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ОСИРОМАШЕЊЕ И МАРГИНАЛИЗАЦИЈА СЕЛА  

И СЕОСКИХ ПОРОДИЦА У ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ 
ТРАНСФОРМАЦИЈИ СРБИЈЕ 

 
Извод: Процес транзиције српског друштва и економије утиче на материјални 
статус руралних породица у централној Србији. Српско село и пољопривреда 
деле судбину глобалног српског друштва; рурални простори заостају за урбаним, 
као и за просечним показатељима квалитета живота друштва у целини. Власниш-
тво над земљиштем више није од примарног значаја за егзистенцију пољоприв-
редне породице, нити је критеријум њеног социјалног статуса, што резултира 
смањењем интересовања за увећавањем имовине, осиромашивањем руралних 
домаћинстава и појавом нове категорије мешовитих сеоских домаћинстава, ори-
јентисаним ка непољопривредним активностима. Село трпи изолацију и марги-
нализацију од стране државе – рурално становништво је искључено из друштве-
них токова, док су рурални простори и становништво изгубили свој статус: у 
социјализму су постали градска радничка класа, а у транзиционим условима 
остали ситни сељаци и безземљаши / аутсајдери. Све то је условило висок степен 
незадовољства сеоских житеља материјалном ситуацијом и сеоским начином 
породичног живота. 
 
Кључне речи: осиромашење, маргинализација, декласирање, период транзиције, 
село, пољопривредна породица, друштво, централна Србија. 
 
Abstract: The process of transition of the Serbian society and economy affects the 
material status of rural families in Central Serbia. Serbian village and agronomy share 
the fate of the global Serbian society; rural areas fall behind urban areas and average 
indices of the quality of life of the society in general. Ownership of land is no longer of 
primary importance for the existence of a farming family and as a criterion for its social 
status, resulting in declining levels of interest for enlarging the property, impoverish-
ment of rural households and the appearance of new category of mixed village house-
holds oriented towards non-farming activities. The village suffers isolation and margi-
nalization on the part of the state – rural population is excluded from social flows, 
while rural areas and population lose status: in socialism they became urban working 
class, while during the period of transition the remaining smallholders and those with-
out farming land became outsiders. All of these caused high levels of dissatisfaction of 
the members of rural families on material situation and rural forms of family life. 
 
Key words: impoverishment, marginalization, lose status, the period of transition, the 
village, farming family society, central Serbia. 
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Увод 
 

У овом раду анализирамо материјалну ситуацију сеоских породи-
ца у условима постсоцијалистичке трансформације Србије, методом раз-
говора са сеоским женама у њиховим породицама у периоду током 2001. 
и 2002. године, на узорку од 580 посматраних јединица (сеоских породи-
ца) у шест округа централне Србије (Златиборски, Шумадијски, Мачван-
ски, подручје Града Београда, Нишавски и Расински), полазећи од следе-
ћих претпоставки: 

− Материјална ситуација сеоских породица условљена је процесима 
транзиције српског друштва и привреде, као и чињеницом да се 
транзиција у Србији одвија у различитим етапама и траје већ више од 
деценије и по. Такође, на материјалну ситуацију сеоских породица 
великог утицаја је имао и претходни период закаснеле и недовршене 
социјалистичке модернизације српског друштва. 

− Српско село и пољопривреда прате судбину глобалног српског 
друштва, као и да село у свему заостаје за градом и просечним показатељима 
квалитета живота глобалног друштва – немодернизација и девастација села. 

− Друштво није у стању да регулише пољопривредну производњу па 
је присутна расцепканост и растакање производне основе села: власништво 
на земљи губи основни значај за егзистенцију пољопривредне породице и 
као критериј њеног друштвеног положаја, промене у поседовној структури, 
опадање интереса за увећавање поседа, осиромашење пољопривредних 
домаћинстава и нова категорија мешовитих сеоских домаћинстава – 
оријентација на непољопривредне делатности. 

− Постојање просторне неравнотеже, изражене у запуштању брдско-
планинског подручја, у присутности друштвено неприхватљиве аграрне 
неусклађености између домаћинстава са земљишним поседом до 1 ha, 
слабом опремом пољопривредним зградама и машинама, без наследника на 
поседу и радно способних чланова, старачких домаћинстава, без сталних 
извора прихода. 

− Изолованост и маргинализација села од стране државе, неукључи-
вање у друштвене токове, као и декласирање села и сеоске породице: у 
социјализму градски радници („сељаци индустријски радни-ци“), а у 
транзиционим условима остали ситни сељаци и безземљаши / аутсајдери, 
условљавају висок степен незадовољства сеоских житеља ма-теријалном 
ситуацијом и сеоским начином породичног живота. 
 

Материјални стандард породице 
 

Анализа материјалних услова живота посматраних породица ура-
ђена је на основу низа питања којима се утврђује чињенично стање о мате-
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ријалном стандарду и величини земљишног поседа, порез, опремљeност 
газдинства пољопривредним зградама, машинама и алаткама, опремљеност 
трајним потрошним добрима, превозним средствима и крупном и ситном 
стоком, као и опремљеност домаћинства апаратима и уређајима, пољопри-
вредним машинама и пољопривредним објектима. На овај начин се желео 
утврдити објективни материјални положај проучаваних породица и разлике 
између њих. Материјалне неједнакости сеоских породица су анализиране 
преко индекса материјалног положаја. Овај индекс сумира скорове дома-
ћинства на 10 компонената: укупан доходак домаћинства, земљишни посед 
домаћинства, пореско задужење за земљу и друга пореска задужења, сто-
чни фонд домаћинства, инфраструктурна опремљеност стамбеног простора 
(вода у кући, јачина струје, телефон, центално грејање, канализација), 
опремљеност стамбеног простора (кућни апарати и други уређаји којим 
располаже домаћинство), средства за рад и помоћни објекти на газдинству 
пољопривредника, уштеђевине и инвестиционе могућности, дестинација 
годишњег одмора и поседовање аутомобила. Све компоненте су дефиниса-
не као зависне варијабле, а индекси су стварани на основу објективних 
података који су пондерисани према значају за поједине димензије, а и сам 
индекс материјалног положаја је интервална скала са пет нивоа: врло низак 
материјални положај, низак, средњи, висок и врло висок. Породице су 
затим разврстане у одређену категорију, зависно од броја "поена" које су 
добијале на основу објективних показатеља, формирајући хомогене групе 
према свакој димензији. Тако разматране димензије материјалних услова 
живота породице, условиле су следеће индексе материјалног стандарда: 

− Врло низак и низак: Најчешће су то самачка домаћинства и 
двочлана старачка домаћинства, без наследника на поседу, нарушеног и 
потпуно изгубљеног здравља, потрошене физичке снаге, без права на 
примарну здравствену заштиту, остарели родитељи који су скоро потпуно 
изоловани од сродничке мреже, како традиционалне, тако и од најближих 
сродника – синова и кћери, заборављени од деце и од државе и без икакве 
наде да ће им неко помоћи када постану немоћни и везани за постељу, без 
сталних извора прихода или са врло ниским приходом (пољопривредна 
пензија вредности 6700 динара), са напуштеним и делимично обрађеним 
земљишним поседом величине од 3 до 8 ha, без сточног фонда или са 
сиромашним фондом – најнужније за опстанак, без икакве кућне инфра-
структуре и без апарата, чак и без струје - у старим и оронулим кућама, са 
„увек тешким и лошим животом“. Осим самаца и породица брачних парова 
без деце, у лошим и веома лошим материјалним условима живеле су и 
нуклеарне сеоске породице, од прихода испод линије сиромаштва: без 
посла или са изгубљеним радним местом, речима испитаница: „за све нам 
недостаје, деца иду у средњу школу, изгубили смо пос'о ... стално је лоше, 
беспарица, сиромаштво“. 



