али и приватизацијом агрокомбината отворен је простор за стварање 
модерних латифундија (Šljukić, 2007: 149-150) у власништву припадника политичке и економске елите. 
Тиме се, заправо, омогућава процес тајкунизацију пољопривреде. 
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До сада приказани подаци односе се на сва пољопривредна газдинства у Војводини. Подаци о породичним 
газдинствима указују на две главне тенденције у њиховом земљишном поседу: с једне стране, пораст 
удела газдинстава са веома малим поседом (до 1 ha), али и значајно повећање удела оних са 10 и више ha 
(Граф. 4.8.).  

Графикон 4.8. Упоредни приказ поседовне структуре породичних газдинстава у Војводини, 1960. и 2015. године 

 

Извор: Шеварлић (2015:130)  

Потпунији увид у обележја процеса укрупњавања породичних газдинстава у Војводини дају подаци о 
концентрацији земљишног поседа. Према подацима из 1991. године, 7.597 газдинстава (3% од укупног 
броја) која су располагала са 10 и више ha коришћеног земљишта поседовала су 13% укупног земљишног 
фонда породичних газдинстава у Војводини (Bogdanov, Božić, 2005: 93). Након укидања земљишног 
максимума, према подацима из 2002. године, 14.842 газдинстава у Војводини (или 7,4% од њиховог 
укупног броја) располаже са укупно 30,5% земљишта у својини, односно, 36,7% земљишта које се користи 
(Попис, Пољопривреда - књига 1 2003: 20).  

На основу искустава других земаља које су прошле кроз период постсоцијалистичке трансформације села и 
пољопривреде очекивано је да ће се тренд укрупњавања породичних газдинстава наставити168. Резултати 
пописа пољопривреде из 2012. године то и потврђују (Граф. 4.9.).  

 

 

                                                           
168 Детаљније, упореди податке на: 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/agricultural/2013/pdf/c5-5-354_en.pdf.   

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/agricultural/2013/pdf/c5-5-354_en.pdf
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Графикон 4.9. Упоредни приказ концентрације земљишног поседа породичних газдинстава у Војводини, 1960. и 
2015. године 

 

Извор: Шеварлић (2015:130)  

У нижим поседовним категоријама укупно расположиво земљиште смањује се за половину (газдинства са 
поседом до 1 ha) или чак ¾ (газдинства са поседом 1-5 ha и 5-10 ha) што недвосмислено указује на процес 
деконцентрације земљишног поседа. С друге стране, породична газдинства са поседом већим од 10 ha 
данас у своме власништву имају чак 7,5 пута више укупног коришћеног земљишта. Овај податак указује на 
процес фармеризације дела породичних газдинстава у Војводини. Према Шеварлићу (2015: 132), то су 
тржишно оријентисана газдинства, са специјализованом производњом, а неки и са поседом већим од 
2.500 ha. Ова газдинства виде свој дугорочни интерес у пољопривреди. При томе, не треба заборавити да 
је укрупњавање породичног поседа дуготрајан процес условљен низом унутрашњих (обележја 
репродукције и социјалне виталности породичног газдинства) и спољашних (обележја тржишта, мере 
аграрне политике и сл.) чинилаца. 

Анализирана породична газдинства, иако под утицајем истих друштвених услова као и сва газдинства у 
Војводини, по обележјима свог земљишног поседа ипак се разликују од просечног војвођанског 
породичног газдинства. Тако, 1.096 анализираних породичних газдинстава у Војводини располаже са 
укупно 38.014,23 ha. Иако узорак ових газдинстава чини свега 0,7% од укупног броја газдинстава у 
Војводини, укупно земљиште којим раасполажу чини чак 3,2% од укупно коришћеног земљишта свих 
породичних газдинстава у Војводини. Већ овај податак недвосмислено показује да се ради о газдинствима 
која, по обележјима свог земљишног поседа, значајно одступају од карактеристика уобичајених за 
војвођанска газдинства у целини. Могло би се рећи да анализирана породична газдинства располажу 
важним земљишним потенцијалом за унапређење пољопривредне производње. У просеку једно 
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породично газдинство из узорка располаже са 34,7 ha што је више од четири пута већи земљишни посед у 
односу на просечну величину земљишта којим располаже газдинство у Војводини169.  

Посматрано према окрузима (Граф. 4.10.), са највећим просечним укупним земљишним поседом 
располажу породична газдинства у Средњебанатском округу (46,8 ha). Уједно, ова газдинства располажу и 
са највећом просечном величином поседа у власништву (21,3 ha), као и поседа који се узима у закуп (25,5 
ha). Овакав податак може, на први поглед, бити контрадикторан чињеници да је управо у овом округу 
највећи удео мешовитих газдинстава. Међутим, Средњебанатски округ може се сматрати најруралнијим и 
најаграрнијим од свих војвођанских округа170, те се ово може сматрати једним од разлога већих просечних 
површина земљишног поседа.  

Графикон 4.10. Просечна величина поседа у власништву, поседа у закупу и укупно коришћеног земљишта 
анализираних породичних газдинстава у Војводини, према окрузима, у ha 

 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

                                                           
169 У просеку, породично газдинство у Војводини располаже са 8,05 ha  (Шеварлић, 2015: 130).  
170 У средњебанатском округу више од половине популације живи у сеоским насељима (51,8%). Према Његовану и 
Пејановићу (2009: 134), сво становништво овог округа живи у руралним општинама, популација три општине у овом 
округу (Нова Црња, Сечањ, Житиште) има веома висок индекс зависности што указује на то да се ради о руралним 
подручјима (Njegovan, Pejanović 2009: 140). Такође, у овом округу активно пољопривредно становништво чини 17,3% 
од укупно активног становништва (што је изнад просека за Војводину и други по рангу удео активних 
пољопривредника на нивоу Војводине). Уједно, аграрни и рурални карактер овог региона потврђује и индикатор који 
се односи на број становника по хектару обрадиве површине. Према овом показатељу, четири (Сечањ, Житиште, Нова 
Црња, Нови Бечеј) од укупно пет општина у овом округу имају најмањи у Војводини број становника по хектару 
обрадиве површине (Njegovan, Pejanović, 2009: 151-152).   
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На основу увида у просечне величине земљишног поседа, као и целокупан интервал у коме се креће 
величина укупног коришћеног земљишта, у овом истраживању се користи другачија класификација 
земљишног поседа према величини од оне која се уобичајено примењује171. У структури укупно 
расположивог земљишног поседа анализираних газдинстава (Таб. 4.35.) преовлађују газдинства са укупним 
поседом величине 10,01 до 25 ha. Газдинства са веома малим (до 5,0 ha) и малим укупним поседом (5,01 – 
10,0 ha) чине мање од петине њиховог укупног броја. 

Табела 4.35. Поседовна структура породичних газдинстава у Војводини 

Величина поседа 
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Укупно расположиво 
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0  6 0,5 - 232 21,2 - - - - 

0,01 – 5,00  170 15,5 3,0 235 21,4 2,9 59 5,4 3,1 

5,01- 10,00  293 26,7 7,8 184 16,8 7,8 150 13,7 7,8 

10,01 – 25,00  449 41,0 15,8 216 19,7 16,7 430 39,2 16,9 

25,01 – 50,00  142 13,0 34,4 142 13,0 36,1 250 22,8 35,5 

50,01 и више  36 3,3 83.1 87 7,9 107,7 207 18,9 99,2 

Укупно 1.096 100,0 16,2 1.096 100,0 18,5 1.096 100,0 34,7 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Табела 4.36. Kонцентрација земљишног поседа породичних газдинстава у Војводини, према типу газдинства 

Величина 
поседа (ha) 

Чисто пољопривредна 
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0– 5,00  30 97,31 29 85,02 59 182,33 

5,01- 10,00  79 629,33 71 541,54 150 1.170,87 

10,01 – 25,00  281 4.832,65 149 2.427,37 430 7.260,02 

25,01 – 50,00  166 5.914,82 84 2.951,24 250 8.866,06 

50,01 и више  148 14.705,98 59 5.828,97 207 20.534,95 

Укупно 704 26.180,09 392 11.834,14 1.096 38.014,23 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

                                                           
171 Према величини поседа, газдинства се деле на: веома мала (од 0,01 до 5 ha), мала (од 5,01 до 10 ha), средња (од 
10,01 до 25 ha), већа (од 25,01 до 50 ha) и газдинства са великим земљишним поседом (50,01 ha и више). 
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Као што је и очекивано, концентрација земљишног поседа најизраженија у случају великих породичних 
газдинстава. Тако, 206 газдинстава (или 18,8%) са поседом већим од 50,01 ha располаже са чак 54% укупног 
земљишта којима располажу породична газдинства (Таб. 4.36.).  

За разлику од овог, приближно исти број газдинстава са поседом до 10 ha раполаже са свега 3,6% од 
укупног земљишног фонда. Такође, концентрација земљишног поседа у „рукама“ газдинства са великим 
поседом уочава се и код чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава. Ипак, неочекивано, 
концентрација поседа великих мешовитих газдинстава је израженија. Тако, 15% ових газдинстава у групи са 
поседом величине 50,01 и више ha располаже са чак 49,3% укупно расположивог земљишта. Мањи број 
газдинстава који располажу овим великим поседом произилази из тога што је пољопривреда за ова 
газдинства примарни извор прихода. То је условило њихову оријентацију ка тржишту, а тиме и спремност 
на инвестирање у модернизацију рада (у овом случају, инвестирање у земљу као производни фактор).  

Табела 4.37. Поседовна структура чисто пољопривредних и мешовитих породичних газдинстава у Војводини 
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0,01 – 5,00   30 4,3 3,2 29 7,4 2,9 

5,01- 10,00 79 11,2 8,0 71 18,1 7,6 

10,01 – 25,00  281 39,9 17,2 149 38,0 16,3 

25,01 – 50,00  166 23,6 35,6 84 21,4 35,1 

50,01 и више  148 21,0 99,4 59 15,1 98,8 

Укупно 704 100,0 37,2 392 100,0 30,2 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

У поређењу са свим чисто пољоривредним и мешовитим газдинствима у Војводини, одабрана породична 
газдинства имају знатно повољнију поседовну структуру. Наиме, више од половине (52,2%) анализираних 
породичних газдинстава располаже са 20,01 и више ha што се, за наше услове, може сматрати великим 
земљишним поседом (Таб. 4.37.). 

За разлику од овог, свега 4,1% чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава у Војводини има посед ове 
величине (Попис, Пољопривреда - књига 2, 2004: 334-335). Стога се, барем према величини поседа којим 
располажу, са правом може рећи да су анализирана породична газдинства заиста носиоци пољопривредне 
производње те да је њихов посед не само индикатор могућности проширене економске, већ и социјалне 
репродукције што је важно са становишта улоге породичног газдинства у развоју сеоске заједнице. Уједно, 
41,7% газдинстава са поседом већим од 25,01 ha, односно, 18,9% газдинстава са укупним расположивим 
поседом већим од 50,01 ha јасно показује тежњу за укрупњавањем поседа. Тако, ова газдинства не само да 
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јачају свој производни потенцијал, већ и утичу на иницирање промена унутар локалне сеоске економије и 
локалне сеоске заједнице у целини. Кућедомаћини великих породичних газдинстава са предузетничким 
склоностима и интересом обично се убрајају у локалне сеоске угледнике чија је улога у иницирању и 
активирању локалних развојних потенцијала често пресудна, посебно из позиције утицаја социјалног 
капитала и сељачких вредности.      

Као што је и очекивано, структура земљишног поседа чисто пољопривредних газдинстава нешто је 
повољнија што је последица вредновања пољопривреде као једног извора прихода. Уједно, посед ових 
газдинстава је већи јер се на тај начин обезбеђује основа за самозапошљавање чланова домаћинства у 
пољопривреди. Већи просечан посед чисто пољопривредних газдинстава уједно се везује и за структуру 
производње на овим газдинствима (реч је о доминантно ратарским газдинствима). Према просечној 
величини поседа, као и према уделу газдинстава са већим и великим поседом, чисто пољопривредна 
газдинства „личе“ на газдинства у друштвима Западне Европе са развијеном пољопривредом172. 

Међутим, иако је речено да анализирана породична газдинства располажу значајним земљишним 
потенцијалима, ова тврдња треба да се сагледа и у светлу обележја структуре земљишног поседа према 
типу власништва. На овај начин могуће је идентификовати постојање проблема са којима се газдинства 
суочавају у обезбеђивању потребне земљишне основе за бављење пољопривредом. Уједно, овако је 
могуће наговестити одређене правце у промени поседовне структуре газдинстава и њихов однос према 
развоју сеоских заједница којима припадају. Тако, од укупног земљишта којим располажу анализирана 
породична газдинства у Војводини, већи део (укупно 20.232,59 ha, односно, 53%) је земљиште које се 
узима у закуп. Просечна величина земљишног поседа које једно газдинство узима у закуп износи 18,5 ha. 
Осталих 17.781,64 ha укупно расположивог земљишта газдинстава је земљиште у власништву. Просечна 
величина земљишта у власништву којим располаже једно газдинство је мања од просечне величине која се 
узима у закуп и износи 16,2 ha.  

Потреба за земљом уочава се и приликом анализе степена концентрације поседа у односу на тип 
власништва над земљом, тачније, у односу на то да ли је земљиште у власништву газдинства или је 
рентирано (Таб. 4.38.). Наиме, јасно је да је укрупњавања земљишног поседа дуготрајан и сложен процес 
условљен наслеђеним обележјима поседовне структуре, могућностима и мотивацијом газдинстава да 
инвестирају у куповину земље, социокултурним обележјима радне снаге на газдинству, обележјима 
структуре производње и техничке опремљености газдинстава, тржишном оријентацијом производње, 
мерама аграрне политике, као и обележјима тржишта земљиштем, финансијским капиталом и сл. Потреба 
за земљом је евидентна, посебно у случају оних породичних газдинстава која су предузетнички и тржишни 

                                                           
172 Према подацима EUROSTATa за 2013. годину, породична газдинства са поседом величине преко 50 ha чине 28,8% 
од укупног броја газдинства у Немачкој, 37,2% у Француској, 37,7% у Великој Британији 
(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/agricultural/2013/pdf/c5-5-354_en.pdf).  
 
 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/agricultural/2013/pdf/c5-5-354_en.pdf


Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

158 

 

оријентисана, а где се увећање поседа посматра као једна од темељних развојних инвестиција. Тако, док 
40% од укупног коришћеног земљишта у својини припада газдинствима која располажу поседом величине 
од 10,01 до 25 ha, код закупљеног земљишта чак 46% од укупног земљишта у закупу је величине 50,01 и 
више ha. Јасно је да закуп земљишта постаје механизам за решавање проблема недовољне земљишне 
основе производње код крупних газдинстава која су уједно и најизраженије тржишно оријентисана, 
посебно у условима ограниченог финансијског капитала и/или недовољно развијеног тржишта 
пољопривредним земљиштем.  

Табела 4.38. Kоцентрација земљишног поседа породичних газдинстава у Војводини, према томе да ли је земљиште 
у власништву или у закупу  

Величина поседа 
(ha) 

Земљиште у 
власништву 

Земљиште у закупу 

Б
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Укупна 
величина 

поседа (ha) 

Б
р

о
ј 

га
зд
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н

ст
а

ва
 

Укупна 
величина 

поседа (ha) 

0 – 5,00  176 517,62 467 687,08 

5,01 - 10,00  293 2.293,59 184 1.439,91 

10,01 – 25,00  449 7.108,04 216 3.614,14 

25,01 – 50,00  142 4.872,26 142 5.120,00 

50,01 и више  36 2.990,13 87 9.371,46 

Укупно 1.096 17.781,64 1.096 20.232,59 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Увид у поседовно-парцелну структуру анализираних породичних газдинстава тек је први корак у 
истраживању земљишне основе као потенцијала за модернизацију рада у пољопривреди. У већ описаним 
условима у којима се формира(о) земљишни посед породичних газдинстава, његова оцена с аспекта 
модернизације рада на газдинству могућа је ако се притом узму у обзир два друга релевантна његова 
обележја: начин настанка поседа у власништву и разлози узимања земље у закуп. Као што је и очекивано, 
наслеђивање је најчешћи начин формирања земљишног поседа у случају анализираних газдинстава у 
Војводини (Таб. 4.39.). Тако је чак 83,9% ових газдинстава на овај начин формирало део или целокупан 
посед у власништву.  
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Табела 4.39. Породична газдинстава у Војводини и начин настанка земљишног поседа у власништву  

Начин настанка 
зем. поседа у 
власништву 

Газдинства 
Укупна површина 

(ha) 

Број % Број % 

1. куповина 825 75,3 8.478,31 47,7 

2. наслеђивање 920 83,9 8.575,25 48,3 

3. мираз  110 10,0 531,03 3,0 

4. поклон  39 3,6 150,94 0,8 

5. нешто друго 1 0,1 19,55 0,1 

6. без податка 8 0,7 14,34 0,1 

Укупно  1.096* 100,0* 17.769,42 100 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

*напомена: укупан збир броја и удела броја газдинстава према начину настанка поседа у власништву већи је од 100% јер је власник једног 
газдинства могао да наведене више начина настанка поседа у власништву  

Међутим, наслеђено земљиште, најчешће због деобе која се врши приликом наслеђивања, није по 
површини довољно за планирану пољопривредну производњу, тако да је куповина за ¾ породичних 
газдинстава била решење за обезбеђивање довољног земљишног поседа. Ово потврђују и просечне 
величине поседа у власништву према начину настанка. Просечна величина поседа насталог наслеђивањем 
износи 9,3 ha, док је просечна величина купљене земље нешто већа и износи 10,3 ha. Уколико се два 
основна начина настанка поседа у власништву посматрају у односу на тип газдинства према извору 
прихода, тада се уочава да међу мешовитим газдинствима преовлађује наслеђивање као начин настанка 
поседа, и у погледу броја газдинстава, као и у погледу површина. Тако, 50,4% укупних површина у 
власништву мешовитих газдинстава настало је наслеђивањем, а код 86,5% ових газдинстава део или 
целокупан посед настао је на овај начин. За разлику од овог, код чисто пољопривредних газдинстава у 
Војводини већи део поседа настао је куповином што произилази из њихове производне и тржишне 
оријентације173. Разлике између чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава посебно се могу уочити 
ако се посматрају газдинства код којих је посед настао само наслеђивањем. Реч је о оним газдинствима 
која нису имала потребу нити интерес да свој посед у власништву увећавају на неки други начин. Ова 
газдинства нешто су бројнија међу мешовитим газдинствима. Тако, 28,3% мешовитих газдинстава има 
посед који се састоји само из наслеђеног земљишта, док је код чисто пољопривредних газдинстава тек 
свако пето са поседом који је настао само на овај начин.  

Институција мираза као начина формирања или увећања земљишног поседа ретко је присутна и то, пре 
свега, код породичних газдинстава старијих кућедомаћина. Према подацима приказаним у табели 4.8., 
свега 1/10 од укупног броја анализираних газдинстава у Војводини свој посед у власништву у целости или 
делимично „дугује“ миразу. Такође, уочава се да земљишне површине које су у власништво донете 

                                                           
173 Тако, у случају 71,9% чисто пољопривредних газдинстава део или целокупан посед настао је куповином, односно, 
то је 49,4% од укупних површина у власништву ових газдинстава. За разлику од овог, код 67% мешовитих газдинстава 
посед, у целини или део, формиран куповином.   
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миразом чине мали део укупних површина у власништву газдинстава (свега 3% од укупних површина у 
власништву). Уједно, површина просечног поседа формираног миразом је знатно мања у односу на посед 
настао, на пример, куповином или наслеђивањем и износи свега 4,8 ha. Институција мираза као начин 
настанка дела или целог поседа у власништву не појављује се као битан чинилац разликовања између 
чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава. Према расположивим подацима, уочава се да је мираз 
нешто карактеристичнији за чисто пољопривредна газдинства174 што је и разумљиво с обзиром на важност 
земљишта за производњу на овим газдинствима.  

Мање укупне површине у власништву, мања просечна величина поседа у власништву, као и мањи удео 
поседа у власништву у укупном расположивом земљишту175 указују на то да се и у случају анализираних 
породичних газдинстава може говорити о проблему недостатка земље. У исто време, узимање земље у 
закуп може бити индикатор потребе ових газдинстава да обезбеде довољну земљишну основу за 
производњу чиме би се обезбедила сопствена сигурност, а тиме и да додатно ојачале одлуке о останку на 
породичном газдинству и у сеоској заједници.  

Проблем власништва над (довољним) пољопривредним површинама дубоко је укорењен у нашој аграрној 
структури и одређен претходно истакнутим друштвеним чиниоцима који су обликовали поседовну 
структуру газдинстава. Први и најочигледнији чинилац који је условио овај проблем јесте већ анализирана 
мера аграрног максимума. Ова мера, као што је добро познато, имала је за циљ смањење радних 
потенцијала породичних газдинстава и да доведе до „разарања сељачког газдинства“ и да га превазиђе 
„аграрном производњом и прерадом (заснованом  - прим. аут.) на индустријским основама“ (Veselinov 
1987: 27). Други веома важан, а са претходним чиниоцем повезан, јесте проблем неадекватног законског 
оквира којим се регулише наслеђивање земљишног поседа. Закон о пољопривредном земљишту не 
разматра овај проблем, док у Закону о наслеђивању о земљишном поседу се не расправља посебно већ се 
примењују опште одредбе овог закона. Закон о наслеђивању (Сл. гласник РС, 6/2015) истиче да се 
заоставштина дели према броју наследника првог реда, уколико то није другачије, односно, тестаментом 
одређено. У истом закону (чл. 233) наводи се да „када у заоставштини има пољопривредног земљишта, 
суд је дужан на право из претходног члана упозорити пољопривредника који је живео или привређивао у 
заједници са оставиоцем“. У претходној верзији Закона о наслеђивању (41/2009), ово право било је 
регулисано члановима 232 и 233. Међутим, исти Закон је допуштао могућност да онај ко наследи 
земљишни посед не мора и да га обрађује. Овакав, законом одређен модел наслеђивања може да се 
сматра веома неповољним јер је у директној функцији јачања власничког абсентизма што се негативно 

                                                           
174 Тако, код 10,5% чисто пољопривредних газдинстава у Војводини део или цео посед у власништву је настао на 
основу мираза, док је то случај код 8,9% мешовитих газдинстава. Када је реч о површинама, 3% од укупних површина 
у власништву чисто пољоривредних газдинстава настало је на овај начин у односу на 2,9% од укупних површина у 
власништву мешовитих газдинстава. 
175 Однос просечне величине земљишта у закупу и просечне величине земљишта у власништву једног породичног 
газдинства у Војводини износи 1,15 : 1. 
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одражава на могућност социјалне, па онда и сваке друге репродукције ових газдинстава. Законом о 
пољопривредном земљишту (Сл. гласник, бр. 112/2015) прописано је да је „власник, односно, корисник 
пољопривредног земљишта дужан да обрадиво пољопривредно зељиште редовно обрађује и примењује 
мере прописане овим законом и другим прописима, да поступа као добар домаћин и по правилима 
кодеска добре пољопривредне праксе.“ (чл. 59) чиме се утиче на задржавање власника на поседу. 
Међутим, уколико земљиште није обрађено у претходном вегетационом периоду, оно може бити дато у 
закуп. На овај начин омогућава се да, у условима власничког абсентизма, не ствара појава социјалног угара, 
већ да закупљено земљиште буде привремена основа за укрупњавање поседа оних газдинстава којима то 
производња и тржишна оријентација захтевају, а финансијски капитал омогућава. Овакво законско решење 
може бити један од механизама у (барем делимичном) решавању појаве напуштања и продаје земљишног 
поседа. Међутим, питање је да ли је овакво решење одрживо на дужи рок, односно, каква је судбина 
породичних газдинстава која већи део или целокупан посед необрађују и дају у закуп. Наиме, јасно је да је 
необрађивање земље и њено давање у закуп последица немотивисаности или немогућности бављења 
пољопривредом. У оба случаја, јасно је да постоје значајне препреке у, пре свега, социјалној и економској 
репродукцији газдинстава. У складу са овим могло би се поставити питање да ли се у случају 
необрађивања земљишта или давања у закуп већег дела или целокупног поседа уопште може говорити о 
породичном газдинствима? 

Проблем власништва над поседом, посебно његовог наслеђивања додатно је оптерећен захтевом за 
реституцијом пољопривредног земљишта које је одузето у другој и „малој“ аграрној реформи. Овај 
проблем типичан је за бивше социјалистичке земље и већина њих (заправо, све изузев Србије) су прошле 
кроз овај процес током последње две деценије (Giovarelli, Bledsoe 2001; Csaki, Lerman 2000). У случају 
Србије, један од основних проблема у овој области јесте дугогодишње чекање на базични нормативни акт 
који би, барем у формалном погледу, омогућио да се овај процес одвија. Иако Николић (2010: 101) истиче 
да су се прве идеје о денационализацији и повраћају имовине појавиле још почетком 1990-их176, Србија је 
тек 2011. године добила Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (Сл. гласник, бр. 72/2011; нов 
Закон 88/2015 – одлука УС). Законом је одређено да „уколико је одузето пољопривредно, односно шумско 
земљиште било предмет комасације, односно арондације након одузимања, бивши власник има право на 
враћање земљишта које је добијено из комасационе масе за то земљиште“ (чл. 24). Овим законом сада је 
регулисано и питање натуралног и/или новчаног поврћаја пољопривредног и шумског земљишта. Такође, 
законом је омогућено да земљиште које је предмет реституције буде остављено на коришћење онима који 
га тренутно обрађују (нпр. у случају вишегодишњих засада), али уз обавезу плаћања закупа бившем 
власнику (чл. 26).  

                                                           
176 Како истиче Николић (2011: 101), тада је (1991. и 1992. године) враћен део земљишта одузет у тзв. малој аграрној 
реформи (1953. године), део земљишта који је одузет због неизмирених обавеза приликом откупа и пашњаци и 
утрине који су одузети селима. Аутор истиче да је том приликом, према процени, враћено око 150.000 ha. 



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

162 

 

Осим проблема реституције, са проблемом наслеђивања земљишта повезано је и питање опрезивања177. 
Несталност и нестабилност прихода у пољопривреди (услед односа добити и трошкова у производњи, 
паритета, маказа цена и сл.) условили су одлагање пореских обавеза међу пољопривредницима што се 
рефлектује у неадекватном и неажурном регистровању промена власништва у катастру што се касније 
реперкутује приликом наслеђивања земље.  

Трећи проблем поправљања поседовне структуре породичних газдинстава повезан је са тржиштем 
земљишта. Наиме, истиче се да развој пољопривреде није могућ без укрупњавања приватних поседа чиме 
се мало, полунатурно породично газдинство трансформише у модерно организовану и тржишно 
оријентисану породичну фарму. Међутим, да би овај процес био могућ, потребно је да, поред 
потенцијалних интересената за увећање поседа, постоји и функционално тржиште пољопривредним 
земљиштем. Ако се пође од тога да је земљиште ограничен ресурс, а у условима када је, као што је 
показано, присутно константно смањење расположивих пољопривредних (посебно обрадивих) површина, 
његова адекватно регулисана размена је од суштинског значаја. У Стратегији развоја пољопривреде 
(2005: 10) истакнуто је да тржиште земљиштем не функционише на одговарајући начин, пре свега, услед 
нефункционалног регистра земљишта и катастарског система, (тада) неодговарајућег законског оквира 
којим би се регулисала област продаје/закупа државног пољопривредног земљишта, неповољног 
кредитирања и сл. Овим чиниоцима који битно ограничавају функционалност тржишта пољопривредним 
земљиштем треба додати и већ споменуте проблеме око наслеђивања (недовољно јасно регулисано 
питање права власништва, посебно у случајевима вишегенерацијског наслеђивања поседа, као и у оним 
случајевима где постоји већи број (потенцијалних) наследника, питање реституције, као и питање 
опорезивања). Актуелном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја републике Србије за период 
201-2024. године (2014)  се наводи да је функционално тржиште земљиштем кључан предуслов за развој 
пољопривреде. Такође, истиче се да је „успостављањем јединствене евиденције о непокретностима на 
територији Републике Србије дат је значајан допринос сигурности у промету пољопривредног 
земљишта. Међутим, неажурност тих података представља одређене потешкоће у промету 

                                                           
177 Наиме, пољопривредници плаћају најмање три пореза. Порез на имовину над пољопривредним земљиштем, 
односно, порез на пренос апсолутних права плаћа се приликом куповине земљишта. Иако би, према Закону о порезу 
на имовину (Сл. гласник, бр. 5/09) порез на промет у износу од 5% вредности трансакције требало да плаћа продавац, 
по неписаном праву, овај порез плаћа купац. Поред овог, пољопривредници плаћају порез на капиталну добит. Овај 
порез односи се само на непокретности које су стечене после 24.01.1994. године и подразумева разлику између 
продајне и набавне цене по стопи од 20%. Порез се не плаћа у случају наслеђивања, преноса власништва између 
брачних другова или крвних сродника. Трећи је порез на приход од пољопривреде и шумарства који се плаћа према 
Закону о порезу на доходак грађана (Сл. гласник, бр. 50/11). Основицу овог пореза чини катастарски приход, 
применом стопе од 10%. Пореза на приход ослобођена су земљишта пореског обвезника који је, као и чланови 
његовог домаћинства старији од 65 година (за мушкарце) и 60 година (за жене) и ако немају других прихода по 
другом основу. 



Јована Чикић  
 ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције  

163 

 

пољопривредног земљишта“ (Стратегија пољопривреде и руралног развоја републике Србије за период 
201-2024. године, 2014: 10)   . 

Функционисање тржишта пољопривредним земљиштем подразумева, пре свега, јасно разграничење у 
погледу различитих типова власничких права. Наиме, својинском трансформацијом у Србији/Војводини, 
пољопривредно земљиште је преведено у  приватно и државно власништво, при чему државно земљиште 
не може бити предмет приватизације већ само закупа. У условима након 1991/1992. године (укидањем 
земљишног максимума уставним амандманима из 1988. године, као и доношењем Закона о претварању 
друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине створен је простор за 
интензивирање тржишта земљиштем. До тада, управо због законске забране укрупњавања поседа, 
пољопривредници нису значајније инвестирали у земљиште. Евентуално, потреба за већим површинама 
на којима је било могуће организовати производњу решавана је у међусељачком промету земљиштем, 
односно, његовим закупом. О интензивирању тржишта земљиштем сведоче и емпиријски подаци. Тако, у 
1990. године, 58% пољопривредног земљишта у Војводини било је у приватном, док је чак 42% земљишта 
било у друштвеном власништву (Čurović, 1998: 7). Двадесет година касније (2010. године), фонд 
пољопривредног земљишта у власништву породичних газдинстава у Војводини се увећао за 357.299 ha 
(односно, 38%) па тако сада чини 73,3% од укупног пољопривредног земљишта (Општине у Србији, 2010: 
178, 186).   

Отварање тржишта земљиштем условило је додатно унутрашње диференцирање пољопривредника 
(Šljukić, 2007: 149), где су се, са једне стране, нашла ситна породична газдинства са отежаном 
репродукцијом, а са друге стране крупна породична или капиталистичка газдинства која циљано 
инвестирају у увећање поседа јер процењују да ће им то омогућити бољу организацију производње, веће 
приносе, бољу искоришћеност радне снаге на газдинству, као и већи профит. Улога државе у регулисању 
тржишта пољопривредног земљишта је од изузетне важности, посебно у овим почетним фазама његовог 
формирања и функционисања. Наиме, тржиште пољопривредног земљишта у Србији још увек није 
довољно развијено, при чему је тржиште закупа интензивније него тржиште продаје. Међутим, значајан је 
проблем тај што се Законом о пољопривредном земљишту не дефинишу трансакције на релацији приватно 
– приватно земљиште, што представља „сиву зону“ у функционисању овог, ионако осетљивог тржишта. 
Како се наводи у Извештају о стању пољопривреде у Србији за потребе Европске Комисије (2006), ово 
резултира краткотрајним периодима закупа земљишта што нити адекватно решава потребу газдинстава за 
увећањем поседа, нити битније мења њихову поседовну структуру, као ни неповољан однос према 
средњерочним улагањима у побољшање квалитета земљишта или развој инфраструктуре на газдинству 
(Country report Serbia, 2006: 9). То значи да је постојање јасних тржишних правила и законских оквира о 
преносу трајног или привременог власништва над земљом, посебно оних који иду у правцу смањивања 
могућности за појаву монополских ситуација на тржишту, један од кључних фактора успешности у 
функционисању тржишта пољопривредног земљишта.  
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Осим овог, још један чинилац који може да допринесе интензивирању тржишних активности, а тиме и да 
активно доприноси функционисалности тржишта у односу на промене у поседовној структури породичних 
газдинстава јесу и мере аграрне политике. Како наводе Божић и Богданов (2006: 23-28) прве мере 
намењене укрупњавању земљишног поседа (односно, поправљању поседовне структуре породичних 
газдинстава) уведене су аграрним буџетом из 2003. године. 

У вези са тржиштем пољопривредним земљиштем посебно је интересантна актуелна ситуација, условљена 
одредбама Споразума о стабилизацији и прридуживању. Наиме, потписивањем овог Споразума, 
Република Србија се од 01.09.2013. године обавезала да ће у наредне четири године омогућити потпуно 
слободно тржиште пољопривредним земљиштем, односно, да ће статус страних држављана као 
потенцијалних купаца нормативно бити изједначен са статусом домаћих купаца земљишта, што је у складу 
процесом усклађивања српских закона са acquis communautaire Европске уније. Уколико се посматра 
постојећа национална законска регулатива овог проблема, уочава се следеће – како истиче Батуран (2013: 
517) „странци у складу са међународним уговорима имају у Србији сва права зајемчена Уставом и 
законом (изузев права која по Уставу и закону имају само држављани Србије). Што се стицања права 
својине на непокретностима тиче, Устав прописује да `страна физичка и правна лица могу стећи 
својину на непокретностима, у складу са законом или међународним уговором`“. Уочава се несклад 
између одредаба Закон о основама својинскоправних односа (Сл. гласник РС, 115/05) и Закона о 
пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС, 112/15) – док први омогућава странцима да стичу 
непокретности, други то експлицитно забрањује када је реч о пољопривредном земљишту. С обзиром на то 
да се рок за решавање овог проблема приближио (септембар 2017. године), у јавности (како лаичкој, тако и 
стручној) се све више полемише о могућим последицама доношења одлуке, без обзира на то да ли ће се 
радити о либералном или рестриктивном моделу тржишта пољопривредним земљиштем. Батуран (2013: 
522-527) даје анализу користи и трошкова постојања, односно, укидања забране странцима да купују 
пољопривредно земљиште (Сл. 4.3.).  

Анализу базира на посматрању односа две варијабле – понуде земљишта и цене коштања. У првом случају 
(када постоји забрана странцима), аутор сматра да се ствара монополска ситуација услед „превласти 
домаћих пољопривредних произвођача који чине тражњу у односу на стране“ (Батуран, 2013: 524). То 
значи да тржишну цену (P1) одређује само потражња домаћих купаца, a „површина f + g представља 
економску ренту коју присвајају власници земље по основу власништва над овим фактором 
производње“ (Батуран, 2013: 524). У другом случају (када странци имају право да купују земљиште) могућа 
су два сценарија. Батуран (2013: 525) сматра да се први сценарио односи на ситуацију када домаћи и 
страни произвођачи/потенцијални купци земљишта имају исту продуктивност – самим тим, имају исте 
могућности приликом нуђења куповне цене земљишта178. У коначном, то значи да се ситуација неће 
променити у односу на стање у којем постоји забрана. Други сценарио подразумева да су страни купци 

                                                           
178 Иста би се ситуација догодила под претпоставком да домаћи потенцијални купци имају већу продуктивност у 
односу на стране купце.   
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продуктивнији па тиме и спремни да плате већу цену. „То би онда натерало и велике домаће произвођаче 
да такође плаћају више уколико желе да присвоје додатну количину пољопривредног земљишта. Крива 
укупне тражње (домаће и стране) се тако помера на D2. И домаћи и страни произвођачи сада морају да 
издвоје више новца за куповину земље, тако да њена цена расте до нивоа P2“ (Батуран, 2013: 526). Аутор 
(Батуран, 2013: 526) закључује да би се укидањем забране странцима да купују пољопривредно земљиште 
увећало „нето благостање домаћих субјеката (купаца и продавца) за поље e, услед повећања 
ефикасности економије“. 

Слика 4.3. Ценовно-квантитативни ефекти забране 

 

Извор: Батуран (2013: 523) 

Батуран доноси закључке пратећи економске правилности кретања односа понуде и потражње и, сходно 
томе, формирања цене коштања куповине/изнамљивања пољопривредног земљишта. Међутим, оно што 
недостаје овој анализи јесте социјални моменат који је од изузетне важности с обзиром на социјалну карту 
пољопривреде, породичних газдинстава и села у савременом српском друштву. Иако би, према 
предложеном сценарију, можда дошло до пораста цене земљишта, позитивни ефекти тог пораста били би 
кратког века. Наиме, у условима актуелних неповољних социо-демографских, социо-економских и социо-
културних карактеристика породичних газдинстава у савременом српском друштву потпуна 
либерализација тржишта пољопривредним земљиштем значила би, на дуги рок, не само смањење броја 
домаћих газдинстава, већ и пролетеризацију и пауперизацију ситног сељаштва. Једна од дилема које се 
намећу односи се на намену средстава добијених продајом/закупом земљишта у овом случају – да ли би 
стечени новац био инвестиран у неку другу (непољопривредну) делатност или би био трошен на 
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непроизводни начин? Ако на уму имамо карактеристике наших породичних газдинстава, већа је 
вероватноћа да би новац добијен продајом/изнајмљивањем земље не би био утрошен на инвестицију, већ 
на задовољење потреба чланова домаћинства. Другорочно посматрано, то ова газдинства и домаћинства 
ставља у положај зависности, односно, повећава ризике њихове економске репродукције. Такође, са 
правом се може поставити питање да ли би се потпуном либерализацијом тржишта пољопривредним 
земљиштем створили услови за стварање страног монопола. Иако Батуран (2013) са правом истиче да се 
земљиште над којим се стекне право својине не може изнети ван граница државе, поставља се питање да 
ли је, на који начин и у којој мери могуће изнети добит стечену на основу поседовања/изнајмљивања 
пољопривредног земљишта. Реч је о успостављању одређеног система опорезивања за стране 
инвеститоре. Такође, можемо да се запитамо да ли би након куповине пољопривредног земљишта страни 
купци чекали да му се преименује намена што би, евентуално, могло да допринесе расту цене.  

У оквиру Анализе правног и институционалног оквира тржишта пољопривредног земљишта, процена 
економских ефеката либерализације тржишта пољопривредног земљишта и препоруке за измене 
домаћег законодавног и институционалног оквира и њихову aдекватну примену (Влада РС, 2016: 76-78) 
дефинисана су три модућа модела/сценарија развоја тржишта пољопривредним земљиштем код нас: 

▪ први модел - одложена потпуна либерализација – овај модел предвиђа период од пет година 
одлагања примене новог закона о пољопривредном земљишту у којем ће се изједначити права 
страних и домаћих купаца; у овом периоду требало би модификовати сву релевантну националну 
регулативу, уредити катастар и спровести поступак утврђивања задружне имовине;   

▪ други модел – условљена либерализација – овај модел омогућава странцима да купују земљу већ 
од септембра 2017. године, али уколико испуњавају услове који се тичу поседовања и величине 
пољопривредног газдинства, добијања дозволе Агенције за пољопривредно земљиште и правила 
реципроцитета;   

▪ трећи модел – правно сигурне либерализације – овим се моделом такође омогућава странцима да 
купују земљу већ од септембра 2017. године, уз услове: „ да је земљиште које је предмет промета у 
потпуности правно уређено, да добије сагласност Агенције за пољопривредно земљиште,.. уколико 
је купац држављанин земље чланице ЕУ потребно је постојање реципроцитета до момента уласка 
Србије у ЕУ, да величина поседа укључујући и нови стечени не прелази површину од 100 ха, 
узимајући у обзир земљу у власништву коју већ поседује купац и земљу у закупу, да се купац 
активно бави пољопривредом“.  
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Слика 4. 4. Оцена модела по времену достизања постављених циљева 

 

Извор: Влада РС (2016: 82) 

Након овога, анализирани су потенцијални ефекти примене сваког од модела и то: „1) повећање 
продуктивности пољопривредних газдинстава, 2) укрупњавање парцела кроз повећање коришћеног 
пољопривредног земљишта по пољопривредном газдинству, 3) повећање извоза пољопривредних 
производа, 4) повећање приуштивости пољопривредног земљишта за држављне Републике Србије, 5) 
повећање цене пољопривредног земљишта“ (Влада РС, 2016: 82) на краћи (пет година) и дужи рок (десет 
година). Најбољу оцену на краћи рок добио  је модел 2, али се наводи да би овај  модел „у дужем року 
чини домаће пољопривреднике рањивим у смислу приуштивости пољопривредног земљишта“ (Влада РС, 
2016: 82). Модел 3 „даје најбоље показатеље у смислу приуштивости, али пољопривредни ефекти нису 
максимално остварени“, док је модел 1 оцењен као најлошији са аспекта остварених резултата (Влада РС, 
2016: 82).  

Четврти проблем неповољних обележја поседовне структуре повезан је са старењем пољопривредног 
становништва, а посебно индивидуалних пољопривредника. Наиме, према резултатима последњег Пописа 
пољопривреде (Богданов, Бабовић, 2014: 42), ¼ носилаца газдинстава у Војводини имала је више од 65 
година. Ово потврђује резултате претходног Пописа из 2002. године, када су на 27,8% газдинстава у 
Војводини сви индивидуални пољопривредници имали 60 и више година (Попис, Пољопривреда – књига 
2, 2004: 206-207). Ова газдинства, најчешће, убрајају се у групу стагнантних и/или регресивних газдинстава 
која немају више ни снаге ни мотива (односно, наследника) за бављење пољопривредом. Ови поседи, 
стога, најчешће завршавају као основа за формирање социјалног угара, како још за живота њихових 
власника, а посебно после њихове смрти када земља долази у руке наследника најчешће 
незаинтересованих за бављење пољопривредом (Puljiz, 1973: 101). Тако, према подацима у 2009. години, 
14.000 ha ораничних површина у Војводини није обрађено (0,9% укупних ораничних површина у 
Војводини), при чему се може претпоставити да је значајан део ових површина необрађен управо из 
социјалних разлога. Остарели власници ових газдинстава нерадо продају или издају земљу у закуп из 
традиционалних/патријархалних разлога („дедовина“, земља као вредност по себи и сл.) или као 
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осигурање да ће млађи бринути о њима када буде требало (Миладиновић, 2010: 77-78). На овај начин 
ствара се фонд неискоришћених земљишних поседа. Пети чинилац који је обликовао потребу за увећањем 
поседа јесу савремени економски/тржишни услови у којима газдинства данас егзистирају. Несигурности 
тржишта на којима породична газдинства учествују као економски актери, а посебно неизвесност на 
тржишту производа условила је потребу за повећањем површина на којима се обавља производња како би 
се потенцијално обезбедили већи приноси, а тиме и већа укупна количина производа намењених тржишту.  

Од укупно укупно 1.096 анализираних породичних газдинстава, свега шест (0,5%) не располаже 
земљишним поседом у власништву. Овај проблем газдинства решавају узимањем земље у закуп. Од ових 
шест породичних газдинстава, три су чисто пољопривредна, а три мешовита. Величина поседа који се 
узима у закуп веома варира и креће се у распону од 3 ha до чак 132,94 ha. Код свих шест газдинстава без 
земље у власништву, кућедомаћин је мушкарац, при чему је у четири случаја реч о кућедомаћину млађем 
од 40 година. Иако је реч о веома малом броју случајева који онемогућава било какву генерализацију, 
могло би се наслутити да је реч о кућедомаћинима који, с обзиром на то да припадају контингенту 
радноспособног становништва, на овај начин остварују и потврђују своју радну улогу на дужи рок. Код 
мешовитих газдинстава која не узимају земљу у закуп, ни један кућедомаћин није запослен ван газдинства 
што указује на то да се закуп земље сматра инвестицијом за остваривање (додатног) извора прихода у 
домаћинству.   

С друге стране, знатно је већи удео оних газдинстава који не узимају земљу у закуп (232 газдинства или 
21,2%), при чему је у овој групи газдинстава нешто већи број чисто пољопривредних газдинстава (53,4%) 
што се може објаснити њиховом повољнијом структуром поседа у власништву, односно, већ обезбеђеним 
довољним земљишним поседом, али и потребом мешовитих газдинстава да, обезбеђивањем довољног 
земљишног поседа, акумулирају довољне приходе из пољопривреде као допуну недовољним и 
несигурним приходима из непољопривредних делатности.  

Табела 4.40. Структура поседа у власништву породичних газдинстава у Војводини која не узимају земљу у закуп, 
према извору прихода 

Посед у 
власништву 

(ha) 

Чисто 
пољопривредна 

газдинства 

Мешовита 
газдинства 

Укупно 

Број % Број % Број % 

0 – 5,0  19 15,3 23 21,3 42 18,1 

5,01 – 10,0  29 23,4 34 31,5 63 27,2 

10,01 – 25,0  61 49,2 40 37,0 101 43,5 

25,01-50,0  6 4,8 9 8,3 15 6,5 

50,01 и више  9 7,3 2 1,9 11 4,7 

Укупно 124 100,0 108 100,0 232 100,0 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 
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Међутим, као што је и очекивано, у односу на укупан број газдинстава, међу мешовитим газдинствима 
већи је број оних који не узимају земљу у закуп (27,6% од њиховог укупног броја). Такође, међу овим 
газдинствима више од 1/5 узима мале површине у закуп, док међу чисто пољопривредним газдинствима 
скоро половина узима у закуп посед величине 10,01 до 25 ha (Таб. 4.40.). 

