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СА ЖЕ ТАК: Чла нак се ба ви ана ли зом ме ђу ре ги о нал них раз ли ка у 
сто па ма не за по сле но сти, укљу чу ју ћи и про це ну про ме на на ло кал ним тр-
жи шти ма ра да то ком дру ге де це ни је 21. ве ка. По ре ђе ње ста ти стич ких 
по да та ка ве за них за раз вој тр жи шта ра да ис кљу чи во на на ци о нал ном ни-
воу не омо гу ћа ва ком плет но са гле да ва ње про бле ма за по сле но сти. Сто га 
је из вр ше на ре ги о на ли за ци ја фе но ме на не за по сле но сти у Ср би ји, ко ја је 
омо гу ћи ла иден ти фи ка ци ју нај ви ше и нај ма ње успе шних те ри то ри ја по 
пи та њу одр жа ва ња ста бил но сти на тр жи шту ра да. Спро ве де на ге не ра ли-
за ци ја омо гу ћи ла је из два ја ње пет ти по ва про стор не кон фи гу ра ци је ко ји 
се раз ли ку ју по ка рак те ри сти ка ма тр жи шта ра да. Осим то га, у ра ду су на-
ве де ни про бле ми ко ји по сто је на тр жи шту ра да, ис так нут је зна чај при ме не 
по ли ти ка за по шља ва ња и по тре ба ан га жо ва ња свих струк ту ра у дру штву 
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по чев ши од др жа ве, ло кал них вла сти, при ват ног и јав ног сек то ра ра ди по-
сти за ња одр жи вог еко ном ског раз во ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: не за по сле ност, тр жи ште ра да, Ср би ја, оп шти не, 
еко ном ски раст, ре ги о на ли за ци ја, ре ги о нал на по ли ти ка

JEL КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА: Ј08, Ј21, Ј30

УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Убла жа ва ње дис па ри те та на тр жи шту ра да у Ре пу бли ци Ср би ји има ло 
је мар ги нал ни зна чај у кон ци пи ра њу и ре ша ва њу укуп них дру штве но- 
-еко ном ских про бле ма. Про бле ми при вре де су се де це ни ја ма аку му ли-
ра ли па су ре ги о нал ну про бле ма ти ку раз во ја зе мље пот пу но гур ну ли у 
стра ну. Ду бо ка и ду го трај на кри за ко ја је на сту пи ла по чет ком 90-их го ди-
на 20. ве ка, као и број ни иза зо ви из окру же ња, не ми нов но су се од ра зи ли 
ка ко на ста ње та ко и на кре та ња на тр жи шту ра да. Сто га, не из не на ђу је 
чи ње ни ца да је тр жи ште ра да у Ср би ји још увек не раз ви је но и оп те ре ће-
но про бле ми ма услед ње го ве сег мен та ци је, док је фор ми ра ње при вре де 
за сно ва не на зна њу оте жа но услед не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва за 
да љи раз вој на у ке и обра зо ва ња [Tešić et al. 2015: 1133]. 

Спро ве де не нео ли бе рал не тр жи шне ре фор ме, пре све га при ва ти за-
ци ја др жав них ком па ни ја и ре струк ту ри ра ње пред у зе ћа, об ли ко ва ле су 
ин сти ту ци је тр жи шта ра да у пост со ци ја ли стич ким зе мља ма [Pilc 2015: 97]. 
На жа лост, вре ме је по ка за ло ко ли ко су би ле по гре шне при ме ње не ме ре на 
при вре ду Ср би је. Про ду бљи ва њу про бле ма ви со ке сто пе не за по сле но сти 
до при не ло је усва ја ње ви зи је еко ном ског раз во ја зе мље ко ја ни је пред ста-
вља ла ре зул тат си стем ског раз ми шља ња и де ло ва ња кре а то ра еко ном ске 
по ли ти ке. За не ма ре на је чи ње ни ца да ин сти ту ци је тр жи шта ра да има ју 
ду бо ке исто риј ске ко ре не и њи хов оп сег по тен ци јал них про ме на је од ре-
ђен кул тур ним и по ли тич ким на сле ђем по је ди них дру шта ва. На и ме, Пилц 
ука зу је да су кул тур ни и по ли тич ки фак то ри до ми нан ти у об ли ко ва њу 
тр жи шта ра да у од но су на еко ном ске фак то ре. Aутор на во ди да зе мље са 
не по вољ ним пер фор ман са ма на тр жи шту ра да у пе ри о ду од 1995. до 2004. 
го ди не ни су ус пе ле да учи не сво је ин сти ту ци о нал не окви ре аде кват ним 
за по ве ћа ње за по сле но сти то ком на ред них го ди на, што се и од ра зи ло на 
сто пе за по сле но сти у пе ри о ду 2010–2015. го ди не [Pilc 2017: 721]. 