Осиромашење и маргинализација села и сеоских породица у... 
 

 

98 

− Средњи: У нашим сеоским условима живота, осредња материјална 
ситуација везује се за земљу и стоку: „осредње живимо, да није земље и 
стоке, зло би било“; „тешко се живи, плате су мале, ни једни издаци се не 
могу задовољити, има да се једе и то је довољно да преживимо“; „осредња 
и неповољнија од пре 1999. године, изгубио муж пос'о“; „осредња, све 
задовољавамо у одређеној мери, скромно, на сељачки начин“; „осредње 
ал' теже живимо, скупоћа велика, мале плате, ниске цене пољопривредних 
производа, за све немамо, деца отишла својим путем ...“; „осредње и теже, 
због скупоће њихових производа а сељачки су јефтини“ и сл. Нешто 
повољније живе домаћинства која нису свој живот потпуно подредила 
производњи на газдинству, да својим самоодрицањем и штедњом у 
задовољавању властитих потреба финансирају репродукцију газдинства, 
већ изражавају аспирације ка напуштању пољопривредне производње или 
допуњавање приходима изван пољопривреде. 

− Висок и врло висок: Најчешће припада мешовитим домаћинствима, 
са поседом до 3 ha али и са више од 10 ha, са више извора прихода: 
комбинација од земље и продаје или поседовањe више грла крупне и ситне 
стоке, отварањe локала, кафане, приватне радње или приватних фирми: 
кланица, грађевинских радова, родитеља који су запослени у иностранству, 
коришћење услуга приватног превоза властитим камионима, 
пољопривредним машинама уз наплату, уз напомену испитаница: "много 
рада и мучења, не жалимо себе само да имамо"; "задовољни смо, наслеђени 
капитал који се генерацијама преноси, све потребе задовољавамо, све може, 
да деца све имају"; "много радимо и имамо". Ова домаћинства се одликују 
високом опремљеношћу свим апаратима у спратним кућама, са свим 
пратећим елементима инфраструктуре, више аутомобила, са најсавремени-
јим пољопривредним објектима и пољопривредним машинама, затечен 
капитал који је стицан генерацијама.  
 Анализа материјалног положаја сеоских породица полази од ана-
лизе сваког од појединих елемената индекса материјалног стандарда. 
 

Аграрна структура домаћинстава 
 

Приступ разматрању развоја и материјалног стандарда сеоских 
домаћинстава полази од становишта да анализа сваког привредног подру-
чја подразумева увид у важније производне елементе, односно у његову 
материјалну основу. Темељ самог пољопривредног развоја представља 
аграрна структура, њене компоненте (приходи, величина поседа, продук-
тивност рада – изражена у производњи млека и сл.), те учешће сеоског и 
пољопривредног становништва у укупном сеоском животу, али и укупан 
садржај живота на селу. Материјалну ситуацију смо анализирали полазе-
ћи од елемената аграрне структуре и то најпре од репродукционе могућ-
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ности, величине поседа, поседовање стоке, опремљеност домаћинства 
кућним апаратима и уређајима, као и пољопривредним машинама и 
пољопривредним објектима. 
 

Типови газдинстава у репродукцији – репродукционе могућности  
породичних домаћинстава 

 
Анализа репродукционих могућности газдинстава из узорка омо-

гућава увид у њихово финансијско стање и инвестиционе могућности. 
Истовремено, добија се одговор на питање која газдинства имају највећу 
репродукциону перспективу, те газдинства чија се репродукција одвија на 
непромењеној основи и она која теже да напусте аграрну репродукцију. 
Да би се утврдила тенденција социо-економске репродукције сеоских газ-
динстава, као важног показатеља материјалног стандарда, неопходно је, 
најпре, одредити одговарајуће индикаторе: уштеђевине и инвестициона 
улагања домаћинства која репрезентују економски стандард, социо-
економску основу газдинства. Те индикаторе смо утврдили на основу 
одговора испитаница на постављена питања: Да ли планирате инвестици-
она улагања у наредном периоду и у којој области то желите да урадите? 
Сматрали смо да инвестициона улагања репрезентују економску матери-
јализацију мотивације за улагање сеоског газдинства, као и да одсликавају 
у којој мери домаћинства располажу новчаним средствима, заправо каква 
им је финансијска ситуација у периоду истраживања и на основу тога, 
која газдинства имају највећу репродукциону перспективу. Јер, испитани-
це нису биле у могућности да нам тачно одреде укупан износ прихода, па 
смо мишљења да је проучавање инвестиционих могућности сеоских 
домаћинстава релевантан показатељ њиховог доходовног стања и перспе-
ктиве. И заиста, добијени одговори јасно одсликавају финансијску ситуа-
цију сеоских породица у Србији на почетку 21. века.  

Судећи према тачности изјава испитаница о инвестиционим ула-
гањима њихових породичних домаћинстава, формирали смо три модела 
репродукције сеоских газдинстава: прогресивна, стагнантна и регресив-
на. Као прогресивна газдинства испитаница одређена су она у којима су 
дати одговори да су извршила улагања у газдинство и то у одређене обла-
сти које дугорочно обезбеђују репродукцију у пољопривреди: куповина 
земљишта, закуп земљишта, дугогодишњи засади, улагања у крупну сто-
ку. Као стагнантна газдинства одредили смо она која су такође улагала у 
газдинство, али са мотивацијом да се настави живот у сеоској средини, 
али дугорочно не обезбеђују репродукцију у пољопривреди и учешће у 
тржишној конкуренцији, већ обухватају: зидање кућа, зидање пољоприв-
редних зграда, доградња куће, куповина ситне стоке, набавка механизаци-
је или поправка постојеће, зидање локала у граду и у селу, за школовање 
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деце. Као регресивна газдинства формирали смо она која у посматраном 
периоду нису вршила никаква улагања у газдинство или нису у финансиј-
ској могућности да то учине (табела 1).  

 
Табела 1. – Типови газдинстава у социо-економској репродукцији  
 

Типови 
газдинстава 

Улагања у 
газдинства Структура улагања % учешћа 

Прогресивна Област улагања Куповина земљишта 
Закуп земљишта 
Дугогодишњи засади 
Куповина крупне стоке 

2.4 

Стагнантна Област улагања Зидање кућа 
Зидање пољоп зграда 
Доградња куће 
Куповина ситне стоке 
Набавка механизације 

27.8 

Регресивна Не улажу  69.8 
Укупно    

 
Табела 2. – Типови газдинстава у социо-економској репродукцији, према окрузима 
 

 Златибор. Шумадиј. Београд. Мачван. Нишавс. Расин. Укупно 
Прогресивна 3.1 2.0 1.1 7.0 1.0 - 2.4 
Стагнантна 34.4 24.0 29.5 27.0 20.0 32.3 27.8 
Регресивна 62.5 74.0 69.3 66.0 79.0 67.7 69.8 
Укупно 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

Судећи према изјавама младих и образованих испитаница, моти-
висаност за улагање у проширење пољопривредне производње је изгуби-
ла престиж, док се чешће улаже у зидање кућа и њихово опремање, како 
би се млади задржали на селу и задовољиле њихове потребе за комодите-
том. Такође, домаћинства без репродукционих могућности су чешће код 
старијих испитаница. 