Табела 4.41. Структура земљишног поседа породичних газдинстава у Војводини, према величини земљишног 
поседа у власништву и земљишног поседа у закупу (у ha) 
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0 0 0 1 16,7 2 33,3 1 16,7 1 16,7 1 16,7 6 100 32,6 

0,01 – 5,0 42 24,7 51 30,0 32 18,8 25 14,7 19 11,1 1 0,6 170 100 9,6 

5,01 – 10,0 63 21,5 94 32,1 54 18,4 57 19,5 17 5,8 8 2,7 293 100 9,6 

10,01 – 25,0 101 22,5 76 16,9 79 17,6 97 21,6 65 14,5 31 6,9 449 100 16,6 

25,01 – 50,0 15 10,6 12 8,5 17 11,9 34 23,9 32 22,5 32 22,5 142 100 40,3 

50,01 и више 11 30,6 1 2,8 0 0 2 5,6 8 22,2 14 38,9 36 100 66,1 

Укупно 232 21,1 235 21,4 184 16,8 216 19,7 142 13,0 87 7,9 1.096 100 18,5 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Нешто потпунији увид у однос површина земљишта у власништву и земљишта у закупу добија се увидом у 
податке приказане у табели 4.41. Према расположивим подацима, уочава се да са порастом величине 
поседа у власништву расте и просечна величина поседа који се закупљује, уз изузетак оних газдинстава која 
немају своје земље у власништву. Тако, газдинства са поседом у власништву који је већи од 50,01 ha 
закупљују, у просеку, чак 66,1 ha. Уједно, међу овим газдинствима највећи је удео оних која закупљују 
велике поседе. Ови подаци могу се сматрати типичним изразом потребе ових газдинстава, а уједно и 
индикатором очекиваног процеса трансформације и модернизације пољоприведе – укрупњавања. Од 
укупног броја газдинстава која узимају земљу у закуп (864), највећи број њих (27,2%) закупљује мале 
површине, док свако десето газдинство закупљује површине веће од 50 ha. Такође, уочава се да мале 
поседе чешће закупљују „мала“ газдинства која на тај начин обезбеђују основу за просту репродукцију.  

Разлике између чисто пољоривредних и мешовитих газдинстава у Војводини у погледу односа земљишта у 
власништву и земљишта у закупу нису значајне, али су ипак присутне. Тако, осим што је међу мешовитим 
газдинставима више оних која не узимају земљу у закуп, уочава се и да мањи удео ових газдинстава узима 
веће и велике површине у закуп179. Примећује се и да мешовита газдинства са веома малим и малим 
поседом узимају у просеку нешто мање површине у закуп него што је то случај са чисто пољопривредним 

                                                           
179 Тако, према расположивим подацим, 17,1% мешовитих газдинстава узима више од 25,01 ha у закуп, док исте 
површине у закуп узима 23% чисто пољоривредних газдинстава.   
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газдинствима која припадају истим поседовним групама180. Такође, код чисто пољопривредних 
газдинстава која узимају земљу у закуп приметна је израженија концентрација закупљеног поседа у већим 
поседовним групама (преко 25,01 тј. 50,01 ha) него у случају мешовитих газдинстава181. Уочавају се и 
одређене регионалне разлике у погледу територијалне дистрибуције газдинстава која не закупљују земљу. 
Тако, највише газдинстава која не закупљују земљу налази се у Сремском (28,5%), Јужнобачком и 
Средњебанатском округу (по 24,1%). Висок удео газдинстава којих не закупљују земљу у Јужнобачком и 
Средњебанатском округу може сматрати последицом релативно високих просечних површина у 
власништву.  

Са аспекта руралносоциолошке анализе земљишног поседа од посебне је важности анализа мотивације за 
узимање земље у закуп. Чак 98% газдинстава која узимају земљу у закуп истичу да је основни разлог тај 
што немају довољно земље у власништву. Притом, међу овим газдинствима више је чисто пољоривредних 
газдинстава (2 : 1). Остали разлози узимања земље у закуп значајно су мање заступљени. Тако, свега десет 
анализираних породичних газдинстава узима земљу у закуп због повољне цене земљишта. Овај разлог 
веома је редак јер, како истиче Поповић (2005: 74-75), удео ренте у тржишној цени земљишта у Србији је, у 
поређењу са неким земљама ЕУ, знатно већи из чега произилази да наши пољопривредници плаћају 
најскупљу закупнину. Такође, аутор истиче да је један од начина одређивања висине ренте на основу 
тржишне вредности уговорене фиксне количине пшенице по хектару (1000 до 1800 kg). Јасно је да цена 
закупа пољопривредног земљишта на подручју Војводине варира у зависности од величине парцеле, 
локације, положаја у сеоском атару, производних потенцијала, намене и сл. Одређујући вредност 
земљишне ренте пољопривредног земљишта у Војводини, Милић (2015: 144) показује да близина парцеле 
која се закупљује постојећем земљишту које се обрађује утиче на највећу стварну вредност ренте (177 
евра). С друге стране, земљиште у атару које има лошији квалитет остварује најнижу вредност стварне 
ренте (141 евро) (Милић, 2015: 139). Притом, аутор (Милић, 2015: 140) уочава интересантну правилност 
која се тиче промене ставрне вредности пољопривредног земљишта према бонитету – он истиче да „може 
се установити да су вредности закупа земљишта лошијег квалитета имале већи раст у односу на 
вредност закупа земљишта бољег квалитета. Ово указује да је услед повећане тражње за закупом 
земљишта, због недостатка довољних површина земљишта бољег квалитета да одговоре повећаној 
тражњи, дошло до повећања интересовања и за земљиштима лошијег квалитета, током другог 
подпериода (2006-2010. године – прим. аут.), што је за последицу имало повећање земљишне ренте 
оваквих земљишта већим темпом него земљишта бољег квалитета“. 

                                                           
180 Тако, просечна величина поседа који се узима у закуп у случају мешовитих газдинстава са веома малим поседом 
(до 5 ha) износи 6,7 ha, док чисто пољопривредна газдинства из исте поседовне групе узимају у закуп просечно 11,8 
ha. Мешовита газдинства са поседом у власништву величине 5,01 до 10 ha узимају у просеку 7,4 ha, док чисто 
пољопривредна газдинства из исте поседовне групе узимају у закуп просечно 11,2 ha. 
181 Чисто пољопривреда газдинстава која закупљују 25,01 и више ha располажу да 42,3% од укупно узетог земљишта у 
закуп, док мешовита газдинства која закупљују 25,01 ha располажу са 34,8% од укупног узетог земљишта у закуп.   
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Осим наведених, као остале разлоге узимања земље у закуп кућедомаћини анализираних породичних 
газдинстава наводе погодан положај или близину парцеле у закупу. У условима велике распарчаности 
поседа у власништву овај разлог може бити од изразите важности приликом доношења одлуке о узимању 
земље у закуп. Погодност положаја парцеле не односи се само на њен повољан положај у односу на остале 
парцеле у власништву или у закупу кућедомаћина, већ и у односу на пољске путеве, а посебно главне 
саобраћајнице које повезују радни/економски део сеоског атара са зоном становања. Војвођанска 
газдинства су, у овом погледу, у повољнијем положају у односу на газдинства на подручју Централне 
Србије, како због саме конфигурације терена, тако и због начина на који је формиран и организован 
простор сеоског атара. Наиме, препознатљив просторни изглед војвођанска сеоска насеља „дугују“ дугој 
традицији планске интервенције у простору која је утемељена још у периоду аустроугарске владавине182. 

Мали број анализираних породичних газдинстава (свега пет) као основни разлог узимања земље у закуп 
истиче социјални моменат. То значи да кућедомаћини ових газдинстава закупљују земљу од својих 
родитеља, рођака, пријатеља не би ли им на тај начин финансијски помогли. На ово би се могао 
надовезати још један од разлога - решење проблема незапослености чланова газдинства (седам 

                                                           
182 Година 1748. сматра се прекретницом у формирању и просторној организацији војвођанских сеоских насеља. 
Наиме, од те године законски су уводи пракса планског формирања сеоских насеља. Аустро-Угарска Монархија је, у 
намери да што боље експлоатише освојену земљу, донела низ уредби чији је циљ био груписање становништва које 
је до тада (у периоду турске власти) живело у полупривремених насељима (збеговима). На овај начин не само да је 
било омогућено лакшe владање и контрола над домицилним становништвом, већ су се створиле основе за развој 
инфраструктуре, као и адекватно коришћење расположивог земљишта, пре свега за организовање пољопривредне 
произодње. Тако је Главним инструкцијама о импопулацији (1772. године) донета одлука о планском уређењу 
сеоских насеља и атара. Сеоски атари се формирају на основу унапред дефинисаних планова (планска села у Банату и 
Бачкој) или на основу непосредних интервенција у простору које се одвијају на лицу места (ушорена села у Срему). 
При том, атар се састоји из два дела: централног дела у којем се налази стамбена зона у којој се формирају кућишта и 
радног дела у коме се организује земљишна основа за пољопривредну производњу. Чак и сама кућишта су 
формирана по принципу двојне намене простора. Састоје се из стамбеног и економског дела дворишта (тзв. предње и 
задње двориште). У економском делу дворишта налази се окућница са баштом и воћњаком, као и у простору 
правилно распоређени привредни објекти, у зависности од доминантног типа производње на газдинству. Паралелно 
са овом, базичном поделом атара, у радној зони формирају се основе инфраструктуре (мрежа локалних сеоских 
путева, као и трасирање главних, транзитних путева који повезују село са осталим насељима у окружењу), као и 
канали за наводњавање и одводњавање (ово је од посебне важности јер је добар део Војводине у том периоду 
мочварно земљиште). Осим непосредног, физичког уређивања, простор се и институционално уређује. Формира се 
катастар земљишних непокретности („грунтовнице“) као и јединствен начин евидентирања власништва. Тако, на 
пример, свака кућа у селу бива нумерисана, при чему број куће одговара броју парцеле у власништву која се налази у 
радној зони атара. На овај начин, простор сеоског атара уређује се на рационалан начин како би се омогућила већа 
ефикасност у раду у пољопривреди. Наравно, традиција планског уређивања простора на подручју Војводине 
настављена је и након овог периода.  
Уједно, уређивање физичког простора уређује се и сеоски атар као социјални простор (Стојанов, 2004: 132-143) у 
смислу његовог коришћења, власништва над појединим просторним целинама, односа оних који га користе и сл.  
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газдинстава). Овде се увећање поседа, преко закупа земље, види као могућност за интензивирање потребе 
за радном снагом и, последично, као решење за радно ангажовање оних чланова домаћинства који нису 
стално запослени ван газдинства. На овај начин, заправо, породична газдинства показују извесну 
флексибилност у односу на породичне циклусе, односно, услове у домаћинству, међусобно 
прилагођавајући своје унутрашње развојне потенцијале. У остале разлоге узимања земље у закуп, 
кућедомаћини наводе да се та земља користи за стицање додатног прихода у домаћинству, да је земља у 
закупу заправо поклон, као и због боље искоришћености пољопривредне механизације. 

Приметно је да међу газдинствима свих категорија земљишног поседа у власништву, а која узимају земљу у 
закуп као главни мотив преовлађује недовољно земље у власништву. Супротно очекивању да ће број 
власника газдинстава који истичу овај разлог опадати како се повећава површина поседа у власништву, 
према расположивим подацима ово није случај183. Наиме, власници газдинстава са поседом у власништву 
величине 25,01 до 50,0 ha у највећем броју случајева (чак 86,6% њих) истичу да је основни мотив за 
узимање земље у закуп управо недовољно земље у власништву. Ови подаци несумњиво указују на то да се 
овде ради о „озбиљним“, тржишно оријентисаним произвођачима. Такође, претпоставка је да, управо 
оријентација на тржиште код кућедомаћина ових газдинстава условљава не само потребу за инпутима као 
што су земља, механизација, финансијски капитал, већ и потребу за знањем како, у датим условима, 
оптимално искомбиновати расположиве потенцијале газдинстава те их тиме оријентише и на сарадњу са 
саветодавном службом. Позитивна корелација између пораста величине поседа у власништву и пораста 
величине поседа у закупу код газдинстава указује на то да су крупна газдинства јасно предузетнички 
оријентисана. На основу овог, може се претпоставити да њихова економска предузимљивост рађа и/или 
јача и њихову социјалну предузимљивост (и обрнуто) па би се онда могло рећи да кућедомаћини оваквих 
газдинстава чине базу социјалног профила оних који ће бити препознати као главни локални актери у 
покретању, организовању и реализацији промена усмерених на развој сеоске заједнице.  

Према подацима пописа пољопривреде (Шеварлић, 2015: 42) у структури укупно расположивог 
пољопривредног земљишта у Војводини (2.049.241 ha),  земљиште узето у закуп чини 38,2% укупног 
земљишног фонда, док земљиште које се даје у закуп чини 1/5 укупне земљишне основе. Просечна 
величина земљишта које се узима у закуп износи 17,99 ha по газдинству, док се у просеку издаје више 
земље (21,64 ha) (Шеварлић, 2015: 42). Шеварлић (2015: 55) наводи да је за Војводину карактеристична 
највећа површина закупљеног државног земљишта (90,9%) „где се остварује и највиша закупнина по 

                                                           
183 Тек међу власницима газдинстава чији је посед у власништву већи од 50,01 ha је нешто мањи број оних који 
недовољно земље у власништву истичу као основни мотив закупа (укупно 66,6% кућедомаћина у овој групи). 
Међутим, приметно је да у овој групи постоји доста значајно раслојавање. Тако, од укупно 24 кућедомаћина 
газдинстава са великом поседом у власништву који истичу овај разлог, њих 13 (54,2%) располаже поседом величина 
50,01 – 60,0 ha. Интересантан је податак да међу шест власника породичних газдинстава са поседом већим од 100,01 
ha, њих четворо сматра да земљиште у власништву, према величини, не одговара потребама производње па стога 
узимају земљу у закуп. 
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хектару (за 5,2 одсто виша у односу на просечну цену закупа) и највећи део укупне вредности закупнине 
(95,7%)“.  

Важан сегмент анализе закупа пољопривредног земљишта јесте и његова нормативна уређеност. 
Постојећом законском регулативом обухваћена је само област закупа пољопривредног земљишта у 
државној својини. Законом о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС, 112/15, чл. 62 – 71) предвиђени 
су поступак давања земље у закуп, услови закупа, право првенства закупа, обавезе закупца, престанак 
закупа и начин располагања средстима прикупљеним на основу закупа. Овим законом регулисано је и 
питање продаје државног пољопривредног земљишта, док се питање међусељачког промета земљом не 
регулише. Овим је појава закупа пољопривредног земљишта на релацији сељак – сељак стављена у „сиву“ 
зону што отвара простор за малверзације, али и сукобе. У условима недовољне куповне моћи сељака, 
скупих кредита, недовољно ажурне слике о власништву над земљом и сл., питање регулисања 
међусељачког промета земљом је од суштинске важности јер се на тиме уређује важан и већ 
функционалан модел јачања једног сегмента потребних развојних потенцијала газдинстава. Осим што би 
се на овај начин правно штитили они који узимају земљу у закуп, уједно би се заштити и они који издају 
земљу, при чему се овде посебно мисли на тзв. старачка сеоска домаћинства чији број несумњиво расте и 
која остају на маргинама друштвене бриге.    

Питање земљишне основе производње на газдинству, осим величине поседа, повезано  је и са бројем 
делова од којих се поседа састоји. Као што су показале бројне руралносоциолошке и агроекономске 
анализе, наша пољопривредна газдинства оптерећена су проблемом неповољне парцелне структуре. Тако, 
посед војвођанског газдинства се, у просеку, састоји из пет делова коришћеног земљишта просечне 
величине 2 ha (Попис, Пољопривреда - књига I, 2013: 126-127). Примећује се да са порастом величине 
поседа расте и број одвојених делова/парцела на које је овај подељен. Овај проблем карактеристичан је и 
за анализирана газдинства у Војводини, али га обележавају одређене специфичности. Прва од њих односи 
се на то да је посед у власништву ових газдинстава, у просеку, још више устињен него што је то случај са 
војвођанским газдинствима у целини. Тако, посед у власништву једног анализираног породичног 
газдинства подељен је на чак 7,7 делова/парцела.   

Добро је познато да мали, као и уситњен посед представља ограничавајући фактор у модернизацији рада у 
пољопривреди јер, пре свега, отежавају увођење техничко-технолошких иновација с обзиром на 
критеријуме економске (не)исплативости. Заправо, велики број парцела једног поседа отежава 
рационализацију организације рада на газдинству. Међутим, у случају анализираних газдинстава у 
Војводини може се говорити о релативној уситњености поседа, ако се на уму има, за наше услове 
надпросечна величина поседа у власништву. У овом светлу, могло би се рећи да проблем већег броја 
парцела, у случају анализираних газдинстава, има једну олакшавајућу околност. За разлику од поседа 
војвођанских газдинстава у целини где је просечна величина парцеле, као што је већ истакнуто, веома 
мала, код анализираних газдинства у Војводини просечна величина парцеле у власништву износи чак 2,08 
ha. Између чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава нема битнијих разлика у погледу просечног 
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броја парцела на које је подељен посед у власништву, као ни просечне величине парцеле. Тако, посед у 
власништву чисто пољопривредних газдинстава је подељен на просечно 7,9 парцела просечне величине 
2,2 ha, док је посед у власништву мешовитих газдинстава подељен на 7,4 парцеле просечне величине 1,95 
ha. 

Графикон 4.11. Парцелна структура земљишта у власништву породичних газдинстава у Војводини 

 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

 

Табела 4.42. Земљишни посед породичних газдинстава у Војводини у власништву, према величини поседа и броју 
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0  6 (100%) - - - 

0,01-5,0  45 26,5 43 25,3 33 19,4 23 13,5 11 6,5 15 8,8 170 100 2,9 1,1 12 

5,01-10,0 5 1,7 29 9,9 47 16,0 56 19,1 44 15,0 112 32,8 293 100 5,5 1,4 31 

10,01-25,0  5 1,1 23 5,1 26 5,8 42 9,4 49 10,9 304 67,7 449 100 8,3 1,9 41 

25,01-50,0  1 0,7 2 1,4 2 1,4 2 1,4 6 4,2 129 90,8 142 100 14,1 2,4 49 

50,01 +  0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,8 35 97,2 36 100 18,0 4,6 80 

Укупно 56 5,1 97 8,8 108 9,9 123 11,2 111 10,1 595 54,3 1.096 100 7,8 2,1 80 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 
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Као што је и претпостављено, и у случају анализираних газдинстава уочава се да са порастом величине 
поседа расте и број парцела на које је овај подељен (Таб. 4.42.). Тако, у случају газдинстава чији посед у 
власништву обухвата површине веће од 25,01 ha преко 90% има посед подељен на шест и више парцела, 
при чему је просечна величина парцеле 2,96 ha.   

Питање неповољне парцелне структуре непосредно је повезано са планским уређивањем 
пољопривредног земљишта, најчешће комасацијама. Прве комасације су на подручју Војводине вршене у 
другој половини 19. века у тзв. провинцијалу (нпр. Сивац, Чантавир, Товаришево, Ђурђево, Маргита, Ватин 
и сл.), док су комасације на подручју Војне границе почеле тек након њеног развојачења (Бешка, Земун, 
Путиници, Крушедол) (Богдановић и сар., 2003: 24-28). Паралелно са комасацијама вршени су и 
хидротехнички радови који су регулисали ниво површинских и подземних вода. Богдановић и сарадници 
(2003: 88-89; 97) наводе да је у периоду од 1955. до 1995. године на подручју Војводине комасирано укупно 
1.120.787 ha на подручју 34 (од укупно 45) општина. То значи да је у овом периоду комасирано укупно 
62,5% пољопривредног земљишта у Војводини (према подацима за 1995. годину184). Међутим, са аспекта 
утицаја на пољопривредну производњу знатно је корисније сагледати податке о комасацији земљишта 
према типу власништва. Тако, Богдановић и сарадници (2003: 181-186) истичу да је просечна величина 
парцеле некомасираног земљишта износила 1,05 ha, док је просечна величина парцеле након комасације 
износила чак 3,06 ha. Иако би ово могло навести на закључак да је комасацијом учењен значајан помак у 
поправљању парцелне структуре земљишног поседа треба указати на различите ефекте ове мере на 
пољопривредно земљиште у друштвеном и приватном власништву. Док је некомасирано друштвено 
пољопривредно земљиште имало укупно 126.561 парцелу, након комасације њихов број умањен седам 
пута (17.596 парцела), док је просечна површина парцеле увећана чак седам пута (Богдановић и сар., 2003: 
181-183). С друге стране, ефекти комасације приватних поседа нису толико запањујући. Тако је укупан број 
парцела тек преполовљен, а просечна величина комасиране парцеле увећана два пута. Највећи део 
површина комасиран је у Јужнобачком и Севернобачком округу где су се и налазили највећи 
агрокомбинати. Такође, у Јужнобачком округу су комасиране најзначајније површине у друштвеном 
власништву, док су у Севернобачком и Средњебанатском округу комасиране највеће површине у 
приватном власништву.   

Како је земљишни посед само једно од унутрашњих објективни социокултурних обележја породичног 
газдинства, то је за разумевање његове улоге и значаја у репродукцији газдинства у целини нужно 
сагледати неке карактеристике у односу на друга социокултурна обележја газдинстава. Тако, обележја 
земљишног поседа треба сагледати посебно у односу на социокултурна обележја оних који на тим 
газдинствима живе, посебно кућедомаћина (као онога који доноси одлуке), као и радноактивних у 
пољопривреди на газдинству. 

                                                           
184 Укупне пољопривредне површине у 1995. години у Војводини обухватале су 1.792.717 ha (Пољопривреда Србије 
1947-1996., 1998: 56). 
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Већ је истакнуто да је систем наслеђивања породичног газдинства још увек доминантно патријархалан и 
патрилинеаран. Ово се одржава и на величину поседа, па се уочава се да су жене знатно чешће 
кућедомаћини газдинстава са веома малим и малим поседом. Тако, жене су кућедомаћини на 6,7%, 
односно, 6% газдинстава у овим поседовним категоријама. За разлику од овог, како се повећава величина 
укупног поседа, тако се и смањује број жена које су кућедомаћини, па тако жене чине свега 3% од укупног 
броја кућедомаћина чији је посед већи од 50,01 ha. Такође, приметно је и да је просечна величина поседа 
газдинстава где су жене кућедомаћини мања од просечне величине газдинстава код којих је кућедомаћин 
мушког пола (28,7 ha према 35,0 ha). Такође, жене располажу мањим просечним величинама поседа у 
власништву, као и у закупу у односу на мушкарце кућедомаћине185.  

Осим пола, од посебне важности у анализи међузависности социокултурних обележја кућедомаћина и 
поседовно-парцелне структуре одабраних породичних газдинстава у Војводини јесу и старост, образовање, 
радна активности у пољопривреди. Иако је реч о на први поглед биолошком чиниоцу, старост 
кућедомаћина важно је социокултурно обележје јер посредно одређује неке важне аспекте од значаја за 
економску, као и укупну репродукцију породичног газдинства. Са аспекта модернизације рада у 
пољопривреди, могло би се рећи да је старост кућедомаћина (у спрези са питањем наследника на поседу) 
пресудан чинилац у анализи постојања интереса и одлуке о инвестирању које ће бити усмерено на 
унапређење рада на газдинству.  

Табела 4.43. Величина укупно расположивог земљишног поседа, према старости кућедомаћина породичних 
газдинстава у Војводини (у %) 

Старост 
кућедомаћина 

Величина укупно расположивог земљишног поседа (ha) 
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18 – 29  година 5,5 10,9 36,4 36,4 10,9 100 31,7 13,71 17,99 

30 – 39 година 3,0 12,8 37,6 22,2 24,4 100 39,0 16,06 22,92 

40 – 49 година 6,6 14,3 38,1 23,2 17,8 100 33,8 14,96 18,81 

50 – 59 година 5,8 14,2 40,6 21,6 17,7 100 35,0 17,46 17,57 

60 и више година 5,4 13,6 42,2 20,4 18,4 100 30,5 17,95 12,60 

Непознато  0 0 100 0 0 100 20,5 5,5 12,60 

Укупно  5,4 13,7 16,7 12,0 52,2 100 34,7 16,22 18,46 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора  

                                                           
185 Просечна величина поседа у власништву кућедомаћина мушкараца износи 16,4 ha, док је просечна величина 
поседа у власништву кућедомаћина жена 13,1 ha. Иста је ситуација и када је реч о просечним величинама земље која 
се узима у закуп: газдинства са мушким кућедомаћином у просеку узимају 18,6 ha у закуп, док газдинства код којих су 
жене кућедомаћини просечно закупљују 15,6 ha. 
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Према расположивим подацима (Таб. 4.43), уочава се да са старошћу кућедомаћина долази и до промена у 
величини земљишног поседа. Као што је и претпостављено, најмањом просечном величином укупног 
поседа располажу кућедомаћини старији од 60 година (30,5 ha). Иако газдинства ових кућедомаћина 
располажу највећим просечним поседом у власништву (17,95 ha), уочава се да ови кућедомаћини узимају 
најмање просечне површине поседа у закуп (12,6 ha), као и да чак 28,4% ових кућедомаћина уопште не 
узима земљу у закуп186 што указује на њихово умањено интересовање, али и могућности за бављење 
пољопривредом. Као потврду овоме треба додати и да од укупно 54 газдинстава која припадају овој групи, 
чак њих 46% нема наследника на поседу што додатно опредељује старије кућедомаћине на одржавање 
status quo када је реч о начину рада у пољопривреди и размишљањима о модернизацији рада на 
газдинству, а тиме и о инвестирању у производне факторе.  

С друге стране, газдинства младих кућедомаћина (до 29 година) имају најмање просечне површине поседа 
у власништву што указује на то да се, с једне стране, ради о газдинствима „у настајању“, али и чињенице да 
чак 40% газдинстава у овој групи јесу мешовита газдинства. Међутим, и међу младим кућедомаћинима 
мешовитих газдинстава присутан је јасно изражен интерес за бављење пољопривредом. Овоме вероватно 
доприноси и чињеница да скоро ¾ ових младих кућедомаћина није запослено ван газдинства, као и да 
међу овим газдинствима преовлађују она са само једним запосленим ван газдинствима (око 2/3) чија 
зарада није довољна за подмиривање потреба у домаћинству. Своју усмереност на пољопривреду ови 
кућедомаћини (и њихова газдинства) показују и кроз релативно значајне просечне површине поседа који 
се узимају у закуп (18 ha), као и кроз податак да скоро ¾  газдинстава у овој групи закупљује земљу.    

Као што је и очекивано, највећим просечним поседом располажу газдинстава чији кућедомаћини имају 
између 30 и 39 година (39 ha). Реч је о поседу који премашује просечну величину поседа анализираних 
газдинстава. Мотивација за бављење пољопривредом, а уједно и добра претпоставка заинтересованости 
за модернизацију рада на газдинству јесте и чињеница да ови кућедомаћини закупљују највеће просечне 
величине земље, за чак 10 ha веће него што је то случај са, на пример, кућедомаћинима старијим од 60 
година (22,9 ha). Уједно, скоро 1/5 ових газдинстава има поседе у групи великих поседа (преко 50 ha).    

Наравно, јасно је да је одлука о закупу пољопривредног земљишта првенствено условљена ставом 
кућедомаћина да ли је пољопривреда занимање које породици обезбеђује приход потребан за живот. 
Притом, ова одлука базира се и на томе колико је чланова газдинства радно ангажовано у пољопривреди, 
колико је њих радно активно ван газдинства и на основу тога доприноси укупном буџету 
непољопривредним приходом, као и да ли је сам кућедомаћин радно ангажован ван газдинства. Први 
наведени критеријум доношења одлуке (радноактивни који су ангажовани у пољопривреди) може да се 
сматра карактеристичним за чисто пољопривредна газдинства. Реч је, заправо, о оној категорији радно 
активних који су full time запослени на газдинству, при чему се овде мисли и на тзв. помажуће чланове. Ова 

                                                           
186 Међу чисто пољопривредним газдинствима чији су кућедомаћини старији од 60 година, 22,2% не узима земљу у 
закуп. Удео газдинстава која не закупљују земљу међу мешовитим газдинствима са кућедомаћином старијим од 60 
година је значајно већи и износи чак 45%. 
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група радноактивних чланова газдинстава веома је хетерогена по свом саставу. Она обухвата како мушке, 
тако и женске чланове, различитог нивоа образовања, као и образовног профила који својим радом 
доприносе реализацији профита из пољопривреде. Како је реч о породичним газдинствима, специфичност 
организације рада (а тиме и могућности да се она модернизује према могућностима и потребама 
газдинства) која подразумева заједнички рад за заједнички циљ јасно указује на релевантност ове групе 
чланова газдинстава као чиниоца у доношењу одлука о важним инвестицијама које доприносе 
модернизацији рада.  

На чисто пољопривредним газдинствима у пољопривреди на газдинствима радно је ангажовано укупно 
2.025 чланова. За тзв. full time ангажовање у пољопривреди карактеристично је нешто веће учешће мушке 
радне снаге (53,4%), значајно учешће радне снаге без школе или са основним образовањем (укупно 38,9%), 
као и свега 10,7% оних који имају формално образовање за пољопривреду. На више од 1/3 чисто 
пољопривредних газдинстава пољопривредом се баве два члана газдинства (најчешће, брачни пар).  

Табела 4.44. Однос поседовне структуре чисто пољопривредних газдинстава у Војводини и броја радно активних у 
пољопривреди на газдинству (у %) 

Број радно 
активних 
чланова 

Величина поседа (ha) 

0 – 5  5,01 – 10  10,01 – 25  25,01 – 50  
50,01 и 
више  

Укупно 

Ни један 6,7  0 1,4 1,8 0 1,3 

Један 30,0  10,1 8,5 11,4 4,1 9,4 

Два  30,0  40,5 33,1 30,7 33,8 33,8 

Три  20,0  20,2 24,9 26,5 21,6 23,9 

Четири  10,0  20,2 25,3 24,7 23,0 23,4 

Пет  и више 3,3  8,9 6,8 4,8 17,6 8,7 

Укупно  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Просечан број 
радно 

активних 
чланова 

2,1 2,8 2,9 2,8 3,3 2,9 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

*напомена: под радно активним члановима газдинстава подразумевају се лица старости од 15 -64  године чије школовање није у току и који за 
себе нису експлицитно навели да су пензионисани. 

Међу оним који су у потпуности ангажовани само у пољопривреди на газдинству, најмањи број њих 
активан је на газдинствима са поседом до 5 ha - свега 3,1% од укупног броја радно ангажованих чланова у 
пољопривреди. У овој поседовној групи, на чак 60% газдинстава радно је активан један или два члана 
домаћинства, док газдинства са три и више активних чланова у пољопривреди чине тек 1/3 газдинстава у 
овој групи. Просечна старост радно активних у пољопривреди на газдинствима са веома малим поседом 
износи 45,7 година и највиша је у поређењу са осталим радно активним члановима осталих поседовних 
група. У образовној структури радноактивних чланова у пољопривреди преовлађују они са завршеном 
средњом школом (55%), а удео активних чланова са основним образовањем је висок у свим анализираним 
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поседовним групама. Свега два од укупно 62 радно активна члана у пољопривреди на газдинствима са 
поседом до 5 ha има (средње) образовање у пољопривреди. Наведени подаци о обележјима радне снаге 
на чисто пољопривредним газдинствима са веома малим и малим поседом указују на то да је реч о 
газдинствима која имају релативно неповољне карактеристике људског капитала и чија је судбина, с 
обзиром на расположиве развојне потенцијале, у доброј мери неизвесна. Ако се овоме дода и да се 
значајан део газдинстава са веома малим и малим поседом „бори“ и са проблемом непостојања 
наследника на поседу, онда је јасно зашто се за ова газдинства може рећи да нису заинтересована за 
улагања у чиниоце (економске) репродукције.  

С друге стране, на већим и великим анализираним газдинствима (преко 25,01 ha, односно, преко 50,01 ha 
поседа) ангажовано је 46,4% укупне радне снаге у пољопривреди на газдинствима. На породичним 
газдинствима са поседом већим од 50,01 ha, у пољопривреди је активно у просеку 3,3 члана домаћинства 
што јасно указује на то да је овде присутан и наследник на поседу и да је реч о газдинствима која 
пољопривреду виде као своју дугорочну стратегију опстанка и одржања187. На газдинствима са великим 
поседом (преко 50,01 ha) ангажовано је укупно 70,5% од укупног броја чланова. Просечна старост радно 
активних у пољопривреди на овим газдинствима је нешто виша (47,3 године) што је резултат продужене 
радне активности. Највећи део радне снаге на овим газдинствима има средње образовање (52,6%). 
Занимљиво је да на овим газдинствима чак 40,8% радне снаге има завршену само основну школу. Реч је о 
најчешће старијим радноактивним члановима газдинстава што потврђује традиционални став о 
пољопривреди као занимању за које није потребно посебно стручно образовање. Међутим, радну снагу на 
овим газдинствима обележава и то што 13,2% од укупних радноактивних чланова има образовање за 
пољопривреду. Ово се, пре свега, примећује међу млађим члановима газдинстава који представљају 
(потенцијалне) наследнике имања. Формално образовање за пољопривреду млађе радне снаге може да се 
сматра експлицитном инвестицијом у социјалну репродукцију.  

Уколико се посматра структура радне снаге активне у пољопривреди на газдинству у односу на старост 
кућедомаћина чисто пољопривредних газдинстава, уочава се да са најмањим просечним бројем 
радноактивних чланова у пољопривреди располажу газдинства кућедомаћина старих између 30 и 39 
година. Реч је о газдинствима која, у највећем броју случајева, чине брачни пар и њихова деца 
предшколског узраста или деца чије је школовање у току. На 40% ових газдинстава у пољопривреди је 
активно два члана. С друге стране, на газдинствима чији су кућедомаћини стари између 50 и 59 година у 
просеку је у пољопривреди активно 3,1 члан. На чак 62,8% ових газдинстава у пољопривреди је активно три 
и више чланова. Ово су газдинства која у скоријем периоду очекују смену генерација. Такође, међу 
газдинствима са младим кућедомаћинима (18 – 29 година) приметно је значајно учешће газдинстава на 
којима има три и више чланова који су радно ангажовани у пољопривреди (60,6% ових газдинстава). Код 

                                                           
187 На 62% газдинстава чији је посед већи од 50,01 ha радно је активно три и више чланова газдинства.  
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ових газдинстава процес преузимања власничких и (дела) управљачких функција на газдинству се већ 
догодио, што показује и породични састав домаћинстава ових газдинстава188.    

Као што је већ показано, анализирана мешовита газдинства располажу значајним земљишним ресурсима. 
Међутим, одлука о томе да ли ће се инвестирати у неки од чинилаца који доприноси модернизацији рада 
на газдинству одређена је и структуром укупног породичног буџета. Заправо, реч је о томе да се у случају 
мешовитих газдинстава „води битка“ између пољопривредног и непољопривредног дела прихода. Стога се 
као један од чинилаца одлуке о модернизацији рада у пољопривреди на овим газдинствима појављује и 
удео чланова који су радно активни ван газдинства и на основу тога доприносе укупном буџету 
непољопривредним приходом.  

Табела 4.45. Однос поседовне структуре мешовитих газдинстава у Војводини и броја радно активних ван 
газдинства  

Број радно 
активних ван 
газдинства 

Величина поседа (ha) 

0 – 5  5,01 – 10  10,01 – 25  25,01 – 50  
50,01 и 
више  

Укупно 

Један 69,0 % 70,4% 73,8% 75,0% 72,9% 73,0% 

Два  27,6 % 26,8% 22,1% 21,4% 22,0% 23,2% 

Три  3,4 % 1,4% 3,4% 2,4% 3,4% 2,8% 

Четири  0% 1,4% 0,7% 1,2% 1,7% 1,0% 

Укупно  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Просечан број 
радно активних 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

*напомена: под радно активним члановима ван газдинства подразумевају сви они старији од 15 година, чије је школовање завршено и који 
нису у пензији, а који имају привремено или стално запослење ван породичног газдинства 

У случају мешовитих газдинстава, са променом величине укупно коришћеног земљишта не мења се број 
радно активних чланова ван газдинства (Таб. 4.45.). Ово указује на јединствену стратегију да (најмање) 
један члан домаћинства буде стално запослен ван газдинства и на тај начин обезбеди континуитет 
дуалности прихода.  

Међутим, како истиче Цифрић (2003: 372-378), данашњу дуалност извора прихода на породичном 
газдинству треба посматрати различито од класичног модела мешовитости који је био карактеристичан за 
послератни развој наше пољопривреде. Док је у класичном моделу мешовитост била условљена, 
првенствено, несигурношћу и неповољним положајем пољопривреде и пољопривредника, у савременим 
условима, нова мешовитост произилази управо обрнуто, из несигурности непољопривредних занимања. У 
овом контексту се тумаче приказани подаци о односу поседовне структуре и броја запослених ван 
газдинства на мешовитим газдинствима. Наиме, према класичном моделу мешовитости могло би се 
очекивати да са порастом укупног поседа који се обрађује опада број оних који су примарно активни ван 

                                                           
188 Реч је о породицама у којима кућедомаћин живи са својим родитељима. 
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газдинства. Иако и ови чланови могу (и јесу) активни и на газдинству, већи/велик земљишни посед тражио 
би њихово интензивније ангажовање у пољопривреди, што је у условима пуне запослености ван 
газдинства отежано. Међутим, према подацима (Таб. 4.45.), уочава се да са порастом укупне величине 
поседа расте број запослених ван газдинства што указује на то да ова газдинства као стратегију за опстанак 
и развој користе максимизацију обе врсте прихода: из пољопривреде, на основу великог поседа који се 
обрађује и из непољопривреде, на основу већег броја запослених чланова ван газдинства. На овај начин, 
нови модел мешовитости умањује ризике и једног и другог „света“ којем ова газдинства припадају.   

Ако се, пак, посматра однос поседовне структуре и броја чланова који су примарно радноактивни у 
пољопривреди на газдинству (Таб. 4.46.), уочава се да са повећањем просечне укупне површине поседа 
који се обрађује расте и просечан број радноактивних на газдинству. Такође, уочава се да је просечан број 
радноактивних на газдинству већи на оним газдинствима која узимају земљу у закуп (2,5 активних чланова) 
него на оним која не закупљују земљу (2,2 члана).  

Табела 4.46. Однос поседовне структуре породичних газдинстава у Војводини и броја радно активних на 
газдинству  

Број радно 
активних на 
газдинства 

Величина поседа (ha) 

0 – 5 5,01 – 10 10,01 – 25 25,01 – 50 
50,01 и 
више 

Укупно 

Просечна 
величина 

поседа 
(ha) 

Не 
узимају 
земљу у 

закуп 

Нема 
4 

(6,8%) 
11 

(18,6%) 
23 

(39%) 
10 

(16,9%) 
11 

(18,6%) 
59 

(100%) 
38,9 

21 
(35,6%) 

Један 
19 

(8%) 
37 

(15,5%) 
97 

(40,8%) 
53 

(22,3%) 
32 

(13,4%) 
238 

(100%) 
27,3 

61 
(25,6%) 

Два 
17 

(5,2%) 
44 

(13,5%) 
125 

(38,3%) 
74 

(22,7%) 
66 

(20,2%) 
326 

(100%) 
36,2 

59 
(18,9%) 

Три 
8 

(3,5%) 
33 

(14,6%) 
89 

(39,4%) 
59 

(26,1%) 
37 

(16,4%) 
226 

(100%) 
32,7 

45 
(19,9%) 

Четири 
9 

(4,8%) 
17 

(9,1%) 
76 

(40,6%) 
48 

(25,7%) 
37 

(19,8%) 
187 

(100%) 
35,7 

32 
(17,1%) 

Пет 
2 

(4,7%) 
6 

(13,9%) 
17 

(39,5%) 
4 

(9,3%) 
14 

(32,6%) 
43 

(100%) 
39,9 

12 
(27,9%) 

Шест 0 
2 

(12,5%) 
3 

(18,8%) 
2 

(12,5%) 
9 

(56,3%) 
16 

(100%) 
97,4 

1 
(6,2%) 

Седам 0 0 0 0 
1 

(100%) 
1 

(100%) 
61,5 0 

Укупно 
59 

(5,4%) 
150 

(13,7%) 
430 

(39,2%) 
250 

(22,8%) 
207 

(18,9%) 
1.096 

(100%) 
34,7 

231 
(21,1%) 

Просечан број 
радно активних 

2,1 2,2 2,4 2,4 2,7 2,4 - 2,2 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

*напомена: под радно активним члановима на газдинству подразумевају сви они старији од 15 година, чије је школовање завршено и који нису 
у пензији, а који немају привремено или стално запослење ван породичног газдинства 
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Увећање поседа тј. обрадивих површина један је од начина не само за повећање укупне количине приноса, 
већ и шанса за самозапошљавање чланова гадинстава што је од великог значаја у условима ризичности 
коју собом носи постсоцијалистичка трансформација и отежано и несигурно запослење ван газдинства. Ово 
се посебно односи на старије средовечне чланове породичних газдинстава који су били запослени ван 
газдинства пре трансформације, као и младе чланове газдинства који су завршили школовање и по први 
пут траже запослење. На ово, недвосмислено, указују и подаци да међу газдинствима која немају нити 
једног full time активног члана у пољопривреди, највећи је број оних који не узимају земљу у закуп (35,6% 
од укупног броја газдинстава у овој групи), док, на пример, међу газдинствима са четири члана која су 
активна у пољопривреди (претпоставка је да су на овим газдинствима активни припадници најмање две 
генерације што може указивати на правце у сукцесији газдинства) у закуп не узима свега 17,1% од њиховог 
укупног броја.   

Mеђу анализираним породичним газдинствима највише је оних који имају два радно активна члана на 
газдинству (29,7%). Осим ове групе, значајно су заступљена и газдинства са четири и више 
пољопривредника. Посматрано према величини поседа, једино међу тзв. малим газдинствима (са поседом 
величине до 5 ha) преовлађују она на којима је активан само један пољопривредник што произилази из 
саме поседовне структуре и њој одговарајућих потреба производње189. С друге стране, у свим осталим 
поседовним групама преовлађују газдинства са два активна члана у пољопривреди (њихов удео креће се у 
распону од 29,1% за газдинства са поседом величине 10,01-25,0 ha до 31,8% за газдинства која обрађују 
посед већи од 50,01 ha). Већи посед омогућава самозапошљавање радноактивних чланова газдинстава, па 
тако са величином поседа расте и број оних који су активни у пољопривреди. Тако, газдинства са четири и 
више активних пољопривредника у групи газдинстава са поседом до 5 ha чине 18,6% од њиховог укупног 
броја, док иста газдинства са поседом величине преко 50,01 ha чине 29,5%.  

Осим постојећих обележја земљишног поседа, социокултурна обележја чланова газдинстава одређују и 
однос према инвестицијама у земљишни фонд. Иако је могућност улагања у увећање земљишног поседа (с 
обзиром на цену приликом куповине/закупа) кључно одређена финансијским могућностима, дугорочно 
посматрано, намера да се инвестира у земљу одређена је и старошћу кућедомаћина, обележјима 
усмерености газдинства на пољопривредну производњу, бројем радне снаге у пољопривреди, као и 
(не)постојањем наследника на поседу. Тако се у испитивању везе између наведених социокултурних 
обележја и инвестирања у увећање земљишне основе производње полази од претпоставке да ће 
кућедомаћини који су млађи, имају више расположиве радне снаге или они који имају наследника на 
поседу бити више заинтересовани за узимање земље у најам, као и за куповину земље. Обрнуто, 
кућедомаћини који су старији, са мање расположиве радне снаге или без наследника биће слабије 
оријентисани на куповину или узимање земље у зајам. Уједно, очекује се да ће ови кућедомаћини бити 
више усмерени на продају дела или целокупног земљишног поседа.  

                                                           
189 Чак 1/3 малих газдинстава има активног само једног пољопривредника. 
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Као што је и претпостављено, најизраженију спремност да инвестирају имају млађи кућедомаћини (Таб. 
4.47.). Ово се посебно односи на најмлађе кућедомаћине (до 29 година старости) који су највише 
заинтересовани да узимају земљу у закуп не би ли тиме недоместили мањак поседа у власништву, као и на 
кућедомаћине старости 30 до 39 година који су најспреминији да купују земљу. За ове кућедомаћине се 
претпоставља да већ имају довољно искуства у пољопривредној производњи и да су на узлазној путањи 
свог радног циклуса. Са порастом година кућедомаћина, опада и њихова спремност да инвестирају у 
увећање земљишног поседа:  

▪ „Произвођач нема намеру да даље увећава земљишни посед, пре свега због старосне доби 
кућедомаћина“ - мешовито породично газдинство, Панчево, саветодавац – ратарство;  

▪ „Земљишни посед је уситњен. Због старости, фармер нема жеље за ширењем поседа. Једино 
повратком сина на село би постојала таква могућност“ – чисто пољопривредно газдинство, 
Рума, саветодавац - ратарство;  

▪ „Газдинство добро обрађује укупно 25 ха, с обзиром да у домаћинству живе само две старије 
особе за њих је то довољно“ – чисто пољопривредно породично газдинство, Ср. Митровица, 
саветодавац - заштита биља. 