Са вић и Зу бо вић на во де да су не до ста так „дру штве ног кон сен зу са” 
услед стал не по ли тич ке во ла тил но сти, от пор пре ма флек си гур но сти и 
не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва за тр жи ште ра да три кључ не пре пре ке 
за спро во ђе ње ефи ка сних ре фор ми на тр жи шту ра да у скла ду са аген дом 
из Ли са бо на [Savić i Zu bo vić 2015: 396]. Сто га не из не на ђу је чи ње ни ца 
што тр жи ште ра да од ли ку је ви сок ни во еми гра ци је рад не сна ге и не фор-
мал не за по сле но сти, не до вољ но раз ви јен при ват ни сек тор и по сто ја ње 
пре ми је за ра да у јав ном сек то ру. 

Кре а то ри еко ном ске по ли ти ке ни су ува жа ва ли 3Т ин ди ка тор ко ји се 
од но си на та ле нат, то ле ран ци ју и тех но ло ги ју као кључ не осо бе но сти дру-
штве не за јед ни це, што је има ло за по сле ди цу ства ра ње не за до во ља ва ју-
ће ди на ми ке при вред ног ра ста, не до вољ ног при ли ва стра них ди рект них 
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ин ве сти ци ја, из во за и за по сле но сти [Мulej 2012]. То по твр ђу ју и ре зул-
та ти ис тра жи ва ња ко је су спро ве ли Ма ја Јан дрић и Де јан Мол нар ко ји 
ука зу ју да се Ср би ја на ла зи у гру пи зе ма ља чи је су глав не ка рак те ри сти-
ке ни ска адап ти бил ност рад не сна ге и ви со ки то ко ви ка ни жим ни во и ма 
си гур но сти на тр жи шту ра да, за јед но са ре ла тив но ви со ком су бјек тив ном 
пер цеп ци јом не си гур но сти рад ног ме ста [Jandrić and Mol nar 2018: 223].

Фа во ри зо ва њем раз во ја по је ди них гра до ва и обла сти, др жа ва ни је 
узи ма ла у об зир опа сност ко ја услед ова квог по на ша ња мо же на ста ти. За-
не ма ри ва ње кон цеп та дру штве не од го вор но сти од стра не др жав ног ру ко-
вод ства про ду ко ва ло је огром не раз ли ке у сто па ма за по сле но сти по је ди них 
под руч ја на ре ла ци ја ма: град Бе о град – оста ли гра до ви и оп шти не, гра до ви 
– се ла, се вер ни део – ју жни де ло ви Ср би је. Гли го ров и са рад ни ци на во де 
да је у цен трал ном де лу Ср би је оства ре на нај ве ћа сто па ду го трај не не за-
по сле но сти и не за по сле но сти мла дих, бу ду ћи да је мно го љу ди оста ло без 
по сла у про из вод ном сек то ру услед ре струк ту ри ра ња [Gli go rov et al. 2011: 
13]. Пре те ра на кон цен тра ци ја ка пи та ла и људ ских ре сур са про ду ко ва ла је 
ве ли ке раз ли ке у сто па ма не за по сле но сти. Ср би ја је би ла и још је по де ље-
на на ре ги о не ко ји се ис кљу чи во по сма тра ју као ста ти стич ке а не као раз-
вој не је ди ни це. И по ред то га што зва нич ни ста ти стич ки по да ци о кре та њу 
за по сле но сти ука зу ју на по бољ ша ње ста ња на тр жи шту ра да, Пе тро вић и 
са рад ни ци на гла ша ва ју да је нео п ход но ко ри го ва ти по сто је ће се ри је по да-
та ка о сто пи за по сле но сти ка ко би се по ве ћа ла њи хо ва тач ност и кре ди-
бил ност. На и ме, они до во де у пи та ње ве ли ке про ме не за по сле но сти на кон 
2008. го ди не, на во де ћи да се сум њи ви трен до ви на тр жи шту ра да припи-
су ју не по у зда но сти се ри је по да та ка [Petrović et al. 2016: 315]. С дру ге стра-
не, Ко ва че вић и са рад ни ци на во де да је за по сле ност не сум њи во по ра сла 
на кон 2010. го ди не. Они ис ти чу да се не дав ни раст за по сле но сти ка рак-
те ри ше стаг на ци јом стал ног за по сле ња и екс пан зи јом при вре ме них, хо-
но рар них и ви ше стра них рад них од но са ко ји не мо гу има ти исти обра зац 
од но са са еко ном ским ра стом, при ват ном по тро шњом и до при но си ма за 
со ци јал но оси гу ра ње [Kovačević et al. 2017: 344].