Мали број прогресивних и то чешће код пољопривредних него 
мешовитих, што се и очекивало. Стагнантна домаћинства чешће међу 
мешовитим, док су регресивна најбројнија пољопривредна.  

Домаћинства из узорка се могу поделити на мали број оних која 
стално повећавају породични приход од рада у пољопривреди и у другим 
областима рада у руралној средини и изван ње, и велики број сеоских 
домаћинстава која не повећавају приходе и не успевају да уштеде за инве-
стициона улагања. Такође, утврдили смо и да међу домаћинствима која 
инвестирају, постоји различит степен мотивације за улагање: од рада у 
пољопривреди, преко широке лепезе оних који преферирају друге изворе 
живота у руралној средини, до породичних домаћинстава која напуштају 
аграрну репродукцију и сеоску заједницу. Дакле, следеће су основне ка-
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рактеристике газдинстава у репродукцији: регресивна газдинства захвата-
ју највећу масу газдинстава (69.8%) и раширена су у свим поседовним, 
социо-економским категоријама и у свим окрузима. Најзаступљенија су у 
Нишавском и Шумадијском округу, код најстаријих и необразованих 
испитаница, које живе у пољопривредним газдинствима, са малим зем-
љишним поседом; стагнантна газдинства су чешће мешовита него 
пољопривредна, са већим земљишним поседом, код средовечних испита-
ница, са факултетским образовањем. Пољопривреда не обезбеђује "адек-
ватан доходак" сеоском домаћинству, због чега се чланови стагнантих 
газдинстава окрећу и другим делатностима, односно радије улажу ван 
пољопривреде, знатно више и брже се улаже у домаћинство (27.8% од 
укупних улагања) а најмање у газдинство – прогресивна, 2.4%. Такву ори-
јентацију помоћу прецизнијих мерења и анализе структуре новчаних ула-
гања пољопривредних домаћинстава за Југославију у периоду од 1960. до 
1977. године установила је и Анђелка Милић (1981: 43), констатујући да 
"упркос сталног номиналног пораста прихода, постоји константна сраз-
мера у расподели остварених прихода: 2/3 се улаже у домаћинство а 1/3 у 
газдинство, а у нашем истраживању тај однос је 27.8% и 2.4%. Стагнантна 
газдинства, због мешовитог статуса и непољопривредних извора дохотка, 
имају могућности да улажу у разноврсне делатности; прогресивна газдин-
ства су најмалобројнија, најчешће међу мешовитим домаћинствима, која 
имају новац али немају мотива да га финансирају у пољопривреду. 

Такође, занимљива је и могућност упоређивања добијених података 
из ове анкете са резултатима Анкете о сеоским домаћинствима у периоду 
од 1983-1988 на нивоу централне Србије, чија се анализа налази у: Влади-
мир Грбић, 1991: 157-192. Поређењем резултата из узорка и поменутих из 
1988, добијају се следеће поруке: у периоду 1983-1988. године сеоских 
домаћинстава прогресивног типа је било 16.7%, стагнантног 46.4%, а 
регресивног 36.9%, а у узорку 2.4%, 27.8% и 69.8%. Резултати и овог 
истраживања казују да је структура улагања била у корист домаћинства: у 
газдинство је улагало 16.7% а у домаћинство 46.4%, тј. улагање у земљу и 
на проширење поседа изгубило је престиж. Дакле, уз уважавање свих огра-
ничења која се морају имати у виду приликом упоређивања ових двају 
истраживања различитог обима и критеријума посматрања, може се ипак 
сасвим опрезно уочити да је у временском периоду од петнаест година 
дошло до брзог смањења броја прогресивних газдинстава па чак и до њихо-
вог нестајања, стагнантна су се нешто спорије смањивала, док је број газ-
динстава регресивног типа значајно много повећан, што је довело до знатне 
диференцијације сеоских газдинстава на више од 2/3 оних која се одликују 
сиромаштвом и потпуним недостатком новца за било каква улагања – „голо 
преживљавање“ и мањи део оних газдинстава која осредње живе. Опрезно 
се уочава још једна правилност: сеоска газдинства у периоду од деценије и 
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по српске транзиције, су значајно много осиромашена, односно говоримо о 
великом осиромашењу села и сеоских газдинстава на репродукционо 
регресивном нивоу, односно пад положаја пољопривредника и њихово 
даље заостајање за свим другим класама у српском друштву, о чему сведо-
чи анализа података која следи. Такође, мишљења смо, да препуштање села 
спонтаним процесима у српском друштву доводи до повећања броја регре-
сивних газдинстава, нарочито међу пољопривредницима. Пољопривредна 
домаћинства се не развијају као робни произвођачи, јер они властити прео-
бражај не сагледавају у усавршавању и развијању производње на свом 
поседу, већ у њеном напуштању (довољно илустративно сведоче изјаве 
испитаница: „јефтини производи сељака“; „откупљују пшеницу без пара“; 
„много улагања а мала добит јер су ниске цене пољопривредних произво-
да“; „смањена могућност пласмана робе коју имамо“; „несигурне наплате 
пољопривредних производа, много губимо“ и сл.  

Повећању броја регресивних домаћинстава допринело је и увођење 
обавезног осигурања земљорадника 1986. године, које је повећало пробле-
ме сељака. Доприноси за пензионо осигурање земљорадника представљају 
значајан терет за сва сеоска газдинства, утолико пре када се зна да висина 
пензија има симболичан карактер (у јуну 2008. године просечна пензија 
земљорадника је износила 6.700 динара). 

Резултати анализе одговора испитаница о финансијској ситуацији 
у сеоским породичним домаћинствима и о изворима дохотка дају нам још 
једну могућност: да се анализирају диференцијације сељаштва још из јед-
ног угла, социо-економске поделе на пољопривредна и мешовита газдинс-
тва. Одговарајућу аналитичку подлогу добили смо анализом одговора 
испитаница на следећа питања: Који су извори прихода вашег домаћинс-
тва? Колико је чланова запослено ван газдинства?, чиме су утврђене соци-
о-економске карактеристике газдинстава и њихова поседовна структура. 
Мешовита су најбројнија газдинства, независно од њихових репродукцио-
них могућности. Анализа података о социо-економској основи различитих 
типова сељачких газдинстава указујe на доминацију мешовитих домаћин-
става: више од ¾ домаћинстава напуштају аграрну репродукцију и сеоску 
заједницу и користе друге изворе прихода (75.9%) (табела 3). 
 