Табела 4.47. Старост кућедомаћина породичних газдинстава у Војводини и однос према инвестирању у увећање 
земљишног поседа 
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18 – 29 
27 

(81,8%) 
22 

(66,6%) 
0 

33 
(100%) 

22 
(100%) 

18 
(81,8%) 

0 
22 

(100%) 
49 

(89,1%) 
40 

(94,7%) 
0 

(72,7%) 
55 

(100%) 

30 – 39 
157 

(98,7%) 
134 

(84,3%) 
1 

(12,6%) 
159 

(100%) 
71 

(94,7%) 
64 

(85,3%) 
0 

75 
(100%) 

228 
(97,4%) 

198 
(84,6%) 

1 
(0,4%) 

234 
(100%) 

40 – 49 
198 

(91,7%) 
179 

(82,9%) 
2 

(0,9%) 
216 

(100%) 
118 

(88,7%) 
102 

(76,7%) 
3 

(2,2%) 
133 

(100%) 
316 

(90,5%) 
281 

(80,5%) 
5 

(1,4%) 
349 

(100%) 

50 – 59 
168 

(89,4%) 
161 

(85,6%) 
2 

(0,9%) 
188 

(100%) 
105 

(86,1%) 
78 

(63,9%) 
0 

122 
(100%) 

273 
(88,1%) 

239 
(77,1%) 

2 
(0,6%) 

310 
(100%) 

60 + 
90 

(84,1%) 
83 

(77,6%) 
0 

107 
(100%) 

26 
(65%) 

22 
(55%) 

1 
(100%) 

40 
(100%) 

116 
(78,9%) 

105 
(71,4%) 

1 
(0,7%) 

147 
(100%) 

Непознато 1 (100%)  0 (100%) 1 (100%)  

Укупно 
641 

(91,1%) 
579 

(82,2%) 
5 

(0,7%) 
704 

(100%) 
342 

(87,2%) 
284 

(72,4%) 
4 

(2,5%) 
392 

(100%) 
1.096 

(100%) 
863 

(78,7%) 
9 

(0,8%) 
1.096 

(100%) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Осим утицаја старости кућедомаћина (која одређује његову позицију у радном циклусу, као и фазу 
породичног циклуса, али и очекивани степен формираности земљишне основе за производњу), могуће је 
поставити питање да ли родне разлике утичу на спремност, као и могућност да се инвестира у 
куповину/најам земље.  
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Према подацима из табеле 4.48., жене кућедомаћини су мање склоне инвестирању у земљишни посед, 
иако је укупан посед којим располажу њихова газдинства мањи у односу на поседе кућедомаћина 
мушкараца190. Ако се намера да се инвестира означи као индикатор предузетничких склоности, на основу 
презентованих резултата могло би се рећи да је међу женама кућедомаћинима слабије изражена 
спремност на ризиковање у производњи, а тиме, барем посредно, и спремност на предузимање потребних 
активности за унапређење капацитета газдинства за модернизацију рада. Међутим, у исто време, треба 
нагласити да је подстицање женског руралног предузетништва веома сложен проблем и да слабију 
спремност жена на предузимање предузетничких ризика треба посматрати у контексту обележја аграрне и 
руралне структуре. У овом случају, то значи да спремност жена да инвестирају у унапређење 
социокултурних обележја која су у функцији модернизације рада треба осветлити њиховом реалном 
позицијом на газдинству (и у руралној друштвеној структури) што подразумева давање одговора на нека 
веома важна питања: 

▪ да ли су жене истински кућедомаћини или само формални носиоци права власништва; 
▪ с обзиром на претходно, да ли жене кућедомаћини учествују у одлучивању о инвестицијама у 

производне факторе (односно, о капиталим улагањима у овде анализирана социокултурна 
обележја породичних газдинстава) и, ако да, какав је њихов положај у одлучивању; 

каква је доступност потребних ресурса за унапређивање социокултурних обележја која су у функцији 
модернизације рада, из позиције родне припадности (односно, да ли су женама кућедомаћинима 
подједнако доступни потребни ресурси као мушкарцима кућедомаћинима) и сл. 

Табела 4.48. Пол кућедомаћина породичних газдинстава у Војводини и однос према инвестирању у увећање 
земљишног поседа 
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Мушки пол 
617 

(91,4%) 
560 

(83%) 
4 

(0,6%) 
675 

(100%) 
323 

(87,5%) 
268 

(72,6%) 
3 

(0,8%) 
369 

(100%) 
940 

(90,0%) 
828 

(79,3%) 
7 

(0,7%) 
1.044 

(100%) 

Женски пол  
24 

(82,8%) 
20 

(69%) 
1 

(3,4%) 
29 

(100%) 
19 

(86,4%) 
16 

(72,7%) 
1 

(4,5%) 
22 

(100%) 
43 

(84,3%) 
36 

(70,6%) 
2 

(3,9%) 
51 

(100%) 
Непознато  0 1 (100%) 1 (100%) 

Укупно 
641 

(91,1%) 
580 

(82,4%) 
5 

(0,7%) 
704 

(100%) 
342 

(87,2%) 
284 

(72,4%) 
4 

(2,5%) 
392 

(100%) 
1.096 

(100%) 
864 

(78,8%) 
9 

(0,8%) 
1.096 

(100%) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Одговори на ова питања, с обзиром на овде расположиве емпиријске податке, нису могући, али се на 
основу познавања обележја руралне друштвене структуре, претпоставља да је склоност жена 

                                                           
190 Просечна величина поседа у власништву кућедомаћина мушкараца износи 34,9 ha, док је просечна величина 
поседа у власништву жена кућедомаћина 28,5 ha.  
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кућедомаћина да инвестирају (без обзира на све њихове предности у односу на просечно газдинство у 
Србији) ипак, у великој мери, оптерећена истим оним спољашњим и унутрашњим факторима који 
отежавају развој женског руралног предузетништва у целини. Уједно, уочену умањену склоност жена 
кућедомаћина да инвестирају у увећање поседа треба сагледати и у контексту других социокултурних 
карактеристика породичних газдинстава које утичу на одлучивање о инвестицијама, а то су број 
радноактивних на газдинству, као и постојање наследника.   

На анализираним газдинствима жена кућедомаћина у просеку је активно 1,9 чланова у пољопривреди, док 
је на газдинствима кућедомаћина мушкараца активно 2,5 чланова чиме постоји потреба за упошљавањем 
присутне радне снаге што може бити чинилац позитивне одлуке о инвестирању у увећање поседа. С друге 
стране, стопа сукцесије газдинстава са женама кућедомаћинима је нижа него што је то случај код 
газдинстава са кућедомаћинима мушкарцима191 па и овај чинилац доприноси њиховом слабијем 
одлучивању на тзв. крупне инвестиције као што су куповина и/или најам пољопривредног земљишта. Осим 
овог, међу газдинствима жена кућедомаћина, већи је удео мешовитих газдинстава што, уз чињеницу да је 
реч о газдинствима са мањим расположивим поседом, може да укаже на њихову слабију тржишну 
оријентацију те тиме и на мање изражену потребу за увећањем земљишног поседа.  

Уколико се посматра однос између броја чланова радноактивних у пољопривреди на газдинству и 
спремности на инвестирање у земљишни посед (Таб. 4.49.), уочава се да са порастом броја активних 
чланова, као што је и претпостављено, расте и спремност кућедомаћина да инвестирају у куповину и закуп 
земље. Притом, уочава се да је спремност израженија у случају куповине земље што указује на то да, и 
поред потребе за већим финансијским средствима, куповина земљишта за газдинства са већим бројем 
активних у пољопривреди посматра се као дугорочно исплативије решење, с обзиром на то да већи број 
активних чланова посредно указује на већи број могућих наследника поседа који ће омогућити 
континутитет инвестиције, како у погледу економске, тако и социјалне репродукције. Уколико се 
посматрају разлике између чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава, уочава се да су потоња мање 
склона инвестирању у земљишни посед, услед дуалности прихода, као и (претпоставка је) слабије тржишне 
оријентације у односу на чисто пољопривредна газдинства.  

 

 

 

 

 

                                                           
191 Стопа сукцесије породичних газдинстава жена кућедомаћина износи 0,15, а стопа сукцесије газдинстава 
мушкараца кућедомаћина износи 0,28. 
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Табела 4.49. Расположива радна снага на породичним газдинствима у Војводини и однос према инвестирању у 
увећање земљишног поседа 
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Без радне 
снаге 

9 
(100%) 

4 
(44,4%) 

0 
9 

(100%) 
40 
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34 

(68%) 
1 

(2%) 
50 

(100%) 
49 
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38 

(64,4%) 
1 

(1,7%) 
59 
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Један 
члан 

60 
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48 
(72,7%) 

0 
66 
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3 
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210 
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3 
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641 
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(82,4%) 
5 

(0,7%) 
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(100%) 
342 

(87,2%) 
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(72,4%) 
4 

(1%) 
392 

(100%) 
983 

(89,7%) 
864 

(78,8%) 
9 

(0,8%) 
1.096 

(100%) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Једно од важних питања приликом руралносоциолошке анализе обележја земљишног поседа газдинстава 
јесте и да ли на газдинству има наследника. Као што је већ напоменуто, у зависности од тога има ли неког 
ко ће наследити посед и наставити да се бави пољопривредом (или неком другом делатношћу на поседу) 
зависе многе одлуке, па тако и оне које се тичу куповине/продаје земљишног поседа (у целини или 
деловима), најма земље и сл. Одлуке о куповини и најму земљишта, иако практично имају исти циљ, 
значајно се разликују јер одлука о куповини подразумева решење на „дуги рок“, као и већу иницијалну 
инвестицију (већи издатак). Уједно, уобичајено се питање куповине земље повезује са трајним везивањем 
породице за посед, а тиме и бављење пољопривредом или неком пратећом непољопривредном 
делатношћу на газдинству. Притом, полази се од претпоставке да они кућедомаћини који рачунају на то да 
ће њихово имање „живети“ и после њих показују јачи интерес за укрупњавањем поседа и обезбеђивањем 
довољне земљишне основе за производњу.  

Осим разлика у просечној величини укупног земљишног поседа газдинстава са наследником и газдинстава 
без наследника192, уочава се да су анализирана газдинства на којима има барем један наследник нешто 
                                                           
192 Просечна величина укупно расположивог земљишта газдинстава без наследника износи 32,9 ha док просечна 
величина укупно расположивог земљишта газдинстава са наследником износи 36,2 ha. 
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више заинтересована за куповину земљишног поседа (Таб. 4.50.). Такође, ова газдинства чешће узимају 
земљу у закуп. Уочене карактеристике односе се подједнако и на чисто пољопривредна и мешовита 
газдинства. Најизраженија спремност на инвестирање у земљишни посед (било куповином, било кроз 
закуп) уочава се код тзв. газдинстава у настајању (газдинства кућедомаћина до 35 година старости) што 
произилази из мањих површина у власништву којима располажу и њихове тржишне оријентације.  

Табела 4.50. Постојање наследника на породичном газдинству и однос према инвестирању у увећање 
земљишног поседа 

Р
а

сп
о

л
о

ж
и

ва
 

р
а

д
н

а
 с

н
а

га
 н

а
 

га
зд

и
н

ст
ву

 

Чисто пољопривредна газдинства  Мешовита газдинства Укупно 

К
уп

о
ви

н
а

 

зе
м

љ
е 

У
зи

м
а

њ
е 

зе
м

љ
у 

у 

за
ку

п
 

П
р

о
д

а
ја

 
зе

м
љ

е 

У
ку

п
н

о
 

К
уп

о
ви

н
а

 
зе

м
љ

е 

У
зи

м
а

њ
е 

зе
м

љ
у 

у 
за

ку
п

 

П
р

о
д

а
ја

 
зе

м
љ

е 

У
ку

п
н

о
 

К
уп

о
ви

н
а

 

зе
м

љ
е 

У
зи

м
а

њ
е 

зе
м

љ
у 

у 
за

ку
п

 

П
р

о
д

а
ја

 
зе

м
љ

е 

У
ку

п
н

о
  

Постоји 
наследник 
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1 
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1 
(1%) 
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(82,1%) 

2 
(0,7%) 
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Не постоји 
наследник 

333 
(88,8%) 

301  
(80,3%) 
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(0,8%) 

375 
(100%) 
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(85,2%) 
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(69,1%) 

3 
(1,3%) 
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534 
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6 
(1%) 
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настајању  
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Укупно 
641  

(91,1%) 
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(0,6%) 
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(100%) 
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(1%) 
392 

(100%) 
983 

(89,7%) 
864 

(78,8%) 
8 

(0,7%) 
1.096 

(100%) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

*напомена: укупан број газдинстава умањен за тзв. газдинства у настајању (кућедомаћини до 35 година старости) с обзиром да у је случају ових 
газдинстава и сувише рано говорити о наследнику 

Међутим, чак и уколико се посматрају газдинства без наследника (55% од укупног броја анализираних 
газдинстава), уочава се да  немала намера да се инвестира у увећање земљишне основе производње. На 
против, подаци (Таб. 4.50.) јасно указују на то да и на овим газдинствима, без обзира на то што тренутно 
нема неког ко би могао да преузме улогу кућедомаћина, актуелни кућедомаћини сматрају да је увећање 
земљишне основе један од предуслова успешне производње, односно, повећања прихода на газдинству. 
Тако, чак 87,4% кућедомаћина газдинстава без наследника намерава да купује земљу истичући да им је 
земља коју поседују недовољна за организовање (успешне) производње. Такође, чак ¾ кућедомаћина у 
овој групи газдинстава истиче да узима земљу у закуп, односно, чак 80% кућедомаћина чисто 
пољопривредних газдинстава без наследника узима земљу у закуп. Исто тако, уколико се погледају подаци 
о намери да се продао цео или део земљишног поседа, уочава се да нема значајнијих разлика нити између 
чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава нити између породичних газдинстава са и без 
наследника. Приказани подаци, заправо, указују на то да (не)постојање наследника на поседу није, као што 
је то било очекивано, дискриминишући чинилац у анализи намере/спремности газдинстава да инвестирају 
у куповину и/или закуп земље. Могло би се рећи да се, у условима брзих и честих померања на 
савременом (пољопривредном) тржишту, постојање наследника на поседу не сматра више гаранцијом да 
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ће газдинство заиста и опстати. Стога, инвестирање у куповину земље као тзв. hard фактор производње, 
иако јесте условљено пројектованом будућношћу породичног газдинства, више је израз средњерочних 
планова у производњи. У контексту нестабилности тржишта инпута и аутпута у пољопривредној 
производњи, куповина земљишта не посматра се само као начин увећања земљишне основе производње, 
већ као инвестиција по себи која треба да омогући очување или (у случајевима повољног положаја 
купљених парцела) чак увећање постојећег финансијског капитала. У том светлу, треба посматрати и 
инвестирање у земљу као чинилац модернизације рада на газдинству. При томе, не треба заборавити да 
породична газдинства у Србији данас егзистирају у условима постсоцијалистичке трансформације у којој 
још увек постоји привикавање на нова, делимично уређена, а делимично и „испод жита“ правила тржишне 
игре. Тржиште, као и мере аграрне политике „гурају“ газдинства ка укрупњавању поседа не би ли на тај 
начин обезбедили претпоставке за комерцијализацију своје производње (Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године 2014). У условима када је пољопривреда 
на породичном имању (одавно) изгубила своју атрактивност као занимање и у условима наведених 
притисака тржишта и аграрне политике, одговор на питање да ли се најам или куповина земље могу 
сматрати чиниоцем модернизације производње на газдинству свакако је потврдан. Међутим, може се 
уједно поставити питање у којој мери ће укрупњавање поседа допринети модернизовању производње на 
породичном газдинству? У овом случају, одговор на питање није тако јасан и једноставан. Чињеница је да, 
како је показано, постоје породична газдинства која, за наше услове, обрађују фантастично велике 
површине земље (преко 200 ha). Реч о, како их Шљукић назива (2007: 155) модерним пољопривредницима 
или фармерима који су у производњи јасно оријентисани на тржиште и који у производњи примењују 
најсавременије агротехничке методе и поступке. Међутим, ако изузмемо таква породична газдинства 
(којих чак и међу анализираним газдинствима има тек око 1%), питање је шта је са тзв. средњацима који, 
иако имају за наше услове релативно велике поседе, са становишта примене модерне технике и 
технологије у производњи још увек не располажу довољним поседом. Како онда, у овим случајевима (који 
ипак преовлађују) оценити допринос увећања поседа модернизацији рада у пољопривреди? Несумњиво је 
да је укрупњавање поседа стратегија којој прибегавају и они мали, и средњи, и велики, уколико за то имају, 
пре свега, финансијских могућности/интереса. На питање зашто треба или зашто хоће да модернизује своју 
производњу, сељак/фармер ће рећи да би боље живео. Ако прихватимо доста широко постављену тезу да 
је увећање породичног буџета један од индикатора унапређења квалитета живота (Коковић 1979), онда се 
поставља питање да ли, како и колико већи посед доприноси и бољем животу оних који од поседа и на 
поседу живе. Јасно је да већи посед, потенцијално, доноси већи принос, а тиме, потенцијално већи приход. 
Међутим, модернизација рада у пољопривреди на газдинству је сложен процес који не може да се базира 
само на једном чиниоцу. Увећање поседа, поготово када је реч о значајнијем повећању производних 
површина, требало би да буде праћено и прилагођавањима у расположивој пољопривредној 
механизацији, било да је реч о куповини нове механизације или њеном рентирању, што опет условљава 
нове или увећава постојеће трошкове. Уједно, расту и трошкови других инпута у производњи (семе, 
ђубриво, заштитна средства, радна снага, енергенти и сл.), посебно ако услед увећања поседа долази и до 
промена у структури производње (нпр. увођење нових култура и сл.). Како модернизација рада није само 
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промена у техничко-технолошкој основи производње, већ и у начину на који се производња организује и 
начину на који се производњом управља, промене у величини поседа (паралелно са наведеним 
променама) могу да услове и трошкове додатне едукације кућедомаћина и/или оних који су радноактивни 
у пољопривреди на газдинству. У условима ограничених расположивих и/или доступних финансијских 
средстава, питање је да ли породична газдинства могу да испрате све очекиване кораке у модернизацији 
рада. Поједностављено, питање је колики је приход, а колики профит од пољопривредне производње на 
увећаном поседу и колико реализовани профит (уколико га има) доприноси увећању породичног буџета, а 
тиме, барем у економској равни, унапређењу квалитета живота чланова домаћинства. Зато, у условима у 
којима се налазе и у којима ће се (по својој прилици) и даље налазити породична газдинства у Србији 
инвестицију у земљу, осим као пожељни чинилац модернизације рада на газдинству, треба посматрати и 
као сигурну инвестицију, као „нешто што не може да пропадне“. Планирање инвестирања у земљу је, 
према расположивим резултатима истраживања, више резултат тренутног стања, односно, актуелних 
обележја социокултурних обележја породичних газдинстава, него што што се усклађује са пројектованим 
кретањима његових развојних потенцијала. Тако, може да се закључи да се земља доживљава као нешто 
чега ће бити и ако газдинства више не буде.  

 

4.5. Структура и општа обележја пољопривредне механизације породичних 
газдинстава - питање техничког оптимума 

 

Једна од суштинских разлика између традиционалне и савремене пољопривреде јесте она која се односи 
на употребу механизације у процесу производње. Замена људског и животињског рада машинским радом 
један је од најочигледнијих примера дифузије знања и иновација у пољопривреди који се појављује као 
константан чинилац њеног унапређења, толико да се понекад модернизација пољопривреде 
појединостављено своди на њену механизацију. 

За разлику од рада у индустрији где је веза са машином привремена, а машина се сматра само механичким 
додатком који олакшава рад, однос сељака према машинама, посебно у периоду првобитне механизације 
пољопривреде, поприма донекле ближи однос. Тако, на пример, нови трактор није само машина која 
помаже у производњи на газдинству, већ социјални симбол, непосредно опипљив израз економског 
статуса кућедомаћина, али и симбол производне оријентације газдинства и његове модерности. У том 
контексту Стојанов (2004: 318-319) истиче да се формира и сељаков однос према машинама као јасно 
дефинисаном инпуту у процесу производње: „волови, коњска запрега, сељачка кола, рало и мотика нису 
имали прецизан вредносни израз као производни трошак. Зато се са њима мање рационално поступало 
него са трактором, сејачицом и другим машинама“.  
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Како истиче Мезеи (1958: 5) почетак механизације пољопривреде у Војводини везује се за 1860-е, међутим 
„због недостатка стручне радне снаге за руковање машинама, а и избор „природног“ опирања радника 
да прихвате ту тековину модерног капитализма због очигледне замене људске радне снаге машинама, 
после првог покушаја настаје дужи прекид и тек децнију пред крај (19. – прим. аут.) столећа употреба 
пољопривредних машина и других техничких средстава добива већи значај“. Такође, Мезеи (1958: 5) 
истиче да су велики земљишни поседи предњачили у прихватању иновација у области механизације. Осим 
индустријализације као општег чиниоца, на механизацију пољопривредне производње у Војводини 
утицало је и смањење сточног фонда. 

Анализирајући дифузију иновација у области техничке основе рада у пољопривреди на газдинствима у 
Србији, Вукосављевић (1983: 244-245) истиче да осим наведених, разлог слабијем увођењу иновација у 
оруђа и машина које се користе у раду лежи и у недостатку финансијских средстава, али и у смањеној 
потреби да се радна снага „штеди“. Како Вукосављевић (1983: 245) сликовито описује, сељаку „није 
претицало новаца“ за куповину нових оруђа и механизације. Такође, Вукосављевић додаје (1983: 247) да 
„скупље оруђе се не исплати на имању на коме се не употребљава довољно. Кад се има више радне 
снаге, не исплати се купити свако ни од оних оруђа која се употребљавају довољно, а којима се може 
брже радити и уштедети радна снага.“ Аутор истиче да је део отпора увођењу техничких иновација у 
сељачкој пољопривреди лежао у чињеници да се на тај начин ремети „цео ранији распоред радне снаге“ 
(Вукосављевић, 1983: 245). Овим, Вукосављевић, заправо, потврђује једно од Мендрасових правила 
сељачке економије (породична економија заснована на односу броја глава које раде и које треба 
прехранити), као и Чајановљеву тезу о утицају породичних циклуса на не само организацију рада на 
породичном газдинству, већ и њену модернизацију.  

Анализирана породична газдинства у Војводини могу се, за наше услове, сматрати добро опремљена 
механизацијом. Притом, како истичу Николић и сарадници (2010: 8) савремена механизација је неопходан 
чинилац успешне производње јер омогућава примену агротехнолошких операција у оптималним 
роковима, чиме се утиче не само на квантитет и квалитет производа, већ и на трошкове производње. 
Наравно, врста механизације којом располаже газдинство одређена је врстом производње, расположивом 
радном снагом, финансијским могућностима газдинства да набавља потребу механизацију, доступношћу 
потребне механизације и сл.  

У просеку, једно анализирано породично газдинство у Војводини располаже са око 18 различитих машина, 
оруђа и средстава који се користе у различитим фазама и/или врстама производње. С обзиром на њихову 
широку примену (не само у пољопривредној производњи), сасвим је очекивано да највећи број 
газдинстава располаже вучно-погонским јединицама – тракторима (96,6% газдинстава). У просеку, једно 
породично газдинство располаже са два трактора, од којих је најчешће један старије, а један новије 
производње, као и један слабије, а други јаче снаге. Осим овог, најзаступљенији тип механизације јесу 
транспортна средства која се користе без обзира на преовлађујујући тип производње на газдинству (Таб. 
4.51.). Како се већина анализираних породичних газдинстава бави биљном производњом, очекивано је 
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што велик број њих располаже оруђима за основну обраду и припрему земљишта (93,4%), машинама за 
негу и заштиту биља (71,5% газдинстава), сетву и садњу (62,1% газдинстава), као и машинама за жетву и 
бербу зрнастих култура (53,8% газдинстава). Подаци о структури пољопривредне механизације указују на 
то да је на овим газдинствима процес механизације пољопривреде најизраженији у биљној производњи. 
Од укупно 872 газдинства која имају сточарску производњу, свако пето газдинство располаже машинама и 
уређајима који се користе у сточарској производњи, а свако друго газдинство поседује машине за 
спремање сена и силаже.  

Табела 4.51. Структура пољопривредне механизације на породичним газдинствима у Војводини 
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1. машине и уређаји у сточарској производњи 2.183 11,2 168 15,3 13,0 12,6 

2. машине за дораду и складиштења, процесна 
техника 

59 0,3 39 3,6 1,5 13,4 

3. машине за резидбу и убирање у воћарству и 
виноградарству 

2 0,01 2 0,2 1 55,0 

4. машине за сетву и садњу 1.297 6,7 681 62,1 1,9 21,9 

5. машине за спремање сена и силаже 1.177 6,1 441 40,2 2,7 18,4 

6. машине за убирање шећерне репе и поврћа 67 0,3 61 5,6 1,1 20,8 

7. машине за заштиту биља и негу 1.005 5,2 784 71,5 1,3 17,9 

8. машине за жетву и бербу зрнастих кукуруза 1.001 5,1 590 53,8 1,7 23,2 

9. опрема у објектима затвореног простора 
(стакленици, пластеници) 

21 0,1 8 0,7 2,6 12,0 

10. опрема за исхрану биљака 820 4,2 617 56,3 1,3 22,3 

11. оруђа за основну обраду и припрему 4.754 24,5 1.024 93,4 4,6 23,2 

12. транспортна средства 2.772 14,2 941 85,9 2,9 26,4 

13. уређаји за наводњавање 1.816 9,3 96 8,8 18,9 16,6 

14. вучно-погонске јединице 2.446 12,6 1.059 96,6 2,3 21,2 

Непознато 1 0,005 1 0,1 - - 

Укупно 19.465 100 1.096 100 17,8 - 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Према Николићу и сарадницима (2010: 12), савремена воћарска и виноградарска производња подразумева 
интензивно увођење механизације у све радне процесе чиме се интензивира производња у постојећим, 
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али и новим засадима. Међутим, уколико се посматрају анализирана породична газдинства која се баве 
воћарском и виноградарском производњом (укупно 104), уочава се да веома мали број њих поседује 
потебну специфичну механизацију која се користи приликом резидбе и убирање плодова (свега 2%). Како 
истичу Војводић и сарадници (1998: 581) „степен механизованости бербе воћа и грожђа још увек је 
незадовољавајући, поготово ако се има у виду значај ових производа за живот човека, као и 
профитабилност ових грана производње.“ То значи да је у нашој воћарској и виноградарској производњи 
„још увек велико учешће разних помагала, опреме и уређаја ... (мердевине, сталци, „кенгур“-торбе, 
платформе, адаптиране приколице и сл.“ (Војводић и сар., 1998: 582). Једна од основних препрека 
увођењу механизације у воћарску и виноградарску производњу јесте мала величина парцела на којима се 
узгаја воће и грожђе услед чега куповина машина постаје економски нерентабилна.  

Већ је истакнуто да највећи број газдинстава поседује вучно-погонске јединице, односно, тракторе. Они су 
уједно и најзаступљенију врста пољопривредне механизације, према броју регистрованих комада (поред 
оруђа за основну обраду и припрему). Трактори, различитог типа и снаге чине чак 12,6% укупног фундуса 
пољопривредне механизације на анализираним газдинствима у Војводини. Највећи део чине 
двоосовински трактори (Таб. 4.52.).  

Табела 4.52. Трактори на породичним газдинствима у Војводини, према броју комада и просечној старости 
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1. зглобни трактори 1 0,04 1 0,09 5 

2. једноосовински трактори 8 0,3 8 0,7 23 

3. двоосовински трактори 2.433 99,6 1.056 99,7 23,2 

3.1. двоосовински трактори до 18 кW 5 0,2 5 0,5 33,0 

3.2. двоосовински трактори 19 - 26 кW 85 3,5 80 7,6 51,2 

3.3. двоосовински трактори 27 - 37 кW 576 23,6 488 46,1 23,5 

3.4. двоосовински трактори 38 - 66 кW 1.278 52,3 837 79,0 32,5 

3.5. двоосовински трактори 67 - 88 кW 341 13,9 286 27,0 46,6 

3.6 двоосовински трактори 89 - 110 кW 87 3,6 77 7,3 18,2 

3.7. двоосовински трактори 111 - 160 кW 58 2,4 49 4,6 49,9 

3.8. двоосовински трактори преко 160 кW 3 0,1 3 0,3 12,7 

Укупно 2.442 100 1.059 100 32,7 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

*напомена: број газдинстава која имају трактор одређеног типа и јачине већи је од броја газдинстава која поседују трактор јер једно газдинство 
може имати више различитих трактора, према типу и јачини; стога је збир удела појединих типова и јачине трактора већи од 100% 

Међутим, и овде, као и у случају пољопривредне механизације уопште, уочава се висока просечна старост 
машина. Наиме, добар део ове механизације купљен је непосредно у годинама након укидања 
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административне забране куповине механизације на приватном поседу (1967. године). „Тракторизација“ 
пољопривреде, карактеристична за период почетком 1970-их, условљена је, са једне стране, недостатком 
радне снаге на газдинствима (услед интензивних миграција из села и из пољопривреде), као и, с друге 
стране, могућношћу газдинстава да купују тракторе произведене у домаћој индустрији. Уједно, осим што 
трактор постаје замена за људски рад у пољопривреди, он постаје и статусни симбол. Једно анализирано 
породично газдинство располаже са, у просеку, два трактора, при чему је један старије (из 1970-их), а други 
новије производње (с краја 1980-их).  

Табела 4.53. Двоосовински трактори, према снази и типу породичног газдинства у Војводини  
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До 18 kW 4 4 1 35,8 1 1 1 22,0 

19-26 kW 46 49 1,1 27,1 34 36 1,1 28,3 

27-37 kW 307 378 1,2 23,8 166 185 1,1 22,7 

38-66 kW 547 857 1,6 24,5 278 399 1,4 23,1 

67-88 kW 178 230 1,3 22,1 85 105 1,2 20,7 

89-110 kW 59 66 1,1 17,9 16 19 1,2 20,7 

111-160 kW 34 42 1,2 13,9 15 16 1,1 10,9 

Преко 160 kW 2 2 1 17,5 1 1 1 3,0 

Укупно   704 1.628 2,3 22,7 392 762 1,9 18,9 

** укупан број газдинстава која располажу појединим категоријама пољопривредне механизације прелази 100% јер једно 
газдинство може да располаже са две и више врста механизације  

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Доминирају двоосовински трактори средње јачине (38 - 66 кW) – 52,3% од укупног броја трактора. Трактори 
веће јачине (преко 110 кW) су ређе заступљени (свега 2,5% од укупног броја трактора и на 5% газдинстава 
која располажу тракторима). Ови трактори најчешће су у власништву оних кућедомаћина који располажу 
великим поседима (преко 50,01 ha), који узимају земљу у закуп, са млађим кућедомаћинима који се 
претежно изјашњавају као пољопривредници по занимању193. Иако чисто пољопривредна породична 
газдинства располажу са више појединачних комада (како укупно, тако и у просеку), трактори на овим 

                                                           
193 Тако, газдинства са тракторима ове јачине чине свега 5% од укупног броја анализираних породичних газдинстава у 
Војводини. Она располажу, у просеку, са 108 ha укупног поседа, 90% њих узима земљу у закуп. Кућедомаћини ових 
газдинстава имају у просеку 44 године и свега 6% су запослени ван газдинства.  
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газдинствима имају вишу просечну старост194 (Таб. 4.53.). Ово посредно може да укаже на то да мешовита 
газдинства имају већу куповну моћ и да њихова економска дуалност није препрека улагању у 
пољопривредну производњу.   

Један од основних проблема са овом групом механизације, као и са пољопривредном механизацијом која 
се користи на газдинствима у целини јесте њихова висока просечна старост што, заправо, указује на ниску 
куповну моћ газдинстава која је последица отежаних услова економске репродукције. Тако, просечна 
старост трактора на анализираним породичним газдинствима у Војводини износи 23,3 године. Онда је 
сасвим разумљиво због чега свако друго газдинство истиче да је нов и/или јачи трактор једна од ставки 
која недостаје у механизацији. Осим овог, висока просечна старост карактеристична је за ону механизацију 
која се највише и најчешће користи у производњи (транспортна средства, оруђа за основну обраду и 
припрему, машине за жетву и бербу зрнастих култура, опрема за исхрану биљака).  

Табела 4.54. Пољопривредна механизација којом располажу чисто пољопривредна породична газдинства у 
Војводини 

Категорија механизације 

Број 
газдинстава 

Укупно комада 
Просечан 

број 
комада по 

газдинству 

Просечна 
старост 

(год.) Број  
% у 

ЧПГз* 
Број  

% у ук. 
комада 

1. машине и уређаји у сточ. производњи  119 16,9 1.228 9,4 10,3 12,4 

2. машине за дораду и складиштење 25 3,6 37 0,3 1,5 12,2 

3. машине за резидбу и убирање у воћ. и вино. 1 0,1 1 0,01 1 10,0 

4. машине за сетву и садњу 474 67,3 831 6,3 1,8 34,1 

5. машине за спремање сена и силаже 335 47,6 870 6,6 2,6 50,7 

6. машине за убирање шећерне репе и поврћа 38 5,4 42 0,3 1,1 19,6 

7. машине за заштиту биља и негу  527 74,9 667 5,1 1,3 17,8 

8. машине за жетву и бербу зрнастих култура 434 61,6 691 5,3 1,6 24.9 

9. опрема у објектима затвореног типа 6 0,9 12 0,1 2 13,5 

10. опрема за исхрану биља 409 58,1 518 4,0 1,3 22,5 

11. оруђа за основну обраду и припрему 653 92,8 3.037 23,2 4,7 22,1 

12. транспортна средства 634 90,1 1.846 14,1 2,9 25,9 

13. уређаји за наводњавање 55 7,8 1.678 12,8 30,5 16,2 

14. вучно-погонске јединице 669 95,0 1.637 12,5 2,4 22,3 

Укупно  704** 100,0 13.096 100,0 - - 
*ЧПГз – чисто пољопривредна породична газдинства у Војводини (укупно 704) 

** укупан број газдинстава која располажу појединим категоријама пољопривредне механизације прелази 100% јер једно газдинство може да 
располаже са две и више врста механизације  

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

                                                           
194 Просечно, на једном чисто пољопривредном газдинству има 2,3 трактора. Просечна старост двоосовинских 
трактора износи 22,7 година. Највише су заступљени трактори јачине 38-66 kW (52,6% од укупног броја трактора). На 
мешовитим газдинствима у просеку једно газдинство располаже са 1,9 трактора просечне старости 18,9 година. И 
овде су највише заступљени трактори јачине 38-66 kW (52,6% од укупног броја трактора). 
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Увођење механизације у производњу и замена људког и животињског рада један је од првих показатеља 
модернизације пољопривреде. О модернизацији техничке основе рада у пољопривредни на нашим 
газдинствима посебно је инспиративно писао Вукосављевић (1983: 245)који истиче да „сељак није уводио 
савршенија оруђа ни онолико колико би то хтео“, као и да “колико су се уводила савршенија оруђа, то је 
много мање било због олакшања раднику и стоци“. Вукосављевић (1983: 378-379) правилно закључује 
када каже да „у тражењу новог не би недостајало да он (сељак – прим. аут.) није увек на ивици својих 
средстава, те не може и не сме да прими ризик неиспитаног новачења. Али је у томе јако неједнак. И 
спор у новачењу и врло брз. Док не дозре објективни услови“. Притом, опремљеност, као и потреба за 
одређеном пољопривредном механизацијом не зависи само од спремности сељака да усваја иновације у 
производњи, већ је она условљена и структуром производње, обележјима радне снаге на газдинству, 
социокултурним обележјима кућедомаћина као главног доносиоца одлука о производњи, постојањем 
наследника на поседу, обележјима земљишног поседа који се обрађује, финансијским средствима, стањем 
расположиве механизације, доступношћу потребне механизације, производном оријентацијом газдинства, 
спремношћу да се кућедомаћин удружује у машинске прстенове и сл. 

Табела 4.55. Пољопривредна механизација којом располажу мешовита породична газдинства у Војводини 

Категорија механизације 

Број 
газдинстава 

Укупно комада 
Просечан 

број комада 
по 

газдинству 

Просечна 
старост 

(год.) Број  
% у 

МГз* 
Број  

% у ук. 
комада 

1. машине и уређаји у сточарској производњи  44 11,2 914 15,0 20,7 13,4 

2. машине за дораду и складиштење пољ. 
производа, процес. Техника 

12 3,1 20 0,3 1,7 17,3 

3. машине за резидбу и убирање у воћарству и 
виноградарству 

1 0,3 1 0,02 1 100 

4. машине за сетву и садњу 249 63,5 443 7,3 1,8 22,5 

5. машине за спремање сена и силаже 132 33,7 329 5,4 2,5 18,4 

6. машине за убирање шећерне репе и поврћа 21 5,4 23 0,4 1,1 22,9 

7. машине за заштиту биља и негу  298 76,0 323 5,3 1,1 18,0 

8. машине за жетву и бербу зрнастих култура 198 50,5 307 5,1 1,6 24,4 

9. опрема у објектима затвореног типа 2 0,5 9 0,2 4,5 6,7 

10. опрема за исхрану биља 241 61,5 290 4,8 1,2 21,8 

11. оруђа за основну обраду и припрему 367 93,6 1.644 27,0 4,5 23,9 

12. транспортна средства 353 90,1 876 14,4 2,5 26,2 

13. уређаји за наводњавање 43 10,9 137 2,3 3,2 15,6 

14. вучно-погонске јединице 372 94,9 766 12,6 2,1 22,6 

Укупно  392** 100,0 6.082 100,0 - - 
*МГз – мешовита породична газдинства у Војводини (укупно 392) 

** укупан број газдинстава која располажу појединим категоријама пољопривредне механизације прелази 100% јер једно газдинство може да 
располаже са две и више врста механизације  

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 
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Међу анализираним чисто пољопривредним и мешовитим породичним газдинставима у Војводини нема 
суштинске разлике када је реч о опремљености пољопривредном механизацијом, нема (Таб. 4.54. и Таб. 
4.55.). Иако је било за очекивати да ће чисто пољопривредна породична газдинства располагати већим 
бројем механизације по газдинству или да би та механизација требало да буде у „бољем стању“, мешовита 
газдинства, према подацима, ни мало не заостају, напротив, у неким аспектима техничке опремљености 
газдинства чак и предњаче. 

Према подацима о постојећем стању техничке основе рада на анализираним породичним газдинствима у 
Војводини (Таб. 4.54. и 4.55.) уочава се да на чисто пољопривредним газдинствима има више група 
механизације са нижом просечном старошћу него у случају мешовитих газдинстава. У погледу просечне 
опремљености газдинстава појединим категоријама механизације, мешовита газдинства располажу већим 
бројем комада машина, опреме, средстава у сточарској, воћарској и виноградарској производњи, за 
дораду и складиштење, сетву и садњу, убирање поврћа, заштиту и негу биља, жетву и бербу зрнастих 
култура, као и опреме у затвореним објектима и транспортним средствима. Уочава се да је на чисто 
пољоривредним газдинствима у просеку знатно више уређаја за наводњавање. На овај начин, ова 
газдинства себи потенцијално осигуравају веће приносе, а тиме и потенцијално већи профит.  

Анализом потребе за механизацијом увиђа се да највећем броју породичних газдинстава недостаје нешто 
од машина и опреме које се користе у производњи. Наиме, свега 8% газдинстава истиче да имају све што 
им је потребно. Јасно је да је веома изражена потреба за механизацијом резултат дотрајалости постојеће 
механизације на газдинствима, па се овде се с правом може поставити питање квалитета извршених 
агротехничких операција, адекватне примене потребних агротехничких мера, а тиме и стабилности укупне 
производње (Чикић, Петровић, Јанковић, 2010: 456).  

Бокс 4.1. Ставови саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине о неповољном квалитету и 
опремљености породичних газдинстава у Војводини пољопривредном механизацијом 

„Потребно занављање старе пољопривредне механизације“ (чисто пољ. породично газдинство, Кикинда, 
саветодавац - ратарство) 

„Газдинство поседује веома скроман избор застареле механизације, потребно је набавити савременију 
механизацију за планирани обим производње што је готово немогуће у овом економском моменту.“ 
(чисто пољопривредно породично газдинство, Сомбор, саветодавац - ратарство)  

„Фармер нема сву потребну механизацију, а и она коју поседује доста је стара“ (мешовито породично 
газдинство, Нови Сад, саветодавац - сточарство) 

„Стара механизација која је склона кваровима, финансијски проблеми приликом отклањања кварова“ 
(мешовито породично газдинство, Ср. Митровица, саветодавац – заштита биља) 

„Механизација не задовољава захтеве како по обиму тако и по исправности и одржавању. Често се 
дешава да у јеку радова због неисправности машина или опреме фармер прекине радове. То је лоше јер 
фармер обрађује релативно велике површине.“ (чисто пољопривредно породично газдинство, Панчево, 
саветодавац - сточарство) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине 
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С обзиром на то да је пољопривредна механизација данас незаобилазни чинилац економске репродукције 
газдинстава, сасвим је разумљиво што већина кућедомаћина који сматрају да им је нешто потребно од 
механизације уједно намерава да набави нешто или све од потребне опреме (чак 98,6% кућедомаћина). 
Наравно, основно ограничење приликом куповине нове механизације јесте недостатак финансијских 
средстава, што се манифестује не само као недостатак „живог“ новца, већ се огледа и у неповољним 
кредитима, несигурном тржишту и ниској цени пољопривредних производа, високим ценама 
пољопривредне механизације, посебно због високих увозних царина, неповољним паритетима и сл. Осим 
што, услед наведених ограничења, кућедомаћини и даље остају суочени са проблемом застареле 
механизације, јављају се и додатне потешкоће које се манифестују у повећаним трошковима производње 
услед потребе да плаћају услуге коришћења потребних машина и опреме у производњи у власништву 
других.  

Бокс 4.2. Запажања саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине о основним ограничењима 
приликом куповине нове механизације на породичним газдинставима у Војводини  

„План овог кућедомаћина је да у догледно време побољша услове пре свега у производњи кукуруза, 
куповином новог комбајна, сејалице и изградњом сушаре. Основни разлог за одлагање овог плана лежи у 
финансијама, где он у наредном периоду очекује повољније кредитне аранжмане.“ (мешовито породично 
газдинство, Панчево, саветодавац - ратарство) 

„Домаћин је задњих година куповао земљу па није могао да обнавља механизацију, сада планира да је 
купује, али због недостатка финансија, неповољних кредита и другог, не може.“ (чисто пољопривредно 
породично газдинство, Врбас, саветодавац – заштита биља)  

„Произвођачу недостаје велик део механизације, али нема довољно финансијских средстава па за обраду 
земље плаћа употребу туђе механизације.“ (мешовито породично газдинство, Ср. Митровица, саветодавац 
– заштита биља) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине 

Како би пренебрегао ове проблеме, тек сваки трећи кућедомаћин којем недостаје нека механизација 
спреман је на удруживање ради заједничке куповине. Углавном су то млађи кућедомаћини, као и они чији 
је посед нешто већи од просечне величине укупно коришћеног земљишта. Просечна старост кућедомаћина 
који су спремни на удруживање и заједничку куповину потребне механизације износи 44 године, док је 
просечна старости оних који нису то спремни 49,5 година. Већа спремност на удружену набавку 
механизације млађих кућедомаћина није само резултат њихових година, па тиме и можда спремнији на 
заједничку сарадњу, већ произилази из веома изражене потребе за новом механизацијом (Таб. 4.56.).  
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Табела 4.56. Пољопривредна механизација и старост кућедомаћина породичних газдинстава у Војводини  

Старост 
кућедомаћина 

1. Пружа 
услуге 

2. Недостаје 
механизација 

2.1. 
Намерава да 

набави 

2.1.1. 
Заједничка 

набавка 

3. Проблеми 
у одржавању 

Укупно 

18 -29 година 30 (54,5%) 52 (94,5%) 51 (92,7%) 12 (21,8%) 17 (30,9%) 55  (100%) 

30 – 39 година 121 (51,9%) 225 (96,6%) 225 (96,6%) 82 (35,2%) 77 (33,1%) 233 (100%) 

40 – 49 година 152 (43,5%) 321 (92,0%) 313 (89,7%) 115 (33,0%) 118 (33,8%) 349 (100%) 

50- 59 година 113 (36,5%) 283 (91,2%) 279 (90,0%) 71 (22,9%) 112 (36,1%) 310 (100%) 

60 и више година 45 (30,4%) 127 (85,8%) 120 (81, 1%) 21 (14,2%) 50 (33,8%) 148 (100%) 

Укупно 461 (42%) 1.009 (92,1%) 989 (90,2%) 301 (27,5%) 374 (34,1%) 1.096 (100%) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Интересантно је да спремност за заједничку набавку механизације није толико изражена код најмлађих 
кућедомаћина (18 до 29 година), колико до оних који су нешто старији (30 до 39  година и  40 до 49 година 
старости). Ово би се могло приписати недовољном „радном стажу“ најмлађих кућедомаћин, односно, 
упознавању прилика, међусобних односа и интереса приликом удурживања. С друге стране, већа просечна 
старост оних који нису спремни за заједничку куповину може се довести у везу са тим да је код ових 
кућедомаћина нешто израженије негативно (наслеђено) искуство у удруживању. 

Питање удруживања породичних газдинстава ради куповине и коришћења заједничке механизације 
посебно је важно у условима када већина кућедомаћина анализираних породичних газдинстава, као што је 
наведено, истиче недостатак финансијских средстава као главну препреку у набавци потребних машина и 
опреме. У решавању ових проблема корисно је ослонити се на искуства земаља са развијеном 
пољопривредом у којима фармери, са циљем да се производња (и трошкови) што рационалније организује 
формирају тзв. машинске прстенове или машинске кругове. Реч је о интересним удружењима 
(заступљеним у земљама западне Европе и Јапану) у којима фармери партиципирају у набавци крупне 
механизације, специфичне механизације или са својим машинама. Посматрано из перспективе наших 
породичних газдинстава, оваква удружења била би од посебне користи за мања и средња газдинства која 
нису у финансијском погледу довољно ојачала, као и за газдинства која се баве неком специфичном 
производњом која захтева посебну механизацију и опрему. 

Идеја о машинским прстеновима није потпуно страна нашим газдинствима. Наиме, још је Вукосављевић 
говорио о заједничким и колективним радовима које су, у одређеним ситуацијама, практиковали сељаци. 
Овоме треба додати и праксу добровољног удруживања у задруге (Шљукић, 2009: 88-92). Реч је 
традиционалним формама удруживања рада сељака на чијој традицији је могуће изградити и савремене 
облике удруживања ради јачања и употпуњивања техничке основе рада у пољопривреди. Запажања 
саветодаваца који су сарађивали са анализираним породичним газдинствима указују на то да је међу 
кућедомаћинима остао присутан традиционални облик удруживања који подразумева помагање међу 
рођацима, пријатељима, комшијама: 

▪ „произвођач у свом власништву поседује новију пољопривреду механизацију. Но и поред тога, 
спреман је да обнавља  и проширује постојећу ради ефикаснијег обављања пољских послова. У 
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претходном периоду, произвођач је са својим братом уклапао постојећу механизацију у зависности од 
радних операција.“ (мешовито породично газдинство, Панчево) 

▪ „механизацију за коју сматра да му недостаје позајмљује од сина који има своје газдинство и 
помаже му у раду са својом механизацијом.“ (чисто пољопривредно породично газдинство, Вршац) 

▪ „газдинство позајмљује недостајећу механизацију од рођака и пријатеља.“ (чисто 
пољопривредно породично газдинство, Сента) 

▪ „газдинство има добру сарадњу са комшијом од кога посуђује механизацију која му недостаје и са 
којим се испомаже у раду. Постојећа механизације је застарела.“ (мешовито породично газдинство, 
Рума). 