ОП ШТЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ТР ЖИ ШТА РА ДА У СР БИ ЈИ
Ана ли за тр жи шта ра да Ре пу бли ке Ср би је прет по ста вља про у ча ва ње 

вре мен ских се ри ја кључ них по ка за те ља по пут ди на ми ке за по сле но сти и 
не за по сле но сти. По ре ђе ње по да та ка бро ја за по сле них и не за по сле них у 
Ср би ји оте жа но је због чи ње ни це да је у сеп тем бру 2015. Ре пу блич ки за вод 
за ста ти сти ку (РЗС) пре шао на ко ри шће ње но ве ме то до ло ги је про ра чу на 
ин ди ка то ра за по сле но сти. У окви ру ста ре ме то до ло ги је ко ри шће ни су 
по да ци из ре дов но спро во ђе не Ан ке те о рад ној сна зи (АРС) (та ко зва на 
ан кет на за по сле ност), док се са да за оце ну ре ги стро ва не за по сле но сти 
при ку пља ју по да ци из Цен трал ног ре ги стра оба ве зног со ци јал ног оси-
гу ра ња (ЦРО СО) и Ста ти стич ког по слов ног ре ги стра (СПР)1. 

1 При ступ за оце ну по ка за те ља тр жи шта ра да по мо ћу Ан ке те о рад ној сна зи (АРС) је дан 
је од нај че шћих у све ту и сто га омо гу ћа ва ме ђу на род на по ре ђе ња. У окви ру ове ре дов не 
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Из вор ста ти стич ких по да та ка о бро ју не за по сле них ли ца ко је пу бли-
ку је РЗС је На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње (НСЗ). У на шем ра ду 
ко ри сти мо ове по дат ке за 2010. и 2018. го ди ну ра ди по ре ђе ња по ка за те ља 
не за по сле но сти у раз ли чи тим оп шти на ма у Ср би ји. На по ми ње мо да је број 
ли ца ко ји су ре ги стро ва ни као не за по сле ни пре ма НСЗ ве ћи од ствар но 
не за по сле них пре ма АРС, што се, из ме ђу оста лог, мо же об ја сни ти чи ње-
ни цом да су мно ги зва нич но ре ги стро ва ни ра ди до би ја ња со ци јал не по-
мо ћи, а при том су ан га жо ва ни у не фор мал ном сек то ру при вре де. 

Ви со ка сто па не за по сле но сти оста је је дан од основ них про бле ма еко-
номског раз во ја Ср би је. У ве зи са ма сов ним сма ње њем бро ја рад них ме ста, 
број за по сле них у пе ри о ду 2007–2014. сма њио се са 2 на 1,7 ми ли о на људи. 
Зва нич ни по да так о не за по сле но сти пре по чет ка кри зе из но сио је 17–19%, 
али је до кра ја 2012. ни во сто пе не за по сле но сти по рас тао до 23,9%. Ја ча ње 
пред у зет нич ке ак тив но сти и по сте пе на ма кро е ко ном ска ста би ли за ци ја 
до при не ли су при мет ном сма ње њу овог по ка за те ља – до 13,5% у 2017. го-
ди ни и 10,4% у 2019. го ди ни (пре ма АРС) [Na ti o nal Bank of Ser bia, 2020]2. 
Раст укуп не сто пе за по сле но сти ду гу је се ја ча њу при ват ног сек то ра, пре 
све га пред у зе ћи ма из обла сти услу га и пре ра ђи вач кој ин ду стри ји.3