Табела 3. – Газдинства према социо-економским карактеристикама 
 

 Пoљопривредна Мешовита Непољопри. Укупно 
 N % N % N % N % 
Златиборски 13 13.5 81 84.4 2 2.1 96 100.0 
Шумадијски 24 24.0 75 75.0 1 1.0 100 100.0 
Београдски 1 1.1 80 90.9 7 8.0 88 100.0 
Мачвански 53 53.0 46 46.0 1 1.0 100 100.0 
Нишавски 15 15.0 79 79.0 6 6.0 100 100.0 
Расински 14 14.6 79 82.3 3 3.1 96 100.0 
Укупно 120 20.7 440 75.9 20 3.4 580 100.0 
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Структура земљишног поседа 
 

Величина земљишног поседа је битан елеменат друштвеног поло-
жаја сеоског домаћинства, његове економске снаге и угледа у сеоској 
заједници у одређеним условима. У прединдустријским условима пољоп-
ривредне производње, у оквирима натуралне производње, величина посе-
да је ограничена радним капацитетом чланова породичног домаћинства 
(пример српске породичне задруге, традиционално газдинство у којем 
земља има двоструко значење: као економско добро, капитал и средство 
за производњу, али и као симбол укорењености, континуитета, угледа и 
престижа у сеоској заједници). Међутим, у условима савремене индус-
тријске производње границе индивидуалног поседа се могу повећавати и 
у зависности од пораста пољопривредне механизације.  

У претходном социјалистичком периоду нашег друштва, повећа-
вање индивидуалног поседа било је ограничавано двема чињеницама: 
„законском“ границом о максималном поседу од 10 ha (од 1953. године) и 
власништвом индивидуалних сопственика над 80% обрадивих површина 
и њиховим уситњавањем (ужа Србија традиционално има уситњен посед 
– земља ситног сељака). У садашњим постсоцијалистичким условима још 
увек је преовлађујућа тенденција за кретање структуре власништва над 
земљом у правцу уситњавања сељачког поседа, расцепканост и растакање 
производне основе села. Тако је 1969. године учешће најмањих поседа (до 
4 ha) за Југославију достизало чак ¼ свих газдинстава (27.2%, према: 
Анђелка Милић, 1981: 28.), а према попису из 2002. године у централној 
Србији просечан земљишни посед индивидуалних пољопривредника је 
износио најчешће до 3 ha. У узорку, тај посед је био најчешће од 3 до 5 ha 
за пољопривреднике (табела 4). Такође, из података (табела 4) може се 
констатовати занимљива појава на нивоу централне Србије и узорка: ако 
посматрамо индекс кретања пољопривредних и мешовитих домаћинстава 
према поседовној структури, можемо да запазимо већу заступљеност 
мешовитих домаћинстава у нижим поседовним категоријама (до 1 ha и од 
1 до 3 ha) и истовремено опадање пољопривредних домаћинстава у нај-
вишим поседовним категоријама. Ову појаву објашњавамо нерационал-
ним коришћењем земљишног фонда у нашем друштву и дубоким соци-
јалним последицама таквог стања. Може ли се тврдити да они који обра-
ђују земљу и на њој заснивају своју егзистенцију не поседују је довољно 
да би могли да развију модерну пољопривредну производњу, па чак ни да 
би на њој обезбедили довољно прихода за живот, или, пак, одсуство мате-
ријализације мотива за улагање у земљу и за проширивање поседа због 
недовољности новчаних средстава. Такође, запажање објашњавамо и 
тезом о промени у односу чланова пољопривредног домаћинства према 
извору своје егзистенције – земљи: промене у поседовној структури, опа-
дање интереса за увећавање поседа, те стално уситњавање поседа. 
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Табела 4. – Поседовна структура пољопривредних и непољопривредних домаћин-
става у централној Србији 2002. и у узорку, у % 
 

 Попис из 2002. Узорак 
 Пољопри. Непољоп. Мешовита Пољопри. Непољоп. Мешовита 

Без посе. 0.3 0.6 0.2 - 10.0 0.7 
До 1 ha 8.5 32.6 7.1 6.7 60.0 15.9 
1.01-3 ha 26.9 36.6 27.2 13.3 - 27.4 
3.01-5 ha 24.3 16.1 25.4 26.7 - 22.0 
5.01-8 ha 21.9 8.9 22.3 24.2 5.0 19.3 
8.01-10 ha 8.4 2.5 8.2 13.3 - 6.3 
10.01 и + 9.7 2.7 9.6 13.3 - 4.3 
Непознато - - - 2.5 25.0 4.1 
Укупно 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002., Пољопривредна 
газдинства према активности и изворима прихода, Подаци по општинама, књ. 2, 
Републички завод за статистику. 
 

Стање у погледу структуре земљишног поседа индивидуалних 
газдинстава неповољно се одражава на пољопривредну производњу 
(табела 4). Прво, присутна је уситњеност поседа. Такав посед не може да 
донесе довољно прихода за живот члановима домаћинства. Друго, такав 
посед подразумева неорганизованост у производњи и стихијност у појав-
љивању ових домаћинстава као робних произвођача, тј. произвођача виш-
кова. Треће, такав посед представља препреку за увођење савремене тех-
нологије и механизације у пољопривредну производњу. 

Проширење пољопривредне производње није директно условљено 
величином поседа, пошто је улагање у проширење пољопривредне произ-
водње подједнако мало заступљено у домаћинствима са поседом од 3 до 5 
ha као и са 8 и више ha (табела 5). 

Одсуство мотивације индивидуалних пољопривредних произвођа-
ча за улагање у проширење пољопривредне поризводње као и промена 
односа према земљи, сведоче и изјаве испитаница. На постављено пита-
ње: Да ли синови силе оца да им препише имање? Добили смо следеће 
одговоре: 1. „силе, ал' не због земље, већ да је продају“ – 22.2% испитани-
ца; 2. „не отимају се за земљу, изгубила престиж“, „њих имање и не инте-
ресује“, „не треба им земља, раде друго у граду“, „неће земљу нико“, „не 
интересује их земља“; „не силе, баш их брига за имање“, „коме треба 
земља“ и сл. – 22.1%; 3. „не, знају да ће све њима припасти, јер сестре не 
узимају брату“ – 31.0%; 4. без одговора: 24.7%. 

 

Табела 5. – Поседовна структура и репродукционе могућности, у % 
 

Величина поседа  
До 3 ha  21.4 
Од 3 до 5 ha  28.6 
Од 5 до 8 ha  21.4 
Преко 8 ha  21.4 
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Између величине поседа и броја чланова домаћинства постоји 
позитивна корелација - што је посед већи домаћинство располаже већим 
бројем чланова који се на њему ангажују. Ова правилност такође сведочи 
о недовољној модернизацији газдинстава из узорка, пошто се претпоста-
вља да механизација производње није доминантна и тиме не умањује зна-
чај мануелног рада на поседу (табела 6). Табеларни преглед показује и 
пораст просечне величине домаћинства идући од нижих ка вишим посе-
довним категоријама код домаћинстава од 5 и више чланова. То значи да 
репродукција великог поседа захтева бројније домаћинство, што је пове-
зано и са традиционалном сеоском породичном структуром – вертикално 
проширена породица на челу са мушкарцем као власником куће и имања. 
Одступање од укорењених традиционалних породичних оквира и специ-
фичног вредносног система који фаворизује власништво мушкарца – оца 
над земљом и кућом, сведоче подаци о домаћинствима нижих поседовних 
категорија до 1 ha са четири члана, која представљају нуклеарне породице 
- одељене синове са земљишним поседом величине окућнице (до 1-ог ha), 
док су очеви задржали власништво над целокупном земљом, више од ¼ је 
таквих домаћинстава у узорку (27.3%) (табела 6). Веза између очева и 
њихових одељењих синова се успоставља постојећом производном аутар-
хијом сеоског газдинства - заједничком обрадом земље која је у власниш-
тву оца: породица синова располаже радном снагом а отац је власник 
имања, пољопривредних машина и пољопривредних објеката. Одржавање 
такве сродничке организације у домаћинству представља појаву коју смо 
забележили у многим сеоским кућама на свим окрузима из узорка и пове-
зана је са повратком сељака индустријских радника из непољопривреде у 
пољопривреду и са падом стандарда у транзиционим условима живота, 
рад на земљи као замена осиромашеним и угашеним изворима прихода - 
декласирање села и сеоске породице: у социјализму градски радници – 
"сељаци индустријски радници", а у транзиционим условима остали сит-
ни сељаци и безземљаши – аутсајдери (током 1960-их и 1970-их година 
око половине индустријских радника у Србији још увек је живело на селу, 
или се потпомагало пољопривредом, Антонић, 2004: 26). 
 
