ПРЕМА П0ДА11ИМА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИ СТИКУ

Више је запослених
мушкараца, него жена
Према подациам Републичког завода за статистику
пописа из 201 1 . године, на територији Нишавског округа
укупно 107.692 становника је
економски активно. Од тога је
88.873 запослено, а 2.938 је на
позицији послодавца. Њих
3.698 самостално обавља
неку од делатности, а 5.400 су
индивидуални пољопривред-

ници.

Више је економски активних мушкараца него жена, и то
највише у животном дрбу од
35до44године.
На територији Нишавског
округа, на сталној адреси која
је ван куће радне активности
обавља 97.238 запослених, на
пољопривредном имању ради
њих 7.580. Без сталног радног
места је 1 .71 8, а од куће ради
420 запослених људи у нашем
делу земље. У иностранству
језапосленоњих736.
Рад на сталној радној ад-

реси и без сталног радног
места карактеристичан је за
раднике у животној доби од 35
до 44 године. На пољопривредном имању највише раде
људи старости од 55 до 64 године, док од куће најчешће
раде запослени од 45 до 54 године живота. На рад у
иностранство највише се
одлучују млађи раднци, тачнијеод25до34године.
У овом делу земље на посао не путује 6.998 запослених, а од оних који путују
109.881 то чини аутомобилом.
Градским аутобусом се до радног места превози њих 74.1 16,
док међуградске линије користи 32.312 запослених.
Свим превозним средствима
највише путују радници старости од 35 до 44 године.
На територији целе
земље има укупно 2.304.628
економски активних лица која
обављају неко занимање. Запослена лица чине три четвр-

тине од укупног броја економски активних лица (75, 7 процената). Следе индивидуални
пољопривредници (9, 2), лица
која самостално обављају делатност (4, 1), послодавци (2,
7), помажући неплаћени чланови на породичном имању (2,
6) и лица која раде на основу
уговора о делу и друге врсте
уговора (2, 5). Учешће помажућих, неплаћених чланова у
радњи члана породичног домаћинства и чланова задруге
мање је одједан проценат.
Од укупног броја економски активних лица која обављају занимање 57, 9 процената су мушкарци. Веће
учешће мушкараца је посебно
изражено међу послодавцима, лицима која самостално
обављају делатност и индивидуалним пољопривредницима, односно око три четвртинесумушкарци.
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