▪ „домаћин је управо у преговорима да заједнички купи житни комбајн са комшијом, на мој 
предлог“ (мешовито породично газдинство, Врбас). 

Управо је овај (већ присутан) облик удруживања могуће искоритити као основу за формирање машинских 
прстенова. Улога саветодавне службе је у овом процесу од изузетног значаја с обзиром да, осим 
информација о томе шта је потребно за оснивање једног таквог удружења, његово функционисање, као и 
помоћ у раду (нпр. конкурисање за средства од Министарства/Секретаријата, банкарске кредите и сл.), 
саветодавци могу бити од помоћи приликом позивања појединих кућедомаћин у удружење с обзиром да 
сарађују са већим бројем газдинстава на подручју једне општине и/или региона и познају кућедомаћине, 
њихова газдинства и потребе. 

Подаци из табеле 4.56. показују да су млађи кућедомаћини спремнији да својом механизацијом пружају 
услуге другима, посебно они најмлађи кућедомаћини. Претпоставља се да један део ових кућедомаћина 
пружа услуге свом „родитељском“ газдинству, односно, да се део (посебно тзв. крупне) механизације која 
се користи дели између два газдинства: газдинства са којег је млади кућедомаћин потекао и његовог 
сопственог газдинства. Осим тога, део младих кућедомаћина на овај начин стиче додатан приход који 
може бити усмерен на унапређење производње на сопственом газдинству које се тек формира.   

Између чисто пољопривредних и мешовитих породичних газдинстава, када је реч о односу две претходно 
анализиране карактеристике нема суштинских разлика. Уочава се да нешто већи број кућедомаћина чисто 
пољопривредних породичних газдинстава пружа услуге својом механизацијом. С друге стране, 
кућедомаћини мешовитих газдинстава у мањем броју сматрају да им недостаје пољопривредна 
механизација што је, вероватно, резултат мањих потреба за пољопривредним машинама и опремом. 
Притом, кућедомаћини и једног и другог типа породичних газинстава у великом броју показују спремност 
да ту механизацију и набаве. Највећа разлика између ова два типа газдинстава јесте постојање проблема у 
одржавању који су, према мишљењу кућедомаћина, нешто израженији у случају чисто пољопривредних 
газдинстава. Ово се може објаснити, с једне стране, просечном старошћу механизације на овим 
газдинствима, док, с друге стране, дуалност прихода на мешовитим газдинствима обезбеђује веће приходе 
који се могу усмерити у одржавање и/или обнављање механизације чиме се ови проблеми редукују. Међу 
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кућедомаћинима чисто пољопривредних газдинстава са старошћу кућедомаћина значајније опада број 
оних који пружају услуге својом механизацијом, док међу кућедомаћинима мешовитих газдинстава са 
старошћу брже опада намера да се потребна механизација набави. У првом случају, уочена тенденција 
може да се објасни тиме што је механизација на чисто пољопривредним газдинствима остарелих 
кућедомаћина неповољнијег квалитета, као и да су ова газдинства слабије опремљена. У другом случају, 
мањи број кућедомаћина мешовитих газдинстава који су спремни да набављају механизацију резултат је 
тога што је на овим газдинствима већи део младих (потенцијалних наследника) запослен ван газдинства, 
земљишна основа производње је мања па није потребно куповати додатну механизацију.  

Један од основних проблема у „поправљању“ структуре механизације на војвођанским породичним 
газдинствима јесте уситњеност и распарчаност земљишног поседа. Однос величине поседа и рационалне 
употребе пољопривредне механизације чест су предмет анализа и истраживања, па тако Кекић (2005; 
наведено према: Николић и сар., 2007: 6) наводи низ предности великих поседа: од економичнијег 
транспорта, мање празног хода механизације, преко лакшег одржавања, ремонта, чувања до лакше 
организације потребне и квалитетне мреже путева, увођења ГПС технологије за управљање механизацијом 
и сл.   

Табела 4.57. Пољопривредна механизација и земљишни посед породичних газдинстава у Војводини  

Величина 
поседа (ha) 

1. 
Пружа 
услуге 

2.  
Недостаје 

механизација 

2.1. 
Намерава 
да набави 

2.1.1. 
Заједничка 

набавка 

3.  
Проблеми у 
одржавању 

Укупно 

0 – 5 
7 

(11,9%) 
48 

(81,3%) 
46 

(78%) 
9 

(15,3%) 
12 

(20,3%) 
59 

(100%) 

5,01 – 10,0 
32 

(21,3%) 
137 

(91,3%) 
133 

(88,7%) 
38 

(25,3%) 
54 

(36%) 
150 

(100%) 

10,01 - 25,0 
159 

(37%) 
407 

(94,7%) 
402 

(93,5%) 
117 

(27,2%) 
155 

(36%) 
430 

(100%) 

25,01 – 50,0 
134 

(53,8%) 
232 

(93,2%) 
232 

(93,2%) 
74 

(29,7%) 
86 

(34,5%) 
249 

(100%) 

50,01 + 
129 

(62,3%) 
184 

(88,9%) 
181 

(87,4%) 
63 

(30,4%) 
67 

(32,3%) 
207 

(100%) 

Непознато  1 (100%) 

Укупно 
460 

(42%) 
1.008 
(92%) 

994 
(90,7%) 

301 
(27,5%) 

374 
(34.1%) 

1.096 
(100%) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

За разлику од претходног, где се са старошћу кућедомаћина смањује потреба за механизацијом, као и 
спремност кућедомаћина да набављају механизацију (посебно кроз удруживање), код величине поседа је 
уочена обрнута тенденција. Наиме, са порастом величине поседа анализираних породичних газдинстава 
расте како опремљеност газдинства механизацијом, тако и потреба за набавком нове. Боља опремљеност 
„крупнијих“ газдинстава произилази из њихове јаче економске моћи, израженије потребе за 
механизацијом, као и довољне земљишне основе да се механизација примењује. Тако, шест од десет 
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породичних газдинстава са поседом преко 50,01 ha пружа својом механизацијом услуге другима. 
Механизација на овим газдинствима је доброг квалитета, добро одржавана и кућедомаћини имају намеру 
да купују нову механизацију. И сами саветодавци својим коментарима потврђују ову правилност истичући 
да: 

▪ „газдинство располаже свом неопходном механизацијом. Редовно одржавање и мање поправке 
раде на газдинству у сопственој режији“ (мешовито породично газдинство, Б. Топола, 
саветодавац - ратарство),  

▪ „доста механизације је присутно на газдинству, од комбајна, трактора па до разних прикуљчних 
машина. Механизација је делимично застарела, међутим и поред тога (кућедомаћин – прим. 
аут.) пружа услуге другима. Да нема овако разноврстан возни парк вероватно не би успео да 
обрађује оволике површине земље. Број парцела му је мали у односу на површине тако да нема 
пуно „празног хода“ (мешовито породично газдинство, Панчево, саветодавац - сточарство).  

Међутим, велики посед значи уједно и велику радну искоришћеност механизације што резултира у њеном 
бржем амортизовању, као и потреби да се механизација обнавља:  

▪ „домаћин обрађује релативно велику површину тако да је искористивост релативно велика, као и 
хабање машина тако да мора поред куповине недостајуће механизације рачунати на улагања у 
поправку постојеће и занављање“ (чисто пољопривредно породично газдинство, Зрењанин, саветодавац 
– заштита биља),  

▪ „један од већих одабраних произвођача у свом власништву поседује највећи број пољопривредне 
механизације. Но и поред тога, спреман је да обнавља постојећу ради ефикаснијег обављања пољских 
радова. Произвођач намерава да купи потребну механизацију како би успео да обезбеди наставак и 
повећање производње на газдинству“ (чисто пољопривредно породично газдинство, Панчево, 
саветодавац - ратарство).  

У исто време, саветодавци својим запажањима документују везу између поседа мале величине и застареле 
и/или недовољне механизације:  

▪ „газдинство је релативно лоше обезбеђено механизацијом, али пошто не обрађује већу површину 
земљишта, то је довољно. Неке машине које нема посуђује од рођака“ (чисто пољопривредно породично 
газдинство, Сремска Митровица, саветодавац – заштита биља) 

▪ „домаћин је скоро добио у наследство земљу и механизацију која је стара и у лошем стању, као и 
земља – запуштена – па је потребно време да се то све среди. А потребна су и велика улагања која он 
нема“ (мешовито породично газдинство, Врбас, саветодавац – заштита биља). 

Трећи анализирани однос јесте релација између обележја пољопривредне механизације на поседу и 
запослења кућедомаћина. Претпоставка је да ће кућедомаћини који су радно ангажовани само у 
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пољопривреди на газдинству поседовати квалитетнију и разноврснију пољопривредну механизацију, као и 
да ће имати израженију потребу и спремност да набављају нову механизацију.   

Према подацима у табели 4.58. стање постојеће механизације најнеповољније је на газдинствима 
кућедомаћина који су пензионери. Од укупно 27 породичних газдинстава са кућедомаћинима који су 
пензији, свега 1/4 пружа услуге другим газдинствима, што је, последица амортизованости механизације. 
Ово потврђује и податак о високој просечној старости укупне механизације на овим газдинствима, посебно 
крупне механизације која може бити предмет рентирања. С друге стране, кућедомаћини који су активни 
само у пољопривреди на газдинству најчешће пружају услуге својом механизацијом. Међутим, ова група 
кућедомаћина уједно и најчешће истиче да им недостаје нешто од опреме и машина, што може бити 
последица њихове ниже куповне моћи (у односу на мешовита газдинства кућедомаћина који су активни и 
ван газдинства), већих потреба услед примарне оријентације на пољопривредну производњу, као и тога 
што је међу овим кућедомаћинима значајан број младих кућедомаћина који тек формирају своја 
газдинства па тиме имају и израженију потребу за набавком додатних средстава. 

Табела 4.58. Пољопривредна механизација и активност кућедомаћина породичних газдинстава у Војводини 

Активност кућедомаћина 
1. 

Пружа 
услуге 

2. Недостаје 
механизација 

2.1. 
намерава 
да набави 

2.1.1. 
заједничка 

набавка 

3. проблеми 
у 

одржавању 
Укупно 

Активан ван газдинства 44 
(33,3%) 

118 
(89,4%) 

117 
(88,6%) 

42 
(31,8%) 

42 
(31,8%) 

132 
(100%) 

Активан на газдинству  410 
(43,8%) 

868 
(92,7%) 

858 
(91,7%) 

258 
(27,6%) 

325 
(34,7%) 

936 
(100%) 

Пензионер  7 
(25,9%) 

22 
(81,5%) 

21 
(77,8%) 

7 
(25,9%) 

7 
(25,9%) 

27 
(100%) 

Непознато  1 (100%) 

Укупно  461 
(42,1%) 

1.008 
(92%) 

996 
(90,9%) 

307 
(28,0%) 

374 
(34,1%) 

1.096 
(100%) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Кућедомаћини који су радно активни и ван газдинства су спремнији да заједнички улажу у набавку 
потребне механизације, пре свега, због односа цене (посебно крупне или специфичне) пољопривредне 
механизације и њихових протреба да је користе у производњи. Када је реч о проблемима у одржавању 
постојеће механизације, неочекивано међу кућедомаћима пензионерима има најмање оних који истичу да 
имају такве проблеме. Међутим, објашњење оваквом ставу можда треба тражити у томе што се 
производња на газдинствима ових кућедомаћина обавља на мањим површинама него што је то случај са 
производњом на газдинствима друге две анализиране групе кућедомаћина па је самим тим и степен 
трошења, али и примене машина мањи. Уједно, може се претпоставити и да су старији кућедомаћини 
искуснији у одржавању механизације коју поседују и која не захтева високо специјализована знања и 
софистициране технологије за поправку.    
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На послетку, питање квалитета и квантитета постојеће механизације на анализираним породичним 
газдинствима, као и потребе за новом опремом и машинама може да се анализира и из родне 
перспективе. Могуће је поставити питање да ли газдинства са женама кућедомаћинима имају веће 
проблеме у квалитету и квантитету техничке основе рада. Могло би се очекивати да су она газдинства на 
којима су жене кућедомаћини скромније опремљена пољопривредном механизацијом због израженијег 
недостатка финансијских средстава, али и знања, „веза“ и сл. да се потребна механизација набави.   

Најдрастичнија разлика између газдинстава кућедомаћина женског и мушког пола уочава се у томе да ли 
пружају услуге својом механизацијом (Таб. 4.59.). Приметно је да су жене мање склоне да својом 
механизацијом пружају услуге другима што упућује на закључак о слабијој техничкој опремљености 
њихових газдинстава. Међутим, ако се овоме дода да породичним газдинствима подједнако, без обзира 
на пол кућедомаћина, недостаје механизација, онда се претходна тврдња може довести у сумњу па би се 
тако могло поставити питање да ли су жене као кућедомаћини конзервативније у предузетничком духу. 
Према осталим анализираним критеријумима стања и потреба пољопривредне механизације, нема 
разлика између породичних газдинстава према полу кућедомаћина.  

Табела 4.59. Пол кућедомаћина и обележја пољопривредне механизације породичних газдинстава у Војводини 

Пол  
кућедомаћина 

1. 
Пружа 
услуге 

2. Недостаје 
механизација 

2.1. 
намерава 
да набави 

2.1.1. 
заједничка 

набавка 

3. проблеми 
у 

одржавању 
Укупно 

Мушки 
446 

(42,7%) 
962 

(92,1%) 
954 

(91,3%) 
299 

(28,6%) 
360 

(34,4%) 
1.045 

(100%) 

Женски 
15 

(29,4%) 
46 

(92,7%) 
46 

(91,7%) 
12 

(27,6%) 
14 

(34,7%) 
51 

(100%) 

Укупно 
461 

(42,1%) 
1.008 
(92%) 

1.000 
(91,2%) 

311 
(28,4%) 

374 
(34,1%) 

1.096 
(100%) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Међутим, и поред постојања мера аграрне политике које су усмерене на поправљање техничке основе 
рада на породичним газдинствима195, поставља се питање њихове доступности сељацима. Уједно, ово је 
проблем који и сами кућедомаћини истичу као један од највећих приликом набавке нове механизације. С 
друге стране, како истичу Петровић и сарадници (2011: 500) „фармери често нису довољно ни коректно 
информисани о условима кредитирања, а постоји и неповерење према пословним банкама“. Стога је 
улога пољопривредне саветодавне службе овде од изузетне важности јер осим што дифузијом иновација и 
знања омогућава рационализацију радних процеса у пољопривредној производњи, дифузијом 
информација о мерама државне подршке обезбеђују шансе за решавање проблема набавке механизације, 
као и даље подстиче удруживање произвођача.     

                                                           
195 Мисли се на уредбе којима се утврђује кредитна подршка за инвестирање у пољопривредну механизацију и 
опрему.  
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Поглавље 5.  

 

ДУФИЗИЈА ЗНАЊА И ИНОВАЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ -  „кључ“ за 
разумевање и јачање социјалне виталности породичних газдинстава  

 
 

Социокултурна обележја хуманог капитала, расположивог земљишног поседа и техничке основе рада 
представљају основу за организовање производње на газдинству. Начин на који ће ови базични унутрашњи 
елементи социјалне виталности газдинства бити повезани и организовани зависи од низа чинилаца, од 
којих се, на основу претходно постављених претпоставки, овом приликом посебно издваја знање и умеће 
сељака, односно, чланова његовог домаћинства, тачније, укупне радне снаге која је активна на газдинству. 
На основу знања и умећа која се  поседују не само да се извршавају конкретне операције у производном 
процесу, већ знање и умеће служе да се, мање или више, оптимално организују расположиви производни 
ресурси тако да они одговарају потребама производње на газдинству, односно, постављеним 
производним, али и непроизводним циљевима (подизању квалитета живота чланова домаћинства).  

Улога знања као чиниоца модернизације рада на газдинству непромењива је кроз време. То значи да су 
сељаку, као и фармеру знања и умећа увек потребни, а разлика је у начину на који се они стичу, као и 
динамици којом се мењају/иновирају. Заправо, улога знања као чиниоца модернизације рада условљена 
је положајем газдинства у сељачкој/сеоској економији, као и положајем пољопривреде у привредном 
развоју неког друштва. Положај газдинства, приближен сељаку/фармеру преко производних циљева, 
одређује могућности и потребе за модернизацијом. И у традиционалним и у савременим друштвима, 
потреба за модернизацијом рада на газдинству условљена је настојањем да се подмире потребе чланова 
домаћинства чији чланови живе и раде на газдинству. Међутим, док се у традиционалном друштву, 
потребе чланова сељачког домаћинства задовољавају, пре свега, очувањем аутархичности, у савременим 
друштвима чланови домаћинства су чешће оријентисани према „споља“ у задовољавању својих потреба 
или „користе“ газдинство као средство у остваривању својих циљева.  

Дифузију знања и иновација у пољопривреди као кључ модернизације рада на породичном газдинству 
треба разумети у светлу доношења одлука. У том контексту, дифузија знања и иновација је суштински 
повезана са социо-културним обележјима самог газдинства. Како је већ истакнуто, производни циљеви 
газдинства условљени су потрошњом чланова домаћинства тако да се може рећи да модернизација рада у 
пољопривреди на газдинству битно зависи не само од обележја економске репродукције, већ и од 
чинилаца који утичу на обим и динамику биолошке и социјалне репродукције породичног газдинства. 
Поједностављено, модернизација рада у пољопривреди на газдинству зависи најмање од три фактора, а то 
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су: карактеристике кућедомаћина, радне снаге и наследника на поседу. Стога, у анализи дифузије знања и 
иновација као чиниоца модернизације рада нужно се морају у обзир узети наведена социо-културна 
обележја хуманог капитала. Наравно, овим се не одриче важност осталих (унутрашњих) чинилаца 
модернизације рада као што су поседовање (довољне) земљишне основе, техничка опремљеност 
газдинства за рад у пољопривреди, финансијске могућности за промену начина рада и сл. Међутим, јасно 
је да тамо где не постоји иницијални интерес оних који раде у пољопривреди на газдинству да се начин на 
који се ради и начин на који се рад организује иновира или барем промени, модернизација ће сигурно 
изостати, чак и ако постоје остале наведене повољне претпоставке. 

У социолошком истраживању дифузије иновација нужно се полази од различитих концепција и теорија о 
друштвеном развоју, уопште. Како је овде реч о дифузији знања и иновација који су усмерени на 
унапређење процеса модернизације рада на породичним газдинствима, то се, као општи теоријски оквир 
за њено истраживање, узимају савремена теоријска схватања о природи и чиниоцима руралног развоја, о 
чему је било више речи у првом поглављу. 

Тако, данас се у савременој руралносоциолошкој литератури најчешће говори о (нео)ендогеном руралном 
развоју. Наиме, од почетка 1980их парадигма егзогеног развоја бива замењена концептом ендогеног 
развоја који инсистира на јачању и мобилизацији унутрашњих развојних потенцијала неке заједнице. Вард 
и сарадницима (Ward et al., 2005: 4) указују на кључне карактеристике између наведених концепата 
руралног развоја (Таб 5.1.).  

Табела 5.1. Модели руралног развоја 

 Егзогени развој Ендогени развој 

Главни принцип Економија обима и концентрација 
Употреба локалних ресурса 

(природних, хуманих, културних) у 
остваривању одрживог развоја 

Покретачка сила 
Урбани полови раста (спољашњи 

покретачи руралног развоја) 
Локална иницијатива и предузећа 

Функције руралних подручја 
Храна и примарни производи за развој 

урбане економије 
Разноврсни сектор услуга 

Главни проблеми у руралном развоју 
Ниска продуктивност и 

периферијалност 

Ограничен капацитет 
области/група да учествују у 
економским активностима  

Фокус у руралном развоју 
Модернизација пољопривред; 

подстицање мобилности радне снаге и 
капитала 

Јачање капацитета (вештине, 
институције, инфраструктура); 
превализажење искључености  

Извор: Ward et al. 2005: 4 

У новије време говори се о неоендогеном руралном развоју – према овој концепцији, акценат је на 
социјалном и културном капиталу. Објашњавајући синтагму неоендогени развој, Реј (Ray, 2006: 278) наводи 
да се под „ендогеним“ подразумева развој одоздо (bottom-up приступ), а да се развој фокусира на ниво 
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локалне заједнице, док префикс „нео“ односи на улоге ванлокалних актера у процесу локалног руралног 
развоја.     

Ако пођемо од премиса данас доминантне парадигме неоендогеног руралног развоја, одговор на питање о 
улози дифузије знања и иновација у процесу руралног развоја можемо да тражимо у идеји активирања 
унутрашњих расположивих потенцијала сеоских заједница, па тако и газдинстава. У овом контексту, нова 
знања, умећа и информације су од пресудног значаја за рекомбиновање и јачање расположивих 
унутрашњих развојних потенцијала самог породичног газдинства. Јачањем социјалне виталности 
породичног газдинства кроз дифузију знања и иновација потенцијално се јача и његова спремност да 
активно партиципира у мрежи друштвених актера који могу допринети унапређењу социјалне виталности 
сеоске заједнице. У најмању руку, јачањем социјалне виталности породичних газдинстава (кроз дифузију 
знања и иновација) јача се њихова спремност да се трајно вежу за сеоску заједницу и  учествују у 
активностима усмереним на њен развој.   

Обележја дифузије знања и иновације у пољопривреди стоје као граничник између традиционалне и 
модерне пољопривреде. Како истиће Митровић (1998: 184) „граница између традиционалне сељачке 
економије и модернизоване пољопривреде иде линијом раздвајања између оруђа за рад које сељаци сами 
праве и оних која се фабрички производње, између сточне и машинске вуче, између сваштарске 
пољопривредне поликултуре и производне специјализације, између натуралности и тржишности, 
између усмене предаје и научног знања у пољопривредној технологији.“ У традиционалним друштвима, 
сва знања и умећа која су сељаку била потребна за бављење пољопривредном преносила су се 
генерацијски, „са колена на колено“. Тако је син обрађивао земљу и гајио стоку у доброј мери на исти 
начин на који је то радио и његов отац, односно, његов деда. Породично газдинство и сеоска заједница 
били су базични оквир у којем су се знања и умећа за бављење пољопривредом и стварала и преносила. 
Варијације у начину рада биле се производ прилагођавања тренутним условима који су одређивали сам 
процес производње (климатски услови – нпр. суша, број чланова на газдинству, расположиви сточни фонд, 
оптерећеност газдинства спољашњим давањима и сл.) или су долазиле „споља“. Измене у начину рада 
делимично су биле последица (мањих) иновација које настају током самог процеса производње по систему 
„покушаја и грешака“, односно, ограниченог сељаковог експериментисања. Наиме, у условима 
традиционалне сељачке пољопривреде, простор за иновације је битно сужен, јер су сама производња, као 
и породично газдинство и сеоска заједница дефинисани као системи минималних ризика, али тиме и „без 
могућности за динамичнији развој“ (Митровић, 1998: 176). У духу Мендрасовог начела „не ризиковати 
без превелике потребе“ (Mendras, 1986: 61-69), дифузију знања и иновација у традиционалној 
пољопривреди могуће је донекле посматрати као „уљеза“ који, иако примамљив, може имати фаталне 
последице по егзистенцију газдинства и домаћинства. У традиционалној пољопривреди, препрека у 
дифузији знања и иновација јесте и то што долазе „споља“, односно, из глобалног друштва према којем 
традиционални сељак гаји опрез у понашању.  
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Развој тржишне привреде и постепена интеграција пољопривреде, сељачког друштва и породичног 
газдинства у глобално друштво нужно су интензивирали дифузију знања и иновација. Вукосављевић истиче 
да (1983: 265) „између развијања тржишне пољопривреде и агротехничког развијања упоредност не 
може да се види кад се посматра у поједином, не много дугом одсеку времена. Чак има много и крупних 
опречности у еволуцији“196. Овде се прихвата став који одговара ономе што истиче Петровић (2000: 169) 
када каже да је дифузија иновација један је од императива модернизације рада у пољопривреди на 
газдинствима и пољопривреде уопште. Наиме, интегришући се све чвршће, дубље и на различитим 
нивоима у глобално друштво, пољопривреда базирана на породичном газдинству губи своју аутархичност, 
како у погледу инпута, тако и резултата. Аутархичност сељачке економије разбија се, заправо, са 
укључивањем пољопривреде у друштвену поделу рада. Овим се не утиче само на промене које су 
непосредно везане за техничко-технолошки аспект производње, већ се мења, што је са становишта 
модернизације пољопривреде много значајније, и организација рада, али и њен значај. Самим тим, мења 
се и положај оних који се пољопривредом баве и од ње живе, па се тиме мењају и њихови ставови и 
вредности према пољопривреди као занимању и начину живота. Стварањем међузависности између 
сеоске породице, породичног газдинства, пољопривреде, сеоске заједнице, с једне стране, и тржишта и 
државних институција и организација, с друге стране, отвара се простор за промене у начину и 
организацији рада на породичном газдинству, тачније, стварају се предуслови за модернизацију и 
професионализацију рада у пољопривреди. 

Већ је истакнуто да се овде под процесом модернизације подразумева планиран, усмерен и контролисан 
процес промена у начину организовања живота неког друштвеног система који се базира на примени 
расположивих унутрашњих и спољашњих потенцијала (пре свега, знања и информација) ради јачања 
унутрашње структуралне и функционалне повезаности самог система са циљем да се унапреди његова 
социјална виталност. Према Милошевићу (1997: 136), модернизација се посматра као четири међусобно 
условљена процеса: сцијентификација, технизација, формализација и институционализација. 
Сцијентификација подразумева процес онаучавања, односно, „настаје као последица уношења научних 
сазнања у разне области живота и рада“ (Milošević, 1997: 136). На овај процес ослања се технизација која 
се односи на „техничку операционализацију науке“ (Milošević, 1997: 136). Дифузија знања и иновација 
најчешће се поистовећује са овим аспектом модернизације. Формализација произилази из тзв. 
размрвљеног рада. Наиме, са устињавањем рада у пољопривреди долази до специјализације па се „шири 
потреба да се формализује начин привређивања и друштвени односи у њему“ (Milošević, 1997: 138). Тиме 
се стварају претпоставке за професионализацију рада у пољопривреди, чему у прилог иде и 
институционализација. Ова четири процеса од кључног су значаја за разумевање процеса дифузије знања и 
иновација у пољопривреди и њен утицај на модернизацију рада, развој предузетништва, као и јачање 
социјалне виталности породичних газдинстава и локалних заједница којима припадају.  

                                                           
196 Као илустрацију, Вукосављевић (1983: 265) наводи пример ратарства у којем је знатно раније дошло до техничко-
технолошког напретка, али је ратаратсво дуже било мање тржишно оријентисано него сточарство.  
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За разумевање утицаја који дифузија знања и иновација има на јачање социо-културних обележја 
породичних газдинстава, а тиме и на модернизацију рада у пољопривреди, потребно је одговорити на 
неколико питања: 

▪ шта се подразумева под модернизацијом рада у пољопривреди (на породичном газдинству)? 
▪ у каквом су односу модернизација рада у пољопривреди на породичном газдинству  и 

професионализација рада у пољопривреди?  
▪ који друштвени услови чине општи детерминистички оквир за истраживање модернизације рада у 

пољопривреди? 
Одговор на прво питање чини се, на први поглед, веома лак. Једноставно би се могли повести за општом 
правилношћу у развоју привредних делатности па рећи да се под модернизацијом пољопривреде 
подразумева њена индустријализација (Стевановић, 2008: 17). Стевановић (2008: 36, 37) одређује 
индустријализацију пољоривреде као „примену научних метода у производњи, посебно да би се повећао 
ред величина, обезбедила подела рада, рад научно организовао, предвидело тржиште итд... суштина 
индустријализације пољопривреде је у прелажењу са мануфактурне на машинску производњу, са ниског 
степена кооперације на високу друштвену организацију рада по принципима савремене индустрије.“ 
Чињеница је да индустријализација није заобишла ни пољопривреду, шта више, да је значајно допринела 
јачању прехрамбене сигурности, барем у оним друштвима која су имала довољно, пре свега, унутрашњих 
потенцијала197. Исто тако, чињеница је да се пољопривреда данас у значајној мери обавља по принципима 
индустријске производње (макимизација, централизација, стандардизација, синхронизација, 
концентрација – Đukanović, 1996: 123-125). Међутим, потпуно изједначавање модернизације 
пољопривреде са њеном индустријализацијом није могуће из неколико разлога. Прва група разлога 
произилази из саме природе модернизације, а друга из обележја пољопривреде. У првом случају, мисли 
се на то да је модернизација знатно шири појам од појма индустријализације која је само један њен 
аспект/подпроцес. Под индустријализацијом се овде подразумева техничко-технолошки развој праћен 
успостављањем адекватне организације рада, при чему је циљ индустријализоване производње масовна 
производња за масовну употребу. Управо због овог, индустријализована производња одговара 
капиталистичком начину привређивања у коме је максимализација профита један од примарних циљева 
економске активности. Стевановић јасно истиче да су саставни делови индустријализације пољопривреде 
„механизација или делимична аутоматизација рада,..., хемизација,..., биолошка еволуција у примени 
знања из биологије код гајења биљака и животиња,... хидромелиорације,... извори енергије“ (Стевановић, 
2008: 42-43). С друге стране, модернизација пољопривреде обухвата, поред промена у техничко-
технолошкој сфери, и јачање тржишности, појачану потребу за знањем као прозводним фактором чиме 
расте и ниво образовања оних који се баве пољопривредом, професионализацију пољопривреде, нове 

                                                           
197 Овде се посебно наглашавају унутрашњи потенцијали друштава како би се оваква индустријализација 
пољопривреде разликовала од пољопривреде која се индустријализовала на бази техничко-технолошке, финансијске, 
информационе и друге зависности и за коју се се правом може поставити питање да ли успева да испуни свој 
примарни циљ (прехрањивање популације).    
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облике удруживања и повезивања (посебно ван оквира сеоске заједнице), промене у структури и 
функцијама породичног газдинства као елементарног организационог облика у производњи, промене у 
броју и структури радне снаге у пољопривреди, појаву социјалноеколошких проблема као последице 
промена у произвођачкој пракси и сл. Свођење модернизације пољопривреде на њену индустријализацију 
јасно би означило да се под овим процесом подразумевају промене прве половине и средине 20. века, 
када је процес индустријализације пољопривреде био најизраженији198. Уједно, тиме би се битно сузило 
поље истраживања промена у пољопривреди, па би се, ако би се под модернизацијом подразумевала 
индустријализација, „из вида“ изгубили нпр. одржива, мултифункционална, органска пољопривреда и сл. 
Наиме, већ 1980-их, зелена револуција (као експлицитни израз индустријализације пољопривреде) 
доживљава своје озбиљне критике тако да се све више говори о одрживој пољопривреди199. Како истичу 
Мурс, Рип и Вискерк (Moors, Rip, Wiskerke, 2004: 33) „промена је нужна, од пољопривредних система који 
су интензивни, специјализовани, оријентисани на масовну производњу ка новој, одрживијој 
пољопривреди чије ће карактеристике подразумевати минимално угрожавање квалитета животне 
средине, минимално коришћење спољашњих инпута, мултифункционално коришћење земљишта као и 
укорењеност у локалним еколошким условима и културној пракси“. У суштини, одржива пољопривреда 
подразумева кориговање некритичког преношења модела индустријске производње у пољопривреду200.  

Друга група разлога због којих се индустријализација пољопривреде не може изједначавати са њеном 
модернизацијом произилази из саме природе пољопривреде. Наиме, за разлику од индустријске 
производње (као и осталих привредних делатности), пољопривреда је дубоко уроњена у природну 
средину те стога производња битно зависи од природних законитости (van der Ploeg, 2003: 148). Чак и у 
пољопривреди која се заснива на примени најсавременијих техничко-технолошких достугнућа, време рада 

                                                           
198 Довољно је само кратко се подсетити на тзв. зелену револуцију у пољопривреди (II половина 20. века) која је 
омогућена интензивном применом савремених научних сазнања, технологија и технике у производњи како би се што 
адекватније одговорило на растуће потребе човечанства у тријади храна – становништво – сиромаштво. Суштина 
„зеленог пакета“ састојала се у примени нових технологија у производњи, високом степену механизације 
производње, специјализацији, интензивној производњи што треба до води расту продуктивности и профитабилности 
производње, уз формирање агробизниса као комплекса система субјеката у производњи, преради и дистрибуцији 
хране.  
199 Из ове идеје 1990-их израста концепт и пракса мултифункционалне пољопривреде. 
200 Иако се одржива пољопривреда примарно повезује са иницијативом да се очувају и рационално користе природни 
ресурси у пољопривреди (с обзиром на њихову пресудну важност у производњи хране), она подразумева и нов однос 
према економској и социјалној димензији пољопривредне производње. Тако, економска димензија одрживе 
пољопривреде подразумева „редефинисање концепта (масовне) потрошње“ (Čikić, Petrović, 2010: 18), 
преиспитивање нове улоге породичног газдинства у развоју пољопривреде, успостављање квалитативно новог 
односа између актера укључених у процес пољопривредне производње, модернизацију рада у пољопривреди са 
циљем да се очува квалитет природних ресурса и сл. Социјална димензија одрживе пољопривреде односи се на 
успостављање нових етичких принципа у друштвеним односима, заштиту локалних специфичности, јачање 
партиципације у процесу доношења одлука од значаја за унапређење производње и сл. (Čikić, Petrović, 2010: 18).   
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и време производње се не подударају (као што је то случај у индустријској производњи), нити постоји 
непрекидни континуитет у раду. Осим овог, рад у пољопривреди, опет без обзира на степен њене 
технизације, није „размрвљен“ као у индустрији. Како с правом истиче Милошевић „савремени 
индустријски рад је у многоме изменио начин обављања сељачких радова, али не и његову суштину“ 
(Milošević, 1997: 109).    

Стога, одговор на питање шта се подразумева под модернизацијом рада у пољопривреди на породичном 
газдинству могао би да буде садржан у следећем објашњењу. Заправо, овде би се могло говорити о три 
модернизације – модернизацији пољопривреде, модернизацији сеоског начина живота и модернизацији 
сељака. На питање шта је примарно/примарније није могуће дати одговор пошто све три модернизације 
стоје у нераскидивој међузависности и условљености. С обзиром на то да у традиционалним сељачким 
друштвима пољопривреда доминира као главни извор прихода за већину (ако не и сва) газдинстава, јасно 
је да без њене модернизације није могуће покренути модернизацију традиционалних сељачких друштава. 
С друге стране, без модернизације сељачког начина живота није могућа ни модернизација пољопривреде 
јер пољопривреда, осим што је уроњена у природу, још више зависи од друштвеног контекста. Потенцијал 
да се пољопривреда модернизује лежи управо у обележјима друштвене структуре сеоских заједница, као и 
односима које те заједнице имају са глобалним друштвом као социјалним простором за јачање 
унутрашњих развојних потенцијала. Наравно, модернизација сељака као непосредно активних у 
пољопривредној производњи произилази из модернизације пољопривреде. Сељак се мења са променама 
његовог газдинства, структуре производње, начина на који ради. Мења се заједно са људима и 
средставима са којима ради, као и са ритмом његовог рада. Управо та способност сталног прилагођавања 
један је од предуслова опстанка породичних газдинстава и у најразвијенијим, најиндустријализованијим и 
„најкапиталистичкијим“ пољопривредама. Сељак се мења и са модернизацијом социјалне средине у којој 
живи. Мењају се његови односи са комшијама, унутарпородични односи (пре свега, међугенерацијски, а 
постепено и родни односи), мења се његов систем вредности, а у складу са тим и потребе и начини да се 
оне задовоље. Са модернизацијом начина живота у селу, мења се и сељаков однос према глобалном 
друштву и свему што долази „споља“, мења се његов однос према раду, његово виђење сопствене улоге и 
положаја у том процесу и сл. Међутим, модернизација пољопривреде, као ни модернизација сеоског 
начина живота нису могуће без претходне модернизације сељака. Наиме, оне могу бити (и, најчешће, 
иницијално јесу) индуковане „споља“, али уколико не постоји спремност оних који раде у пољопривреди и 
живе у селу да се промене (без обзира да ли је реч о индивидуалном напору или социјалном притиску), 
ове промене остају „кратког даха“ и без значајнијих и трајнијих последица по друштвену структуру 
локалних сеоских заједница. У овом контексту, под модернизацијом рада у пољопривреди на породичном 
газдинству може да се подразумева сложен сплет дуготрајних структуралних и функционалних промена 
које за циљ имају како међусобно усклађивање расположивих чинилаца производње, тако и њихово 
усклађивање са обележјима структуре природног и друштвеног система у којем газдинство егзистира. Ове 
промене се не односе само на процес рада, већ и на породицу као организациону форму у производњи, 
али и на заједницу којој породично газдинство припада. Основу која покреће целокупан процес 
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модернизације чине знања, информације и умећа о томе која су обележја породичног газдинства као 
система који се модернизује, као и која су обележја окружења у којем систем функционише и са којим је у 
односу. Оваквим одређењем модернизације рада у пољопривреди на породичном газдинству покушано је 
да се избегну техичко-технолошки и економски детерминизам према којима сељаци на газдинствима 
морају да се понашају онако како то предвиђају анализе наука које се баве пољопривредом (van der Ploeg, 
2003: 153). У истраживањима могућности за модернизацију рада у пољопривреди као да се заборавља да 
пољопривреда није само површина обрадивог земљишта, одређени број (не)квалификоване радне снаге, 
мање или више адекватна структура пољопривредне механизације, одговарајући сортимент и сл., већ је 
реч, пре свега, о друштвеној активности преко које се ступа у друштвене односе, а они који се њоме баве, 
као и пољопривреда сама, имају своје место у друштвеној структури201 неке заједнице.  

Друго питање које претходи анализи утицаја дифузије знања и иновација јесте у каквом су односу 
модернизација рада у пољопривреди на породичном газдинству и професионализација рада у 
пољопривреди? Анализирајући феномен професионализације рада у пољопривреди, Стојанов истиче да се 
она „остварује онолико колико се пољопривреда укључује у друштвену поделу рада“ (Стојанов, 1976: 12) 
те је јасно да она заправо започиње са модернизацијом рада, односно, онда „када рад почне да се 
специјализира и постаје „размрвљени рад“ у модерном индустријском смислу“ (Стојанов, 1976: 29). 
Међутим, овде је суштинско питање колико рад у пољопривреди на породичном газдинству може да се 
професионализује, с обзиром на јединство потрошње и производње, на јединство живота и рада, на 
сложеност и разноврсност послова у пољопривреди, као и на то да је пољопривреда на породичном 
газдинству, заправо, начин живота.  

Наиме, са професионализацијом рада у пољопривреди разбија се породична организација рада, издвајају 
се посебни послови, функције које је до тада обавља породица (делимично) се преносе на 
специјализоване друштвене институције и организације и сл. Код нас, процес професионализације рада у 
пољопривреди израженији је био на друштвеним газдинствима, док се, када је реч о сељачкој 
пољопривреди, овај процес само делимично одвијао подразумевајући делимичну специјализацију у 
производњи, релативно боље образовање пољопривредника, техничко-технолошки напредак и сл. Када се 
говори о могућностима за професионализацију рада на нашим породичним газдинствима треба истаћи да 
се ова газдинства данас налазе у незавидном положају, односно, положају двоструке оптерећености. С 
једне стране, од њих се тражи да се понашају као и остали тржишно и предузетнички оријентисани 
економски субјекти, док, у исто време, треба узети у обзир и то да се рад на породичном газдинству не 
може нити модернизовати, нити професионализовати (као што случај са радом у секундарном или 
терцијарном сектору) услед специфичности пољопривреде као делатности и специфичности породичног 
газдинства. 

                                                           
201 Ван дер Плух, с правом, истиче да се о развоју пољопривреде више не расправља са становишта пољопривреде као 
социјалне праксе, већ „њен развој треба да следи из научних закона и њихове примене“ (van der Ploeg, 2003: 152).  
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На послетку, одговор на треће постављено питање (који друштвени услови чине општи детерминистички 
оквир за истраживање модернизације рада у пољопривреди?) садржан је у одговорима на претходна два 
питања. Могуће је говорити о најмање три нивоа друштвеног утицаја на модернизацију рада у 
пољопривреди. Макро ниво утицаја подразумева карактеристике глобалног друштва, попут општих 
обележја друштвене структуре, као и међусобне односе између глобалних друштва. Мезо ниво обухвата 
анализу две групе друштвених услова. Прву групу чине обележја руралне друштвене структуре, посебно 
локалне сеоске заједнице. Друга група се односи на обележја улоге и положаја пољопривреде као 
привредне делатности. Микро ниво анализе подразумева само породично газдинство. Овај ниво, у 
суштини, односи се на анализу система производње (farming system analysis/research).     

На основу одређења модернизације рада у пољопривреди на породичном газдинству, сасвим је 
разумљиво зашто се посебна пажња у овом истраживању посвећује управо дифузији знања и иновација. 
Наиме, породично газдинство као систем у одређеном временском моменту или интервалу располаже 
ограниченим, тачније, коначним унутрашњим потенцијалима за модернизацију рада. Како нити један 
социјални процес по својим узорцима није само ендоген, нити само езгоген, то и модернизација рада на 
породичном газдинству зависи и од обележја социјалне виталности породичног газдинства, али и од 
обележја његовог окружења (макро и мезо ниво друштвених услова). С обзиром на то да се овде 
модернизација рада тумачи као процес структуралног и функционалног усклађивања расположивих 
чинилаца производње, како између себе, тако и са обележјима окружења, пошло се од тога да у овој, 
математичким језиком речено, игри комбинаторике и вероватноће, кључну улогу имају информације о 
обележјима релевантних фактора. С обзиром на већ поменуту коначност информација као унутрашњих 
потенцијала којим један кућедомаћин или они који доносе одлуке на газдинству могу да располажу у 
једном временском тренутку/интервалу, претпостављено је да дифузија знања и иновација има улогу 
„окидача“ за модернизацију начина размишљања о пољопривреди и раду на газдинству. Такође, пошло се 
од тезе да дифузија иновација као чинилац модернизације рада у пољопривреди на породичном 
газдинству не може бити спонтан и несистематичан процес већ институционализована и организована 
активност у складу са друштвеним и привредним потребама и могућностима развоја (Petrović 1997: 103). 
Стога се и истражује улога пољопривредне саветодавне службе у овом процесу и њен допринос 
модернизацији рада у пољопривреди на породичним газдинствима.  

Рурална социологија је рано уочила важност процеса дифузије знања и иновација, па се тако прва 
истраживања овог процеса јављају у америчкој руралној социологији већ на почетку 20. века. Осим 
научних, ова истраживања имала су и сасвим практичне циљеве садржане у напорима да се цео процес 
што боље усмерава како би био ефикаснији.  

У нашој руралној социологији, традиција истраживања дифузије знања и иновација у пољопривреди 
почива на радовима Вукосављевића (1983), Ђурића (1975), Петровића (1997) и Стевановића (2008). 
Говорећи о природи иновације, Ђурић истиче њен друштвени, односно, „надиндивидуални, неприватни, 
групни карактер“ (Đurić, 1975: 33). У складу са овим, аутор дефинише иновацију као „сваку друштвено 
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сврховиту, рационалну и историјски адекватну инструменталну или телеолошку вредност, која има 
скорије тачке настанка или промене у својим већ постојећим формама, функцијама и инхерентним 
садржајима или, пак, са којом су људи у скорије време ступили у контакт, а која – сходно томе – још није 
до сатурације проширена у одређеној заинтересованој друштвеној средини“ (Đurić, 1975: 36). Треба 
нагласити да се овде под иновацијом се не подразумева само техничко-технолошка новина, нити новина 
само у економском смислу. Иновација у пољопривреди није само примена новог ђубрива, нити узгој нове 
расе, нити је иновација само нпр. вођење економске евиденције о пословању газдинства. Иновација у 
пољопривреди подразумева све ово „упаковано“ у мрежу социјалних односа између оних који учествују у 
породичној организацији рада, између обележја и потреба домаћинства и газдинства, породичног 
газдинства у друштвеној заједници, породичног газдинства према институцијама глобалног друштва и сл. 
Зато иновација у пољопривреди подразумева нов начин „гледања на ствари“, нов начин комбиновања 
постојећих елемената који учествују у репродукцији породичног газдинства, односно, „пакет нових 
социјалних и техничких решења и поступака који подразумевају нову форму координације у оквиру 
мреже међусобно повезаних актера“ (Leeuwis, 2004: 141). Овакво тумачење иновације подразумева да се 
дифузија знања и иновација поима као процес стварања предности (Ventura, Milone, 2004: 63). Иако се 
посматра као примарно спољашни елемент, иновација се на послетку, уколико заводољава потребе 
породичног газдинства, интернализује и постаје саставни део унутрашњих развојних потенцијала, односно, 
његових социо-културних обележја.  

У социологији се појам дифузије иновације веома разнолико тумачио (Đurić, 1975: 151-156). Дефинишући 
дифузију иновација, Роџерс истиче да је то „процес у којем се иновација преноси кроз одређене канале 
током неког времена између чланова једног друштвеног система. То је посебна форма комуникације, у 
којој порука садржи нове идеје... Новина идеје у поруци даје дифузији посебан катактер. Новина 
подразумева да дифузија укључује извесну дозу неизвесности“ (Rogers, 2003: 6). Слично овоме, Ђурић 
сматра да је дифузија иновација „временски и ступњевит процес током кога се нове вредности најпре 
друштвено презентирају да би их заинтересовани друштвени субјекти усвојили и користили, а у складу 
са својим обележјима и обележјима друштвеног система у коме живе“ (Đurić, 1975: 160). У складу са 
овим, дифузија знања и иновација у пољопривреди може да се одреди као процес ширења, преношења, 
усвајања, примене и размене нових сазнања, поступака, умећа и средстава у организовању, управљању и 
реализацији процеса производње у оквиру шире мреже друштвених актера. 