Табела 6. – Просечна величина домаћинстава из узорка према величини поседа 
 

 1 члан 2 члана 3 члана 4 члана 5 члан. 6 члан. 7 и + Укупно 
До 1 ha 33.2 26.5 16.4 27.3 13.2 11.1 5.8 15.5 
1-3 ha 46.7 26.5 34.5 23.2 24.6 24.4 13.6 23.6 
3-5 ha 6.7 20.4 21.8 20.2 23.7 20.0 31.1 22.2 
5-10 ha 6.7 14.3 20.0 19.2 30.7 34.1 35.9 27.4 
10 и + - - 3.6 3.0 6.1 6.7 13.6 6.0 
непознато 6.7 8.2 3.6 4.0 1.8 3.7 7.8 4.5 
Без поседа - 4.1 - 3.0 - - - 0.9 
укупно 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Анализа величине поседа домаћинстава из узорка упућује на 
питање у којој мери је заступљена техничка и технолошка модернизација 
пољопривредне производње. Механизација и хемизација пољопривредне 
производње су постали данас саставни и неопходни део рада у пољоприв-
реди на индивидуалним газдинствима, о чему сведоче подаци о поседо-
вању трактора и других пољопривредних машина,  

 
Табела 7. – Величина поседа и поседовање трактора и пољопривредних машина 
  

 Трактор Прикључне машине 

 нема има Без 
машина 

Само 
трактор 

Трактор и 
основне 

Све 
могуће 

До 1 ha 39.3 6.2 39.5 13.0 5.2 3.1 
1-3 ha 25.8 22.7 25.9 50.7 19.9 4.7 
3-5 ha 11.7 26.3 11.1 11.6 32.5 15.6 
5-8 ha 9.2 23.9 8.6 11.6 25.5 31.3 
8 – 10 ha 3.1 9.3 3.1 4.3 7.7 21.9 
10 и + 1.2 7.9 1.2 4.3 5.6 21.9 
непознато 6.7 3.7 7.4 4.3 3.5 1.6 
Без поседа 3.1 - 3.1 - - - 
Укупно 27.9 72.1 27.9 11.9 49.2 11.0 

 
Посматрајући изнете податке у целини, о релативном учешћу газ-

динстава са трактором и са другим пољопривредним машинама према 
поседовној структури, може се стећи представа о заиста наглом скоку 
који је учињен у погледу механизације индивидуалних пољопривредних 
газдинстава, пошто трактор поседује чак 72.1% газдинстава из узорка, а 
трактор и основне прикључне машине 49.3%. Али, исто тако, пада у очи и 
један, на први поглед парадоксалан податак. Посматрајући релативно 
учешће газдинстава са трактором према поседовној структури, показује се 
да су газдинства ситних сељака напреднија од најкрупнијих, пошто је 
више од половине (55.2%) међу власницима трактора са поседом до 5 ha. 
Ипак, међу 11% домаћинстава са високим степеном механизације пољоп-
ривредне производње (поседују све могуће пољопривредне машине), 
доминирају најкрупнија газдинства са поседом изнад 5 ha (табела 7). Но, 
независно од ових варијација, изнети подаци у целини говоре да механи-
зација као битан аспект модернизације пољопривредне производње про-
дире спорије од очекивања и достиже ниво средње опремљености круп-
ном механизацијом, као што је трактор и основне прикључне машине 
(плугови, дрљаче, тањираче), 49.3%, као и о присутности друштвено неп-
рихватљиве аграрне неусклађености између домаћинстава са земљишним 
поседом: у најзаступљенијој поседовној категорији газдинстава од 1 до 3 
ha, чак више од ¼ је без трактора, 25.8% (табела 7). 

Подаци о величини поседа и о опремљености газдинстава пољоп-
ривредним машинама показују средњи ниво опремљености на ситном 
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сеоском газдинству у власништву просечно до 3 ha. Тај степен опремље-
ности није у складу са изјавама испитаница о приходима домаћинства и о 
инвестиционим могућностима, на основу којих смо уочили осиромашење 
сеоских домаћинстава. Опремљеност газдинстава пољопривредним 
машинама је одраз стандарда из претходног социјалистичког периода раз-
воја – раније изражена модернизација кроз неколико таласа производних 
иновација у нашој пољопривреди, трошење тековина социјализма. Осим 
тога, дошло је и до својеврсне ретрадиционализације начина пољопривре-
дне производње у том смислу што недостаје новца за улагања у куповину 
нових пољопривредних машина или резервних делова за старе пољоприв-
редне машине, да су драстично смањена или су престала улагања у про-
ширење земљишног поседа, у набавку нове механизације, у изградњу 
пољопривредних зграда, као и у све друге видове производне и непроиз-
водне потрошње, о чему сведоче и изјаве испитаниkа или субјективан 
доживљај материјалне ситуације. На постављено питање: које издатке не 
можете да задовољите садашњим приходом? скоро половина пољоприв-
редних домаћинстава ни једну потребу нису могли да задовоље својим 
дохотком, као и 23.3% тих домаћинстава није имало новца да уложи у 
обраду земље, за куповину репроматеријала, семена и ђубрива, па и за 
поправку постојећих или куповину нових пољопривредних машина, тј, да 
2/3 њих (65.8%) не стиче приход који је неопходан за обезбеђивање само-
обнављања производње, минимум егзистенције.  
 

Поседовање ситне и крупне стоке 
 

У анализи података о материјалној ситуацији сеоских домаћин-
става, као и у елаборацији закључка о осиромашењу српског села и о 
диференцијацији сеоских домаћинстава, одговарајућу аналитичку подло-
гу даће нам и одговори испитаница о поседовању стоке. 

Одговори о поседовању стоке су посебно значајни, пошто је сто-
чни фонд сеоског домаћинства симбол престижа у селу и најважнија 
његова особеност, која произлази из чињенице да живот на сеоском газ-
динству омогућава блиску просторну везу и сталну могућност да се брине 
o животињама и да се оне негују, као и да је сточарство важна оријентаци-
ја сељачког газдинства а и извор живота његових чланова - речима испи-
таница: „краве нас издржавају“; гајењем животиња и производњом млека 
долази се до новчаних средстава и сл. Такође, у гајењу стоке користи се 
радна снага свих чланова домаћинства, без обзира на старост; најстарији 
чланови чувају стоку „док могу да се крећу“. 