По ред то га, ми гра ци је рад ни ка сма њу ју ни во не за по сле но сти у по-
је ди ним ре ги о ни ма зе мље. По след њих го ди на бе ле жи се по раст спољ них 
ми гра ци о них то ко ва рад ни ка: му шкар ци у ино стран ству тра ди ци о нал но 
про на ла зе по сао у сек то ру гра ђе ви нар ства, а же не у со ци јал ној сфе ри, 
углав ном у здрав ству. Осим то га, зна ча јан удео не за по сле них не сма тра 
не оп ход ним да се зва нич но ре ги стру је и по тра жи по моћ др жа ве. Има ју ћи 
у ви ду и удео оних ко ји ни су мо ти ви са ни да по тра же за по сле ње, по ка за-
тељ не за по сле но сти мо же би ти знат но ве ћи. С дру ге стра не, при ли ком 
про це не ста ња на тр жи шту ра да нео п ход но је узе ти у об зир чи ње ни цу 
да се у Ср би ји по сло ва ње тра ди ци о нал но ба зи ра на ше ма ма не фор мал не 
за по сле но сти ра ди из бе га ва ња опо ре зи ва ња („си ва еко но ми ја”). Аран да-
рен ко ис ти че да је „си ва еко но ми ја” узрок ин сти ту ци о нал не сла бо сти и 
не по вољ ног по слов ног ам би јен та, ко ја ди рект но по га ђа јав не фи нан си је 
и пред ста вља зам ку за одр жа ва ње си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти 
и дис кри ми на ци је ста нов ни штва [A ran da ren ko 2015: 5]. 

сту ди је узи ма се слу чај но иза бра ни узо рак с ци љем до би ја ња по да та ка о за по сле ним, не за-
по сле ним и не ак тив ним ли ци ма. У пост кри зном пе ри о ду до шло је до про ме не у ме то до ло-
ги ји АРС, што оте жа ва по ре ђе ње по да та ка: ан ке та је спро во ђе на на по лу го ди шњем ни воу 
од 2008. до 2013. го ди не, квар тал но – то ком 2014. го ди не и кон ти ну и ра но – од по чет ка 2015. 
го ди не. Пре ла зак на про у ча ва ње ре ги стро ва не за по сле но сти од сеп тем бра 2015. го ди не 
прет по ста вља узи ма ње у об зир по да та ка за све за по сле не ко ји су ре ги стро ва ни у ЦРО СО и 
оси гу ра ни по осно ву за по сле ња у ак тив ним по слов ним су бјек ти ма (пре ма СПР-у). Са гла сно 
про це ни РЗС, ако се ан кет на за по сле ност свр сис ход но ко ри сти за ме ђу на род на по ре ђе ња, 
он да ре ги стро ва на за по сле ност од го ва ра за да ци ма про у ча ва ња тр жи шта ра да на ни жим 
те ри то ри јал ним ни во и ма (до ни воа оп шти на) [Република Ср би ја. Ре пу блич ки за вод за ста-
ти сти ку. Ис тра жи ва ња, 2021].

2 Пре ма ни воу зва нич но ре ги стро ва не сто пе не за по сле но сти из 2017. го ди не, Ср би ја 
је за у зе ла сед мо ме сто ме ђу зе мља ма Евро пе. 

3 На и ме, у пе ри о ду 2015–2017. број рад них ме ста у при ват ном сек то ру по рас тао је го то-
во 12%.
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Не за по сле ност ме ђу мла ди ма (15–24 го ди на) та ко ђе оста је из у зет но 
ви со ка, иа ко је сма ње на са 51,2%, ко ли ко је из но си ла 2012. го ди не, на 27,5% 
кра јем 2019. го ди не [E u ro stat, 2020a]. Пре ма овом по ка за те љу, Ср би ја се 
и да ље на ла зи у гру пи нај про бле ма тич ни јих зе ма ља Евро пе. Ана ли зу про-
бле ма тр жи шта ра да у Ср би ји је при клад но до пу ни ти ин ди ка то ром ко ји 
по ка зу је ре ла тив ни удео мла дих љу ди, тзв. ге не ра ци ја „ни нис” (ge ne ra tion 
ne it her-no r) ко ји ни су за по сле ни и не сту ди ра ју (27% у 2014; 20% у 2019) 
[E u ro stat, 2020b].