Према традиционалним, линеарним моделима дифузије знања и иновација (каквима се бави нпр. Роџерс), 
иновација долази „споља“, односно, она по свом пореклу не припада породичном газдинству нити 
локалној сеоској заједници, већ да је производ тзв. top down („одозго на доле“) планирања о томе како 
треба да се развија пољопривреда на газдинству.      
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Међутим, линеарни модел дифузије знања и иновације је брзо показао своје крупне  недостатке. Они 
произилазе из најмање две „грешке“ овог модела: а) прва се односи на идеју о једносмерности процеса 
дифузије иновација и б) друга подразумева униформан поглед на пољопривредну праксу. Прва грешка 
линеарног модела подразумева да су стварање и трансфер знања и иновација у потпуности стављени ван 
сеоске заједнице, ван породичног газдинства, ван домашаја оних који се пољопривредном непосредно 
баве. Већ поменути top down приступ у планирању модернизације рада у пољопривреди подразумевао је 
негирање важности знања и умећа којима располажу сељаци, њихову способност креативног 
стваралаштва, као и занемаривао важност међусобне (групне) комуникације као чиниоца у прихватању или 
одбацивању иновације. Овај модел је пренебрегао чињеницу да један део иновација које доприносе 
модернизацији рада у пољопривреди настаје управо у оквирима породичног газдинства, да сељаци, 
својим знањем и опсервацијама, понекад пресудно доприносе осмишљавању нових идеја истраживача и 
сл. (Leeuwis, 2004: 135; Hoffman et al., 2009: 117-119). На основу ове критичке примедбе, у планирању 
друштвеног развоја уопште, па тако и у пољопривредном и руралном саветодавству развија се тзв. bottom-
up приступ. Овај приступ, полазећи „одоздо на горе“, утврђује реалне потребе, интересе, мотиве, средства 
и могућности примене и интеграције знања и иновација у процес модернизације једног аспекта или 
целине друштвеног живота неке заједнице (Самарџија, 2004: 104).  

Као пандан линералном моделу дифузије иновација у пољоприведи, Морс, Рип и Вискерк (Moorse, Rip, 
Wiskerke, 2004: 39) говоре о вишестепеном приступу202 иновацијама у оквиру концепта технолошких 
режима203. Аутори истичу да промена једног режима почиње обично на његовој периферији и то у малом 

                                                           
202 Аутори истичу три нивоа анализе: макро, мезо и микро ниво. Макро ниво се односи на „конгломерат 
институција и организација“ (Moorse, Rip, Wiskerke, 2004: 39) или глобално друштво. Мезо ниво подразумева 
заједнице и мреже друштвених актера, док микро ниво обухвата појединце, њихова газдинства и начин рада.   
203 Концепт технолошких режима су увели Нелсон (Nelson) и Винтер (Winter) крајем 1970-их базирајући се на 
биолошкој идеји еволуције. Аутори истичу да се технолошки развој одвија путем варијације и селекције (Moorse, Rip, 
Wiskerke, 2004: 36). На овом трагу, Рип и Кемп дефинишу технолошки режим као „целокупан комплекс научног 
сазнања, инжињерске праксе, процесне технологије, карактеристика производа, вештина и процедура, утврђених 
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обиму, у тзв. нишама (Moorse, Rip, Wiskerke, 2004: 39). Суштина овог приступа јесте у томе да до промене 
(односно, до усвајања и примене неког знања и иновације) може доћи једино ако развојна промена на 
једном нивоу одговара променама које се одвијају на осталим нивоима. Друга грешка линеарног модела 
дифузије знања и иновација односи се на униформан поглед на пољопривредну праксу. Овакав став 
произашао је из доминантних агроекономских анализа пољопривреде и улоге породичног газдинстава у 
њеном развоју према којем постоји „само један рационалан и оптималан начин алокације производних 
средстава и организовања газдинства“ (Leeuwis, 2004: 135). Трудећи да се превазиђу наведена 
ограничења линеарног модела, данас се о дифузији иновација говори у контексту идеје о системима 
пољопривредних иновација (Agricultural Innovation Systems - AIS204). Овај концепт подразумева два битна 
елемента у истраживању дифузије знања и иновација у пољопривреди. Први подразумева да се под 
иновацијом не подразумевају само техничко-технолошке, већ и институционалне промене, промене у 
ланцу набавке, на тржишту, информацијама и сл. (Klerkx, Aarts, Leeuwis, 2010: 390). Други елемент односи 
се на превазилажење једносмерности линеарног концепта и позиционирање процеса дифузије знања и 
иновација у системски оквир чиме се истиче да, поред информација, у дифузији знања и  иновација, важну 
улогу имају и мере аграрне политике, законска регулатива, финансирање, обележја тржишта, 
инфраструктура (Klerkx, Leeuwis, 2008: 260). Поред овог, као релевантне треба додати и већ наведене 
чиниоце попут обележја научне политике, обележја руралне и аграрне структуре и сл. Према овом 
концепту, дифузија знања и иновација могла би да се дефинише као мултидимензионалан и мултифокални 
процес у којем учествују бројни друштвени актери повезани у сложену мрежу међусобних односа. 

За разлику од линераног модела дифузије иновација, систем пољопривредних иновација подразумева тзв. 
deman-driven приступ, односно, дифузију знања и иновација условљену тражњом тј. потребама оних који те 
иновације треба да примењују. Овакав приступ непосредно се ослања на раније изнету тезу о вези између 
модернизације рада у пољопривреди и развоја руралног предузетништва. Наиме, развој предузетништва 
као spritus movens модерне пољопривреде, али и руралног развоја у целини подразумева нов однос према 
иновацијама, у смислу увиђања потребе за иновирањем, али и активне улоге у стварању захтева за 
одређеним типом иновација и учествовањем у њиховом, условно речено, произвођењу. Интегрисање 
идеје о модернизацији рада у пољопривреди са развојем предузетништва на породичним газдинствима 
ставља процес дифузије знања и иновација у сам центар промена. Дифузија знања и иновација се тако 
посматра као базична претпоставка модерне пољопривреде. Притом се кроз овај процес мења, односно, 
унапређује знање оних који баве производњом, али и њихов став о потребама и могућностима да се рад 
модернизује, мења се њихов став о потреби да се улаже у газдинство, о газдинству као производном 
систему, долази до професионализације рада у пољопривреди на газдинству, мења се став о улози 
појединих актера у производњи на породичном газдинству и сл. 

                                                                                                                                                                                                            
потреба корисника, регулативних захтева, институција и инфраструктуре“ (Rip, Kemp, 1998; наведено према: 
Moorse, Rip, Wiskerke, 2004: 37) 
204 У руралносоциолошкој литератури овај систем назива се и АKIS - Agricultural Knowledge and Innovation System. 
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Табела 5.2. Карактеристике различитих парадигми о пољопривредним иновацијама 

Парадигма Трансфер технологија Farming system research 
Фармери први /  

Партиципативно 
истраживање фармера 

Интерактивно учење за промене 
/ Иновациони системи 

Време 
од 1960-их, али утемељен на 

дугој традицији 
Почиње 1970-их и 1980-их Почиње 1990-их У настајању 

Организациони 
фокус 

Пољопривредна истраживања 
организована у оквиру 

Националне организације за 
пољопривредна истраживања 

Пољопривредна 
истраживања организована 

у оквиру Националне 
организације за 
пољопривредна 

истраживања 

Национална организација за 
пољопривредна истраживања 

као део АКИС, укључујући и 
пољопривредно 

саветодавство и образовне 
организације 

Национална организација за 
пљопривредна истраживања као 

део система пољопривредних 
иновација 

Ментални 
модел 

активности 
Снабдевање кроз устаљен систем Учење кроз истраживања Сарадња у истраживању 

Интеракција и учење кроз 
иновација 

Стручно 
виђење 

фармера 

Прогресивни усвојиоци 
информација, оклеваоци 

 

Циљеви истраживања и 
извори информација 

Сарадници Главни актери између многих 

Улога фармера 
Учење, усвајање, прихватање 

 
Обезбеђују информације за 

научнике 
Дијагноза, експеримент, тест и 

прилагођавање 
Заједно креирање знања, процеса 

и иновација 

Обим Продуктивност Однос инпут-оутпут Газдинство  Ван сеоског дворишта 

Главни 
елемент 

Технолошки пакети 
Модификовани пакети за 

превазилажење 
ограничења  

Заједничка производња знања  
Олакшати интерактивне 

иновације, учење и промене 

Driver Притисак понуде истраживања 

Научници треба да сазнају 
о условима у којима раде 

фармери и њиховим 
потребама  

Притисак захтева фармера Одговор на промењиве контексте  

Главне 
препреке 

Понашање фармера  Знање научника Однос научника и фармера 

Институционалне, професионалне 
и личне препреке које утичу на 
интеракције и односе између 

актера 

Планирани 
исход 

Трансфер технологије и 
прихватање 

Технологија произведена 
да боље одговара farming 

системима  

Заједнички развијена 
технологија која боље 

одговара начинима 
зарађивања средстава за 

живот   

Ојачањи капацитети за иновирање  

Иноватори Научници  
Научници адаптирају 

пакете 
Научници и фармери заједно Потенцијално сви актери 

Начин 
интервенције 

Централизовано  финансирање 
истраживања и истраживање 

инфраструктурног развоја 

Централизовано  
финансирање истраживања 

и истраживање 
инфраструктурног развоја 

Децентрализован развој и 
планирање технологије  

Јачање системске способности за 
иновирање  

Улога политике 
Постављање приоритета и 

алокација ресурса за 
истраживање  

Постављање приоритета и 
алокација ресурса за 

истраживање 

Постављање приоритета и 
алокација ресурса за 

истраживање уз консултације 
осталих stakeholdera 

Интегрални део иновационог 
капацитета. Јачање  enabling 
окружења и координација 

система подршке 

Извор: Chambers (2005); наведено према: Hall (2007: 12). 

Имајући у виду специфичности пољопривреде као привредне гране и различитост услова и начина на који 
се ова производња обавља, вишестепени приступ може бити од велике помоћи у истраживању, а можда 
још више у планирању и реализацији мера усмерених на унапређење дифузије знања и иновација. Кључну 
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улогу у овом процесу могу да одиграју наведене нише, односно, микро ниво примене овог приступа. Нише 
као „специфични простори у којима су актери спремни да раде са специфичним функционалностима, 
прихватају „дечије болести“, веће трошкове и спремни су да инвестирају у унапређење нових 
технологија и развој нових тржишта“ (Hoogma et al., 2002; наведено према: Moors, Rip, Wiskerke, 2004: 
47) омогућавају откривање актера и социјалних средина које, захваљујући својим унутрашњим 
потенцијалима, потребама и циљевима, представљају „погодно тло“ за прихватање одређене производне 
иновације. Селекцијом оваквих ниша омогућава се адекватније одговарање на потребе за иновацијама, 
али и креирање нових потреба и нових знања. Ово се догађа, пре свега, зато што рад са нишама и у оквиру 
ниша омогућава чвршћу интеграцију различитих нивоа одвијања дифузије знања и иновација и развијање 
комаптибилних интереса. Уједно, овакав приступ је у потпуности компатибилан системском приступу у 
истраживању потенцијала за модернизацију рада у пољопривреди јер и сама ниша, заправо, представља 
један систем.  

Приликом одређивања потребе за дифузијом знања и иновација корисно је поћи од ризика као 
иманентног обележја стратегије породичних газдинстава и варијабле коју треба урачунати у доношење 
одлука, али и као иманентног обележја саме иновације. Данас је овај ризик још већи због јаче 
интегрисаности породичног газдинства са осталим (под)системима у свом окружењу. Уједно, ризик је 
повезан и са промењивим друштвеним условима у којима данас егзистира породично газдинство. Заправо, 
ризик као обележје друштвене структуре намеће се газдинству и као нужна претпоставка јер се без 
прихватања ризика и његовог преокретања у сопствену корист (колико год је то могуће), поставља питање 
судбине породичног газдинства, а тиме и сеоске заједнице. Стога, у истраживању могућности да 
породично газдинство усвоји ризик прихватања, али и неусвајања неке иновације у производњи треба 
имати на уму колико је он појачан или колико се њиме може манипулисати у оквирима које чине чиниоци 
процеса дифузије знања и иновација (карактер глобалног друштва, али и локалне сеоске заједнице, 
особине привредног и друштвеног развоја, општи друштвени циљеви и потребе, могућност „производње“ 
потребних знања и иновација, могућност функционисања канала дифузије знања и иновација, oбележја 
аграрне струтуре, мере аграрне политике и сл. (Петровић, Самарџија, Јанковић, 2004). 

Дифузија знања и иновација нема само последице по породично газдинство, већ и у целокупну сеоску 
заједницу. То, заправо, значи да иновације у пољопривреди треба посматрати као иновације са двоструким 
променама: на личном и на јавном нивоу (Wejnert, 2002: 299-302). Оне делимично произилазе из јачања 
социјалне виталности породичних газдинстава која, услед тога, оријентишу своју развојну стратегију према 
останку у сеоској заједници. Самим тим, дугорочно везивање чланова породичних домаћинстава за сеоску 
заједницу подразумева њихово настојање да, у датим условима и са расположивим могућностима, 
унапреде обележја социјалног живота у заједници. Осим тога, последице дифузије знања и иновација по 
сеоску заједницу подразумевају и њихову чвршћу интеграцију у глобално друштво јер се кроз систем 
пољопривредних иновација повезују са осталим друштвеним актерима. Тиме се утиче на јачање социјалног 
капитала друштвених група које живе у овим сеоским заједницама и њихове могућности да остваре своје 
циљеве. 
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Дифузија знања и иновација у пољопривреди у случају анализираних породичних газдинстава у Војводини 
требало би да, већ на основу саме природе ових газдинстава, буде знатно олакшана. Наиме, већ је 
истакнуто да су ова газдинстава носиоци производње, као и да су тржишно оријентисана. Ове две 
карактеристике упућују на то да код кућедомаћина (као и осталих радноактивних чланова) ових 
газдинстава постоји интерес да се производња планира и иновира тако да, у датим друштвеним условима, 
најбоље одговори потребама како газдинства, тако и домаћинства. Притом, као што је већ речено, полази 
се од претпоставке да на одлуку о сарадњи са саветодавном службом (као инстутиционализованом 
формом дифузије знања и иновација) кључно утичу социокултурна обележја газдинства и то: старост 
кућедомаћина, има ли наследника на поседу, образовање кућедомаћина, позитивна оријентација ка 
улагањима у производне факторе. 

Успешности дифузије знања и иновација битно зависи и од њене институционализација. Постојање 
пољопривредне саветодавне службе јасно указује на интерес друштва/државе да се пољопривреда 
модернизује како би се, с једне стране, задовољио један од примарних друштвених интереса 
(прехрамбена сигурност), а, с друге стране, омогућио већи животни стандард (а потенцијално и бољи 
квалитет живота) оних који се баве пољопривредом. На подручју Републике Србије делују две главне 
државне саветодавне службе: Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине (у даљем тексту: ПСС 
АПВ) и Пољоприведна стручна служба Србије. Обе службе су територијално организоване и састоје се од 
укупно 36 организационе јединице (пољопривредних станица, агрозавода, института), од којих је 13 на 
подручју АП Војводине. Рад ПСС АПВ је у надлежности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство који је уједно и њихов оснивач и послодавац (тачније, Одсек за 
пољопривредне саветодавне службе Сектора за за правне и опште послове и пољопривредне саветодавне 
службе205).  

Развој пољопривредне саветодавне службе у Војводини може да се прати од почетка 1950-их206. Укидањем 
срезова, као административних јединица (1965. године), среске пољопривредне станице настављају рад 
под именом пољопривредне станице (агрозаводи, агроинститути). Почетком 1970-их, пољопривредне 

                                                           
205 Поред ПСС АПВ и Секретаријата, у систему пољопривредног саветодавства на територији Војводине налазе се: a) 
Центар за усавршавање пољопривредних саветодаваца и произвођача (Нови Сад) који се бави администрацијом базе 
података о стручњацима који поседују знања од значаја за рад Центра, аграрни и рурални развој, организовањем 
едукација за пољопривредне саветодавце и пољопривреднике, лиценцирањем саветодаваца и сл. i б) Центар за 
рурални развој и едукацију саветодаваца (Пољопривредни факултет, Нови Сад) који се бави истраживањима у 
области руралног развоја и саветодавства. 

206 Прве реонске станице зa зашти ту биља оснивају се 1952. године са циљем да у њима запослени стручњаци едукују 
сељаке о примени заштитних средстава у процесу производње и спороводе активности у заштити усева (Petrović, 
Janković, 2010: 34). Неколико година касније (1956. године), Срески савез земљорадничких задруга оснива средске 
пољопривредне станице са укупно четири одсека: за ратарство, воћарство и виноградарство, сточарство и заштиту 
биља. Годину дана касније (1957/1958. године) оснивају се и лабораторије за испитивање земљишта и семена 
пољопривредног биља (Petrović, Janković, 2010: 34).  
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станице постају интегрални део пољопривредних комбината. Ово је резултирало, с једне стране, јачањем 
њихове кадровске структуре и техничке опремљености (пре свега, лабораторијске опреме), а, с друге 
стране, растом производње у комбинатима, услед интензивне примене савремених техничко-технолошких 
знања и достигнућа у производњи (Petrović, Janković, 2010: 35-36). С друге стране, како истичу Петровић и 
Јанковић (2010: 36) „модернизација пољопривредене производње у индивидуалном сектору одвијала се 
прилично стихијски и неорганизовано, углавном преливањем модернизацијских достигнућа из 
друштвеног сектора пољопривреде207, и делом, радом пољопривредних станица и земљорадничких 
задруга“. Период од краја 1980-их и почетка 1990-их утицао је на још неповољнији однос друштвено 
организоване дифузије знања и иновација према сељачкој пољопривреди. Наиме, могућности за ефикасан 
рад пољопривредних станица биле су битно ограничене услед економске кризе (прекид рада индустрије 
која их је снабдевала потребним репроматеријалом, скупа набавка потребних средстава из иностранства, 
немогућност набавке потребног репроматеријала из иностранства због санкција и сл.), као и слома 
задружног система и распада великих друштвених комбината чије су пољопривредне станице биле део. 
Ови чиниоци негативно су се одразили на економско пословање пољопривредних станица, као и на 
њихову опремљеност за рад.  

Међутим, захваљујући слому агрокомбината створени су услови за преусмеравање рада пољопривредних 
станица и промене у циљној групи саветодавног рада. Од половине 1990-их активности на унапређењу 
пољопривреде кроз дифузију знања и иновација преусмеравају на индивидуални сектор, односно, 
породична газдинства која, усвајањем нових знања, технологија и умећа настоје да обезбеде претпоставке 
за економску, а тиме и социјалну репродукцију у условима тржишне привреде која се формира. Од 2001. 
године, на иницијативу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије 
пољопривредне станице свој рад базирају на концепту тзв. одабраних газдинстава као примарних 
корисника њихових саветодавних услуга208.  

Међи породичним газдинствима у Војводини постоји потреба и заинтересованост за систематским 
усвајањем знања и иновација у производњи. Ово показују и резултати истраживања улоге 
пољопривредних станица у пољопривредном саветодавству у Републици из 2008. године. Тако, чак 96,6% 
саветодаваца из ПСС АПВ сматра да су сељаци заинтересовани за сарадњу са саветодавцима (Petrović, 
Janković, 2010: 138). Ова, примарна заинтересованост за дифузију знања и иновација кроз саветодавни рад 
добра је претпоставка његове успешности. Међутим, саветодавци такође сматрају да ПСС АПВ још увек 
није довољно и адекватно препозната као актер који је компетентан да обезбеди одговоре на питања и 

                                                           
207 Овоме је допринела и чињеница да је један део оних који су у том периоду имали породична газдинства и бавили 
се пољопривредом био запослен у друштвеном сектору.  
208 Одабрана породична газдинства бирана су на три године током којих интензивно сарађују са саветодавном 
службом. Циљ интензивног саветодавног рада са овим газдинствима јесте да се она развију у тржишне произвођаче 
који ће бити узорна газдинства у својим локалним срединама и на тај начин допринети даљем ширењу иновација у 
пољопривреди.   
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проблеме у производњи209. Наиме, с једне стране, ово се може приписати „пословичној опрезности“ 
сељака, али и нижој економској моћи (већине) газдинстава која резултира у немогућности примене савета, 
необавештености, недовољном присуству саветодаваца на терену (с обзиром да су и даље оптерећени 
несаветодавним пословима), пројектовањем незадовољства државом и мерама аграрне политике на 
саветодавну службу и сл. (Petrović, Janković, 2010: 139).  

Резултати истраживања „Евалуација рада Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине са 
одабраним газдинствима“ (2013) показују да апсолутна већина пољопривредника има поверења у 
саветодавце (85,4%), као и да високом просечном оценом (4,11) оцењује сарадњу са ПСС АПВ (Janković, 
Novakov, 2015: 393). Међутим, и поред овако високе оцене и значајног поверења говори се о недовољним 
ефектима саветодавног рада (Petrović, Janković, 2010). Иако се „кривица“ за неуспех саветодавног рада, а 
тиме и изостанак модернизације рада на газдинствима најчешће приписује сељацима, у сагледавању 
њених могућности и ограничења, а тиме и могућих домета, овај процес треба сагледати у реалном 
контексту. То значи да се овде под дифузијом знања и иновација подразумева мултидимензионалан, 
мултиактерски и мултифокални процес „уроњен“ у реална обележја аграрне, руралне и глобалне 
друштвене структуре. Ако се пође од чињенице да се овај процес одвија у условима постсоцијалистичке 
трансформације, тада под реалним контекстом треба подразумевати најмање следеће: 

▪ која су очекивања од пољопривреде, односно, каква је процена њеног могућег доприноса укупном 
развоју савременог српског друштва, 

▪ какав је реалан положај пољопривреде у привредној структури, 
▪ која се улогу приписује породичним газдинствима у процесу модернизације пољопривреде, 
▪ колике и какве су расположиве могућности породичних газдинстава да активно учествују у процесу 

дифузије знања и иновација, а тиме и да модернизују свој рад у пољопривреди,  
▪ да ли постоје и какве су мере аграрне политике усмерене на унапређивање унутрашњих развојних 

потенцијала породичних газдинстава, 
▪ каква су обележја пољопривредне саветодавне службе и саветодавног рада, 
▪ каква су обележја научне политике усмерене на развој иновације у пољопривреди, 
▪ каква су обележја тржишта инпута у производњи и пољопривредних производа и сл. 

Кратком анализом наведених индикатора уочава се да су очекивања од пољопривреде велика. Она се 
посматра као једна од развојних шанси целокупног српског друштва210. Осим овог, развој пољопривреде 
треба да допринесе обнови руралне економије и унапређењу квалитета живота у сеоским насељима чиме 
би се зауставио рурални егзодус. У оваквој, друштвено одређеној улози пољопривреде, породична 
газдинства имају готово пресудну улогу. Наиме, према Стратегији пољопривреде и руралног развоја 

                                                           
209 Више од половине саветодаваца ПСС АПВ (51,4%) сматра да рад службе на терену који обухвата није довољно 
познат сељацима. 
210 Овде се мисли да извозну оријентацију пољопривредне и стварање суфицита у размени са земљама из окружења, 
али и земљама Европске Уније. 
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Републике Србије за период 2014-2024. године (2014) „фармеризација“ пољопривреде је очекивани правац 
развоја. Циљ развоја јесте комерцијализација породичних газдинстава. Насупрот овим очекивањима, стоји 
реална ситуација. Наиме, током 1990-их, пољопривреда и сељаштво поднели су велику жртву. Ова 
деценија донела је „продубљивање старих структурних неусклађености и свеколике развојне блокаде 
српског села и пољопривреде“ (Mitrović, 2002: 195). У осиромашеном, функционално блокираном друштву, 
друштву високе незапослености, пољопривреда и село (са већ присутним и нагомиланим проблемима у 
аграрној и руралној структури) послужили су као упијач за ублажавање последица драстичнога пада 
квалитета живота највећег броја становника. Кључни елемент у стратегији социјалног преживљавања оних 
срећних који су имали рођаке на селу постала су породична газдинства, и сама осиромашена неповољним 
положајем пољопривреде, посебно неповољним кретањима на тржишту инпута и аутпута у производњи. 
Овде се, пре свега, мисли на „маказе цена“ чиме су унутрашњи развојни потенцијали за економску и 
социјалну репродукцију ових газдинстава значајно умањени211. У овом периоду дошло је и до повећања 
стопе активности пољопривредника, благог смањења просечне старости активних пољопривреда и пораста 
броја породичних газдинстава услед тога што је пољопривреда послужила за делимично ублажавање 
растуће стопе незапослености. С друге стране, пољопривреди је, и у овом периоду, у званичним 
документима даван приоритет (Шљукић, 2009: 125; Bogdanov, 2004: 113-114), док су стварна државна 
помоћ и брига остајале на релативно ниском нивоу. 

Од 2000. године, однос државе према пољопривреди се унеколико мења. Ово се, пре свега, манифестује 
кроз јачање мера аграрне политике. Тако, Богданов (2007а: 2) истиче да у овом периоду долази до раста 
буџетских средстава намењених пољопривреди, да је извршена диверзификација мера подршке, да се 
мере подршке усмеравају од подршке дохотку ка подршкама инвестицијама, као и да се развија концепт 
регистрованих газдинстава којима су намењена средства буџетске подршке. Уједно, у овом периоду 
долази и до успостављања мера аграрне политике које су намењене јачању руралне економије. Тако, 
успостављају се мере попут обнове сеоске инфраструктуре, јачања пољопривреде, али и диверзификације 
активности и прихода на породичним газдинствима, подршке организовању и удруживању сеоског 
становништва ради остваривања заједничких циљева и сл. (Bogdanov, 2007б: 76). Међутим, и поред ових 
промена у начину државне подршке пољопривреди, газдинствима и селу у целини, треба напоменути да 
се, иако номинална вредност аграрног буџета расте, у периоду од 1996. – 2005. године заправо се удео 
аграрног буџета у укупном буџету Републике смањује (Bogdanov, 2007б: 77-78). Изостанак стабилне аграрне 
политике у периоду постсоцијалистичке трансформације у Србији, уз наслеђене проблеме из 
предтранзицијског периода, као и остале структуралне и функционалне проблеме српске привреде и 
друштва (који се преламају у аграру и селу), условили су интензивно раслојавање српске пољопривреде и 
сељаштва. Тако, Шљукић (2009: 134) наводи четири основна слоја савременог сељаштва у Србији: „праве“ 
сељаке, фармере (односно, модерне пољопривреднике), власнике латифундија и пољопривредне 

                                                           
211 На макро нивоу, ово се манифестује у преливању вредности из пољопривреде у непољопривреду. Шљукић (2009: 
126) истиче да је 1993. и 1994. године пољопривреда имала скоро два пута веће учешће у друштвеном производу  
него што је имала у инвестицијама. 
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раднике. Уколико се овом приликом из анализе изоставе власници латифундија (који често немају нити 
сеоско, а још мање пољопривредно порекло и за које је пољопривреда само и искључиво бизнис), може се 
рећи да се савремено сељаштво у Србији дели на три основна слоја: мале сељаке, (потенцијалне) фармере 
и раднике на фармама и/или латифундијама. Мали сељаци чине већину српског сељаштва данас. То су они 
који поседују газдинства са малим поседом (до 5 ha), а њих је ¾ од укупног броја газдинстава у Србији, 
односно, 2/3 од укупног броја газдинстава на подручју Војводине. Мали посед, базична, често недовољна и 
још чешће застарела механизације, висока просечна старост активног пољопривредног становништва која 
условљава и недостатак радне снаге, низак ниво образовања радне снаге у пољопривреди, сваштарска 
производња и сл. нека су од општих социокултурних обележја ових породичних газдинстава. Ово јасно 
указује на веома неповољне унутрашње потенцијале за биолошку, економску и социјалну репродукцију 
оваквих газдинстава. Управо због овог држава није заинтересована за инвестирање у овај тип породичних 
газдинстава и сељака, с обзиром на то да је њихова продуктивност ниска, а тржишност занемарљива. 
Евентуална буџетска помоћ оваквим газдинствима састоји се у мерама које се односе на давање земљишта 
у закуп, мере подршке газдинствима са специфичном производњом и сл. Без довољних унутрашњих 
развојних потенцијала, као и са крајње лимитираним подстицајима споља (односно, државном подршком), 
проблем опстанка оваквих газдинстава постаје велики терет у развоју сеоских заједница у целини. Јасно је 
да држава, с обзиром на остале проблеме које носи период трансформације, глобална (економска) 
кретања, али и свеприсутну и константну турбулентност обележја савремене друштвене структуре у Србији, 
не може да понуди решења и мере за сва газдинства која припадају овој групи. Исто тако, претпоставка је 
да ће се један део ових газдинстава, упркос свим факторима који им не иду у прилог, „извући“ најчешће 
због дуалности прихода (мешовита газдинства) или због тога што гравитирају већим урбаним центрима у 
којима могу да реализују свој минимално потребан, али и максимално могући ниво тржишности. Међутим, 
поставља се питање шта ће се догодити са оним газдинствима и оним сеоским заједницама који се налазе 
у тзв. маргиналним подручјима са изразито нестабилном руралном економијом, недостатком или 
потпуним изостанком базичних социјалних установа, са популацијом у стадијуму дубоке демографске 
старости и сл. Питање је да ли мере подршке овим маргиналним подручјима (попут LFA директиве у 
земљама ЕУ) могу да допринесу ако не заустављању, онда барем ублажавању негативних тенденција у 
аграрној и руралној структури ових заједница.  

 Другу групу сељака у Србији данас чине, како их Шљукић назива (2009: 134) пољопривредни радници. Реч 
је о оним који су запослени на имањима других (најчешће, савремених латифундиста). Иако би се могло с 
правом поставити питање колико ови радници представљају један од подслојева савременог српског 
сељаштва, они се овом приликом убрајају у сељаке јер најчешће поред посла који обављају на туђим 
фармама имају и своја (мала) газдинства која обрађују како би, пре свега, задовољили сопствене потребе. 
Ни овај слој српског сељаштва нити газдинства која поседују нису од већег државног интереса управо због 
ниске тржишности. Међутим, овај, чини се, растући слој сељаштва у савременом српском друштву може 
бити од великог интереса за аграрносоциолошка и руралносоциолошка истраживања јер представља 
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форму реаграризације, односно, враћања пољопривреди. Уједно, овај слој сељаштва може бити и важан са 
аспекта развоја сеоских заједница с обзиром на своју двоструку везаност за село и пољопривреду. 

Трећи, а с обзиром на предмет овог рада, заправо, примарни слој сељаштва у Србији чине модерни 
пољопривредници, (потенцијални) фармери. То су они сељаци и она породична газдинства која „личе“ на 
овде анализирана породична газдинства. Оно што их јасно издваја од осталих слојева савременог српског 
сељаштва, а приближава их латифундистима јесте да се пољопривреда посматра као профитабилна и 
дугорочна стратешка економска делатност, да су јасно оријентисани на инвестиције и тржиште. Ова 
газдинства карактеришу повољни унутрашњи развојни потенцијали: релативно велик посед, довољна 
радна снага, нижа просечна старост радне снаге у пољопривреди, повољнија образовна структура активних 
у пољопривреди на газдинству, специјализација у производњи, оријентација ка стицању нових знања, 
постојање наследника на поседу, адекватнија опремљеност пољопривредном механизацијом и сл. Оно 
што разликује ова газдинства од лафитундија јесте то да је производња организована у породичним 
оквирима, као и да се, управо због тога, пољопривреда не посматра само као бизнис, већ и као начин 
живота. С обзиром на то да су газдинства овог слоја сељака предузетнички оријентисана, кључна 
претпоставка њиховог развоја лежи у константном произвођењу основа за модернизацију рада где је улога 
дифузије знања и иновација незамењиви чинилац.   

Како је интерес државне подршке пољопривреди фокусиран управо на ову последњу групу газдинстава, од 
велике је важности анализа улоге државе у подстицању предузетништва у пољопривреди кроз дифузију 
знања и иновација. Поједностављено, питање је шта и колико држава чини да организује модерну 
пољопривредну саветодавну службу као базични механизам за дифузију знања и иновација у 
пољопривреди. С обзиром на проблеме који постоје у функционисању пољопривредне саветодавне 
службе, чини се да међу онима који одлучују о аграрној политици у Србији не постоји довољно јасна свест 
о важности пољопривредне саветодавне службе у модернизацији рада на породичним газдинствима212. 
Иако је у Стратегији пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године 
(2014) истакнут значај ове службе у дифузији знања и иновација и јачању тзв. комерцијалних газдинстава, 
чини се да је ова подршка остала само на декларативном нивоу. Тако, саветодавци из ПСС АПВ истичу да је 
за модернизацију пољопривредне саветодавне службе и успешнији рад саветодаваца са 
сељацима/фармерима, пре свега, неопходно обезбедити јединствен систем информација на нивоу целе 
службе који ће имати улогу заједничке базе података о газдинствима и саветодавном раду (84,7% 
саветодаца), затим, обезбедити довољна и редовна средства за финансирање рада саветодаваца (77,8%) и 
обезбедити перманенту едукацију саветодаваца (54,2%). Ова три чиниоца, заправо, чине основу за 
планирање саветодавног рада, како на нивоу целокупне организације, тако и на нивоу појединачне 
службе, саветодавца, као и породичног газдинства са којим се сарађује. При том, треба истаћи да је 

                                                           
212 Наравно, не треба ићи ни у другу крајност па о дифузији знања и иновација и улози пољопривредне саветодавне 
службе у модернизацији рада у пољопривреди мислити као о „чаробном штапићу“ који ће препородити нашу 
пољопривреду.  
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пољопривредна саветодавна служба на подручју Војводине у нешто повољнијем положају у односу на ону 
у Централној Србији услед „извесног степена децентрализације у управљању службом од стране 
Секретраијата за пољопривреду и с обзиром на то да се војвођанска служба генерално сматра 
организованијом, модернизованијом и финансијски јачом од службе у Централној Србији“ (Petrović, 
Janković, 2010: 49). 

Питање улоге дифузије знања и иновација у модернизацији рада у пољоприведи нужно мора да се 
анализира у контексту потражње породичних газдинстава за одређеним знањима, иновацијама и 
информацијама које би требало да им омогуће и/или олакшају решавање одређеног проблема у 
проиводњи. Тзв. demand driven приступ у истраживању дифузије знања и иновација компатибилан је са 
партиципативним приступом што јасно указује на важност унутрашњих чинилаца модернизације рада у 
пољопривреди на газдинству. Притом, ови чиниоци не само да чине детерминистички оквир за 
истраживање потребе за одређеним знањима, иновацијама и информацијама, већ, што је важније, они 
одређују и ток и исход доношење одлука о њиховој примени. Наравно, јасно је да немају сва газдинства 
исту потребу за иновирањем производње, као ни да тип иновација који се „тражи“ није униформан. 
Такође, немају ни сва породична газдинства исте могућности да стечена знања примене како би 
унапредили организацију или технологију производње. Заправо, оно чиме породично газдинство 
располаже, као и његово окружење одређују позицију тог газдинства у специфичном социо-технолошком 
режиму, као и његову склоност ка усвајању иновација као форми предузимања ризика и предузетничког 
понашања (Cаncian, 1967). 

Према резултатима истраживања пољопривредног саветодавства у Србији (2008. године), основни 
проблем, према процени саветодаваца, са којим се сусрећу фармери у Војводини јесте недостатак 
финансијских средстава што ограничава могућност инвестирања и примене знања и информација 
добијених кроз саветодавни рад (Petrović, Janković, Čikić, 2010: 95). Поред овог, пререка модернизацији 
рада на породичним газдинствима лежи и у традиционалном бављењу пољопривредом што подразумева 
сваштарење, недостатак систематске евиденције о производњи на газдинству, као и недовољно стручно и 
систематско знање сељака за бављење модерном пољопривредом и недовољно доследну примену савета 
(Petrović, Janković, Čikić, 2010: 95). Све ово „увијено“ је у оквир нестабилне и неадекватне аграрне политике. 
С друге стране, сама саветодавна служба оптерећена је проблемима који се односе на организацију рада, 
финансирање, систем „награђивања и кажњавања“ саветодаваца, питање управљања, преоптерећеност 
саветодаваца несаветодавним пословима и сл. (Petrović, Janković, Čikić, 2010: 95). У условима наведених 
ограничења, питање планирања и програмирања у саветодавног раду једно је од централних за његов 
успех, а тиме и за јачање унутрашњних потенцијала за модернизацију рада на породичним газдинствима. 
Досадашња пракса планирања у саветодавству показала се недовољно адекватном из неколико разлога. 
Први је тај што суштинског планирања саветодавног рада код нас заправо није ни било. Реч је, с једне 
стране, о ad hoc деловању, посебно када је реч о тзв. микро нивоима планирања (рад једног саветодавца 
или саветодавни рад са једним газдинством). Друго, планирање се најчешће схватало као централизовано 
спровођење унапред донетих мера и активности, односно, планирање „одоздо на доле“. Осим овог, 
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планирање се често сводило на испуњавање норме, у смислу формалног деловања како би се задовољили 
прописани стандарди (нпр. у броју посета једном породичном газдинству, одржаних предавања, 
припремљених штампаних материјала и појављивања у медијима и сл.). Насупрот овоме, demand-driven 
или farmer-driven (farmer-led213) пољопривредно саветодавство подразумева организоване канале дифузије 
знања и иновација који омогућавају вишесмерну циркулацију различитих релевантних информација 
између свих заинтересованих актера укључених у процес производње. Међутим, како дифузија знања и 
иновација нема само последице по пољопривреду и газдинство, већ и по сеоску заједницу у целини, то 
demand-driven саветодавство заправо у себе укључује веома широку мрежу различитих друштвених актера 
чије активности могу и/или имају последице по развој сеоских заједница.  

Demand-driven или farmer-driven концепт подразумева питање могућности избора саветодаваца са којима 
сељаци сарађују, као и саветодавних организација/служби. Ово уједно отвара и питање комерцијализације 
саветодавног рада по принципу понуде и потражње, као и питање могућности сељака да артикулишу своје 
потребе и захтеве, питање рангирања саветодаваца, а тиме и система њиховог награђивања. Demand-
driven саветодавство подразумева више од пуког транфера знања и иновација које су потребне сељацима 
како би решили одређени проблем у производњи. Овај концепт подразумева постојање отворених канала 
комуникације између различитих и често веома хетерогених актера у систему пољопривредних иновација, 
при чему односи између тих актера дефинишу обележја саме мреже, природу информација које се 
размењују, као и сам карактер комуникације. Постојање мреже актера различитог степена унутрашње 
хомогености, организованости, моћи, финансијског и социјалног капитала и сл., указује на то да 
комуникација кроз коју сељаци траже, али и шаљу потребне информације, знања, умећа и сл. није размена 
информација „један на један“ (односно, само на релацији сељак – саветодавац). Напротив, дифузија знања 
и иновација одвијаја се у сложеном комплексу међуодноса, споредних, половичних, понекад и 
неистинитих информација које утичу на потребу сељака за знањем и информацијама, на његову могућност 
да сам стекне потребна знања, умећа и информације, као и на могућност саветодавца да пружи потребне 
информације, али и на начин на који саветодавац разуме потребе сељака и начин на који сељак разуме 
информације које је добио.         

Зато је први корак у анализи дифузије знања и иновација утврђивање типова породичних газдинстава на 
основу њихових унутрашњих социо-културних обележја. То значи да породична газдинства нису хомогена 
група, већ да се на против, „у оквиру те категорија сусрећу разни типови газдинстава који имају и 
посебну логику функционисања“ (Крстић, 1997: 102). Типови чине основу за одређивање самог односа 
породичног газдинства према модернизацији рада, а тиме и дифузији знања и иновација. Овде се типови 
газдинстава посматрају у односу на обележја сарадње са пољопривредном саветодавном службом. На овај 
начин, заправо, сагледава се утицај спољашњих чинилаца. Типови породичних газдинства одређени су на 
основу четири одабрана критеријума (Таб. 5.3.).  

                                                           
213 Овај појам употребљава се као супротан појму T&V система пољопривредног саветодавства као типичног top-down, 
односно, supply-driven модела. 
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Табела 5.3. Листа индикатора за одређивање типова породичних газдинстава у Војводини   

Индикатор Модалитети 

1. старост кућедомаћина 

1.1. млади (до 35 година) 
1.2. (36 до 49 година) 
1.3. (50 до 64 године) 
1.4. (65 и више година) 

2. има ли наследника на поседу 
2.1. да 
2.2. не 

3. тип газдинства према извору прихода 
3.1. чисто пољопривредно 
3.2. мешовито 

4. намера да се инвестира 
4.1. узимање земље у закуп 
4.2. намера куповине земље 
4.3. намера набавке пољопривредне механизације 

 

Сличну верзију критеријума за избор типова породичних газдинстава даје Молеон (Mauleón, 2004: 33-34), 
анализирајући породицу као оквир за организацију рада у пољопривреди. Он говори о шест типова 
породичних газдинстава дефинисаних на основу три критеријума: старост кућедомаћина, оријентација у 
производњи и постојање наследника на поседу. 

Приликом одређивања критеријума за дефинисање типова породичних газдинстава пошло се од тога да 
сваки критеријум мора да представља (са структурног аспекта) битно социо-културно обележје ових 
газдинстава што значи да је реч о обележјима која су важна са аспекта економске и социјалне 
репродукције. Прва два обележја (старост кућедомаћина и постојање наследника на поседу) убрајају се у 
индикаторе општих обележја породичног газдинства и непосредно су повезана са социјалном 
репродукцијом, а друга два индикатора (извор прихода и намера да се инвестира) односе се на општа 
обележја производње и економску репродукцију породичних газдинстава.    

На основу ових обележја, идентификовани су основни типови породичних газдинстава у Војводини. Типови 
газдинстава дефинисани су у неколико корака. Први корак подразумевао је класификовање газдинстава 
према два елементарна обележја (тзв. обележја I реда): старост кућедомаћина и има ли наследника на 
поседу. Тако, дефинисана су четири основна типа породичних газдинстава:  

▪ газдинства „у настајању“ – реч је о газдинствима младих кућедомаћина (до 35 година старости) 
код којих питање наследника на поседу још увек није релевантан чинилац одлуке о модернизацији рада на 
газдинству; претпоставка је да ова газдинства имају изражену потребу за инвестицијама у чиниоце 
производње; 

▪ „формирана“ газдинства су она за чије се кућедомаћине претпоставља да већ имају дугогодишње 
искуство у управљању породичним имањем; реч је о кућедомаћинима старим 36 – 49 година; такође, ни у 
овој групи газдинстава питање наследника на газдинству не сматра се још увек пресудним чиниоцем за 
одлуку о модернизацији рада на газдинству, с обзиром на то да је реч о породицама чији се млађи чланови 
(деца) још увек школују, 
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▪ газдинства „пред одлуком“ обухватају онај тип породичних газдинства која се налазе на 
прекретници с обзиром на то да је реч о газдинствима чији кућедомаћини улазе у завршну фазу свог 
радног циклуса (50 - 64 година) и где је један од незаобилазних елемената у дефинисању породичне 
стратегије управо постојање наследника на газдинству; то су газдинства која треба да донесу одлуку о 
смени генерација у управљању породичним имањем и у зависности од тога да ли и како ће се ова смена 
одвијати, треба да се донесу и стратешке одлуке везане за модернизацију рада у пољопривреди на 
газдинству,  

▪ „остарела“ газдинства су она код којих још увек није дошло до смене генерација у управљању 
породичним газдинством, иако је кућедомаћин старији од 65 година (односно, не убраја се више у 
радноспособно становништво); за разумевање могућности за модернизацију рада у пољопривреди на 
овим породичним газдинствима од суштинске је важности одговор на питање зашто није дошло до смене 
генерације – да ли зато што нема наследника на поседу, да ли зато што газдинство жели да у потпуности 
промени своју производну оријентацију или је у питању доминантна традиционална структура управљања 
и одлучивања.    

Друга два обележја (тип газдинства према извору прихода и намера да се инвестира) послужили су као 
основа су за дефинисање подтипова породичних газдинстава чиме се указује на њихове додатне 
унутрашње специфичности као предиспозиције за дифузију знања и иновација, односно, модернизацију 
рада у пољопривреди на газдинству.  

Сваки од наведених типова породичних газдинстава, као и подтипови анализирају се из два аспекта: а) 
општа обележја породичних газдинстава која припадају одређеном типу и б) обележја производње и 
основних чинилаца производње у односу на обележја дифузије знања и иновација. У првом случају, 
приказују се и анализирају општа обележја домаћинстава чланова породичних газдинстава, а у другом 
случају анализирају се следећа обележја производње и основних чинилаца производње у односу на 
обележја дифузије знања и иновација: обележја земљишног поседа, намера да се инвестира (узимање 
земље у закуп, намера куповине земље и намера набавке пољопривредне механизације), број и основна 
обележја радно активних чланова породичних газдинстава и обележја кућедомаћина као оних који доносе 
одлуке. У светлу ових социо-културних обележја појединих типова породичних газдинстава, анализирана 
су и обележја њихове сарадње са пољопривредном саветодавном службом што се сматра  индикатором 
дифузије знања и иновација у пољопривреди.   

Тип 1: породична газдинства „у настајању“ – то су газдинства са младим кућедомаћинима (до 35 година 
старости). Кућедомаћини ових газдинстава тек стичу искуство у управљању породичним имањем 
наслеђујући ову улогу од оца или оснивајући сопствено, ново породично газдинство. С обзиром на то да је 
реч о младим кућедомаћинима који су у почетним фазама креирања како газдинства, тако и сопствене 
породице, овде се питање наследника ни не поставља, односно, не сматра се важним чиниоцем приликом 
дефинисања стратегије о развоју породичног газдинства. Овом типу припада 16% или 177 анализираних 
породичних газдинстава. При том, међу газдинствима „у настајању“ већи је број чисто пољопривредних 
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(2/3). Породична газдинства „у настајању“ чине 17% од укупног броја чисто пољопривредних и 15% од 
укупног броја мешовитих газдинстава. 