Подаци из узорка о укупном поседовању стоке потврђују ове кон-
статације. Између газдинстава која поседују стоку (укључујући и најсла-
бија до 1 ha и најјача од преко 8 и 10 ha) постоји разлика када се укрсте по 
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поседовној структури. Чак учешће газдинстава са стоком у укупном броју 
газдинстава поседовне структуре од 1-3 ha је веће него газдинстава од 
преко 10 ha. Диференцијације се могу уочити и када се поседовање стоке 
дефинише негативно. Наиме, вредност одговора да се уопште не поседује 
стока опада са растом величине газдинства. Слични закључци произлазе и 
из даље анализе анкетних питања о сточном фонду, али сада посматрано 
по врстама стоке и то подељених у три категорије: мали, средњи и велики 
број стоке (табеле 8, 9, 10, 11). Између величине поседа газдинства и 
поседовања крупне и ситне стоке постоји средњи степен корелације, 
(мерен Коефицијентом корелације који износи 0,541): што је посед већи 
утолико је присутно веће гајење стоке, али до 8 ha. Недостатак новца и 
редовних зарада сеоска домаћинства надокнађују гајењем стоке, како 
кажу испитанице „бар једну краву да имамо за нас, да се прехранимо“. 

 
 Табела 8. – Поседовање стоке – укупно 

 0-1 ha 1-3 ha 3-5 ha 5-8 ha 8-10 ha 10 ha + Укупно 
Не 4.0 1.4 0.3 0.9 0.5 0.2 8.8 
Да 11.6 22.2 21.9 19.0 6.9 5.9 91.2 
Табела 9. – Поседовање стоке – свиње 

 0-1 ha 1-3 ha 3-5 ha 5-8 ha 8-10 ha 10 ha + Укупно 
Не 40.0 18.9 9.5 7.4 6.3 3.2 16.4 
До 5 12.5 28.1 22.1 20.6 6.8 4.3 48.4 
6 - 10 8.1 25.6 27.9 19.8 7.0 10.5 14.8 
11 и + 8.4 15.1 28.6 27.7 10.9 9.2 20.5 

c = 0.406 
Табела 10. – Поседовање стоке – овце 

 0-1 ha 1-3 ha 3-5 ha 5-8 ha 8-10 ha 10 ha + Укупно 
Не 22.8 25.6 21.4 16.2 6.3 2.8 60.4 
До 5 9.6 44.2 21.2 17.3 3.8 1.9 9.0 
6 – 10 2.4 20.2 26.2 31.0 9.5 4.8 14.5 
11 и + 3.2 7.4 22.3 24.5 12.8 21.3 16.1 

0.414 
Табела 11. – Поседовање стоке – говеда 

 0-1 ha 1-3 ha 3-5 ha 5-8 ha 8-10 ha 10 ha + Укупно 
Не 39.2 29.8 11.1 7.6 2.9 0.6 29.4 
Једно грло 12.0 32.0 35.0 11.0 4.0 2.0 17.2 
Два грла 6.5 31.2 21.7 26.1 4.3 7.2 23.8 
Три и више 1.2 6.4 26.2 32.0 16.9 12.8 29.6 

0.541 
 

Анализа података о социо-економској структури газдинстава и о 
поседовању крупне и ситне стоке казује да између пољопривредних и 
мешовитих домаћинстава не постоје разлике, пошто је позитивно одгово-
рило 97.5% пољопривредних и 93% мешовитих газдинстава. Разлике у 
сточном фонду мешовитих и пољопривредних домаћинстава јављају се 
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код поседовања великог броја крупне и ситне стоке, која је у корист 
пољопривредних домаћинстава. Овај податак је у сагласности и са вели-
чином земљишног поседа, крупнији поседи су чешће у власништву пољо-
привредних домаћинстава. 

Између опремљености пољопривредним објектима и поседовања 
крупне и ситне стоке постоји висок степен корелације. Газдинства са 
модерним пољопривредним објектима у 83.3% случајева су међу власни-
цима три и више грла крава (висока опремљеност крупном стоком). 
 

Ставови испитаника о материјалним приликама властитог  
породичног домаћинства 

 
Подацима о објективним показатељима материјалних услова 

живота у породицама испитаница, додаћемо и податке о њиховом субјек-
тивном доживљају материјалних прилика. Да бисмо то утврдили, поста-
вили смо испитаницама питање да упореде материјалну ситуацију поро-
дице данас и пре 2000. године, као и да нам образложе своје мишљење. 
Комплетна слика о материјалној ситуацији биће формирана једино дода-
вањем објективним показатељима и субјективне. 

 
 Табела 12. – Оцена начина живота домаћинства после промена 5. октобра 
2000. године 
 

 Пољопривредна Мешовита Укупно 
Повољнија 12.5 20.0 18.9 
Неповољнија 77.5 68.7 70.2 
Остала је иста 10.0 11.3 10.9 
Укупно 100 100 100 

 
Оцена испитаница о променама начина живота домаћинстава 

након политичких промена 2000. године јесте у складу са очекивањима: 
ситни пољопривредници су највећи губитници у економским и друштве-
ним околностима у периоду после 2000. године. Међу онима који препоз-
нају помак набоље чешће се јављају припадници мешовитих домаћинста-
ва, испитанице са високим образовањем, млађе од 30 година, службенице 
а највише жене стручњаци, које живе у селима лоцираним ближе граду, у 
равничарским пределима. Ипак, према изјавама испитаница, више од ¾ 
припадница пољопривредних домаћинстава и 68.7% мешовитих је неза-
довољно својим социјалним положајем. Ови резултати коренсподирају са 
резултатима претходних истраживања. Како истиче Антонић (Антонић, 
2004: 35), према јавномњенским истраживањима из маја 2004., чак 74% 
грађана Србије било је незадовољно својим социјалним положајем, 51% 
своју материјалну ситуацију описивало је као "лошу" и "неиздрживу". 
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Ставови испитаница о финансијским приликама: „животни стандард се 
срозава“, пошто је за већину испитаница сећање на комунистичку прош-
лост било исто што и сећање на материјално благостање. Тако су, готово 
све незадовољне: оне које живе у селима ближим граду, као и даље од 50 
km, млађе и старије, без школе и са средњом школом, као и пољопривре-
днице и непољопривреднице.  

Своје ставове испитанице су образлагале на следећи начин: 
неповољнија ситуација је последица промене „претходног режима од пре 
2000. године“: „бољи живот за сељака је био у претходном политичком 
систему“; „пре промене режима било је боље“. Тада је, како кажу 
испитанице, „могло да се стиче, да се купи и да се зида“; „сада је 
неповољнија материјална ситуација“, пошто „уопште теже се живи“, „не 
могу да се задовоље ниједни издаци за кућу и за пољопривредне машине, 
да се уложи у обраду земље не може“; „шта се стекло стекло се, сада само 
преживљавамо“; „пре рата смо радили а сада само од пољопривреде 
живимо, за све немамо“; „недостаје за све“; „откупљују пшеницу без пара“; 
„ниске цене пољопривредних производа“; „да се обради све не може, не 
вреди што имамо машине, треба да се уложи а одакле, земља велика а паре 
ниодкуда ...“, биле су најчешће изјаве испитаница из свих округа. Тако је 
чак 70.2% испитаница своју материјалну ситуацију описало као „лошу“ и 
„неиздрживу“. Неповољнија је: „због цене пољопривредних производа, 
јевтинији су него пре, пољопривредник потцењен сада“; „од три краве 
млеком могло се све купити а сад ништа, поцркасмо радећи и ништа“; 
„јевтини су наши производи, много губимо, за све немамо нарочито да се 
обради земља“; „на свим пољима крпимо крај с крајем, не може пара да се 
заради“; „могло је више да се заради и купи, сад ништа“; „изгубили смо 
пос'о, могли смо све да купимо за плату а сад ништа“; „изгубила сам пос'о 
после 25 година рада а муж 30, морамо опет на село да се вратимо и земљу 
да обрађујемо и ко те пита што си младост оставио и шта си добио добио си 
а моја деца нису стигла да зарадјују и шта сад' да радимо, ко те пита“; „увек 
је лоше и бедно сељаку, не можеш динар да узмеш, тешко се дође до пара, 
уложиш готов новац а дал' ћеш да добијеш то?“; „увек исто тешко, што је 
већа земља то је живот тежи, а требало би да је обрнуто, ми смо пример 
како пропадају пољопривредници, без машина и без капитала“ и сл. Да је 
повољнија и боља материјална ситуација мислило је 18.9% испитаница, док 
је иста тек за сваку десету испитаницу (10.9%): „исто живим, нико ми не 
даје ништа без мог рада ни пре ни сад', само запни па ради ако нећес радити 
нећеш имати“. 