У окви ру ан ти кри зне по ли ти ке, вла сти Ср би је би ле су при ну ђе не да 
на пра ве из бор из ме ђу по бољ ша ња јав них фи нан си ја и сти му ли са ња дома ће 
тра жње, укљу чу ју ћи и по ве ћа ње бро ја за по сле них и њи хо вих до хо да ка. 
До го во ре на ре фор ма са ММФ-ом се ба зи ра ла на сма ње њу ви шка др жав-
ног апа ра та и за бра не за по шља ва ња у др жав ним ин сти ту ци ја ма по чев од 
2014. го ди не, ко ја је ка сни је ви ше пу та про ду жа ва на. По ред то га, од 2014. 
го ди не од у ста ло се од ин дек са ци је за ра да свих др жав них слу жбе ни ка,4 
укљу чу ју ћи и за по сле не у здрав ству, на у ци и обра зо ва њу. Од 2014. го ди не 
на сна зи је до дат но опо ре зи ва ње пла та у јав ном сек то ру ко је пре ма шу ју 
60.000 ди на ра. Об зи ром на зна ча јан број за по сле них у др жав ном сек то ру 
(пре ма ра зним про це на ма, 0,5–0,8 ми ли о на љу ди), на ве де не од лу ке вла-
де иза зва ле су до да тан при ти сак на тр жи ште ра да. 

Од кра ја 2014. до по чет ка 2018. го ди не, број др жав них чи нов ни ка на 
раз ли чи тим ад ми ни стра тив ним ни во и ма сма њен је за 28,6 хи ља да. Ме ђу-
тим, у истом вре мен ском пе ри о ду, за о би ла зе ћи од лу ку о за бра ни за по шља-
ва ња, 16,2 хи ља де љу ди је ан га жо ва но у јав ном сек то ру [Републички 
за вод за ста ти сти ку, 2020а]. Пла те у овом сек то ру сма ње не су 2014. го ди не 
10%, док је њи хо ва ре ал на вред ност на ста ви ла да опа да и на кон то га. Ипак, 
ре ла тив ни обим из да та ка за по др шку ак тив но сти јав них ин сти ту ци ја5 је 
и да ље ви сок, 20% од укуп не вла ди не по тро шње, од но сно 8,5% БДП-а у 
2016. го ди ни (у 2013. го ди ни 10,5%; пре ма овом ин ди ка то ру Ср би ја је би ла 
во де ћа ме ђу зе мља ма Цен трал но и сточ не и Ју го и сточ не Евро пе) [E u ro stat, 
2020c]. 

Јед на од ва жних ка рак те ри сти ка тр жи шта ра да у Ср би ји је раз ли ка 
у пла та ма из ме ђу при ват ног и јав ног сек то ра. Пла те др жав них чи нов ни-
ка су 2008. го ди не би ле 1,5 пу та ве ће у од но су на за ра де рад ни ка у при-
ват ном сек то ру, док су 2016. го ди не из јед на че не под ути ца јем сма ње ња 
бу џет ских рас хо да и сти му ли са ња пред у зет нич ке ак тив но сти [Републички 
за вод за ста ти сти ку, 2020б].

Ре пу бли ка Ср би ја на ла зи се у фа зи де мо граф ске тран зи ци је, ко ју ка-
рак те ри ше при род ни пад бро ја ста нов ни штва и по ве ћа ње ње го ве про сеч-
не ста ро сти. Про блем ста ре ња ста нов ни штва ути че на раст др жав них 
рас хо да за по др шку здрав стве ног и пен зи о ног си сте ма, тј. по ре ско оп те-
ре ће ње рад ни ка. У 2014. го ди ни по кре ну та je пен зи о на ре фор ма (им пле-
мен та ци ја За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу) у окви ру ко је 

4 Под ка те го ри јом др жав них слу жбе ни ка под ра зу ме ва ју се ли ца ко ја оба вља ју де лат-
ност озна че ну у Чла ну 2 За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма.

5 ‘Ge ne ral pu blic ser vi ces’ пре ма OECD Clas si fi ca tion of the fun cti ons of go vern ment (CO FOG). 
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су ели ми ни са ни фи нан сиј ски под сти ца ји ра ног од ла ска у пен зи ју, њен 
но ми нал ни из нос у 2015. сма њен je 5%, а до 2032. пла ни ран je и уме рен 
по раст ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са ње же на, са 60 на 65 го ди на. 