Највише газдинстава „у настајању“ (преко ½) налази у оним сеоским насељима која су у непосредној 
близини већих урбаних центара у Војводини (Нови Сад, Сремска Митровица, Зрењанин) што, заправо, 
потврђује став о међузависности социјалне витаности породичних газдинстава и локалних сеоских 
заједница, с једне стране, као и њихове заједничке условљености тзв. спољашњим факторима виталности 
(као што је нпр. близина урбаног центра). Притом, могло се претпоставити да ће у групи мешовитих 
породичних газдинстава која припадају овом типу бити нешто више газдинстава која припадају сеоским 
заједницама у близини урбаних центара управо због дуалности извора прихода. Међутим, подаци показују 
да ово није случај. Напротив, нешто је већи удео чисто пољопривредних породичних газдинстава „у 
настајању“ која гравитирају урбаним центрима попут Новог Сада, Сремске Митровице и Зрењанина. Ово би 
се могло објаснити тиме што близина урбаног центра омогућава останак наследника на породичном 
имању и потпуну оријентацију ка пољопривреди јер се сматра да ће близина тржишта омогућити довољан 
прихода и профит.    

На породичним газдинствима „у настајању“ живи 725 чланова, односно, око 15,6% укупне популације 
анализираних породичних газдинстава у Војводини. У структури домаћинстава ових газдинстава 
преовлађују породична домаћинства са четири члана (брачни пар са предшколском и децом 
основношколског узраста). Међутим, уочава се да домаћинства са шест и више чланова чине 1/5 свих 
домаћинстава у овом типу газдинстава. То су, већином, домаћинстава оних газдинстава у којима је дошло 
до смене генерација у управљању породичним имањем (тзв. газдинства сукцесије) за која је 
карактеристично вертикално повезивање сродника (родитеља кућедомаћина). Приметне су разлике у 
саставу домаћинстава газдинстава „у настајању“ према извору прихода - међу мешовитим газдинствима, 
већи је број оних домаћинстава у којима живи и неко од родитеља кућедомаћина. Ово се може довести у 
везу са тиме што је на мешовитим газдинствима већи број кућедомаћина неожењен па тиме још увек везан 
са породицу порекла, али и јачом породичном солидарношћу ових чланова која се манифестује кроз 
суживот чланова породице порекла и породице прокреације. Претпоставља се да је породична 
солидарност чешће изнуђена економским факторима тј. потребом да обезбеђивањем довољних прихода у 
домаћинству што се обезбеђује кроз дуалност прихода.  

На породичним газдинствима „у настајању“ живи већи број мушких чланова (kм=121,7%). Коефицијент 
маскулинизације варира са старошћу - најнижи је међу старијим средовечним члановима ових газдинстава 
(62%), док је највиши (164%) међу млађим средовечним члановима управо стога што је већи део 
кућедомаћина газдинстава „у настајању“ још увек неожењен што као последицу има „дефицит“ женске 
популације.    

У старосној структури чланова газдинстава „у настајању“ преовлађује млађе средовечно становништво. 
Просечна старост (36,3 године) и вредности индекса старења (0,60) су, за наше услове, ниски, посебно када 
је реч о женама које живе на овим газдинствима. Чланови чисто пољопривредних газдинстава „у 
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настајању“ имају нешто повољнију старосну структуру, с обзиром на већи удео младог становништва 
(23,6% према 14,9%), нижи индекс старења (0,53 према 0,83) и нижу просечну старост (34,8 година према 
37,8 година).  

Фертилни контингент обухавата 43% жена на овим газдинствима и мањи у односу на фертилни контингент 
„формираних“ и породичних газдинстава „пред одлуком“ због високог броја женских чланова породичних 
газдинстава које су млађе од 15 година (скоро 1/5). С друге стране, оптимални фертилни контингент чини 
чак 75% укупног фертилног контингента. Значајнијих разлика у основним обележјима фертилног и 
оптималног фертилног контингента чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава нема. 

Међу женама на газдинствима „у настајању“ активно је 221 жена (или 97% радноспособних жена). Међу 
њима, чак 80% није запослено ван газдинства. Проблем женске радне активности овде добија посебну 
тежину јер се ради о младим женама које никада нису биле запослене (ван газдинства), а при том су се 
већином образовале за непољопривредна занимања. С овим у вези је и питање самовредновања ових 
жена, њихова перцепција сопственог економског положаја, као и њихов допринос модернизацији рада и 
диверзификацији прихода на газдинству.   

На породичним газдинствима „у настајању“ радно је активно чак 89% од свих радноспособних чланова, од 
чега је већи део радно активан у пољопривреди на газдинству (86% од укупно радноактивних). Образовна 
структура ових чланова је веома повољна, посебно у односу на обележја структуре војвођанских 
газдинстава у целини, што се огледа у високом учешћу оних са средњим (59%) и вишим и високим 
образовањем (6%). Међутим, тек сваки десети радноактиван члан у пољопривреди има пољопривредно 
(најчешће средње) образовање што показује да највећем делу ових произвођача пољопривреда није била 
први избор приликом одабира школе за будуће занимање. Ово се посебно односи на жене и млађе 
радноактивне чланове. Нешто је повољнија професионална образовна структура младих кућедомаћина 
ових газдинстава где сваки пети има образовање у пољопривреди и то претежно средње образовање 
(90%).  

Породична газдинства „у настајању“ располажу са укупно 6.781,29 ha (односно, 17% земљишта којим 
располажу сва анализирана газдинства). Иако се могло очекивати да се, с обзиром на то да се ради о 
„младим“ газдинствима, појаве одређена одступања у величини земљишног поседа, ова газдинства 
одговарају просечној величини земљишног поседа која важи сва анализирана газдинства. Просечна 
величина поседа газдинстава „у настајању“ износи 38,3 ha, с тим што је просечна величина поседа чисто 
пољпоривредних газдинстава за чак 10,2 ha већа у односу на мешовита газдинства. Уочава се да код 
газдинстава „у настајању“ постоји изражена потреба за увећањем поседа и да земљиште у власништву које 
се најчешће стицао наслеђивањем није довољно. Ово показује и разлика у просечној величини поседа у 
власништву (14,6 ha) и поседа и закупу (23,7 ha). Свега 15% газдинстава „у настајању“ не закупљује земљу, 
што је мање у односу на остале анализиране типове газдинстава. Притом, земљу у закуп чешће не узимају 
чисто пољоривредна газдинства „у настајању“, јер је међу њима више оних са наслеђеним већим и 
великим поседом у власништву који сматрају довољним за потребе производње. На сваком трећем 
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газдинству „у настајању“ у пољопривреди је активно је по два члана. Коефицијент корелације између 
укупне величине поседа који се обрађује и броја активних у пољопривреди на газдинству је низак (r=0,196, 
p=0,01) па се не може тврдити да са порастом радне снаге на газдинству расте и величина поседа.  

Кућедомаћини газдинстава „у настајању“ су веома заинтересовани за инвестирање у производњу. 

 „Мали земљишно посед са аредном, недовољан за обезбеђивање потреба у храни за 
постојећи број грла на газдинству. Да би тај недосататк превазишао, домаћин размишља о 
заснивању пашњака на једном делу своје порвшине и прегонском напасању стоке. Млади 
кућедомаћин је релативно скоро преузео вођење домаћинства од оца, те су му намере 
увећање земљишног поседа које ће задовољити потребе сточног фонда.“ (чисто 
пољопривредно газдинство „у настајању“, Кикинда).  

Поред 85% газдинстава која узимају земљу у закуп, чак 96% њих има намеру да трајно увећава земљишни 
посед, односно, да купује земљу  

„Мање земљу у власништву, а много више обрађује у закупу. Доста су му солидне површине 
јер има мањи број парцела које су нешто веће од 1 ha. Међутим, успео је да лицитира земљу 
са већом површином у комаду. Преокупација му је кукуруз, сунцокрет и пшеница, као и јечам, 
уз солидне површине луцерке јер се бави производњом млека.“ (мешовито газдинство „у 
настајању“,  Панчево).  

Међутим, осим недостатака финансијских средстава, као један од проблема приликом увећања поседа 
наводи се и недостатак земље за куповину и закуп што је посебно случај са газдинствима која се налазе у 
близини већих урбаних центара - Нови Сад, Панчево и сл.  

„Произвођач економски јача и има све више потребу за ширењем земљишног поседа која је 
ограничена јер на нивоу села нема довољно државне земље па практично не може да 
укрупни посед иако има економске моћи.“ (чисто пољопривредно газдинство „у настајању“, 
Нови Сад).  

У структури пољопривредне механизације на газдинствима „у настајању“ преовлађују оруђа за основну 
обраду и припрему, али, према броју комада, ова газдинстава располажу и нешто већим бројем уређаја за 
наводњавање (наводњава се укупно 92,99 ha или 1,4% укупно расположивог земљишта), као и већим 
бројем транспортних средстава и вучно-погонских јединица. Преко 90% газдинстава у овој групи поседује 
трактор. Међутим, тек свако пето газдинство поседује „јачи“ трактор (јачине преко 67 kW). Газдинства која 
поседују трактор (без обзира на његову јачину), у просеку, располажу са два трактора, од којих је један 
новији (најчешће купљен у последњих десет година) и за који се претпоставља да је купљен управо због 
постојања наследника на поседу који је преузео управљање породичним газдинством. С обзиром на 
високу просечну старост расположиве механизације, не чуди што већина кућедомаћина газдинстава „у 
настајању“ (93%) сматра да им нешто недостаје од опреме и машина. Такође, великој број кућедомаћина 
спреман је да ту механизацију и набави, али га у томе спречавају, пре свега: 
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▪ неповољне финансијске прилике у којима се газдинстава налазе („Пољопривредно газдинство 
поседује трактор, две приколице, камион. Сва остала механизација која је потребна у сточарској 
производњи недостаје. Постоји воља за набавком нове механизације, али финансијска средства су 
лимитирајући фактор.“ – мешовито газдинство „у настајању“, Врбас), 

▪ неповољни кредити, ниске цене пољопривредних производа и несигуран пласман („Једно од боље 
опремљених газдинстава са техничком основом рада, али овај домаћин жели да робом може да плати 
плуг или неку другу машину.“, чисто пољопривредно газдинство „у настајању“, Сремска Митровица), као и  

▪ високе цене механизације („Газдинство је добро опремљено разноврсном механизацијом, али је она у 
просеку старија од 20 па и више година. Високе цене и неповољни услови су ограничавајући фактор за 
набавку нове механизације. Проблем понекад представља набавка резервних делова којих је све мање и 
лошег су квалитета. Олакшавајућа околност је домаћинова спретност за отклањање мањих кварова и 
поправки у сопственој режији.“ – чисто пољопривредно газдинство „у настајању“, Бачка Топола).  

Наведени проблеми у набавци механизације у овом типу газдинстава представљају један од подстицаја за 
заједничку набавку, што потврђује податак да је чак 43,7% кућедомаћина спремно да потребне машине и 
опрему набавља удружен са пријатељима, рођацима, комшијама, у оквиру удружења/задруге и сл.   

Газдинства у овој групи подједнако се баве и биљном и животињском производњом. У структури биљне 
производње преовлађује ратарство – чак 94% газдинстава бави се ратарском производњом, а ратарске 
културе узгајају се на 88,1% укупних површина. Поред ратарских, на газдинствима у овој групи значајније се 
гаје и крмне културе (44% газдинстава и 8,9% од укупних површина) због тога што је на свим газдинствима у 
овој групи присутна и сточарска производња. Производња осталих биљних култура знатно је слабије 
заступљена214. У сточарској производњи, преовлађују свињарство и говедарство – овим производњама се 
бави 56,5% газдинства. 

Међу газдинставима „у настајању“ могуће је разликовати два подтипа: тзв. наслеђена газдинства и 
новоформирана газдинства. Наслеђених газдинстава је знатно више (преко 70%). Газдинства се, готово по 
правилу, наслеђују патријархално и формирају патрилокално. Доминација тзв. наслеђених газдинстсва „у 
настајању“ потврђује да је за њихове чланове пољопривреда дугорочна развојна стратегија. Синови који су 
преузели улогу кућедомаћина боље су образовни од својих очева (најчешће, реч је о померању за један 
ниво образовања на горе, углавном на релацији основна школа – средња школа). У случају тзв. наслеђених 
газдинстава „у настајању“, социјална репродукција је планирани процес са очекиваним позитивним 
исходом. Ово потврђује и податак да сваки трећи кућедомаћин наслеђених газдинстава „у настајању“ има 
образовање у пољопривреди (за разлику од очева, где тек сваки десети има завршену средњу, вишу или 

                                                           
214 На 12 од укупно 177 газдинстава „у настајању“ се гаји поврће. Већина ових газдинстава прати савремена 
достигнућа па тако има системе за наводњавање. Воћарством се бави 10 газдинстава, а површине под воћњацима 
заузимају свега 1%. Виноградарством се бави свега три газдинстава на површини од укупно 0,7 ha. 
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високу пољопривредну школу). Ова обележја указују на то да је реч о газдиствима у чијој се породичној 
стратегији јасно „чита“ интерес за останком на породичном имању, као и јасно изражена оријентација ка 
пољопривредној производњи.  

У анализираном периоду,  газдинства „у настајању“ показују пораст интересовања за знањем и 
иновацијама и сарадњом са пољопривредном саветодавном службом. Расте број газдинстава која се 
укључују у саветодавни рад (за 35,7%), и то знатно више него у случају газдинстава остала три типа. Такође, 
расте број пружених савета (за 14%). Ово потврђује резултате ранијих истраживања који говоре о већој 
спремности млађих кућедомаћина да учествују у саветодавном раду. Тако, према резултатима 
истраживања пољопривредне саветодавне службе у Републици Србији из 2008. године, више од половине 
саветодаваца на подручју Војводине истиче да су млађи сељаци довољно упознати са радом 
пољопривредне саветодавне службе и да су веома заинтересовани за рад са саветодавцима. С друге 
стране, код газдинстава „у настајању“ приметан је најмањи пораст броја датих савета у односу на остале 
типове газдинстава што може да укаже на то да кућедомаћини (и остали активни у пољопривреди на овим 
газдинствима) користе вишеструке изворе знања и информација. Према резултатима истраживања из 2008. 
године, 62,5% анкетираних саветодаваца сматра да млади сељаци имају довољно знања потребних за 
бављење модерном пољопривредном. 

С обзиром на доминацију ратарске производње, и овде је највећи број знања и иновација тражен и 
добијен у овој области (46,5%). Код газдинстава „у настајању“, најтраженија су знања и информације у вези 
са техником и технологијом производње (77,9%), док 1/5 чине економски савети.  

Породична газдинства „у настајању“ са кућедомаћинима који имају образовање у пољопривреди (22,6% од 
укупног броја газдинстава) имају интензивнију сарадњу са саветодавном службом. У својим запажањима, 
саветодавци истичу да већина ових газдинстава добро сарађује, односно, да тражи, разуме и прихвата 
знања и информације добијене од стручњака:  

▪ „сарадња се креће у позитивном смеру задовољавајућим интензитетом“ (мешовито 
газдинство, „у настајању“, Панчево) 

▪ „пошто је носилац газдинства млађа особа, врло радо прима и тражи савете од  нас, у 
складу са својим могућностима их и испуњава“ (мешовито газдинство „у настајању“, Ср. 
Митровица) 

▪ „фармер је паметан саговорник, поставља конструктивна питања, прихвата понуђене 
иновације, савете и препоруке и редовно и на прави начин их примењује у пракси. Задовољан 
је са саветодавним радом и како истиче захваљујући томе посттиже високе и стабилне 
приносе, доброг квалитета уз задовољавајући финансијски ефекат“ (мешовито газдинство „у 
настајању“, Ср. Митровица) 
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▪ „фармер разуме проблем, савет и начин његове примене, препоруке и савете адекватно 
примењује. Прихвата иновације у раду на газдинству и савете саветодавне службе и веома 
активно сарађује“ (чисто пољопривредно газдинство „у настајању“, Бачка Топола) 

▪ „млад и амбициозан пољопривредни произвођач који разуме проблематику, прихвата и 
примењује дате препоруке и савете“ (чисто пољопривредно газдинство „у настајању“, Бачка 
Топола). 

Са свега неколико кућедомаћина у овој групи газдинстава, према оцени саветодаваца, сарадња није 
адекватна. Ово делимично произилази из недовољне опремљености газдинства („Тешко прихвата 
савете, мало ради, недовољно је опремљен.“ – чисто пољопривредно газдинство „у настајању“, Рума), као 
и услед недостатка јасног плана и оријентације у производњи („Нема визију и оријентацију“ - чисто 
пољопривредно газдинство „у настајању“, Рума).  

Међутим, и међу газдинствима „у настајању“ са којима је сарадња адекватна присутан је проблем 
непримењивања усвојених знања и иновација у производњи као последица недостатка финансијских 
средстава:  

▪ „Разуме проблем, савет и начин примене. Прихвата савете. Примењује савете, осим када 
му финансије то не дозвољавају“ (мешовито газдинство „у настајању“, Зрењанин), 
▪ „Овај фармер је дошао у Плавну као избеглица и почео са три краве, данас он има 
петнаестак квалитетних холштајн крава. Проширио је за пет година своју фарму по 
бројном стању грла. Труди се да послуша препоруке и да унапреди генетски потенцијал 
својих грла и да подигне ниво производње по грлу. Такође, паралелно са овим ради се на 
унапређењу исхране путем балансирања оброка. Прошле године фармер је набавио и овце и 
паралелно ће се бавити и овом производњом, јер у том делу има доста неискоришћених 
пашњака па то до добра прилика за развој те производње. Што се тиче овчарске 
производње, дате су неке препоруке у вези припуста и у вези куповине приплодних овнова 
паћемо видети какви су резултати сад на терену. Фармер разуме стручне термине, али 
неке ствари није у могућности да спроведе из финансијских разлога“ (мешовито газдинство „у 
настајању“, Нови Сад).  

И поред ових ограничења, кућедомаћини газдинстава „у настајању“ виде свој интерес у сарадњи са 
саветодавном службом: 

▪ „Газдинство је оријентисано на ратарску и сточарску производњу, има мало земље у 
власништву, али узима и у закуп. Циљ је укрупњавање поседа, набавка машина и подизање 
објеката за тов свиња. Фармер сам тражи информације од нас, али се едукује и на 
предавањима (радо се одазива позивима), путем медија и новина или у задрузи којом 
сарађује“ (мешовито газдинство „у настајању“, Ср. Митровица), 
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▪ „Планира и улаже у газдинство са циљем проширења и унапређења производње. Користи 
разне изворе информисања, а по потреби сам тражи савете и препоруке“ (чисто 
пољопривредно газдинства „у настајању“, Бачка Топола). 

Тип 2.: „формирана“ породична газдинства - називају се фомираним с обзиром на то да је реч о 
газдинствима за која се претпоставља да имају већ уходан начин управљања. Кућедомаћини ових 
газдинстава имају између 36 и 49 година, што значи да се налазе на врхунцу свог радног циклуса. Зато се 
питање наследника на газдинству не сматра се још увек пресудним чиниоцем за одлуку о модернизацији 
рада у пољопривреди. Уједно, реч о породицама чији се млађи чланови (деца) у највећем броју случајева 
школују. 

Газдинства која припадају овом типу чине 42% анализираних газдинстава (укупно 461 газдинство), од чега 
је 173 (четири од десет) мешовитих, а 288 чисто пољопривредних. „Формирана“ газдинства најбројнија су и 
међу мешовитим (44%) и међу чисто пољопривредним газдинствима (41%). У структури породица 
„формираних“ газдинстава преовлађују вишегенерацијске породице (46,8%). На овим газдинствима живи 
укупно 2.102 становника, односно, 45% укупног броја свих чланова анализираних газдинстава у Војводини. 
И у овој групи газдинстава доминира патријархални модел наслеђивања и управљања поседом – 95% свих 
кућедомаћина су мушкарци. Индекс старења је најнижи у односу на остале посматране групе газдинстава 
(0,58). Чланови чисто пољопривредних „формираних“ газдинстава имају нижи индекс старења (0,56 према 
0,62) што показује већу виталност радне снаге, посебно потенцијалне радне снаге на овим газдинствима, а 
тиме и бољи потенцијал за њихову социјалну репродукцију.    

На „формираним“ газдинствима, активно је 1.265 чланова (или 87,6% радноспособних чланова), односно, 
на једног неактивног члана „долази“ 1,5 активан члан. Стопа активности жена је нешто већа него код 
мушкараца (61,3% према 59,1%). Од укупног броја активних чланова, 83,5% је активно у пољопривреди на 
газдинству. Међу радноактивним женама, чак 80% је активно на газдинству. Жене чине већину међу 
активним ван газдинства. Образовна структура активних чланова „формираних“ газдинстава је, уз чланове 
газдинстава „пред одлуком“, повољнија у односу на друге типове газдинстава. Шест од десет активних 
чланова ових газдинстава има завршену средњу школу, а сваки десети има више или високо образовање. 
Међу укупно активнима на газдинству, њих 14% има образовање у пољопривреди, углавном 
средњошколско, док међу кућедомаћинима ових газдинстава сваки четврти има пољопривредно 
образовање.  

„Формирана“ газдинстава располажу са 41% укупног земљишног фонда анализираних газдинстава у 
Војводини. Од укупног земљишног фонда, 45% у власништву, а осталих 55% земљиште у закупу. Чисто 
пољопривредна „формирана“ газдинства располажу са 2/3 укупног земљишног фонда ових газдинстава. 

У односу на остале типове, „формирана“ газдинства располажу са средње великим укупним поседом (34,1 
ha). Просечна величина поседа у власништву износи 15,4 ha, а у закупу 18,7 ha. Чисто пољопривредна 
„формирана“ газдинства имају већи просечан посед (36,1 ha према 31,0 ha). На једног активног члана 
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„формираних“ газдинстава „долази“ 12,4 ha укупног земљишног поседа. Са порастом величине поседа 
расте и број радне снаге на „формираним“ газдинствима. Тако, док је на газдинствима са поседом до 5 ha 
активно у просеку два члана, на газдинствима овог типа са поседом величине преко 50 ha активно је, у 
просеку, 2,5 члана домаћинства. Међутим, док код чисто пољопривредних газдинстава овог типа важи горе 
наведена правилност, код мешовитих „формираних“ газдинстава број активних на газдинству опада са 
порастом величине поседа. Ово показује да, иако постоји велик посед, мешовита „формирана“ газдинства 
нису заинтересована за пољопривреду као основни извор прихода. Уједно, ово може да укаже и на већи 
степен механизације производње на овим газдинствима.   

Као и код осталих типова, и у случају „формираних“ газдинстава посед у власништву најчешће је настао 
наслеђивањем (код 80% газдинстава) и/или куповином (код 70% газдинстава). На ова два начина настало је 
96% укупног земљишног поседа у власништву. Посед у власништву који је добијен у мираз карактеристичан 
је тек за свако десето газдинство и чини свега 2,7% укупних површина поседа у власништву.  

У структури биљне производње на газдинствима овог типа преовлађују ратарске културе, и по броју 
газдинстава и по броју површина (95% од укупног броја газдинстава овог типа, односно, 84,7% површина у 
власништву). Сва газдинства се баве и сточарском производњом, али се на тек четири од десет газдинстава 
гаји крмно биље што указује на високу зависност од тржишта инпута у производњи. Највећи број 
„формираних“ газдинстава бави се свињарством и говедарством. 

Уколико се као индикатор техничке основе рада на газдинствима посматра опремљеност тракторима, у 
односу на остале типове газдинстава, „формирана“ газдинства располажу слабијом техничком основом. Од 
укупног броја газдинстава овог типа, њих 94,5% поседује тракторе и то, у просеку, један трактор. Просечна 
старост трактора је релативно висока и износи 22,9 година, а просечна јачина им је 38 - 66 kW. Већина 
кућедомаћина овог типа газдинстава не пружа услуге својом механизацијом. С друге стране, преко 90% 
сматра да им недостаје нешто од механизације. Њихову оријентацију на унапређење пољопривреде 
показује и податак да сви којима механизација недостаје имају намеру да ту опрему и машине набаве. 
Иако се финансије и међу кућедомаћинима ових газдинстава истичу као главна потешкоћа у набавци 
механизације, тек нешто више од једне трећине њих спремно је на заједничку набавку. Нешто више од 
трећине кућедомаћина (35%) истиче да има проблема у одржавању постојеће механизације услед 
недостатака финансијских средстава, неквалитетних делова, недостатка довољно стручних мајстора и сл.   

Са порастом величине поседа који се обрађује код „формираних“ газдинстава расте број оних који пружају 
услуге другима својом механизацијом што упућује и на њихову бољу опремљеност. Уједно, са порастом 
величине поседа расте и потреба за новом механизацијом како би се ускладили земљишни са техничким 
потенцијалима рада у пољопривреди. За заједничку набакву механизације најспремнији су тзв. средњаци 
који, иако располажу релативно значајним површинама за наше услове, још увек нису економски довољно 
јаки да могу самостално да набављају потребну механизацију.    
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Иако се још увек не сматра пресудним за доношење одлука о инвестицијама, питање наследника на 
поседу „формираних“ газдинстава је присутно као један од могућих чинилаца модернизације рада у 
пољопривреди. Међу овим газдинствима свега 14% има могућег наследника, при чему је претежно реч о 
газдинствима чији су кућедомаћини ближи горњој старосној граници од 49 година. Од укупног броја 
„формираних“ газдинстава са наследником половина се налази у близини три већа урбана центра (Новог 
Сада, Сремске Митровице, Панчева) што указује на важност близине и континуитета тржишта као 
спољашњег чиниоца социјалне репродукције215, али и важност близине институционалних центара у 
којима становништво које живи на породичним газдинставима може да задовољи своје потребе. Могући 
наследници чине свега 2% од укупног броја чланова ових газдинстава те стога не чуди веома ниска стопа 
сукцесије (0,17). Све ово указује на то да ова газинства јесу формирана у смислу да се успоставио нов 
систем управљања породичним имањем, али да питање наслеђивања још увек није актуелно. Стопа 
маскулинитета међу наследницима је висока и износи 1,7. У образовној структури потенцијалних 
наследника преовлађују они са завршеном средњом школом (79%), док завршену вишу и високу школу 
има њих 7,5%. Образовна структура потенцијаних наследника на „формираним“ газдинствима је 
уједначена са образовним структурама наследника на осталим анализираним типовима газдинстава. Међу 
наследницима на овим газдинствима, њих 16,4% има образовање у пољопривреди.  

Уочева се неколико основних разлика између „формираних“ газдинстава са наследником и оних без 
наследника. Прво, домаћинства „формираних“ газдинстава са наследником су бројнија (5,1 чланова према 
4,3 члана) - просечна старост чланова домаћинстава „формираних“ газдинстава без наследника је нижа 
што произилази из ниже старости кућедомаћина ових газдинстава, а тиме и осталих чланова њихових 
домаћинстава. Друго, међу „формираним“ газдинствима са наследником свега је ¼ мешовитих 
газдинстава, док је мешовитих газдинстава међу „формираним“ одабраним породичним газдинствима без 
наследника чак 40%. Треће, „формирана“ газдинства са наследником имају већи број активних чланова – 
на овим газдинствима активно је чак ¾ укупног броја чланова, док је на газдинствима без наследника 
активно око 60% чланова. Такође, газдинства овог типа са наследником имају већи број активних чланова у 
пољопривреди (чак 3,6 члана према 2,1 активна члана на газдинствима без наследника).  

Четврто, „формирана“ газдинстава са наследником располажу већим поседом који обрађују него 
газдинства овог типа без наследника (39,4 ha према 33,3 ha) - ова газдинства располажу и са већим 
земљишним поседом у власништву, као и већим земљишним поседом који се узима у закуп216. Притом, 

                                                           
215 Ово се посебно односи на чисто пољоривредна „формирана“ газдинстава с обзиром на њихову већу зависност од 
прихода са тржишта пољопривредних производа. Тако, свако друго чисто пољопривредно „формирано“ газдинство 
се налази у близини Новог Сада, Панчева и Сремске Митровице. Међу мешовитим „формираним“ газдинствима, 44% 
је лоцирано у непосредној близини наведених урбаних центара. 
216 Просечна величина земљишног поседа у власништву „формираних“ газдинстава са наследником износи 22,6 ha, а 
просечна величина поседа у закупу 16,9 ha. С друге стране, просечна величина земљишног поседа у власништву 
формираних газдинстава без наследника износи 18,1 ha, а просечна величина поседа у закупу 15,2 ha. 
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уочава се да разлике између просечних величина земљишног поседа у односу на то да ли има или нема 
наследника нису толико изражене као у случају наредног типа газдинстава (породична газдинства пред 
одлуком217).  

Бокс 5.1. Запажања саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине о улагању у производне 
факторе на „формираним“ породичним газдинствима са наследником у Војводини 

„Посед је уситњен, али фармер има намеру да укрупни посед куповином и заменом земљишта. Из године у годину , 
фармер повећава земљишни посед.“ (мешовито „формирано“ газдинство на наследником, Рума) 

„Произвођач купује земљу ради проширења воћњака на око 25 ha.“ (мешовито „формирано“ газдинство на 
наследником, Врбас) 

„Куповина поседа јесте неопходна, али није изводљива. Нико неће да прода (земљу – прим. аут.), а ако и продаје, 
суме су енормне, то је утицај и близине града.“ (чисто пољопривредно „формирано“ газдинство на наследником, 
Нови Сад) 

„Код произвођача је присутна потреба за куповином земљишта и у наредном периоду, као и веће учешће 
сточарства у укупном обиму производње на газдинству. Опредељење сина кућедомаћина за активно бављење 
пољопривредном производњом ово домаћинство је добрим делом стекло потребне услове за унапређење 
продуктивности на газдинству.“ (чисто пољопривредно „формирано“ газдинство на наследником, Панчево) 

„С обзиром да је сва постојећа механизација набављена током 2003. године, она задовољава тренутне потребе 
газдинства.“ (мешовито „формирано“ газдинство на наследником, Сента) 

„Средње опремљено газдинство, али са поприлично времешном механизацијом. Скупоћа, лоши партитети и 
неповољни кредити су разлози за необнављање механизације на газдинству. Редовно одржавање и ситније 
поправке раде у сопственој режији.“ (чисто пољопривредно „формирано“ газдинство на наследником, Бачка 
Топола) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Пето, кућедомаћини „формираних“ породичних газдинстава са наследником спремнији да улажу у 
производне факторе (Бокс 5.1. и 5.2.) - „формирана“ газдинства са наследником у 82% случајева закупљују 
земљу, њих 95% има намеру да купује земљишни посед и 91% има намеру да купују механизацију, 
газдинства овог типа која немају наследника у 79% случајева закупљују земљу, 91% има намеру да купује 
земљу и 93,1% намерава да купује механизацију. 

 

 

                                                           
217 Тако, формирана газдинства са наследником располажу са 35,7 ha укупног земљишног поседа, а она без 
наследника са 33,9 ha. Међу породичним газдинствима разлика у укупном поседу у односу на то да ли има 
наследника на поседу је знатно израженија па тако газдинства са наследником располажу са 37,4 ha док она без 
наследника располажу са у просеку 6,5 ha мање (односно, 30,9 ha укупног земљишног поседа).  
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Бокс 5.2. Запажања саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине о улагању у производне 
факторе на „формираним“ породичним газдинствима без наследника у Војводини 

„Присутно је интересовање за повећањем земљишног поседа, а у циљу дугорочног бављења ратарском 
производњом. Иако је само 20% површина земљишта у поседу насталао миразом и наслеђивањем, кућедомаћин је 
успео да за релативно кратки период куповином увећа земљишну основу. Овај тренд ће се највероватниј 
наставити и у наредном периоду, што ће ипак зависити од мера аграрне политике.“ (мешовито „формирано“ 
газдинство без наследника, Панчево) 

„Интересантно газдинство које вероватно неће никада бити комерцијално, али због чињенице да шесточлана 
породица живи искључиво од пољопривреде, тачније сточарства, заскужило је да се нађе у овој групи. Земљишну 
основу за бављење производњом нема, те храну за сточни фонд који повећава налази куповином или се сналази уз 
велико учешће свог рада.“ (чисто пољопоривредно „формирано“ газдинство без наследника, Кикинда) 

„Фармер је са бројним члановима домаћинства. нема довољно земљишта у власништву. Планира куповину кад се 
побољша финансијска ситуаија. Финансије побољшавају остали чланови домаћинства који примају плату и пензију.“  
(мешовито „формирано“ газдинство без наследника, Рума) 

Газдинство не намерава да повећа своју земљишну основу, нити да купује земљу у ближој будућности, због 
неизвесне судбине сточарске производње на газдинству.“ (чисто пољопоривредно „формирано“ газдинство без 
наследника, Сомбор) 

„Газдинство поседује основну механизацију, но она није довољно разнолика нити довољно сназна за планирани 
ниво производње. Кућедомаћин земљу обрађује са својим тастом чије газдинство је знатно боље опремљено 
механизацијом.“ (чисто пољопривредно „формирано“ газдинство без наследника, Сомбор) 

„Домаћин је један од ретких који сваке године обанвља нешто од механизације и у просеку има машински парк 
релативно новијег датума. Са друге стране, као један агроном, спреман је да прати сва нова дешавања и да 
обнавља опрему са најсавременијом.“ (мешовито „формирано“ газдинство без наследника, Зрењанин) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

С обзиром на то да обухватају највећи број анализираних породичних газдинстава, сарадња „формираних“ 
газдинстава са пољопривредном саветодавном службом резултирала је у највећем броју укупног датих 
савета. И овде, као и у случају осталих типова газдинстава, расте број газдинстава која у анализираном 
периоду сарађују са саветодавном службом (+30%), као што и расте број датих савета, односно, пружених 
информација (+16%). Најчешћа област сарадње између фармера и саветодаваца односи се на проблеме у 
ратарској производњи, посебно у вези економског аспекта производње, неге усева, квалитета земљишта и 
сетве/садње. И у случају „формираних“ газдинстава највећа потражња је за техничко-технолошким 
знањима, иновацијама и информацијама (78,9%). У односу на остале типове, ова газдинстава нешто мање 
траже савете у вези удруживања (1,2%), као и савете који се односе на економске и сродне аспекте 
производње на газдинству (19,9%).  

Подаци о саветодавном раду са „формираним“ породичним газдинствима показују да у случају овог типа 
газдинстава постојање наследника на поседу не игра тако важну улогу у опредељивању кућедомаћина да 
сарађује са саветодавном службом ради размене знања и информација које представљају основу за 
модернизацију рада у пољопривреди. Коефицијент корелације између броја датих савета и броја 
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газдинстава укључених у саветодавни рад, ако се као критеријум разликовања узима постојање 
наследника, је готово исти (r=0,73 за „формирана“ газдинства са наследником и r=0,74 за газдинства без 
наследника). Такође, уједначене су и вредности пораста броја датих савета, као и пораста броја оба 
подтипа газдинстава која сарађују са саветодавном службом. Уједно, структура савета према природи 
проблема који су били предмет саветодавног рада такође је уједначена. Стога, може да се закључи да се 
газдинства овог типа налазе у таквој фази породичног циклуса у којој социо-културна обележја газдинста 
нису фокусирана на његову социјалну репродукцију. Ова газдинства налазе се у почетној фази експанзије 
(Calus, van Huylenbroeck, van Lierde 2008: 43).  

Како постојање наследника на овим газдинствима нема већи значај за опредељивање кућедомаћина да ли 
да сарађују са саветодавном службом, анализирано је колики је утицај пољопривредног образовања 
кућедомаћина за на успостављање овог односа. Међу кућедомаћинима „формираних“ газдинстава, њих ¼ 
има образовање за пољопривреду. Уочева се да интересовање ових кућедомаћина за сарадњу са 
саветодавном службом расте, али, у коначном, тај пораст интересовања није већи него што је то случај код 
газдинстава чији кућедомаћини немају завршену пољопривредну школу. Тако, број газдинстава овог типа 
са кућедомаћином који има пољопривредно образовање се у овом периоду увећао за 23%, док се број 
„формираних“ газдинстава са кућедомаћином без образовања за пољопривреду увећао за скоро 1/3. Овај 
став може двоструко да се тумачи. С једне стране, може се рећи да је ово очекивано јер кућедомаћини са 
образовањем за пољопривреду имају више предзнања, као што се и претпоставља да су им доступнији 
или, барем, познатији други релеватни извори информација (нпр. стручни часописи, литература, друга 
стручна лица и сл.). С друге стране, исто би се могло очекивати од оних кућедомаћина који немају 
образовање за пољопривреду да управо због тога имају интензивнију сарадњу са саветодавном службом 
која ће надоместити недостатак стручног знања. Исто тако, могло би се очекивати и да су кућедомаћини са 
пољопривредним образовањем отворенији за сарадњу јер боље увиђају значај важности усвајања нових 
знања као основе у организовању успешне производње. Истраживање ставова саветодаваца (Petrović, 
Janković 2010) показало је да саветодавци који сарађују са сељацима са више предзнања (у шта се убраја и 
претходно образовање за пољопривреду) чешће истичу да су они уједно и више заинтересовани за 
сарадњу, као и да су боље упознати са радом саветодавне службе. Међутим, кључна питања која би у овом 
случају могла боље да расветле природу везе између образовања кућедомаћина и сарадње са 
саветодавном службом јесу: 

▪ какав је доживљај саветодавца као стручњака, али и као особе од поверења („Успостављање 
контаката иде доста споро, али задовољавајуће. Главна препрека је резерва коју деда има према било 
којој идеји која се коси са традиционалним схватањем пољопривреде, а његова реч је пресудна у кући“ – 
чисто пољоривредно „формирано“ газдинство, Панчево „Врло заинтересован за сарадњу и увек се 
одазива позивима које му шаљемо“ – чисто пољоривредно „формирано“ газдинство, Сомбор), 
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▪ каква је кућедомаћинова перцепција релевантности службе као институције („Добар произвођач, 
има нове идеје и без саветодавства, прихвата саветодавну службу“ – мешовито „формирано“ 
газдинство, Рума), као и  

▪ какав је кућедомаћинов однос према знању и иновацијама уопште, а посебно према знању и 
информацијама које добија од саветодавца/саветодаваца са којима сарађује („Фармер брижљиво планира 
своје потезе за наредне године. Оријентација газдинства и наредних година је на чисту ратарску робну 
производњу (соја и пшеница). Сам прибавља информације користећи стручну литературу и посећујући 
стручна предавања и семинаре“ - мешовито „формирано“ газдинство, Рума; „Фармер планира 
производњу и за наредне године и намерава да се више оринетише на ратарску производњу. 
Информације добија и читањем стручне литературе и разговором са другим фармерима. И фармер и 
његов брат са којим ради земљу има завршену средњу пољопривредну школу па им и та чињеница 
помаже у раду“ – мешовито „формирано“ газдинство, Рума). 

Тип 3: породична газдинства „пред одлуком“ - реч је специфичној групи газдинстава која се налазе пред 
доношењем стратешке одлуке која ће кључно утицати на опстанак газдинства, а тиме и на његов однос 
према дифузији знања и иновација, модернизацији рада и унапређивању социо-културних обележја као 
развојних потенцијала. Без обзира да ли је реч о чисто пољопривредним и мешовитим, на газдинствима 
овог типа одвија се процес одлучивања о томе да ли је неко од млађих чланова заинтересован и спреман 
да преузме управљање породичним имањем.  

Према броју газдинстава, реч је о другој најзаступљенијој  групи анализираних газдинстава у Војводини 
(укупно 404 или 36,9%)218. На газдинствима овог типа живи 1.638 чланова (35% од укупног броја чланова). 
Индекс старења је висок и износи 1,32219. Стопа активности чланова ових газдинстава је такође висока 
(76%), посебно када је реч о мушкарцима (78,7%). Чланови чисто пољопривредних газдинстава „пред 
одлуком“ имају нешто вишу стопу активности због, с једне стране, нешто повољнијих обележја старосне 
структуре, али и због дуже радне активности пољопривредног становништва. Сваки пети радно активни 
члан запослен је ван газдинства. 

Жене на газдинствима „пред одлуком“ су кућедомаћини у 5,2% случајева. Скоро ¾ жена је радно активно, 
од чега је тек свака пета активна ван газдинства (углавном је реч о млађим женама). Индикативан је 
податак да је више од половине жена на овим газдинствима себе окарактерисало као домаћице што 
указује на ниску перцепцију сопствене активне улоге у пољопривредној производњи. 

                                                           
218 Међу газдинствима „пред одлуком“, однос чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава износи 10 : 6. 
Мешовита газдинстава „пред одлуком“ чине 38,5% од укупног броја мешовитих газдинстава, док чисто 
пољопривредна газдинства овог типа чине 35,9% од укупног броја чисто пољопривредних газдинстава. 
219 Индекс старења је виши на чисто пољопривредним газдинствима „пред одлуком“ и износи 1,50, док на 
мешовитим газдинствима овог типа износи 1,04. 
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У образовној структури чланова газдинстава преовлађују они са средњом школом, како међу активнима на 
газдинству, тако и међу оним који су запослени ван газдинства. Међутим, уочава се да је удео оних без 
школе и са основним образовањем значајно виши међу лицима која су активна само на газдинству (чак 
15,3 пута) што потврђује тезу о образовању као социјалној шанси, али и изостанку професионализације 
пољопривреде. С друге стране, удео лица са вишим и високим образовањем чак је 3,9 пута већи међу 
члановима газдинстава „пред одлуком“ која су запослена ван газдинства.  

Газдинства „пред одлуком“ располажу са укупно 13.910,93 ha, односно, 36,6% од укупног земљишног 
фонда анализираних газдинстава у Војводини220. У земљишном фонду ових газдинстава, земљиште у 
власништву и земља у закупу су једнако заступљени. Просечна величина земљишног поседа износи 34,4 
ha, од чега је по 17,2 ha у власништву и у закупу што указује на потребу ових газдинстава за обрадивим 
земљиштем. Међу газдинствима „пред одлуком“ њих ¾ узима земљу у најам, што је мање у односу на 
газдинства „у настајању“ и „формирана“ газдинства. Преовлађују газдинства поседа средње величине 
(10,01 до 25,0 ha). Велика газдинства са поседом преко 50,01 ha чине 18,3% од укупног броја газдинстава 
која припадају овом типу. Ова газдинства располажу са 70% укупног земљишног фонда. С друге стране, 
мала газдинства са поседом величине до 5 ha чине свега 5,4% од укупног броја газдинстава „пред 
одлуком“, а концентрација земљишног поседа којим располажу је занемарљива (0,5%). На једног активног 
члана породичних газдинстава пред одлуком „долази “ 11,2 ha.  

Са порастом величине поседа расте и број радне снаге u пољопривреди на газдинствима „пред одлуком“. 
Тако, док је на газдинствима са поседом до 5 ha активно у просеку 2,3 члана, на газдинствима са поседом 
величине преко 50 ha активно је 3,1 чланова домаћинства. Међутим, док код чисто пољопривредних 
газдинстава „пред одлуком“ важи горе наведена правилност, код мешовитих формираних газдинстава овог 
типа број активних на газдинству опада са порастом величине поседа221. Као и у случају „формираних“ 
газдинстава, ово указује на то да мешовита газдинства „пред одлуком“ нису примарно оријентисана на 
пољопривреду.   

Велик број газдинстава „пред одлуком“ поседује основну потребну механизацију, али је главни проблем 
њена старост. Ово ствара и проблеме у одржавању за нешто више од трећине кућедомаћина. Типичан 
пример високе старости механизације јесте висока просечна старост трактора (24 године). Међу 
газдинствима „пред одлуком“, 96% поседује трактор и то, у просеку, два. Највећи број трактора на овим 
газдинствима (44%) је мале јачине (27-33 kW). У односу на газдинства осталих типова, а посебно газдинства 

                                                           
220 Код чисто пољопривредних газдинстава „пред одлуком“ сконцентрисано је 68% од укупног земљишног фонда 
газдинстава овог типа. Концентрација земљишног поседа код чисто пољопривредних газдинстава овог типа 
израженија је у случају земљишта у закупу (70%).  
221 Тако, на чисто пољопривредним газдинствима „пред одлуком“ са поседом величине до 5 ha активно је 2,5 члана 
домаћинства, а на великим газдинствима са поседом преко 50,01 ha активно је чак 3,5 члана домаћинства. С друге 
стране, на мешовитим газдинствима „пред одлуком“ са поседом до 5 ha активно у просеку 2,5 члана, а на мешовитим 
газдинствима „пред одлуком“ са поседом величине преко 50 ha активно је 1,4 члана домаћинства. 
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„у настајању“ и „формирана“ газдинства, газдинства „пред одлуком“ ређе пружају услуге својом 
механизацијом (35,2%). Чак 91,3% кућедомаћина ових газдинстава истиче да им недостаје нешто од 
механизације и има намеру да набавља потребне машине и опрему. Међутим, тек сваки пети кућедомаћин 
је спреман за заједничку набавку.  

Као што је већ напоменуто, специфичност овог типа породичних газдинстава огледа су томе што је процес 
одлучивања о опстанку газдинства кроз питање о будућем наследнику овде најживљи. Наиме, међу 
млађим члановим ових газдинства већ је могуће издвојити потенцијалне наследнике, без обзира на то да 
ли је реч о онима који имају афинитета ка пољопривреди, онима који се повинују породичним нормама, 
односно, ауторитету или онима који немају другог избора. Међу члановима газдинстава „пред одлуком“, 
сваки пети члан је потенцијални наследник. Однос броја наследника и укупног броја чланова газдинстава 
„пред одлуком“ повољнији је на чисто пољопривредним газдинствима где је сваки четврти члан могући 
наследник, док је у случају мешовитих газдинстава „пред одлуком“ тек сваки десети члан потенцијални 
сукцесор. Стопа сукцесије на газдинствима „пред одлуком“ је висока и износи 0,81222. Међу наследницима 
више је мушкараца (59%), посебно на мешовитим газдинствима, где однос мушких и женских наследника 
износи чак 2,5 : 1. Ово указује на већу покретљивост сеоских жена са мешовитих газдинстава услед 
повољније образовне структуре. Образовна структура наследника газдинстава „пред одлуком“ је по својим 
карактеристика слична образовној структури наследника „формираних“ газдинства – међу потенцијалним 
сукцесорима чак 78,5% има средње образовање, 8,6% има вишу и високу школу, а 18,5% има 
пољопривредно образовање.  