Који су то издаци у домаћинству и на газдинству који највише 
мука задају испитаницама и њиховим укућанима? 

У складу са подацима о оцени материјалне ситуације јесу и изјаве 
испитаница о тешкоћама у задовољавању потреба (табела 13). Анализа 
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података о тешкоћама у задовољавању потреба пољопривредних и мешо-
витих домаћинстава казује да скоро половина пољопривредних домаћин-
става ни једну потребу нису могли да задовоље својим дохотком (42.5%), 
као и да 23.3% тих домаћинстава није имало новца да уложи у обраду 
земље, за куповину репроматеријала, семена и ђубрива, па и за поправку 
или куповину нових пољопривредних машина, тј, да 2/3 њих (65.8%) не 
стиче приход који је неопходан за сопствену репродукцију, односно обез-
беђивање самообнављања производње - минимум егзистенције. Овај 
податак је у сагласности са основном хипотезом да су пољопривредници 
највећи губитници у процесу транзиције, пошто власништво на земљи 
губи основни значај за егзистенцију пољопривредне породице, као и да се 
велики број сеоских домаћинстава налази непосредно изнад границе 
сиромаштва. О томе сведоче и подаци о индексу материјалног стандарда 
домаћинстава из узорка: 

 
Табела 13. – Социо-економска структура домаћинства и издаци који не могу да 
се задовоље садашњим приходом 
 

 Пољопривредна Мешовита Непољопривре. Укупно 
Ништа не може 42.5 22.4 20.0 26.5 
Свакодн. дажбине 15.8 22.2 35.0 21.3 
Школовање деце 1.8 4.3 10.0 4.0 
Улагања у домаћин. 0.8 3.9 5.0 3.3 
Задовољавамо све  15.0 23.2 30.0 21.7 
За обраду земље 23.3 22.0 - 21.5 
Лечење, бања 0.8 2.0 - 1.7 
Укупно 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Индекс материјалне ситуације домаћинства 

 
На основу елемената о материјалним условима живота породица 

испитаница, изведен је индекс материјалне ситуације газдинстава. Тако су 
материјалне неједнакости домаћинстава из узорка, анализиране преко 
синтетизованог индекса материјалног положаја породице, који представ-
ља интервалну скалу са пет нивоа: врло низак материјални положај, 
низак, средњи, висок и врло висок (табела 14). 

 
Табела 14. – Индекс материјалног стандарда газдинства, према окрузима 
 

 Златибор. Шумади. Београдс. Мачвански Нишавс. Расински Укупно 
 Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 
1 6 6.3 1 1.0 1 1.1 6 6.0 6 6.0 1 1.1 21 3.6 
2 53 55.2 49 49.0 41 46.6 59 59.0 56 56.0 41 42.7 299 51.6 
3 33 34.3 48 48.0 42 47.7 29 29.0 35 35.0 51 53.1 238 41.0 
4 4 4.2 1 1.0 2 2.3 4 4.0 3 3.0 3 3.1 17 2.9 
5 - - 1 1.0 1 1.0 2 2.0 - - - - 5 0.9 
6 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 580 100 
Објашњење: 1 – врло низак; 2 – низак; 3 – средњи; 4 – висок; 5 – врло висок, 6 - укупно. 
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Подаци (табела 14) казују да је више од половине испитаница у 
периоду прикупљања података имало врло низак и низак материјални 
стандард, 55.2%, односно да су им породична домаћинства припадала 
ниском социјалном статусу, због чега се свако друго сеоско домаћинство 
налази непосредно изнад границе сиромаштва. У сагласности са тим 
подацима налазе се и пондерисане вредности индекса материјалне ситуа-
ције домаћинства, које казују да је на свим окрузима вредност овог инде-
кса око два - ниска вредност, при чему је најтежа ситуација на подручју 
Шумадијског и Нишавског округа. Добијени резултати ове анализе пот-
врдили су полазне претпоставке о осиромашењу и маргинализацији срп-
ског села, као и о регионално неусклађеној трансформацији српског 
друштва, због чега се велики број сеоских домаћинстава налази непосред-
но изнад границе сиромаштва. 

 
Табела 15. – Пондерисана вредност индекса материјалне ситуације  

 Злат. Шумад. Београдс. Мачвански Нишавс. Расински Укупно 
Пондерисани 
индекс 2.4 2.32 2.52 2.4 2.35 2.6 2.5 

Табела 16. – Индекс материјалне ситуације пољопривредних и мешовитих дома-
ћинстава 

 Пољопривредна Мешовита Непољопривредна Укупно 
Врло низак 8.3 1.8 15.0 3.6 
Низак 55.8 49.9 65.0 51.6 
Средњи 33.4 44.5 10.0 41.0 
Висок 2.5 2.9 5.0 2.9 
Врло висок - 0.9 5.0 0.9 
Укупно 100.0 100.0 100.0 100.0 
Табела 17. – Пондерисана вредност индекса материјалне ситуације пољопривре-
дних и мeшовитих домаћинстава 

 Пољопривредна Мешовита Непољопривредна Укупно 
Пондерисана вредност 2,20 2,51 2,15 2,50 
Табела 18. – Индекс материјалног стандарда и тешкоће које не могу да се задо-
воље садашњим приходом 

 Врло низак Низак Средњи Висок Веома висок Укупно 
Ништа не може 76.2 33.7 15.5 - - 26.5 
Свакодн. дажбине 14.3 25.3 18.1 5.9 20.0 21.3 
Школовање деце - 4.7 3.4 5.9 - 4.0 
Улагања у домаћин. - 3.0 3.8 5.9 - 3.3 
Задовољавамо све  - 13.0 30.7 58.8 80.0 21.7 
За обраду земље 9.5 19.0 26.1 23.5 - 21.5 
Лечење, бања - 1.3 2.5 - - 1.7 
Укупно 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

с = 0.385 
 

Пондерисане вредности индекса материјалне ситуације пољопри-
вредних и мешовитих домаћинстава у сагласности су са полазном хипоте-
зом: недостатак капитала на нивоу сељачких газдинстава у српском селу 
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(услед разарања друштва и привреде, губитка радног места, повећања 
незапослености) допринели су поларизацији пољопривредних газдинства.  