Ср би ја за о ста је за Европ ском уни јом, из ме ђу оста лог, и због нај ма њег 
рас по ло жи вог до хот ка ста нов ни штва. То ком по след ње де це ни је 20. ве ка, 
ис под гра ни це си ро ма штва на ла зи ла се тре ћи на ста нов ни штва, али је до 
2003. го ди не ни во ап со лут ног си ро ма штва сма њен на 14%, док је до 2010. 
го ди не био до 7% (у дру гој по ло ви ни дру ге де це ни је 21. ве ка по но во је 
за бе ле жен раст 9–10%). Че твр ти на ста нов ни штва при ма ма ње од 60% про-
сеч ног ме сеч ног до хот ка (тзв. ре ла тив но си ро ма штво). За па жен је про цес 
дру штве не стра ти фи ка ци је – лум пе ни за ци ја ста нов ни штва и по ја ва „но вих 
си ро ма шних”. На и ме, ви ше од 40% ста нов ни штва Ср би је у бу дућ но сти 
мо гло би се при до да ти ка те го ри ји си ро ма шних (у Европ ској уни ји у про-
се ку 24%) [E u ro stat, 2020d]. Со ци јал но не за шти ће ни сло је ви ста нов ни штва 
спа да ју у глав ну ри зич ну гру пу: нај ма ње по ло ви на Ро ма жи ви ис под гра-
ни це си ро ма штва, што до во ди до њи хо ве де со ци ја ли за ци је и те ри то ри-
јалне се гре га ци је. Ме ђу ре ги о нал не дис про пор ци је пре ма ни воу до хот ка 
ста нов ни штва на ста вља ју да се по ве ћа ва ју, при че му по себ ну опа сност 
пред ста вља по раст ни воа си ро ма штва у ру рал ним под руч ји ма. По ка зате-
љи до хо дов не не јед на ко сти ука зу ју на по ве ћа ну дру штве но ра сло ја ва ње. 
Иа ко су вред но сти Џи ни ко е фи ци јен та (Gi ni in dex, Gi ni ra tio) ни ске и чи не, 
пре ма раз ли чи тим про це на ма око 30–35% (140 ме сто од 160 зе ма ља), до хо дак 
20% нај бо га ти јих и 20% нај си ро ма шни јих се раз ли ку је чак де вет пу та. 

Осим то га, при сут на је и род на не рав но прав ност бу ду ћи да су у Срби-
ји 2019. же не за ра ђи ва ле 11% ма ње не го му шкар ци ко ји су ан га жо ва ни на 
слич ним по зи ци ја ма и има ју исти ни во обра зо ва ња [Републички за вод за 
ста ти сти ку, 2020б]. Осим то га, раз ли ке у за ра да ма из ме ђу ре ги о на, гра на 
при вре де и за ни ма ња не ко ре спон ди ра ју увек са раз ли ка ма у ни воу мар-
ги нал ног про из во да рад не сна ге услед не са вр ше но сти тр жи шта ра да [Ра-
довановић и Мак си мо вић 2010: 62].

По чев од 2000. го ди не па до да нас спро ве де не су про ме не рад ног за-
ко но дав ства ра ди ве ће флек си би ли за ци је тр жи шта ра да и си сте ма на кна де 
за не за по сле не ко је су има ле за циљ ве ћу ре стрик тив ност си сте ма [Jandrić 
i Fa bian 2017: 125]. Пр ва На ци о нал на стра те ги ја за по шља ва ња у Ре пу бли ци 
Ср би ји при ме њи ва на је у пе ри о ду 2005–2010. и би ла је ускла ђе на с Ли са-
бон ском стра те ги јом за по шља ва ња. С тим у ве зи усво јен је На ци о нал ни 
ак ци о ни план за по шља ва ња за пе ри од 2006–2008. го ди на. На жа лост, ак тив-
но сти пред у зе те ра ди сма ње ња не за по сле но сти и по сти за ње ста бил но сти 
на тр жи шту ра да ни су да ле оче ки ва не ре зул та те. Кра јем 2010. го ди не 
усво је на је На ци о нал на стра те ги ја за по шља ва ња за пе ри од 2011–2020. 
чи ји су глав ни при о ри те ти при ме на ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња, 
обез бе ђе ње флек си бил но сти и флек си гур но сти на тр жи шту ра да [Нацио-
нална стра те ги ја за по шља ва ња за пе ри од 2011–2020. го ди не, 2011]. Ка ко 
би се пру жи ла по др шка ус по ста вља њу ефи ка сног, ста бил ног и одр жи вог 
трен да ра ста за по сле но сти пред ви ђе ни су и на ци о нал ни ак ци о ни пла но-
ви за по шља ва ња ко ји се од 2009. го ди не до но се на го ди шњем ни воу. 
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Ин сти ту ци о нал ни оквир за за по шља ва ње је 2009. го ди не уна пре ђен 
до но ше њем За ко на о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти 
и За ко на о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин-
ва ли ди те том.6 Осим НСЗ, по сре до ва ње око за по шља ва ња мо гу оба вља ти 
и аген ци је за за по шља ва ње у скла ду с ва же ћим За ко ном о за по шља ва њу 
и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти.7 

СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ ДР ЖАВ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ  
РЕ ГИ О НАЛ НОГ РАЗ ВО ЈА

Сма ње ње на пе то сти на тр жи шту ра да, отва ра ње но вих рад них ме ста, 
по бољ ша ње ква ли те та и до ступ но сти рад не сна ге ка ко у еко ном ски раз-
ви је ним, та ко и у пе ри фер ним ре ги о ни ма зе мље пред ста вља ју за дат ке 
ко ји се мо гу ре ши ти са мо узи ма ју ћи у об зир спе ци фич но сти про стор не 
ор га ни за ци је еко ном ске ак тив но сти. Ре ги о нал на еко ном ска по ли ти ка 
цен трал них вла сти у ве ћи ни зе ма ља је усме ре на, пре све га, на пре ра спо-
де лу рас по ло жи вог ре сурс ног по тен ци ја ла и укла ња ње аси ме три ја у дру-
штве но-еко ном ском раз во ју иза зва них раз ли чи тим спољ ним и уну тра-
шњим фак то ри ма.

Зна ча јан број на уч них ра до ва по све ћен је про у ча ва њу про бле ма ме-
ђу ре ги о нал не ди фе рен ци ја ци је пре ма по ка за те љи ма со ци јал но-еко ном-
ског раз во ја, као и спе ци фич но сти при сту па ре ги о нал ној по ли ти ци у раз-
ви је ним и не раз ви је ним зе мља ма. Узро ци на стан ка и при ро да ути ца ја 
по сто је ћих не рав но те жа на еко ном ски раз вој ре ги о на и по је ди нач них 
оп шти на у Ср би ји пред мет су ис тра жи ва ња до ма ћих и стра них ау то ра 
[Mijačić and Pa u no vić 2011; Ma nić et al. 2012; Win kler 2012].

Из ве стан број ис тра жи ва ча упо ре ђу је по ка за те ље со цио-еко ном ског 
раз во ја че ти ри од пет ре ги о на Ср би је (ни во NUTS 2) – Бе о гра да, Вој во ди-
не, Шу ма ди је и За пад не Ср би је, Ју жне и Ис точ не Ср би је. Ста нов ни штво 
зе мље рас по ре ђе но је ме ђу њи ма ре ла тив но рав но мер но, док је еко ном ски 
по тен ци јал кон цен три сан углав ном у Бе о гра ду и Вој во ди ни (око 2/5 и 1/4 
БДП-а Ср би је). Пре ма про це на ма БДП-а по ста нов ни ку, у Бе о гра ду и 

6 За кон о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти (ЗЗОСН) из 2009. годи не 
до нет је у ци љу по ве ћа ња прав не за шти те у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња, чи ји је основ ни 
оквир ус по ста вљен још исто и ме ним За ко ном из 2003. го ди не. Оба ве зно оси гу ра ње за слу чај 
не за по сле но сти да је пра во гра ђа ни ма на до би ја ње нов ча не на кна де, као и здрав стве но, пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. У ЗЗОСН је по ку ша но да се у об зир узму са вре ме ни европ-
ски трен до ви у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња и при ла го де усло ви ма у Ср би ји, чи не ћи та ко 
још је дан ко рак ка ин сти ту ци о нал ном ускла ђи ва њу. У За ко ну из 2009. го ди не, с ве ли ком 
де таљ но шћу и пре ци зно шћу та ко ђе је раз ра ђе на кон цеп ту ал на осно ва фе но ме на не за по сле-
но сти, а по себ на па жња по кла ња се ка те го ри ји те же за по шљи вих ли ца „ко ја има ју при о ри тет 
у укљу чи ва њу у ме ре ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња”. 