Анализом основних социо-културних обележја газдинстава „пред одлуком“ у односу на то да ли имају 
наследника, уочене су следеће карактеристике:  

▪ међу газдинствима „пред одлуком“ са наследником, већи је број чисто пољопривредних газдинстава 
– тако се однос између чисто пољопривредних и мешовитих газдинстава у овом подтипу креће у односу 2 : 
1, док у случају газдинстава „пред одлуком“ без наследником овај однос износи 1,3 : 1; 

▪ и међу газдинствима са наследницима и међу онима на којима нема наследника, мушкарци су 
доминантно кућедомаћини (у преко 90% случајева). Просечна старост кућедомаћина газдинстава без 
наследника је нешто већа (55 према 54 године); 

▪ газдинства „пред одлуком“ која имају наследника показују нешто виталнија обележја чланова 
домаћинстава; тако, ова газдинства имају, у просеку, више чланова (4,7 према 3,5 чланова), нижу просечну 
старост чланова (40,6 година према 45 година), нижи индекс старења (1,2 према 1,4), већу стопу активности 
чланова (83% према 67%) и нешто већи удео оних са пољопривредним образовањем међу 
радноактивнима (13% према 11%); 

                                                           
222 Стопа сукцесије на чисто пољопривредним газдинствима „пред одлуком“ износи 0,98, док је стопа сукцесије на 
мешовитим газдинствима овог типа знатно нижа и износи тек 0,5. 
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▪ газдинства „пред одлуком“ са наследником располажу знатно већим земљишним поседом – тако, 
просечна величина земљишног поседа ових газдинстава износи 39 ha, док је просечна величина 
земљишног поседа газдинстава „пред одлуком“ без наследника за 9 ha мања; овај податак недвосмислено 
указује на потребу и интерес ових газдинстава да инвестирају у производне факторе и да тиме унапређују 
производњу; газдинства са наследником располажу и просечно већим земљишним поседом у власништву 
(19,4 ha према 15,7 ha) и закупу (19,6 ha према 15,7 ha); 

▪ газдинства „пред одлуком“ са наследником имају повољнију поседовну структуру, односно, мањи 
удео газдинстава са малим поседом величине до 5 ha (3,6% према 7,1%), као и знатно већи удео 
газдинстава са поседом већим од 50,01 ha (22,8% према 13,7%); такође, газдинства „пред одлуком“ са 
наследником спремнија су да куповином земље увећавају посед што показује њихову дугорочну 
оријентацију ка пољопривреди223;  

▪ газдинства „пред одлуком“ која имају наследника више су заинтересована за улагање у механизацију 
– чак 92,5% ових газдинстава има намеру да набавља потребну опрему и машине, од чега је око 1/5 
заинтересована за заједничку набавку.  

Број газдинстава „пред одлуком“ која сарађују са саветодавном службом повећао се за 23%, што је мање у 
односу на остале типове газдинстава, посебно у односу на породична газдинства „у настајању“ и 
„формирана“ газдинства. Број савета се увећао за свега 4%. Преовлађују савети у вези ратарске 
производње. У сточарској производњи, најтраженија знања и информације односе се на проблем 
селекције. У области заштите биља, кућедомаћини газдинстава „пред одлуком“ највише су сарађивали са 
саветодавцима поводом питања који се тичу примене препрата за заштиту биља. И овде је највећи број 
тражених информација техничко-технолошке природе (78,6%). Кућедомаћини ових газдинстава показују, у 
односу на остале типове, највећу спремност за удруживање што показује и број датих савета који се односе 
на овај проблем (2,8%). 

Супротно од очекиваног, газдинства „пред одлуком“ која немају наследника чешће сарађују са 
саветодавном службом224. Тако је са саветодавном службом је сарађивало 90,9% газдинстава „пред 
одлуком“ без наследника и 85,9% газдинстава „пред одлуком“ са наследником. Међутим, уочава се да је 
просечан број датих савета по газдинству већи код газдинстава која имају наследника. Ово може да укаже 
на позитиван ефекат наследника на сарадњу са саветодавном службом: 

„Процес се солидно одвија, нарочито са млађим структурама домаћинства“ – чисто 
пољопривредно газдинство „пред одлуком“, Кикинда;  

                                                           
223 Од укупног броја газдинстава „пред одлуком“ са наследником, кућедомаћини 86,9% њих истичу да имају намеру 
да купују земљу.   
224 Тако, на крају анализираног периода, са саветодавном службом је сарађивало 90,9% газдинстава „пред одлуком“ 
без наследника и 85,9% газдинстава „пред одлуком“ са наследником. 
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„Фармер има сина који боље разуме и прихвата савете и препоруке службе“ – мешовито 
газдинство „пред одлуком“, Сремска Митровица;  

„Газдинство ради доста земље у закупу, бави се и товом свиња. Жели да повећа своју 
производњу у наредном периоду, ако то буде финансијски могуће. За проблеме које има 
обраћа се служби, а до неких информација долази и путем интернета, новина, предавања и 
презентација итд.“ - мешовито газдинство „пред одлуком“, Сремска Митровица 

„Сарадња са овим газдинством је веома добра и лако је сарађивати са неким ко има члана 
породице који студира пољопривреду, а и сам је образован. Фармер је у потпуности 
прихватио сарадњу и на тај начин је дошао до веома добрих резултата у производњи. Ту на 
првом месту се мисли на генетско унапређење на фарми. Ниво производних резултата је 
високо подигнут. Број грла на фарми се доста повећао из сопствене производње захваљујући 
ниском ремонту стада. Унапређење производње произашло је из побољшања услова 
држања и услова исхране. Као добар и прави пример напретка у производњи је доказ да због 
ограничених капацитета фармер не може да проширује производњу тако да је ове године 
продао један број јуница на тржишту“ – чисто пољопривредно газдинство „пред одлуком“, 
Нови Сад. 

Као и у случају „формираних“ газдинстава, тако и код овог типа постојање наследника на поседу не прави 
значајнију разлику у структуру датих информација. Међутим, иако је пад броја датих савета уочен код оба 
подтипа газдинстава „пред одлуком“, код оних која немају наследника уочава се значајнији пад броја 
савета (-15% према -9%) што може да индикује њихову слабију заинтересованост за дифију знања и 
иновација. У том контексту, постојање наследника на поседу се може сматрати позитивним фактором 
сарадње за саветодавномс службом.   

Као и случају осталих типова газдинстава, и код газдинстава „пред одлуком“ је спремност за удруживање 
ниска:  

„Пошто је газдинство мало, нема уговорене производње, изузев за соју. Део производа 
пласира кроз стоку или на тржишту. Још увек није спреман за удруживање, али највећи 
проблем види у недостатаку задруге у селу“ (мешовито газдинство „пред одлуком“, Сремска 
Митровица), 

„Фармер није склон удурживању, има склоност ка иновирању, није неповерљив при давању 
података. Проблем је што фармер нема наследнике“ (чисто пољопривредно газдинство 
„пред одлуком“, Рума). 

Тип 4: „остарела“ породична газдинства  - Овом типу газдинстава припада најмањи број анализраних 
породичних газдинстава у Војводини (свега 4,9%, односно, 54 газдинства). Међу њима знатно је већи број 
газдинстава која су оријентисана искључиво на пољопривредну производњу (80%). На „остарелим“ 
газдинствима живи укупно 194 чланова или свега 4,2% од укупног броја чланова анализираних газдинстава 
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у Војводини. У односу на друге типове, међу овим газдинствима присутно је знатно више самачких 
домаћинстава (18,5%), као и домаћинстава која чини брачни пар без деце (16,7%). На основу оваквог 
састава домаћинстава очекиван је и веома висок индекс старења, највиши међу свим анализираним 
типовима газдинстава225 (3,54). На три активна члана „остарелих“ газдинстава „долази“ један неактиван. У 
структури радне снаге већи је број активних мушкараца (54,5%), мада је стопа активности женског 
становништва већа (75,6%). Ово је, пре свега, резултат продужене стварне радне активности жена у 
пољопривреди с обзиром да мањи број њих има пензију, као и резултат овде примењеног одређења 
радноактивних чланова. Пензионери чине 10% од укупног броја чланова ових газдинстава, а од тога је тек 
трећина жена што их ставља у позицију израженог ризика од сиромаштва, али и социјалне искључености 
уопште.    

У структури укупно расположиве радне снаге, тек сваки десети члан „остарелих“ газдинстава је активан ван 
газдинства чиме се ова газдинства стврставају на зачеље. У образовној структури радне снаге преовлађују 
они са завршеном средњом школом, али се уочава значајно учешће чланова са основним образовањем. У 
односу на образовну структру радноактивних чланова „формираних“ и породичних газдинстава „пред 
одлуком“, међу члановима „остарелих“ газдинстава мањи је број оних са вишим и високим образовањем 
(6,3%). Уједно, на „остарелим“ газдинствима свега 5% од укупног броја радноактивних има пољопривредно 
образовање. Ово указује да на то да на овим газдинствима процес професионализације рада у 
пољопривреди, заправо, није ни започео. 

Табела 5.4. Нека обележја породице и домаћинства „остарелих“ породичних газдинстава у Војводини, с обзиром на 
то да ли газдинство има потенцијалног наследника 

Обележје 
Газдинства која немају 

потенцијалног 
наследника 

Газдинства која имају 
потенцијалног наследника 

Укупно газдинстава  25 (46,3%) 29 (53,7%) 

Укупно чланова  51 143 

Просечно чланова  2,0 4,9 

Прос. старост кућедомаћина 68,9 година 69,3 године 

Индекс старења  13,0 2,17 

Стопа сукцесије - 1,5 

Стопа радне активности   76,5% 63,6% 

Стопа активности у пољопривреди 82% 89% 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Одговор на питање због чега је изостала смена генерација на овим газдинствима треба тражити у два 
могућа правца. Један се односи на то да ће се ова газдинства прикључити групи оних на којима нема 
наследника, односно, да ће се „угасити“ смрћу кућедомаћина. Други правац подразумева да је у овим 
породицама још увек присутна традиционална структура управљања и одлучивања. Делимично, одговор 

                                                           
225 Индекс старења чланова остарелих мешовитих газдинстава износи 2,2, док исти индекс за чланове остарелих чисто 
пољопривредних газдинстава износи чак 4,4.  
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на ово питање могуће је пронаћи и у социо-културним обележјима ових газдинстава. У табелама 5.4.-5.6. 
упоредно су приказана нека од главних социо-културних обележја ових газдинстава према томе да ли на 
газдинству има наследника. Како је реч о релативном малом броју газдинстава неоправдано је изводити 
закључке, али наведене карактеристике могу да илуструју и наговесте неке проблеме и питања која би 
могла бити предмет исцрпнијих руралносоциолошких и агроекономских истраживања.  

Ако се под наследником подразумева лице старије од 18 година, са завршеним школовањем које нема 
трајно запослење ван газдинства већ је примарно радноактивно у пољопривреди на газдинству и млађе је 
најмање 15 година од кућедомаћина, онда међу „остарелим“ газдинствима у Војводини на више од 
половине има наследника (53%). Стопа сукцесије на овим газдинствима износи 1,5. Међу наследницима 
нешто је више мушкараца (52%). У односу на сроднички однос према кућедомаћину, очекује се да 
„остарела“ газдинства у највећем броју наследе синови (44% од укупног броја наследника). „Остарела“ 
газдинства на којима има наследника показују повољнија социо-културна обележја породице и 
домаћинства у односу на она газдинства на којима нема наследника. Тако, на овим газдинствима живи 
скоро три пута више чланова домаћинстава. Док су „остарела“ газдинства без наследника у просеку 
двочлана, на газдинствима са наследником живи чак 4,9 чланова домаћинства (што је приближно исто 
просечном броју чланова домаћинстава осталих типова газдинстава са наследником). Индекс старења на 
„остарелим“ газдинствима са наследником износи 2,17, док на газдинствима без наследника износи чак 
13,0. Овако енормно висок индекс старења у овом подтипу газдинстава јасно указује на одсуство 
способности за биолошку репродукцију. Како је пољопривреда породично занимање, односно, занимање 
које се најчешће наслеђује, то је јасно да ова газдинства нису способна ни за социјалну репродукцију. С 
обзиром на улогу коју социјална репродукција има у дугорочном планирању и одлучивању о 
инвестицијама у производњи, јасно је да у случају „остарелих“ газдинстава без наследника у питање се 
доводи и сама економска репродукција, а посебно њихов однос према модернизацији рада у 
пољопривреди. 

„Остарела“ газдинства са наследником располажу са нешто више од половине (53,9%) укупног земљишног 
фонда ових газдинстава. Иако је било очекивано да ће просечна величина укупног поседа ових газдинстава 
бити већа, уочава се да између ова два подтипа „остарелих“ газдинстава нема разлике. Међутим, разлике 
између „остарелих“ газдинстава са и без наследника присутне су у просечној величини поседа у 
власништву и закупу. Тако, „остарела“ газдинства која немају наследника располажу већим просечним 
површинама у власништву што може да укаже на то да није било деобе поседа између (више) могућих 
наследника (Таб. 5.5.). Веће просечне површине у власништву резултат су и тога што међу „остарелим“ 
газдинствима без наследника више чисто пољопривредних газдинстава.  
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Табела 5.5. Нека обележја земљишног поседа и прозводње на „остарелим“ породичним газдинставима у Војводини, 
с обзиром на то да ли газдинство има потенцијалног наследника 

Обележје 
Газдинства која немају 

потенцијалног наследника 
Газдинства која имају 

потенцијалног наследника 

Укупно коришћено земљиште 704,98 ha 823,45  ha 

Просечна величина земљишног поседа 28,2 ha 28,3 ha 

У власништву (просек) 20,4 ha 16,2 ha 

У закупу (просек) 7,7 ha 12,2 ha 

Укупно коришћено земљиште/радно активни 22,7 ha/радно активни 10,2 ha/радно активни 

Број газдинстава која не узимају земљу у закуп 9 газдинства 3 газдинства 

Распон [1 ha; 135 ha] [3,5 ha; 128 ha] 

Намера куповине земље 76% газдинства 83 % газдинства 

Структура производње 

1. биљне културе (100%) 
ратарство (96% газдинстава)  
крмно биље (28% газдинстава)  
повртарство (16% газдинстава) 
2. сточарство (100%) 
свињарство (40%) 
говедарство (24%) 

1. биљне културе (100%) 
ратарство (100% газдинстава) 
крмно биље (38% газдинстава) 
повртарство (14% газдинстава) 
воћарство (14% газдинстава) 
2. сточарство (100%) 
свињарство (52%) 
говедарство (52%) 

Извор прихода 
84% чисто пољопривредна 

16% мешовита 
75% чисто пољопривредна 

25% мешовита 
Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

С друге стране, код „остарелих“ газдинстава са наследником већи број њих узима земљу у закуп и то 
закупљује веће површине (како укупно, тако и у просеку по газдинству) чиме се превладава мањак 
недостатка земље у власништву („Газдинство са малим земљишним поседом. Произвођач узима у закуп 
парцеле и тако успева да одржава имање, има амбицију да докупљује земљу.“ – „остарело“ чисто 
пољопривредно газдинство, Панчево). Такође, међу овим газдинствима са потенцијалним наследником 
већи број њих има намеру да инвестира у куповину земље („Посед је уситњен, али фармер има намеру да 
укрупни посед куповином и заменом земљишта. Из године у годину, фармер повећава земљишни посед. 
Куповином новог већег трактора настаје могућност за обраду већих површина земљишта“ – 
„остарело“ чисто пољопривредно газдинство, Рума). 
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Табела 5.6. Нека обележја техничке основе рада на „остарелим“ породичним газдинставима у Војводини, с 
обзиром на то да ли газдинство има потенцијалног наследника 

Обележје 
Газдинства која имају 

потенцијалног наследника 

Газдинства која немају 
потенцијалног 

наследника 

Просечна старост трактора 22,6 година 23,1 година 

Просечна јачина трактора 38 – 66 kW 38 – 66 kW 

Просечно трактора по газдинству 2,3 1,6 

Пружа услуге механизацијом 10 газдинстава  (34,5%) 7 газдинстава  (28%) 

Недостаје механизација 26 газдинстава (89,7%) 21 газдинство (84%) 

Намера да се набави механизација 24 газдинства (82,8%) 21 газдинство (84%) 

Заједничка набавка 5 газдинстава (17,2%) 3 газдинства  (12%) 

Проблеми у одржавању 9 газдинстава (31%) 9 газдинстава  (36%) 

Извор: Систем информација у пољопривредном саветодавству Војводине; прорачун аутора 

Иако се ради о малом броју газдинстава на основу којих је, како је истакнуто, неоправдано доносити опште 
закључке, може се рећи да постојање наследника има утицај на техничку основу рада „остарелих“ 
газдинства у Војводини. Тако, газдинства овог типа са наследником више пружају услуге другима, што 
посредно указује на њихову бољу опремљеност механизацијом (у квантитативном и квалитативном 
погледу). Такође, ова газдинства имају мање проблема у одржавању своје механизације: 

„Газдинство је опремљено са свом неопходном механизацијом за личне потребе. 
Механизација је старијег датума производње, али је доста очувана, добро изгледа и добро 
служи намени. Редовно одржавање и мање оправке се раде у сопственој режији на 
газдинству“ („остарело“ чисто пољопривредно газдинство са наследником, Бачка Топола).  

„Добро опремљен машински парк са врло мало недостајућих машина или опреме. Сигурно ће 
фармер у блиској будућности донети одлуку да и те недостатке отклони. Велика пажња се 
поклања одржавању опреме и машина“ („остарело“ чисто пољопривредно газдинство са 
наследником, Панчево).  

Сарадњу „остарелих“ газдинстава у Војводини са саветодавном службом обележио је благи раст броја 
газдинстава овог типа која су сарађивала са саветодавном службом (+16%). У истом периоду, број савета ће 
увећан за ¼ што указује на важност саветодавне службе као често јединог извора информација за овај тип 
газдинстава. Највећи број размењених савета, односно, знања и информација тиче се ратарске 
производње и то посебно у вези економских аспеката ратарске производње, сетве и садње и избора 
сортимента. „Остарела“ газдинства су најмање заинтересована за удруживање, што се показује и кроз 
структуру савета (свега 0,6% од укупног броја савета). Потреба за техничко-технолошким знањима и 
информацијама је у случају ових газдинстава нешто израженија у односу на остале типове газдинстава што 
може да укаже на слабије коришћење других извора информација, као и недостатак знања о савременим 
агротехничким мерама.      
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За разлику од „остарелих“ газдинстава без наследника која бележе пад у броју газдинстава која сарађују са 
саветодавном службом (-16%), број „остарелих“ газдинстава са наследником који учествују у саветодавном 
раду се овећао за скоро 1/4. Постојање наследника на поседу условљава битно различит однос према 
модернизацији рада у пољопривреди, а тиме и мотивацију за дифузијом знања и иновација. Ово потврђује 
и податак о броју датих савета. Тако се број датих савета „остарелим“ газдинствима са наследником увећао 
за чак 1/3, док се број савета датих „остарелим“ газдинствима без наследника смањио за 1/3 што указује на 
пад интересовања ових газдинстава за дифузију знања и иновација. Уједно, ово може да укаже и на 
смањену заинтересованост саветодаваца за рад са овим газдинствима јер су њихови кућедомаћини мање 
спремни на сарадњу, слабије прихватају добијене савете, теже се опредељују за промене у начину и 
организацији рада и сл. 

„Искусан пољопривредни произвођач који разуме проблематику, али са резервом прихвата и 
примењује дате препоруке и савете“ („остарело“ чисто пољопривредно газдинство без 
наследника, Бачка Топола). 

„Није склон ризику у производњи“ – „остарело“ чисто пољопривредно газдинство без 
наследника, Сремска Митровица). 

Уочавају се и разлике у структури типа тражених информација, посебно када је реч о тзв. економским 
саветима. Економски савети чине 22% од укупног броја датих савета „остарелим“ газдинствима са 
наследником и 18,5% од укупног броја датих савета „остарелим“ породичним газдинствима без 
наследника. Ово указује на већи степен тржишности „остарелих“ газдинстава са наследником, што је добра 
претпоставка за процену мотивације ових газдинстава за модернизацију рада у пољопривреди 
(„Газдинство традиционално пољопривредно где истовремено привређују три генерације. Извесно је да 
ће доћи до даљег развоја и имају све шансе да прерасту у пример добро организованог и успешног 
сељачког газдинства“ – „остарело“ чисто пољоривредно газдинство, Панчево).  

 

----------- : ----------- 

 

Покушај стварања типова газдинстава која сарађују са саветодавном службом само је један од корака у 
прилагођавању процеса дифузије знања и иновација. Овакав приступ има и своје теоријско, али и сасвим 
практично оправдање. Постављање дифузије знања и иновација у контекст социо-културних обележја 
газдинстава подразумева да се у обзир узму: релевантне карактеристике оних који доносе одлуке, питање 
наследника на поседу, као и присутност и обележја намере да се инвестира у производњу. С теоријског 
аспекта, овакав начин гледања на улогу дифузије знања и иновација у модернизацији рада на породичном 
газдинству иде у сусрет новом поимању модернизације. То више није послератна, продуктивистички 
оријентисана модернизација која има за циљ само повећање количине добијених производа по јединици 
производње (како би се прехранило растуће становништво) и да, заправо, наметне индустријски начин 
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рада у пољопривреди (van der Ploeg, van Dijk, 1995: 137). Оваква модернизација диригована „споља“ 
можда јесте барем делимично и друштвима која су могла да је приуште решила проблем исхране растућег 
становништва, али је, на дуги рок, довела до стварања расцепа у самом ткиву сеоских заједница које је, на 
крају, условило њихову зависност од глобалног и/или урбаног, као и све већи раскорак у степену 
развијености.  

Овде се, на против, говори о модернизацији која полази и завршава са јачањем социјалне виталности 
породичног газдинства која отвара могућност за развој руралног предузетништва, јача друштвену 
атрактивност сеоске заједнице и сл. Истраживање дифузије знања и иновација у односу на социо-културна 
обележја породичних газдинстава у складу је и са актерском оријентацијом новог поимања 
модернизације. Тако, док је „стара“ модернизација била фокусирана на улогу државе, науке и индустрије, 
„нова“ модернизација ставља акценат на сељака/фармера и сеоску заједницу као нераскидиво јединство. 
Међутим, то не значи да је улога ових актера запостављена. Напротив, њихова улога посматра се сада у 
оквиру идеје о систему иновација и мрежи актера који су укључени у овај систем. 

Посматрање дифузије знања и иновација као чиниоца модернизације у контексту социо-културних 
обележја породичних газдинстава нужно је и са аспекта реалне хетерогености структура руралних 
заједница, као и самих газдинстава. Зато су истраживања farming система први корак у разумевању 
потреба за модернизацијом и њених чинилаца. Како истичу ван дер Плег и ван Дијк (van der Ploeg, van Dijk, 
1995: 258) „стара“ модернизација није успела да угуши аграрну и руралну разноликост. Аутори исправно 
закључују да „сваки начин бављења пољопривредом има своје производне циљеве који варирају од начина 
до начина. Стога је важно уочити да су начини бављења пољопривредом заправо релациони. Сваки 
начин бављења пољопривредом обухвата специфичан нормативан поглед на развој газдинства који 
укључује специфичне начине рада и посебне начине коришћења природних и социјалних ресурса“ (van der 
Ploeg, van Dijk, 1995: 258). Ако се зна да су знања и иновације које се „нуде“ сељацима/фармерима 
униформне, онда се поставља питање како се у условима изразите аграрне и руралне хетерогености може 
очекивати да њихова дифузија буде успешна и окидач за модернизацију рада на газдинству. Управо у том 
контексту, друштвено организована дифузија знања и иновација кроз demand driven саветодавство и 
партиципацију друштвених актера који су укључени у процес производње, а посебно сељака/фармера 
може бити начин да се обезбеди континуитет репродукције породичних газдинства.    

Како истиче ван дер Плух, пољопривредна производња није само пуко извршавање радних операција већ 
је реч о креирању и репродуковању специфичног начина производње у коме се на јединствен начин 
повезују и трансформишу односи газдинства и окружења у коме обавља своју производњу (van der Ploeg, 
1985: 5-6). Истраживањима farming система донекле је покушана да се исправи униформност знања,  
иновација и начина на који се преносе. Међутим, предност ових истраживања јесте уједно и њихово 
ограничење. Фокусирањем на газдинство, истраживања farming система као да су изоставила из анализе 
широк спектар друштвених утицаја која се односе на локалну сеоску заједницу, тржиште, аграрну политику, 
саветодавну службу и сл. са којима су ова газдинства у непрестаним односима. Зато је одређивање типова 
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породичних газдинстава могуће решење јер се газдинства не идентификују само преко производње којом 
се баве, већ (пре свега) преко социо-културних обележја оних који се пољопривредом баве и од ње живе, а 
која су резултат деловања друштвених услова у којима домаћинство и породично газдинство егзистирају.  

У стално и брзо промењивим околностима у којима егзистирају савремена породична газдинства, дифузија 
знања и иновација није од пресудног значаја само за модернизацију рада у пољопривреди, већ и за 
унапређење укупних развојних потенцијала сеоских заједница. И овде, као и у случају производње на 
породичним газдинствима, способност прилагођавања на нови контекст постаје од незамењивог значаја. 
Како ће се појединац, група или друштво у целини прилагодити зависи од тога чиме располажу и колико 
знају о ономе чему треба да се прилагођавају. Стога, знања и иновације представљају spiritus movens самог 
процеса модернизације. У том контексту, развој сеоских заједница могао би да се посматра као 
кумулативна способност појединаца, друштвених група, породичних газдинстава, локалних сеоских 
институција и организација да артикулишу интересе од општег друштвеног значаја, да их дефинишу у 
форми циљева те да на основу унутрашњих развојних потенцијала мобилишу све доступне ресурсе не би 
ли дефинисане циљеве остварили те тако допринели унапређењу квалитета живота у заједници. 

На основу наведеног, може да се закључи да је способност адаптације, базирана на обележјима социјалне 
виталности и начинима да се она унапреди, кључан чинилац репродукције породичних газдинстава. 
Овакво становиште иде у сусрет системском приступу у анализи могућности за модернизацију рада на 
породичним газдинствима. Наиме, адаптибилност није ништа друго до могућност да газдинство као 
отворен еколошки, економски и социјални систем (Conway, 1987: 96; наведено према: Noe, Alroe, 2003: 6) 
што је ефикасније могуће (тј. са минималним утрошцима) амортизује евентуалне тензије између 
„спољашњих“ и „унутрашњих“ елемената притом максимално акумулирајући корисне ефекте, односно, 
јачајући своју социјалну виталност. 

У истом контексту, може да се говори и о сеоским заједницама. Тако, процес дифузије знања и иновација 
зависи и од обележја адаптибилности сеоских заједница, пре свега, обележја руралне структуре, а затим и 
степена отворености и социјалне искључености што утиче на обележја социјалне комуникације заједнице 
као односа система са окружењем.  

Истраживања промена услова у којима се одвија пољопривредна производња у савременим друштвима 
западне Европе у последње три деценије указују на постпродуктивистичку парадигму. Потер и Тилзи 
(Potter, Tilzey, 2005: 16, наведено према: Wilson, 2007: 97) дефинишу постпродуктивизам као „емпиријски 
опис начина производње (као и пратећих мера подршке и дискурса) који настоји да се дистанцира од 
традиционалног модела пољопривредних система великих инпута и аутпута, као и агроцентричног 
модела породичног газдинства и руралне економије који су доминирали ЗАП-ом (Заједничком аграрном 
политиком – прим. аут.) током последњих 40 година“226. Кључна карактеристика овог концепта јесте да 

                                                           
226 Насупрот овоме, стоји одређење продуктивизма као „посвећености интензивној, индустријски организованој 
и експанзивној пољопривреди базираној на државној подршци аутпуту и растућој производњи. Продуктивизам је 
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европски фармер данас поново постаје сељак. Наиме, начела продуктивистичке ере (специјализација, 
интензификација и концентрација) показала су се неодрживим у условима ризичних друштава, економске 
кризе и потребе да се смањи јаз између руралног и урбаног, као и да се омогући равномеран регионални 
развој. Постпродуктивизам истиче да рурална економија, као један од кључних фактора задржавања 
становништва у селу, не може да буде базирана само на пољопривреди. Уједно, и сама пољопривреда 
мора да се мења у складу са новим захтевима тржишта, али и новим циљевима аграрне политике која 
одсликава нове потребе друштва.  

У складу са овим, поставља се питање каква је улога породичног газдинства у развоју сеоских заједница. 
Постпродуктивизам подсећа на значајне предности породичног газдинства над нпр. пољопривредним 
предузећем. Газдинство располаже доступном радном снагом која је прилагодљива промењивим 
условима рада на газдинству. То је радна снага коју не треба контролисати јер „ради за себе“ (Calus, 
Lauwers, 2009: 8). Уједно, газдинство располаже јефтином радном снагом која је спремна на неплаћени рад 
и сл. Заправо, суштинска предност породичног газдинства је у томе што оно користи различите стратегије 
за опстанак у промењивим еколошким, економским, друштвеним условима. Управо зато, од породичног 
газдинства се много и очекује.  

Постпродуктивизам пред породично газдинство ставља захтев за новом формом предузетништва. То више 
није предузетништво у оквирима економије величине (economy of scale) већ нов поглед на економску 
репродукцију у оквиру економије обима (economy of scope), као и економије синергије (economy of 
synergy). Зато је у овим условима питање улоге знања и иновација као чиниоца модернизације рада од 
кључног значаја. Сељак се сада много више прилагођава промењивим условима у којима делује његово 
газдинство. Овде се, пре свега, мисли на тржиште, мере аграрне политике, али и на познавање осталих 
актера у развоју сеоских заједница. Постпродуктивизам, заправо, је период транзиције саме 
пољопривреде, породичних газдинстава, али и свих осталих актера у пољопривреди и руралној економији. 
Како би смањио трошкове производње, односно, трошкове трансакције, трансформације и менаџмента 
(van der Ploeg, van Dijk, 1995: 24-25), сељаку су потребне разноврсне информације. Осим што потреба за 
информацијама расте у квантитативном погледу, она постаје и све разуђенија па се тако може говорити о 
техничко-технолошким, менаџерским, информацијама које се односе на планирање, информацијама о 
кретањима цена инппута и аутпута, захтевима потрошача,  законској регулативи, стандардима квалитета у 
производњи, мерама подршке, могућностима удруживања и сл. Поред ових, у постпродуктивистичким 
условима, као и условима мултифункционалне пољопривреде, сељаку требају и информације које нису 

                                                                                                                                                                                                            
усмерен на модернизацију „националног газдинства“ посматрану кроз призму раста продуктивности. Под 
придуктивистичким режимом овде се подразумева мрежа институција оријентисаних на повећање производње 
хране из домаћих извора што је постало најважнији циљ политике руралног развоја после II светског рата. Ово се 
односи како на министарство пољопривреде, тако и на остале државне институције , као и на добављаче инпута 
у производњи, финансијске институције, R&D центре итд. који су омогућавали и олакшавали континуирани раст 
пољопривредне производње“ (Lowe et al., 1993: 221, наведено према: Wilson, 2001: 78). 
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директно везане за пољопривреду, али јесу у функцији економске репродукције газдинства. Осим овог, 
данас све више долази до изражаја потреба за информацијама и знањима који се односе на неекономску 
репродукцију породичног газдинства па се тако говори о померању од пољопривредног ка руралном 
саветодавству. С друге стране, сељаку се нуде различити извори знања и информација – од дифузних 
(неорганизованих) до друштвено организованих и координираних. У том обиљу потреба и (лажних) 
понуда, сељак мора бити веома опрезан у избору извора информације, као и саме процене њене 
актуелности, потпуности, адекватности и сл. јер од овог избора зависи могућност адекватног управљања 
трошковима, а тиме и оптималног манипулисања расположивим ресурсима за репродукцију породичног 
газдинства.  

Ако се ови општи теоријски ставови транспонују на савременог српског сељака, пољопривреду и село, онда 
се у њиховој провери нужно мора поћи од следећег питања: како савремено српско друштво види 
пољопривреду, као и каква су очекивања од пољопривреде и села. У Србији постоји двострук однос према 
пољопривреди и селу: с једне стране, за пољопривреду се често истиче да је наша извозна шанса, један од 
„кључева опоравка села и економије“, истичу се, притом, компаративне предности српске пољопривреде и 
сл. С друге стране, Србија као да се стиди чињенице да је у доброј мери земља сељака. Под овим се не 
мисли само на просте статистичке податке о учешћу тзв. доминантно руралних подручја или руралног 
становништва, већ на суштинску повезаност са руралним, као и присутне руралне обрасце у свакодневном 
животу. Ова амбивалентност доживљаја у многоме „кошта“ пољопривреду и село, а тиме и целокупно 
друштво.  

И само рурално и аграрно ткиво српског друштва показује тенденцију ка поларизацији. С једне стране, 
Србију понајвише карактеришу села у демографском пражњењу, мали поседи породичних газдинстава, 
остарело сеоско и пољопривредно становништво, недовољно образовни пољопривредници, недовољна 
техничка опремљеност газдинстава, ниска продуктивност, слаба тржишност, ограничене предузетничке 
склоности и могућности сеоског и пољопривредног становништва, недовољна инфраструктурна и 
супраструктурна опремљеност и сл. С друге стране, посебно у Војводини, као и уз веће урбане центре, у 
извесном делу сеоских насеља бележи се пораст броја становника у последњој међупописној декади227, 
постоје породична газдинства која показују предузетничке склоности како у пољопривреди, тако и у 
ванпољопривредним делатностима, газдинства која располажу довољном радном снагом, релативно 
добром техничком опремљеношћу. Таква газдинства су уједно спремна да инвестирају у модернизацију 
рада кроз образовање радне снаге (посебно, наследника) и улагање у производне факторе (нпр. куповина 
земље, механизације, изградња објеката, куповина стоке, увећање трајних засада, покретање новог 
породичног посла ван пољопривреде и сл.). Уједно, ова, може се рећи, прогресивна породична газдинства 
тржишно су оријентисана чему у многоме доприноси и близина урбаног центра као локалног тржишта 
производних инпута и аутпута. Један део ових газдинстава оријентисан је искључиво на пољопривреду. 

                                                           
227 Тако, на подручју Војводине, у чак 37% сеоских насеља бележи се пораст броја становника у 2002. години у односу 
на број становника у 1991. години (Статистички годишњак 2010, 2010: 70). 
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Међу њима посебно се издвајају они са специјализованом производњом на великим површинама или са 
већим бројем грла стоке, као и они који се баве специфичим производњама (нпр. повратраска, органска, 
виноградарска производња). Дуги део чине мешовита породична газдинстава код којих се управо дуалност 
прихода појављује као дуготрајни фактор опстанка и која, како је показало и ово истраживање, располажу 
једнако вредним развојним потенцијалима.  

Наведене крајности указују да би постсоцијалистичка трансформација требало да буде период (коначног) 
решавања вечитог питања о томе шта се жели од села и пољопривреде. Како је период трансформације 
„болан“ и тегобан, закаснео и не одвија се увек по плану, а „потппомогнут“ изложеношћу неповољним 
глобалним економским процесима, криза у којој се налази савремено српско друштво додатно продубљује 
јаз између урбаног и руралног. У таквим условима, село и пољопривреда се ретрадиционализују настојећи 
да на тај начин осигурају опстанак и ублаже кризу. Уједно, и део урбаног становништва са руралним 
пореклом прибегава ретрадиционализацији као стратегији опстанка што значи повратак пољопривредној 
производњи за сопствене потребе и као делу неформалне економије (Митровић, 2004: 211).  

С обзиром на то да ово није ламен над судбином српске пољопривреде и села, онда би се питање о томе 
шта се жели од села и пољопривреде могло преформулисати у упитаност о томе да ли је и како могуће 
оформити критичну масу социјално виталних, предузетнички оријентисаних породичних газдинстава која 
ће имати улогу покретача умрежавања локалних друштвених актера ради јачања социјалне виталности 
како сеоске заједнице, тако и самих газдинстава. Као што је истраживање и показало, на подручју 
Војводине постоји известан број породичних газдинстава која могу да послуже за формирање ове критичне 
масе. Међутим, како с правом истиче Митровић „оваква газдинства само потенцијално су витална и 
перспективна, јер у постојећем глобалном економском систему и с обзиром на текућу аграрну 
политику она нису у прилици да остваре и увећају своје производне могућности“ (Митровић, 2004: 213). 
Ово јасно указује на важност контекста у коме се планира и/или одвија репродукција породичних 
газдинстава и, сходно томе, развој сеоских заједница. У овом случају, контекст чине закаснела и отежана 
постсоцијалистичка трансформација, постепено укључивање у европско/светско тржиште, превласт 
дневно-политичких размирица над успостављањем политичког консензуса око национално важних 
питања, поларизовано рурално ткиво и сл.  

Између опстанка и развоја породичног газдинства и сеоске заједнице могао би се ставити знак једнакости. 
„Јако“ газдинство, односно, породично газдинство са јасном (предузетничком) оријентацијом у 
производњи, са реално одмереним унутрашњим развојним потенцијалима и планом обезбеђивања 
осталих потребних развојних drivera, у релативно стабилним друштвеним условима, чини интегративно 
језгро сеоске заједнице. У интеракцији са другим (пре свега) локалним актерима, породично газдинство 
свој интерес за репродукцију пресликава на оквир сеоске заједнице сматрајући је друштвено пожељним 
оквиром за задовољење потреба сопствених чланова. Постојање интереса за останком у сеоској заједници, 
као последица социјалне виталности породичног газдинства, производи јаче умрежавање локалних актера 
ради остваривања циљева чиме се непосредно утиче на јачање социјалне виталности саме сеоске 
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заједнице. С друге стране, јака сеоска заједница представља социјални магнет како за оне који ту већ живе 
(Petrović, Samardžija, Janković 2005: 465), тако и за део урбане популације (ово посебно показују искуства 
рерурализације/контраурбанизације земаља Западне Европе – Fielding, 1982; Halfacree, 2012).  

Ако се на уму имају ограничени ресурси којима располаже српско друштво, могуће је поставити следеће 
питање: да ли и како дифузија знања и иновација доприноси развоју сеоских заједница? Јасно је да је 
одговор на ово питање позивитиван и, барем на теоријском плану, веома једноставан. Ако се пође од 
премисе о породичном газдинству као систему, али и подсистему у оквиру сеоске заједнице, онда јасно 
следи да под претпоставком потражње и понуде релеватних знања, иновација и информација који круже 
између актера (различитих подсистема у руралном окружењу и у систему пољопривредне производње), 
газдинство које их усваја надограђује своје унутрашње развојне потенцијалне и јача социјалну виталност. 
Овакво тумачење односа породичног газдинства, с једне стране, и развоја сеоских заједница, с друге 
стране, упућује на закључак да се дифузија знања и иновација, без обзира на промењену улогу 
пољопривреде у постпродуктивистичкој ери, може сматрати једним од кључних drivera развоја. Дифузија 
знања и иновација се посматра као чинилац који доприноси компаративној предности породичних 
газдинстава, пољопривреде и руралне економије у целини. Притом, данас се више никако не може 
говорити о линераном моделу дифузије знања и иновација, као ни о једнообразном знању које потиче из 
јединственог извора, већ су знања и иновације која су потребна газдинствима за модернизацију рада, а 
тиме и активирање развојних потенцијала укупне заједнице веома разноврсна, потичу из различитих 
извора различите важности. Дифузија знања и иновација данас није само трансфер од субјекта А до 
субјекта Б, већ је реч о континуираном процесу размене информација између свих актера који су повезани 
са руралним и који учествују у систему пољопривредне производње.  

Кључно питање за модернизацију рада на породичним газдинствима, а тиме и за сеоске заједнице јесте 
која знања и иновације су потребне да би процес модернизације започео и/или се убрзао и резултирао 
жељеним циљем. Ово питање је суштинско када је реч о улози државе у овом процесу. Одговор на 
постављена питања треба тражити у контексту. Како истиче Хол (Hall, 2007: 16) „јасно је да пољопривреда 
улази у еру рапидних промена тржишта, технолошких, социјалних и еколошких услова који се развијају 
на често непредвидљив начин. То је период у којем ће заједнички разум, виспреност заменити центре 
изврсности и где ће способност ефективне примене знања као одговор на промењиве услове 
дефинисати отпорност држава на глобалне шокове“. Контекст, при том, подразумева обележја 
окружења у коме систем делује и пројектује своје развојне циљеве. Јасно је да је контекст веома сложен 
јер подразумева и обележја других (под)система са којима је систем у интеракцији. Управо због важности 
контекста јасно је да се, под претпоставком да нас заиста интересују могућности и ефикасност процеса 
модернизације рада на газдинствима, постави и питање организације дифузије знања и иновација у 
српској пољопривреди данас. Полази се од претпоставке да дифузија знања и иновација мора бити 
друштвено организована. То значи да друштво, преко државе и надлежних државних институција, треба да 
развије одговарајућу мрежу међусобно повезаних актера који ће делујући у систему пољопривредних 
иновација омогућити размену знања и информација.  
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Увидом у основна обележја система пољопривредних иновација у Србији данас може да се закључи да 
овај карактеришу бројност актера, њихова хетерогеност (у погледу организованости, расположивих 
развојних потенцијала, моћи и утицаја), али и да између њих не постоји довољна функционална 
повезаност. Такође, у условима глобализације научно-истраживачког рада (размене знања, искустава, 
повезивања истраживача на заједничким пројектима и сл.), систем пољопривредних иновација у Србији 
треба посматрати и као, мање или више, функционалан део ширег система. Како истичу Петровић и 
Јанковић (2010: 104) анализа система пољопривредних иновација у Србији је комплексан задатак. Притом, 
овај задатак могуће је вршити са неколико различитих аспеката: из позиције различитих актера у систему, 
из позиције група актера, из позиције најчешћих односа и сл228.  

Ако се на уму има већ речена важност друштвено организоване дифузије знања и иновација, онда би се 
могло делимично оправдати давање централне улоге саветодавној служби229. Тако, према подацима које 
наводе Петровић и Јанковић (2010: 107), саветодавци у Војводини највише сарађују са представницима 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као и са научно-истраживачким 
институцијама и са удружењима произвођача. С друге стране, саветодавци ПСС АПВ посебно наглашавају 
важност успостављања боље сарадње са представницима локалне власти (58,3% саветодаваца) што указује 
на потребу њихове интеграције као посредника између групе актера потражње (demand side) и групе 
актера понуде знања и иновација (supply side) (Klerkx, Leeuwis, 2008б). 

Питање посредника доводи до питања позиције саветодавне службе у систему пољопривредних 
иновација. Саветодавна служба постаје само један од актера у овом систему, односно, један од извора 
информација. Ако се посматра као посредник, онда је саветодавна служба само један од брокера који 
може да помогне у систематизовању потребе за одређеним знањима и иновација и њеном артикулисању. 
Заправо, са овим се саветодавна служба на неки начин скида са „трона“ стручности што се реперкутује у 
приморавању саветодавне службе да постане један од актера на тржишту знања и иновација у 
пољопривреди. Како ће у случају наше пољопривреде, држава барем у догледно време, финансирати рад 
саветодавне службе, то ће служба задржати део газдинстава са којима сарађује. Притом, јасно је да су 
државна/буџетска средства ограничена и да се из године у годину ограничавају што повлачи питање 
организације, кадровске структуре, опремљености и ефикасности у раду државних саветодаваца. Све ово 
доводи до питања ко ће, на дужи рок, бити циљна група у раду државног саветодавства, односно, колико и 
каква ће бити газдинстава са којима ће служба сарађивати. Чини се да је макар и делимична 
комерцијализација рада саветодаваца у државној саветодавној служби неминовност. У том контексту, 

                                                           
228 Систематска истраживања у овој области су од посебне важности. Код нас је систем пољопривредних иновација до 
сада научно истраживан из позиције саветодавне службе (Petrović, Janković, 2002; Samardžija, Petrović, Janković, 2003; 
Samardžija, Čobanović, Petrović, Janković, 2004; Petrović, Janković, 2010).  
229 Међутим, ово никако не значи да истраживање система пољопривредних иновација треба на овоме и да остане. 
Напротив, у контексту demand driven саветодавства од пресудне је важности анализа система пољопривредних 
информација из позиције сељака/фармера као актера потражње за знањима и иновацијама. 
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поставља се питање препознатљивости службе и поверења у саветодавце што може бити пресудно са 
аспекта њиховог опстанка у систему пољопривредних иновација и активне улоге у дифузији знања и 
иновација.  

Питање посредника у систему пољоприврених иновација, као и постојање потражње (demand side) и 
понуде знања и иновација (supply side) доводи до питања односа моћи унутар мреже актера. Наиме, 
новији приступи дифузији знања и иновација изједначавају по важности (локално) знање сељака са 
научним и стручним знањем. Међутим, не треба заборавити да различити актери наступају са различитих 
позиција моћи, имајући притом различит степен унутрашње организације и располажући различитим 
ресурсима за остварење својих циљева. То значи да дифузију знања и иновација није могуће посматрати 
као процес који се одвија мимо вредносног контекста, одређених правила понашања, утврђених 
друштвених односа супер/субординације. Напротив, дифузија знања и иновација у пољопривреди у себи је 
дубоко вредносно обојен процес, јер је одлука о (не)прихватању одређене иновације или промене у нпр. 
начину производње на газдинству условљена управо вредносном оријентацијом оног/оних који одлучују, 
односима моћи унутар домаћинства, положајем газдинства у сеоској заједници, на тржишту и сл. 