Између индекса материјалног стандарда и тешкоћа у задовољава-
њу потреба не постоји висок степен корелације и поред нашег очекивања, 
што на први поглед може да изгледа нелогично. Ово одступање објашња-
вамо постојањем велике субјективне интеграције испитаница и чланова 
њихових породица у сеоску и породичну свакодневицу, која се одликује 
ниским квалитетом и сиромаштвом, у складу са изјавама: „важно је да 
има да се преживи“. 
 

Закључак 
 

На основу претходне анализе података, могу се извести следећи 
закључци о материјалној ситуацији сеоских породица: 

1. Потврђена је претпоставка о изразитом повећању неједнакости 
материјалних услова живота између сеоских породица, а још више између 
градских и сеоских породица. Такође, указују и на драматичне поремећаје 
у друштвено-економском положају сељаштва. Поремећаји су последица 
глобалне дезорганизације сељачког начина живота, а још више растуће 
маргинализације друштвено-економског положаја сељаштва, што нарочи-
то важи за старачка домаћинства. Тако старачка домаћинства на селу пос-
тају значајан друштвени али и морални проблем нашег друштва, о чему 
су социолози писали још пре две и по деценије: Градимир Зајић (1980) и 
Анђелка Милић (1981). 

2. Осиромашење и маргинализација села. Регионално неусклађена 
трансформација српског друштва допринела је да је више од 1/2 домаћин-
става из узорка постало сиромашно (врло низак и низак индекс матери-
јалног стандарда 55.2%), при чему је 3.6% породица испитаница распола-
гало приходом недовољним за одржавање голог живота, као и да је чак 
69.8% породица репродукционо неспособно, тј, без намере и финансиј-
ских могућности да у наредном периоду улажу у било коју област. Због 
тога, испитанице су најчешће истицале да се ни једни издаци не могу 
задовољити садашњим приходом, јер им новчана средства "за све недос-
тају", "за све немамо", "само основно, колико да преживиш". Посебно се 
указује на пољопривредна домаћинства и на групу пољопривредника, 
који су највећи "губитници" оваквих економских и друштвених околнос-
ти: истраживање сиромаштва и неједнакости по социо-економским кате-
горијама становништва показало је да су домаћинства пољопривредника и 
рурално становништво почетком транзиције учествовала у укупном сиро-
маштву 1990. године са 17% а у 1994-ој са 34%, док је сада њихов индекс 
сиромаштва 69.8% (узорак), услед реалног пада зарада и других примања, 
апсолутног пада броја запослених у формалном сектору, слабих могућно-
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сти запошљавања, као и повећања производње за сопствене потребе – 
натурална потрошња. Што је дужи период транзиције то је рурално ста-
новништво угроженије од урбаног, иако рурално може натуралном пот-
рошњом да задовољи своје егзистенцијалне потребе – ради се о пуком 
преживљавању. 

3. Сељаци не зависе превише од увоза и извоза (изузев нафте) и 
ослањају се на своју натуралну производњу, од које живе непосредно 
(лично трошећи) и посредно (продајом на пијаци). Због тога, присутно је 
веома велико незадовољство својим местом на друштвеној лествици 
(70.2%), а највише "незаштитничком" државом, која не мари за сељака.  

4. Присутан је и велики пад прихода сеоских породица, пре свега 
услед губитка радног места у току процеса постсоцијалистичке тран-
сформације привреде Србије, али и због ненаплаћеног државног дугова-
ња. Тегобну данашњицу олакшавала је чињеница да су домаћинства осре-
дње опремљена пољопривредним машинама и пољопривредним објекти-
ма који потичу из претходног периода социјалистичке (започете а неза-
вршене) модернизације српског села, али се они под оваквим материјал-
ним условима живота не могу одржавати и рентабилно користити. Због 
тога, истичемо чињеницу да се у оквиру стратегије аграрног и руралног 
опоравка и развоја Србије држава не може ослонити на село, сељаке и 
традиционално сељачко газдинство. Српско село је данас, после свега што 
је преживело и што и даље преживљава, економски још зависније од 
државе, као и да је у међувремену постало увелико социјално девастира-
но. Као таквом селу данас недостаје више услова за развој пољопривреде: 
земљиште – структурна модернизација српског аграра према условима 
европске интеграције (али не прихватити својину странаца над српском 
земљом, над водама, шумама), радна снага, сточни фонд, капитал, трајна 
мотивација старих и младих пољопривредника. Може ли се ишта очеки-
вати од развојно бесперспективне категорије пољопривредника са следе-
ћом структуром: газдинства са поседом до 1 ha (у Србији их има 270.033 
или 27% а у узорку 15.5%, која статистика рачуна као пољопривредна а 
која нису праве производне јединице; старачка домаћинства у Србији у 
којој категорији је 25% активних пољопривредника старијих од 60 годи-
на, а у узорку 25.5%, при чему смо анализирали старост изнад 51 године). 
Међу њима су пензионери, самци, болесни, сиромашни и због свега тога 
немотивисани да улажу у развој пољопривреде (упоредити: Грбић, 1991, 
1997; Митровић, 2004).  

5. У селима која су ближа великим градовима или се налазе у разви-
јенијим регионима - подручје Града Београда, постоје и нешто виталнија 
(прогресивна) пољопривредна газдинства са већим земљишним поседом, 
добро опремљена пољопривредним објектима и пољопривредним маши-
нама, са наследником на поседу и већим бројем радно способних чланова, 
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који су запослени и изван пољопривреде. И овом приликом је потврђена 
претпоставка да мешовита газдинства, са комбинацијом формалне запос-
лености и рада у пољопривреди, са већим поседом и са осталим произво-
дним ресурсима, могу бити веома перспективна. 

6. Промењен је однос чланова сеоских домаћинстава према земљи: 
опадање интереса за увећавање поседа. Тој промени доприноси чињеница 
да већина пољопривредних домаћинстава није у стању да обезбеди ни 
средства за сопствену репродукцију, за просто обнављање производње. 
Због тога се јавља нова категорија мешовитих сеоских домаћинстава, где се 
одрасли и за рад способни чланови оријентишу на рад изван газдинства. 
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Ljubica Rajković 
 

IMPOVERISHMENT AND MARGINALIZATION OF VILLAGES AND 
RURAL FAMILIES IN POST SOCIALIST TRANSFORMATION OF SERBIA 

 
Summary 

 
Financial status of rural families in conditions of the post socialist transformation of 
Serbia has been caused by the transitional processes of Serbian society and economy, 
the lasting of the transition as well as by the preceding period of late and unfinished so-
cialist modernization of Serbian village. Serbian village is falling behind urban areas 
and average indices of the quality of life of global society as well-non modernization 
and rural devastation. Dramatic disturbances of socio-economic position of peasantry 
are still present. The disturbances are the consequence of global disorganization of ru-
ral way of life, and moreover of the increasing marginalization of socio-economic posi-
tion of peasantry, which is especially applied to aged households. The greatest ‘losers’ 
are farming households: research of the impoverishment and inequalities by socio-
economic categories of the population has shown that farming households and rural 
population participated with 17% of the whole poverty in 1990 at the beginning of the 
transition, 34% in 1994, while the current index poverty is 69.8% due to actual de-
crease of salaries and other incomes, absolute decrease in the number of employed in 
formal sector, low possibilities of employment and production increase for own needs-
real consumption. Income decrease of rural families is also caused by uncharged gov-
ernment’s debts as well as by an ignorant position of the government toward rural re-
gions. Nowadays, Serbian village is economically more dependent on the government, 
while in the meantime it has also become socially devastated. 