Тако се у истраживању дифузије знања и иновација отвара још једно „питање за милион долара“: како ће 
се одвијати модернизација рада у пољопривреди на породичним газдинствима? С обзиром на циљеве 
дефинисане у Стратегији пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. 
године (2014) предност, када је реч, о државној подршци која је у овом процесу неминовна, имају крупна и 
комерцијална газдинства или, пак, они са специфичном производњом. То, заправо, значи да ће се 
наставити започети тренд поларизације аграрне и руралне структуре. Војвођанска газдинства (посебно она 
која су овде анализирана) су у предности у односу на већину породичних газдинстава из Централне Србије, 
посебно ако се посматрају њихова социо-културна обележја, инфраструктурна и супраструктурна 
опремљеност сеоских заједница. Оно што се са значајном сигурношћу може тврдити јесте то да ће 
сељацима бити потребна разноврсна знања, иновације и информације како би могли да планирају и 
организују производњу и буду конкурентни на тржишту. Исто тако, готово је извесно да ће чак и она 
газдинства која буду сарађивала са саветодавном службом бити приморана да потребна знања и 
информације траже самостално и из других извора, па (чак) и да за њих плаћају.  

Техничко-технолошка знања и иновације и даље представљају најтраженији тип информација међу 
сељацима, без обзира на њихова социо-културна обележја (старост, образовање, радну активност ван 
газдинства и сл.) и социо-културна обележја самог газдинства. Међутим, може се очекивати да ће међу 
сељацима све више расти потреба за знањима у области маркетинга, пласмана производа, њихове 
прераде, као и потреба за информацијама које се односе на заштиту животне средине (у складу са 
законском регулативном), стандарде квалитета, удруживање, мере аграрне политике и сл. (Petrović, 
Janković, Čikić, 2010: 97).  

Када се говори о demand driven приступу у саветодавству, често се истиче да потребу за одређеним типом 
знања и иновација диктирају економски захтеви, односно, кретања на тржишту. Чињеница је да сељак 
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уколико жели да буде конкурентан мора да „игра“ према тржишним правилима, па то онда подразумева и 
прилагођавање производње. Међутим, модернизација рада на породичним газдинствима неће се 
одвијати само према овом диктату, већ ће њен ток, брзина и, у крајњој линији, коначан исход бити 
одређени и социјалним потребама чланова породичних домаћинстава, управо због јединства живота и 
рада у пољопривреди. У условима постсоцијалистичке трансформације, социјални притисци на одвијање 
процеса модернизације рада на газдинству могу чак имати и јачи утицај на стратегију преживљавања. У 
том светлу, наша газдинства, посебно она која немају могућности за значајније укрупњавање поседа, а 
имају довољно радне снаге ближа су идеји постпродуктивизма и мултифункционалности пољопривреде, 
уз одговарајућу подрушку променама у начину рада.  

Међутим, први корак у одређивању потребе за одређеним типом знања, иновација и информација јесте 
одређивање типа газдинства на основу његових унутрашњих потенцијала за модернизацију рада, као и 
обележја окружења газдинства. Овде предложена типологија породичних газдинстава само је један од 
могућих начина откривања везе између мотива за модернизацију рада на газдинству, потребних знања и 
иновација, као и социокултурних обележја породичних газдинстава и њихових чланова. Ова, у суштини 
једноставна, типологија има за циљ да покаже аналитичке могућности оваквог приступа у планирању 
процеса дифузије знања и иновација, а тиме и планирању рада саветодавне службе као њеног 
институционалног и организационог израза. Суштина оваквог приступа јесте да, с једне стране, укаже на 
потребу децентрализације и контекстуализације у планирању дифузије знања и иновација кроз 
саветодавни рад и, с друге стране, да укаже на потребу промене приступа и метода у саветодавном раду. 
Наиме, у условима када наша саветодавна служба функционише са ограниченим финансијским и 
кадровским потенцијалима јасно одређивање циљне групе газдинстава у многоме повећава ефикасност 
организације саветодавног рада и шансе за успешну дифузију знања и иновација. Притом, како је показано, 
чак и у једној мањој и, споља посматрано, хомогеној групи газдинстава, као што су породична газдинства у 
Војводини, могуће је идентификовати уже подгрупе/типове газдинстава на основу њихових специфичних 
социокултурних обележја. Међутим, како саветодавни процес није једносмеран, већ се, како је истакнуто, 
одвија на више нивоа и кроз комплексну мрежу интеракција различитих актера у систему пољопривредних 
иновација, поставља се питање ко идентификује и формира циљне групе. Да ли је то саветодавац или су 
циљне групе породичних газдинстава унапред задате (у облику мање или више формалних удружења 
произвођача)? И једна и друга ситуација су могуће и обе захтевају велико умеће саветодавца да процени 
кохезивност групе, а тиме и њеног циља (без обзира да ли се ради о групном циљу или сродном, али 
појединачном циљу њених чланова) што суштински одређује и способност артикулације потребе за 
одређеним знањима, иновацијама и информацијама.  

Ако је већ истакнуто да у систему пољопривредних иновација, demand driven приступ има предност, онда је 
једно од базичних питања приликом анализе могућности за модернизацију рада на газдинствима и колико 
су наши сељаци сами спремни и способни да „траже“ знање. Наиме, циљ модернизације рада на нашим 
газдинствима није само повећање приноса или повећање прихода од пољопривреде или неке друге 
делатности која се одвија у оквирима породичног газдинства (ако се на уму има постпродуктивистички 
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захтев за диверзификацијом активности и прихода). Циљ модернизације рада на савременом српском 
породичном газдинству је развијање руралног предузетништва, а тиме и јачање локалног економског 
развоја. Ако се пође од овога, питање је колико су сада сељаци као самостални актери спремни да 
партиципирају у систему пољопривредних иновација. То је, заправо, питање њихове друштвене моћи и 
организованости што условљава њихове односе са осталим актерима у овом систему, посебно са онима 
који располажу потребним знањем, као и потребним (пре свега) финансијским средствима за 
модернизацију рада.  

У овом светлу треба сагледати улогу посредника у систему пољопривредних иновација. Наиме, под 
посредницима се подразумевају „организације или тела која делују као агенти или брокери у било ком 
аспекту иновационог процеса између свих страна које у њему учествују. Активности посредника 
обухватају помоћ у информисању о потенцијалим сарадницима, посредовање у трансакцијама између 
два и више учесника, медијацију између актера који већ сарађују, помоћ у проналажењу средстава и 
подршке процесу иновирања“ (Howells, 2006: 720). Саветодавна служба, при том, може да се посматра и 
као посредник, али и као актер понуде знања. Она није директни „произвођач“ знања (као што су то 
факултети, институти и сл.), али с обзиром да је чине стручњаци за поједине аспекте и/или типове 
пољопривредне производње или решавање других проблема са којима се сусрећу газдинства у 
модернизацији рада, саветодавна служба се налази на споју две базичне стране актера у систему 
пољопривредних иновација. Ово њену улогу чини додатно компликованом јер она, осим што нуди знања и 
информације на тржишту пољопривредних иновација, уједно треба да буде помоћ сељацима приликом 
артикулације сопствене тражње за знањем и иновацијама230, као и да управља процесом иновирања231 
(Klerkx, Leeuwis, 2008: 262).  

Ако се вратимо на то да је циљ модернизације рада на породичном газдинству развој предузетништва, то 
онда значи да се у условима савремене пољопривреде дешава обрт од оријентације на производњу ка 
оријентацији на тржиште и бизнис (Phillipson et al., 2004: 32; наведено према: Klerkx, Leeuwis, 2008: 366). То 
уједно значи да ново знање и иновације које се траже није више само фрагментарно знање и/или 
иновације о појединој нпр. агротехничкој мери, већ знање о целини процеса производње, његовим 
управљањем и последицама, како економским, тако и социјалним. Промене у потражњи знања и 
иновација неминовно ће условити и промене у самој саветодавној служби, како у погледу организације, 
тако и самих метода саветодавног рада. Јасно је да један саветодавац, без обзира на своју стручност и 

                                                           
230 Иако се ово може чинити најједноставнијим задатком у систему, заправо, од начина на који је иницирана, 
успостављена и на који се одвија размена информација између актера зависи и потреба за посредничком мрежом, 
као и начин њеног функционисања, као и сам менаџмент процеса. Улога посредника (брокера) и овде може бити од 
користи, посебно ако се на уму да је један од основних узрока проблема у функционисању целокупног система 
пољопривредних иновација последица ниже друштвене моћи и поимања аграрног и руралног као мање вредног. 
231 Менаџмент процеса иновирања, из позиције посредника, подразумева омогућавање размене потребних знања, 
иновација и информација у сложеном окружењу које чине секторске политике, законски оквир, инфраструктура, 
тржиште и сл. (Klerkx, Leeuwis, 2008: 262).  
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искуство у раду не може да буде релеватан извор свих или барем већине потребних информација које ће 
од њега тражити неки сељак. Стога се полази од тога да успешна модернизација рада на нашим 
породичним газдинствима може бити резултат тимског рада саветодаваца, где ће комплементарно 
деловање саветодаваца различитог стручног профила омогућити расветљавање проблема и препрека у 
модернизацији са различитих аспеката. То значи да би требало да се измени досадашња доминантна 
пракса индивидуалног начина рада (Petrović, Janković, 2010). С друге стране, измене у начину рада 
подразумевају и примену њима адекватних метода саветодавног рада. Према подацима које наводе 
Јанковић и Новаков (2015: 391), чак 90% саветодавног рада одвија се применом индивидуалних метода. 
Иако се често истиче да је овај метод рада најбољи с обзиром на то да је на овај начин саветодавац у 
потпуности фокусиран на проблеме једног произвођача, с правом се може поставити питање ефикасности 
таквог рада. У условима када саветодавна служба располаже ограниченим капиталом (и финансијским и 
људским), примена индивидуалног начина рада и индивидуалних саветодавних метода не може се 
сматрати оправданом, како са аспекта организације рада службе, планирања трошкова, али и процене 
коначних ефеката саветодавног рада (Чикић, Петровић, Јанковић, 2009: 582).  

Ако се опет вратимо на то да је циљ модернизације рада на породичним газдинствима развијање 
предузетништва, онда је јасно да дифузија знања и иновација не могу више само да се односе 
пољопривредне проблеме (још уже, техничко-технолошке проблеме у производњи), већ саветодавство 
подразумева проширивање проблема у правцу тзв. руралног саветодавства. Овакав тренд у потпуности 
одговара доминантној парадигми мултифункционалне пољопривреде и актуелним променама у руралним 
структурама и омогућава развијање унутрашњих потенцијала сеоских заједница да промене сопствено 
окружење у жељеном смеру. Притом, рурално саветодавство није намењено само породичним 
газдинствима, већ свим појединицима, удружењима, институцијама, организацијама, економским 
субјектима и сл. који функционишу на нивоу сеоске заједнице или у њеним оквирима остварују одређене 
интересе. Рурално саветодавство, по свом садржају, обухвата и пољопривредне теме, као и решавање 
проблема везаних за развој непољопривредних делатности и привлачење инвестиција, затим јачање 
положаја сеоских жена кроз њихово (само)запошљавање и удруживање, питање приступа тзв. друштвено 
осетљивих група социјалним сервисима (нпр. здравство, социјална заштита, образовање), решавање 
социјалноеколошких проблема и сл. Заправо, рурално саветодавство се бави оним проблемима који 
ремете функционисање и развој једне сеоске заједнице на исти начин на који се пољопривредно 
саветодавство суочава са проблемима који се тичу модернизације пољопривредне производње.       

Све наведено указује на потребу темељне реформе не само пољопривредног саветодавства, већ нашег 
целокупног система пољопривредних и руралних иновација. Да би ова реформа била могућа, односно, да 
би се овај заокрет догодио, потребно је да се остваре најмање два услова: први подразумева да држава 
буде јасна у дефинисању развојних циљева и механизама, а други се односи на радикални прекид са ad 
hoc праксом рада на модернизацији пољопривреде и унапређењу социјалне виталности сеоских насеља. 
Само на основу ових предуслова, могуће је обезбедити секторско и актерско повезивање, односно, право 
стварање мреже друштвених актера који ће деловати у систему пољопривредних и руралних иновација. То 
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никако не значи да ће сви, бројни и хетерогени актери у овом систему деловати „као један“, односно, 
систем не искључује међусобне сукобе и супротстављене интересе. Али, постојање и, што је још важније, 
функционисање система биће омогућено на основу минималног заједничког именитеља, а то је нека врста 
уговорног односа или политичког консензуса између актера о јединственом планираном циљу. Стога је 
улога државе као једног од актера веома важна јер својим адекватним деловањем она даје легитимитет 
целом систему и заједнички договореним циљевима. То не значи да држава треба да се „меша“ у 
деловање осталих актера у систему, поготово не оних који нису државни по пореклу и финансирању, али 
треба да општим правилима понашања регулише деловање појединих актера у систему, посебно када је 
реч о актерима различите моћи. 

Реформа система пољопривредих и руралних информација подразумева и важно питање 
комерцијализације знања и иновација које се појављују као предмет размене и интеракције различитих 
актера. Ако се зна да је тржиште један од актера у систему пољопривредих и руралних информација, а да 
цео систем (па тиме и његови актери) функционишу у компетитивном окружењу, онда је питање колико 
кошта информација потпуно оправдано. Управо, концепт demand driven саветодавства и иде у овом правцу 
јер се он везује за потражњу за оним знањима, иновацијама и информацијама чија је примена исплатива и 
које, управо због тога, имају своју материјалну вредност на тржишту. Међутим, противници оваквог 
приступа ће тврдити како наш сељак још увек није довољно финансијски „јак“ да плати за знање, нити да га 
увек примени у производњи или, пак, како је тешко одредити тржишну цену неке саветодавне услуге, као и 
да се може поставити питање тржишних ефеката саветодавног рада (Петровић, Јанковић, 2010: 69-71). 
Наведени ставови могу се узети у обзир, али исто тако и лако оспорити. Наиме, чињеница да се сељак 
никад неће бити само homo economicus (Петровић, Јанковић, 2010: 59), већ да се приликом одлучивања о 
производњи на газдинству он, осим економским, руководи и социјалним критеријумима. Међутим, исто 
тако, не треба заборавити да је период постсоцијалистичке трансформације период учења предузетничком 
начину пословања где су кретања на тржишту један од базичних чинилаца приликом доношења одлука о 
модернизацији рада на породичном газдинству. Тржишно пословање ће неумитно наметнути своја 
„правила игре“ породичним газдинствима која ће морати да науче како да буду конкурентна да би могла 
да опстану. То значи да ће наш сељак бити приморан (брзо) да научи да адекватна и правовремена 
информација представља кључ доброг повезивања осталих развојних потенцијала газдинства и да, на 
основу тога, може бити чинилац успешне производње и конкурентности. Таквим газдинствима ће јачање 
унутрашњих развојних потенцијала кроз стицање потребних знања и умећа у производњи бити основа за 
планирање економске и социјалне репродукције и једна од базичних инвестиција. 

Ако се држава већ јасно определила за подстицање развоја комерцијалних газдинстава, онда би било за 
очекивати да ће један од могућих праваца у реформи државног саветодавства бити усмерен управо на 
demand driven принцип. На овај начин, држава би могла да растерети део аграрног буџета који је намењен 
плаћању рада државних саветодаваца и да га преусмери на друге сегменте рада и развоја саветодавне 
службе (истраживања, опремања, едукација саветодаваца и сл.). Уједно, на овај начин би се омогућило 
самим саветодавним службама, да у складу са расположивим могућностима, увећају сопствене приходе на 
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основу сарадње са породичним газдинствима. Међутим, ово претпоставља да саветодавна служба, као 
један од извора знања и информација, и сама буде довољно конкурентна на тржишту 
пољопривредних/руралних информација. Њена конкурентност подразумева јасну препознатљивост 
службе међу сељацима, постојање односа поверења између сељака и саветодаваца, као и одговорности у 
раду саветодаваца.  

Кључна претпоставка свих наведених реформи у функционисању система пољопривредних и руралних 
иновација у Србији јесте, заправо, промена става о улози пољопривреде и сеоских заједница у развоју 
друштва у целини, као и промене става о важности знања и иновација у процесу модернизације рада. Све 
док се не постигне друштвени консензус о приоритету стратешких циљева у области руралног и аграрног 
развоја, „јака“ газдинства попут већине овде анализираних одабраних породичних газдинстава биће само 
острва у неповезаној мрежи актера у систему пољопривредних и руралних иновација са нереализованим 
потенцијалима за јачање сопствене социјалне виталности, као и виталности заједница којима припадају.  

Модернизација рада на породичним газдинствима овде схваћена као развој предузетништва не 
имплицира нужно крај сељаштва. Наиме, за разлику од предузетничког бављења пољопривредом које је 
пратило продуктивистичку модернизацију232, тачније, индустријализацију пољопривреде у нпр. друштвима 
Западне Европе након II светског рата, овде заговарана модернизација има управо обрнуте интенције. 
Нова модернизација кроз развој предузетништва у условима мултифункционалне пољопривреде има за 
циљ оживљавање сељаштва као друштвеног слоја и јачање руралне економије, али у условима савременог 
начина производње и начина живота. Нова предузетничка модернизација рада на газдинствима не жели 
да од породичног газдинства направи предузеће, већ, напротив, настоји да очува његову целину, јединство 
свих социокултурних елемената који омогућавају његову и биолошку и социјалну и економску 
репродукцију. 

Идеја о развоју руралног предузетништва као правца модернизације породичних газдинстава у Србији 
никако не значи да ће сваки српски сељак почети да послује по принципима предузетничке економије. 
Међутим, циљ ове идеје као практичног концепта јесте да се омогући или да се барем не ограничава 
онима који имају потенцијал за предузетништво да га и реализују. У контексту развоја сеоских заједница, 
суштина модернизације рада на породичним газдинствима није само усмерена на њихову економску 
репродукцију, већ она има и социјалне импликације па се стога модернизација посматра и као начин 
развијања социјалног предузетништва. Економски јака породична газдинства имају интерес за останком у 
селу па постају покретачи или помагачи развоја сеоских заједница на општу корист свих који у тим 
заједницама живе. Јачањем социокултурних обележја својих газдинстава кроз различите форме 
инвестирања (где се инвестирање у знање и умећа оних који на газдинству живе појављује као једно од 
кључних улагања) и повезивањем ради остваривања циљева, ова породична газдинства јачају не само 

                                                           
232 Према ван дер Плуху (van der Ploeg, 2008: 114), предузетничка пољопривреда подразумева „раздвојеност од 
природе, вештачки начин производње, ..., високу зависност од тржишта, ..., увећање обима производње као 
основни правац развоја, ..., специјализацију, ..., очување и редистрибуцију друштвеног богатства.“  
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сопствени предузетнички потенцијал, већ и социјални капитал саме сеоске заједнице. Ако се, притом, на 
уму има евидентна неизвесност постсоцијалистичке трансформације, као и деловање неповољних 
глобалних економских процеса на националну привреду, овакво јачање унутрашњих развојних 
потенцијала на локалу може бити ефикасна стратегија опстанка и развоја.  
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Поглавље 6.  

 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Харвардски економиста Едвард Глејзер (Edward Glaeser) је на свом предавању у Лондонској школи 
економије изјавио да „не постоји тако нешто као сиромашна урбанизована држава, као што не постоји 
ни богата рурална држава“ (Kunzig, 2011: 63). Чињеница је да су градови одувек били центри економске, 
политичке, војне, културне и осталих моћи, али исто тако градови у којима се ствара, смитовским језиком 
речено, богатство народа, никада нису могли, а чини се да ће све мање успевати да опстају без онога што 
им село и рурално пружају. Елементарна је такође чињеница да на планети живи већ седам и по 
милијарди људи и да борба око ресурса, па тако и оних који се користе у производњи хране, постаје све 
извеснија и оштрија. С обзиром на елементарни економски закон о односу понуде и потражње, чини да у 
условима ограничених ресурса и растуће потребе за храном, пољопривреда постаје једно од занимања 
будућности.  

Ако се са глобалног пређе на регионални и локални ниво, може се поставити следеће питање: колико 
физички, временски, еколошки, економски, политички и културно-историјски омеђен простор обликује 
горе наведене идеје. Поједностављено, у контексту развоја савременог српског друштва, питање је колико 
се рурално и урбано прожимају, односно, да ли делују синергијски или антагонистички. Ако се на уму има 
друштвени оквир овог истраживања, питање би онда могло да гласи: шта село, пољопривреда и породична 
газдинства могу да понуде савременом српском друштву и обрнуто, каква је судбина породичног 
газдинства и пољопривреде, па тиме и села у Србији/Војводини.   

И поред вишедеценијских систематских покушаја ограничавања, наша породична газдинства показују 
готово фасцинантну отпорност. Стога, не чуди што је исходиште готово сваке њихове анализе питање како 
та газдинства и даље опстају. Одговор на њега није једноставан. Они који су склонији нешто драматичнијој 
перспективи могли би рећи да ово питање добија призвук митске упитаности над животним 
опредељењем, а тиме и судбином оних који на газдинствима и од газдинстава живе. Заправо, одговор на 
ово питање није могуће наћи само у тзв. спољашњим и објективним чиниоцима који подразумевају 
обележја аграрне и руралне друштвене структуре, положај пољопривреде и сељаштва у нашем друштву, 
као и глобалне развојне процесе којима су село и пољопривреда захваћени. Одговор на ово питање треба 
тражити у вредносној оријентацији оних који се и даље боре за опстанак својих породичних имања. 

Таман кад се учинило да су породична газдинства ослобођена „стега“ које су им наметали током готово 
пола века, одузимајући и ограничавајући им потребе и могућности да их задовоље, она су се нашла пред 
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новим развојним искушењима. Од породичних газдинстава, барем дела њих, данас се очекује да буду 
активни и конкурентни учесници у неолибералној тржишној утакмици. Притом им се још „прети“ 
тајкунима, Европом, новим стандардима, већим тржиштем са конкуретнима који боље познају правила 
игре и како да их употребе у своју корист.  

У покушају да се одреди правац развоја српске пољопривреде, држава је у предводнике модернизацијског 
таласа „упрегла“ тзв. комерцијална газдинства. У овом раду анализирана породична газдинства у 
Војводини представљају део те критичне масе комерцијални(ји)х газдинстава чија им обележја 
омогућавају да се изборе са изазовима економске и социјалне репродукције. Чињеница је да су ова 
газдинства, по својим социокултурним обележјима, другачија од већине породичних газдинстава у Србији 
и да управо због потенцијала завређују друштвену пажњу. У покушају да се одговори на питање шта се од 
породичних газдинстава очекује, а шта им се нуди, прибегло се аналитичком „оруђу“ које би требало да на 
једноставан начин да непосредан увид у то шта имамо, а шта нам недостаје. Тако, ако се погледа структура 
SWOT матрице, уочава се да се анализирана породична газдинства у Војводини налазе у процепу између 
релативно повољних социокултурних обележја и спољашњих ограничења која подразумевају 
карактеристике окружења.    

На основу истраживања социокултурних обележја породичних газдинстава и њихове сарадње са 
саветодавном службом могуће је закључити да је прва и основна хипотеза овог истраживања потврђена. 
Резултати истраживања потврђују да што се више газдинство одликује повољнијим социокултурним 
обележјима, то је спремније да модернизује рад у пољопривреди. Рад који се модернизује значи, уједно, 
склоност ка предузетништву. У конкретном, то значи да су анализирана породична газдинства са 
повољнијим карактеристикама људског капитала, земљишног поседа и техничке основе рада склонија 
инвестицијама у производњу, као што су узимање земље у закуп, куповина земље и пољопривредне 
механизације. Уједно, ова газдинства међу наследницима имају и већи број оних са пољопривредним 
образовањем, при чему се образовање будућих кућедомаћина сматра дугорочном инвестицијом у развој 
производње.      
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SWOT матрица социокултурних обележја породичних газдинстава у Војводини као њихових развојних потенцијала  

Предности Недостаци 

1. двогенерацијска и трогенерацијска породица (85,2%) 
2. релативно повољна старосна структура кућедомаћина  (47 
година) 
3. високо учешће младих кућедомаћина до 35 година 
старости – 16% 
4. претежно средње образовање кућедомаћина 
5. висок степен искориошћености радноспособног 
контингента 
6. у структури радно активних ван газдинства око 1/3 са 
вишим и високим образовањем 
7. фертилни контингент чини свака друга жена 
8. висока стопа искоришћености радно способног 
контингента жена на породичним газдинствима (дуг радни 
век, ангажовање у пољопривреди) 
9. значајно већа просечна величина укупног поседа (34,7 ha) 
10. већа просечна величина парцела земљишта у 
власништву 
11. релативно добра опремљеност газдинстава 
пољоривредном механизацијом 
 

1. мало жена кућедомаћина (око 5%) 
2. недовољно кућедомаћина има образовање у 
пољопривреди (око 1/5, од тога највише средње 
образовање) 
3. недовољно младих са пољопривредним 
образовањем - свега 7,4% 
4. принудна економска активност младих у 
пољопривреди услед смањених шанси за запослење 
ван газдинства – питање мотивације за рад у 
пољопривреди и наслеђивање породичног газдинства 
5. слабија образовна структура радноактивних на 
газдинству (чак 36% са основном школом, свега 6,5% са 
вишим и високим образовањем) 
6. међу активним на газдинству свега 11,6% има 
образовање у пољопривреди 
7. продужено трајање образовања и дуже тражење 
посла утичу на одлагање рађања  
8. (сопствено) непрепознавање радне улоге сеоске жене 
и њеног доприноса у модернизацији рада на газдинству 
9. недовољна партиципација жена у одлучивању 
10. недостатак земље у власништву  
11. застарела механизација, посебно „крупна“  
12. недостатак финансијских средстава за набавку 
потребне механизације  

Шансе Ограничења  

1. релативно висока стопа сукцесије као основа за социјалну 
репродукцију (0,9) 
2. спремност на заједничко улагање у набавку потребне 
механизације 
3. спремност на међусобно повезивање и јачање позиције 
на тржишту кроз удруживање 
4. релативно повољна оцена сарадње саветодавне службе 
са породичним газдинствима и обрнуто  
5. реформа саветодавне службе у правцу demand driven 
саветодавства  
7. секторско премрежавање у функцији модернизације рада 
на газдинствима и јачања социјалне виталности сеоских 
заједница 

1. недовољно систематска и конзистентна аграрна и 
политика руралног развоја 
2. недовољна повезаност друштвених актера у систему 
пољопривредних иновација – континуитет поларитета 
актера на основу моћи, капитала и сл. 
3. недостатак друштвених институција и организација у 
сеоским заједницама као подршка социјалној 
репродукцији 
4. закаснела реформа пољопривредног саветодавства 
5. недостатак систематских и системских истраживања 
развојних потенцијала породичних газдинстава  
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Табела 6.1. Упоредни приказ социокултурних обележја породичних газдинстава у Војводини и обележја 
саветодавног рада 

Обележје 
Типови породичних газдинстава 

Газдинства „у 
настајању“ 

„Формирана“ 
газдинства 

Газдинства 
„пред одлуком“ 

„Остарела“ 
газдинства 

1. СОЦИОКУЛТУРНА ОБЕЛЕЖЈА 

1.1. обележја људског капитала 

1.1.1. индекс старења 0,59 0,58 1,32 3,54 

1.1.2. % фертилног контингента у женским члановима 43% 61,4% 49,8% 39,5% 

1.1.3. искоришћеност радно способног контингента 89% 87,6% 91,6% 148% 

1.1.4. % радноактивних на газдинству са пољоп. образовањем  12,9% 12,3% 11,5% 2,4% 

1.1.5. % кућедомаћина са пољоп. образовањем 20% 25% 16,1% 5,5% 

1.1.6. однос жена активних на газдинству и ван газдинства 4,5:1 4,3:1 4,2:1 7,1:1 

1.1.7. стопа сукцесије - 0,17 0,81 1,5 

1.2. обележја земљишног поседа 

1.2.1. просечна величина укупног поседа (ha) 38,3 34,1 34,4 28,3 

1.2.2. просечна величина поседа у власништву (ha) 14,6 15,4 17,2 17,0 

1.2.3. просечна величина поседа у закупу (ha) 23,7 18,7 17,2 10,1 

1.2.4. концентрација земљишног поседа 17% 41% 36,6% 2,4% 

1.2.5. величина ук. поседа по радноактивном члану у пољопривреди 
(ha) 

15,3 12,4 11,2 9,4 

1.3. обележја техничке основе рада у пољопривреди 

1.3.1. просечан број машина и оруђа по газдинству 19 комада 17 комада 16 комада 16 комада 

1.3.2. просечан број ha укупног поседа по трактору  17,5 15,6  15,7 13,7 

1.3.3. просечна старост трактора (година) 22,4 22,9 24,0 22,5 

1.3.4. јачина највећег броја трактора (kW) 38-66 38-66 27-37 27-37 

1.3.5. % газдинства којима недостаје нека пољ. механизација 93% 90% 90% 87,0% 

1.4. склоност ка инвестицијама 

1.4.1. % газдинстава која узимају земљу у закуп 85% 80% 75% 72% 

1.4.2. % газдинстава која намеравају да купују  земљу 96% 91% 87,6% 79,6% 

1.4.4. % газдинства која намеравају да купују  пољопривредну 
механизацију 

96% 92,4% 91,3% 81,5% 

1.4.5. % газдинстава која су склона заједничкој куповини пољ. 
механизације   

43,7% 35,1% 21,7% 14,8% 

1.4.6. % потенцијалних наследника са пољопр. образовањем  - 16,4% 18,5% 4,4% 

2. ОБЕЛЕЖЈА САВЕТОДАВНОГ РАДА 

2.1. промена у броју газдинстава која су укључена у саветодавни рад + 35,7% + 29,7% + 23,0% +16,7% 

2.2. промена у броју датих савета (дифузија знања и иновација у 
пољопривреди) 

+13,7% + 16,3% +3,6% +25,1% 

2.3. структура датих савета (дифузија знања и иновација у 
пољопривреди) 
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Истраживањем је такође утврђено да између повољних социокултурних обележја породичних газдинстава 
и њихове тражње за знањима и иновацијама у производњи такође постоји позивитна повратна спрега 
(друга хипотеза). Наиме, резултати истраживања показују да породична газдинства „у настајању“, као и 
„формирана“ газдинства бележе најизраженију промену у обухвату газдинстава саветодавним радом као 
институционализованом формом дифузије знања и иновација у пољопривреди (Таб. 6.1.). За разлику од 
овог, код „остарелих“ газдинстава уочава се најизраженији пораст броја датих савета (Таб. 6.1.), што указује 
на то да су газдинства овог типа (тј. оваквих унутрашњих развојних потенцијала) нешто чешће фокусирана 
на један извор знања, иновација и информација у производњи.   

Анализом социокултурних обележја породичних газдинстава уједно су и истраживани друштвени услови 
који су утицали на њихово формирање, од мера аграрне и политике руралног развоја, преко утицаја 
процеса модернизације и промена у аграрној и руралној структури, до утицаја постсоцијалистичке 
трансформације на очекивања од села и пољопривреде. Иако анализирана породична газдинства нису 
типична газдинства у Србији (нити по социокултурним обележјима, као ни по односу према дифузији 
знања и иновација као чиниоцу модернизације рада), утврђено је да ни ова газдинства нису „имуна“ на 
деловање друштвених фактора који отежавају процес модернизације рада у пољопривреди, а тиме и 
развој руралног предузетништва. Ови фактори, односе се, пре свега, на проблеме у функционисању мреже 
друштвених актера у систему пољопривредних иновација. Наиме, недовољна повезаност актера у систему 
пољопривредних иновација која произилази из њихових различитих (понекад, супротстављних) интереса, 
степена моћи, организованости, расположивих средстава за деловање и сл. има за последицу неадекватно 
генерисање и ток потребних знања, иновација и информација. Ако се унутрашњим проблемима мреже 
друштвених актера у систему пољопривредних иновација додају и проблеми који се тичу окружења у којем 
овај систем егзистира (нпр. ограничена финансијска средства као последица економске кризе и 
рестриктивног буџета, питање надлежности организација у државној администрацији и сл.), онда се с 
правом може поставити питање колико ће актери у систему пољопривредних иновација (а посебно 
саветодавна служба) бити спремни да одговоре на потребе наших сељака за новим знањима.      

Као што је приказано, и међу релативно малом и хомогеном групом газдинстава као што су овде 
анализирана породична газдинства било је могуће издвојити посебне типове на основу карактеристика 
њихових социокултурних обележја. Социјална виталност сваког од четири анализирана типа породичних 
газдинстава носи са собом специфичан развојни потенцијал, односно, пружа мањи или већи степен 
адаптибилности као део стратегије за преживљавање и развој. Анализирани типови породичних 
газдинстава могу да представљају, у практичном погледу, основни корак у диференцирању приступа 
планирању моденизације рада у пољопривреди, пре свега, кроз дифузију знања и иновација у оквиру 
система пољопривредних иновација.   

На питање да ли је могуће идентификовати, и, ако да, који су то модели који би допринели јачању 
социокултурних обележја породичних газдинстава, одговор се намеће сам по себи. Наиме, да би чланови 
породичних газдинстава имали интерес да наставе да живе у сеоским заједницама, потребно је да буду 
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задовољени основни захтеви у погледу њихове репродукције. А да би биолошка, економска и социјална 
репродукција биле могуће није само довољно да газдинства располажу адекватним унутрашњим 
потенцијалима, већ је потребно да и саме сеоске заједнице буду довољно социјално атрактивне. Да би 
сеоске заједнице биле довољно социјално атрактивне, улагања у пољопривреду, као и непољопривредне 
делатности у оквиру сеоске економије нужно морају бити праћена адекватним развојем институција и 
организација у селу. Заправо, идеја о активној улози породичног газдинства у развоју сеоских заједница 
могућа је једино ако се паралелно ради на смањивању социјалне искључености сеоских заједница у 
целини. 

Наиме, новија истраживања социјалне искључености често као пример наводе и анализирају проблеме 
младих и жена у селу као тзв. рањивих друштвених група. Притом се као корак у њиховом „оснаживању“ и 
социјалном укључивању истиче активизам наведених група. Ако ово преведемо на област репродукције 
породичних газдинстава, питање је како задржати младе у селу и обезбедити социјалну репродукцију 
газдинстава. Да ли је заиста могуће „кривити“ младе што не желе да остану у селу, ако се сагледа оно што 
им село као друштвена заједница и примарни оквир за задовољавање потреба омогућавају. Недостатак и 
урушеност мреже социјалних институција и организација, као и образовање за непољопривреду сасвим су 
довољан разлог за одлазак са села. С друге стране, у контексту унапређења положаја сеоских жена истиче 
се да је неопходно да се појача њихова економска активност која ће ићи у правцу диверзификације 
активности и прихода на газдинству. Како омогућити женама да се додатно економски активирају, када се, 
посебно на чисто пољопривредним газдинстима, њихова већ постојећа економска активности недовољно 
(само)препознаје што се реперкутује и на њихово право да доносе одлуке од значаја за (економску) 
репродукцију.  

Основна претпоставка у решавању ових и сличних „задатака“ развоја пољопривреде и села није ни јачање 
унутрашњих развојних потенцијала ни обезбеђивање подршке „споља“ већ суштинско препознавање 
сеоских заједница као равноправних елемената у структури глобалног друштва. Без укидања (присутног) 
односа подређености, прави и равномерни развој друштва није могућ. Потврђивање друштвене 
равноправности села и града, пољопривреде и непољопривредних делатности подразумева њихово 
равномерно и равноправно активирање. Смањивањем социјалне искључености неке сеоске заједнице 
непосредно се утиче на могућност да они који у њој живе и раде јачају своје капитале што им, опет, 
обезбеђује шансе за већу проходност према потребним средствима за остваривање жељених циљева. 

Један од начина јачања социјалне укључености је и обезбеђивање несметаног протока информација од 
значаја за функционисање и развој неке заједнице. У овом контексту, онда, треба посматрати и улогу 
дифузије знања и иновација у развоју сеоских заједница. Начин на који ће се овај процес одвијати зависи 
од карактера глобалног друштва, као и његовог односа према сеоским подручјима и схватању улоге коју 
село и пољоривреда имају у економском и укупном развоју (Petrović, 1997: 107). Када је реч о дифузији 
знања и иновација у пољопривреди можда треба додати да данас она још више зависи од схватања о 
природи савремених економских токова (економија знања), као и важности научних сазнања и природи 
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њихове интеграције са знањима и искуствима оних који се непосредно баве пољопривредом. Ако се пође 
од породичног газдинства и његове улоге у развоју сеоских заједница, онда стратегија развоја 
пољопривреде, као и стартегија развоја сеоских заједница, заправо, треба да се базирају на стратегији 
развоја потражње и понуде адекватних знања, иновација и информација, као и њиховом прилагођавању 
датом физичком, економском, социјалном, културном и техничко-технолошком контексту и обрнуто.  

Насупрот онима који говоре о крају села/руралности (Bell, Lloyd, Vatovec, 2010: 206-208) или упркос онима 
који ламентирају над судбином српског села не треба заборавити на унутрашњу отпорност и 
адаптибилност породичних газдинстава и сеоских заједница које им омогућавају преживљавање и 
надживљавање различитих развојних фаза и притисака. Оно што је извесно јесте да ће породично 
газдинство наставити да се репродукује (и у биолошком и у економском и у социјалном погледу), али је 
питање обима и квалитета његове реподукције кључно са аспекта доприноса развоју сеоских заједница. А 
за то је већ потребна подршка државе и то двострука: прва, у препознавању оних породичних газдинстава 
која су спремна да улажу у унапређење основа своје репродукције и друга, у омогућавању систематске и 
конзистентне подршке таквим газдинствима. Ова подршка подразумева развијање адекватног система 
мера аграрне и политике руралног развоја које ће бити јасно повезане са другим развојним политикама 
(нпр. политиком развоја науке, политиком развоја образовног, здравственог и социјалног система, 
политиком развоја инфраструктуре и сл.). Без премреженог деловања секторских политика, модернизација 
рада на газдинствима није могућа јер унапређење социјалне виталности породичних газдинстава и сеоских 
заједница функционише као „систем спојених судова“. Међутим, управо је ово један од кључних проблема 
са којим се сусреће реализација (добрих) планова аграрног и руралног рзавоја у нашем друштву. Стога, 
питање секторског премрежавања, у суштини, имплицира питање успостављања елементарне политичке 
стабилности. Једноставније, то значи постојање друштвеног консензуса о томе какву пољопривреду и село 
желимо и колико су нам они битни за укупни развој друштва.  

С друге стране, у препознавању породичних газдинстава која имају мотива и интереса да улажу у 
модернизацију рада значајну улогу могу и требају да имају научна истраживања. Изграђивањем и 
унапређењем постојећих теоријско-хипотетичких модела, као и методолошких поступака, савремена наука 
(под претпоставком јасно дефинисане политике научног развоја) може кључно да допринесе формирању 
адекватних искуствених основа за планирање. Међутим, у условима када и међу самим наукама које се 
баве селом и пољопривредом постоје поделе базиране на лажним дихотомијама „ми – они“, поставља се 
питање колико је могуће разумевање села и пољопривреде и породичног газдинства као њихове 
суштинске споне. Ако нема адекватне базе за планирање, а тиме и адекватног планирања, шта и колико је 
онда могуће очекивати од породичног газдинства (чак и оног које има потенцијале) ако се на уму имају сви 
ризици постсоцијалистичке трансформације, све тегобе преласка у предузетничко друштво и сви изазови 
укључивања у европске и глобалне друштвене процесе. Чини се да захтев за модернизацијом рада на 
породичним газдинствима (овде схваћен као развој предузетништва) важи подједнако и за сферу 
планирања аграрног и руралног развоја, као и за сферу научне базе планирања. Ако се прихвати став да без 
одговарајућих знања и информација, ни село ни пољопривреда немају шансу, онда може да се закључи да 
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је успостављање и јачање мреже актера у систему пољопривредних/руралних иновација један од 
примарних корака у планирању њиховог развоја. Притом, задатак сваког од актера у овом систему јесте да, 
у датом друштвеном контексту, преиспита сопствену улогу и положај у овом систему, као и да сагледа нове 
захтеве у погледу одговорности за (не)учествовање у овом процесу. 
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FAMILY FARMS AT THE CROSSROAD: challanges and opportunities of 
biological, economic and social reproduction  

According to Polish saying, if a peasant is poor, the whole country is poor, as well. Development of Serbian society 
and, especially, the fate of family farms reflect the truth in previous saying. Today, during the uncertain and 
seemingly eternal post-socialist transformation, within the era of globalization of everything (agriculture, as well), 
during the rural depopulation and ageing (especially of agricultural population), question arises whether are 
family farms able to survive. Destiny of family farms in contemporary Serbian society is inseparably linked to the 
survival of rural communities, but also food security issues, provision of raw materials, etc. At the same time, 
struggle for survival of family farms is connected to the issues of development of the settlements` network, 
quality and outcomes of urbanisation. It is also a matter of political concern. 

The monograph is a result of enduring research work and revised doctoral dissertation titled Family farms and 
rural community development submitted and defended in October 2012 at the Faculty of Philosophy, University 
of Novi Sad. The monograph consists of six chapters. First and second chapter are focused on construction and 
explanation of theoretical and methodological framework for the family farms` analysis. The research baseline is 
that rural entrepreneurship is inevitable factor in contemporary rural development and family farm is one of the 
financial, organizational and social units of which rural entrepreneurship is deriving from and finishing within. 
Family farms are being analyzed from the system perspective. Farms` (as well as rural communities`) survival, 
functioning and development depend on their social vitality which entails structural characteristics and changes 
of the/within the rural system which can be encouraging or at least not limiting for development. Also, the most 
important aspects and obstacles in data collection are presented and analyzed. In addition, the reasons for 
conducting the analysis on family farms in Vojvodina are explained. In the third chapter, the most important 
characteristics of rural families and households in Vojvodina are being presented and analyzed. Moreover, the 
main directions in changes in the composition, structure and functions of rural families are being discussed, 
exploring the manner contemporary family farms are reproducing. In the fourth chapter key elements in the 
family farm reproduction are being examined – people, agricultural land and machinery. Challenges and 
possibilities of three forms of the reproduction – biological, economic and social – are being analyzed based on 
empirical data on 1096 family farms in Vojvodina. Fifth chapter consists of presentation and analysis of additional 
elements of the family farm reproduction: a) institutionalized social interest and contribution to the labour 
modernization on the farm, manifested as goals and measures of policies of agricultural and rural development 
and b) diffusion of knowledge and innovations necessary for the activation of internal farm potentials, labour 
modernization and development of rural entrepreneurship. Last, sixth chapter includes conclusions.  
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The research of the family farm reproduction is based on a several assumptions: a) there is positive feedback 
between strengthening of social vitality, farm reproduction and labour modernization, b) besides internal (socio-
cultural) farm potentials, diffusion of knowledge and innovation is the crucial factor of labour modernization and 
c) the success of the diffusion of knowledge and innovation is majorly influenced by the characteristics of the
stakeholders` network within the agricultural innovation system and characteristics of the stakeholders in the 
agricultural/rural development. 

Research results have confirmed basic assumption. The more developed internal farm potentials are, tendency 
towards farm labour modernization is stronger. Modernized labour indicated entrepreneurial preferences. Family 
farms with favourable internal (socio-cultural) farm characteristics are more investment-oriented. In addition, 
those farms are more likely to have successful social reproduction as majority of the potential successors living on 
investment/entrepreneurial-oriented farms have agricultural education. Such education is considered long-term 
investment in farm development. there is a positive feedback between favourable socio-cultural farm 
characteristics and demand for knowledge and innovations. However, it can be concluded that social vitality of 
family farm is going to be unused potential if there is no functional stakeholders` network within the agricultural 
innovation system and if there is no networking between various sectoral policies regarding rural development. 
Such indicates a need for a new approach in rural development planning. Thereby, each of the stakeholders 
should reconsider their role and position within the rural development planning, but also comprehend new 
requirements in terms of the (individual and group) responsibility for (non)participating in such process.   

The monograph is a result of the research on the project Sustainable Agriculture and Rural Development in terms 
of Republic of Serbia Strategic Goals Realization within the Danube Region (III46006) financed by the Ministry of 
the education, science and technological development of the republic of Serbia (2011-2017) 

Inspiration for the title is based on Harold Brookfield and Helen Parsons`s (2007) book Family Farms: Survival and 
Prospect: A World-Wide Analysis233. Also, I would like to express special gratitude to the monograph reviewers on 
their useful comments and suggestions: professor Živojin Petrović, Ph.D. (Faculty of Agriculture, University of Novi 
Sad), professor Milovan Mitrović, Ph.D. (Faculty of Law, University of Belgrade) and professor Srđan Šljukić, Ph.D. 
(Faculty of Philosophy, University of Novi Sad),  

Author 

Novi Sad, 2017. 

233 Authors wrote of small family farms and conditions of their survival in “different politico-economic systems, 

principally from the standpoint of how the conditions impact on farmers' livelihoods and, in turn, of the adaptations that 
farmers have been able to make“ (Brookfield, Parsons, 2007: xii). 
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складу са теоријским оквиром, све технички готово савршено, апликативно усмерење – све ово говори да 
се ради о још једној књизи којом ће се поносити српска социологија села.“ 

проф. др Срђан Шљукић

„Рукопис ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА НА РАСКРШЋУ: изазови и могућности биолошке, економске и 
социјалне репродукције доц. др Јована Чикић пружа нова сазнања о начинима репродукције породичних 
газдинстава у условима пост-социјалистичке трансформације. Четири су главна доприноса овог 
истраживања: 
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газдинстава, тако и развоја руралних заједница у целини;

2. увођење системског приступа анализи репродукције породичних газдинстава чиме се омогућава
рашчланивање елемената и чинилаца овог процеса;

3. увођење ширег појма модернизације који се односи на нов начин размишљања о раду и животу на
породичном газдинству;

4. конструисање типологије породичних газдинстава, с обзиром на карактеристике социокултурних
обележја.“
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истраживању основне аграрне и социјалне институције и кључних детерминанти нашег руралног развоја. 
Ако се има у виду околност да су таква социолошка и сродна истраживања код нас веома ретка, онда је ова 
монографија утолико вреднија и у извесном смислу јединствена.“ 

проф. др Милован Митровић