7 Аген ци је за за по шља ва ње до би ја ју до зво лу од Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња да се ба ве по сре до ва њем у за по шља ва њу гра ђа на у Ср би ји и ино-
стран ству, са ве то ва њем о пла ни ра њу ка ри је ре, а осим то га има ју пра во спро во ђе ња ме ра 
ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња на осно ву уго во ра са НСЗ. На сај ту НСЗ на ве ден је спи сак 
аген ци ја с ва же ћом до зво лом за рад. Пре ма ста њу кра јем 2018. го ди не, њих је би ло око 120, 
од ко јих је 3/5 ре ги стро ва но у Бе о гра ду. 
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Вој во ди ни је овај по ка за тељ за тре ћи ну ве ћи од на ци о нал ног про се ка 
[Mol nar 2013]. По ред то га, Бе о град ској агло ме ра ци ји при па да ви ше од по-
ло ви не стра них ди рект них ин ве сти ци ја, а уче шће Ју жне и Ис точ не Ср бије 
у струк ту ри аку му ли ра ног стра ног ка пи та ла не пре ла зи 10–15%. Што се 
ти че ин ди ка то ра тр жи шта ра да, на пре ла зу из ме ђу пр ве и дру ге де це ни-
је 21. ве ка, Бе о град и Вој во ди на су има ли пре ко 60% за по сле них и са мо 
40% не за по сле них у Ср би ји [Mijačić and Pa u no vić 2011].

По ре ђе ње по ка за те ља со ци јал но-еко ном ског раз во ја срп ских оп шти на 
је оте жа но због ма лог бро ја об ја вље них по ка за те ља. По ред по ка за те ља 
за по сле но сти у при вре ди, по себ ну па жњу за слу жу је и по ка за тељ про сеч-
не ме сеч не за ра де. На при мер, 2017. го ди не ње го ве вред но сти у Бе о гра ду 
и од ре ђе ном бро ју оп шти на на ју го и сто ку Ср би је (Тр го ви ште, Бе ла Па лан-
ка, Цр на Тра ва итд.) раз ли ко ва ли су се ви ше не го дво стру ко. Исте, 2017. 
го ди не, бу џет ски при хо ди по ста нов ни ку у глав ном гра ду би ли су 2,5 
пу та ве ћи од оних у Кру шев цу, Кра ље ву или Ле сков цу, ко је је не мо гу ће 
озна чи ти као те ри то ри јал не је ди ни це са нај те жом еко ном ском си ту а ци-
јом. Не ки по ка за те љи ука зу ју на још ве ће про стор не раз ли ке. На при мер, 
обим го ди шњих оства ре них ин ве сти ци ја у но ва основ на сред ства за пе-
ри од 2015–2017. у Бе о гра ду био је 30–40 пу та ве ћи од од го ва ра ју ћег по-
ка за те ља за оп шти не еко ном ске пе ри фе ри је Ср би је [Република Ср би ја. 
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2018].

Чак је и по вр шна ана ли за раз ме ре по сто је ћих со ци јал но-еко ном ских 
не рав но те жа до вољ на да се ука же на по тре бу за раз ра дом и спро во ђе њем 
ме ра др жав не по ли ти ке ре ги о нал ног раз во ја. Ме ђу тим, у ствар но сти није 
до шло до зна чај них про ме на у прав ном окви ру у по след њих де сет го ди на: 
на ци о нал ни за кон и стра те ги ја по све ће ни ре ша ва њу про бле ма ре ги о нал ног 
раз во ја до не ти су још кра јем пр ве де це ни је 21. ве ка. Ин сти ту ци о нал ни 
оквир ре ги о нал не по ли ти ке на кнад но ни је ре ви ди ран, по че му се Ср би ја 
раз ли ку је од др жа ва чла ни ца ЕУ, ко је по себ ну па жњу по све ћу ју пи та њи-
ма сма ње ња ме ђу ре ги о нал них не рав но те жа, еко ном ске де кон цен тра ци је 
и раз во ја пе ри фер них те ри то ри ја, де цен тра ли за ци је и пре ра спо де ле пу но-
мо ћи. Др жав на по ли ти ка у обла сти ре ги о нал ног раз во ја има се кун дар ни 
зна чај, ка ко за те ла ко ја су укљу че на у фор ми ра ње осно ва стра те шког пла-
ни ра ња, та ко и за де парт ма не за ду же не за ре а ли за ци ју еко ном ског по-
тен ци ја ла раз ли чи тих ре ги о на зе мље.

Пр ви ко ра ци ка де цен тра ли за ци ји вла сти учи ње ни су усва ја њем За-
ко на о ло кал ној са мо у пра ви (2002), ко јим је про ши рен спи сак пра ва и оба-
ве за оп шти на, и у сфе ри ре гу ли са ња ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал не по-
де ле – За ко на о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји (2007). У ја ну а ру 2007. вла да 
Ср би је усво ји ла је основ ни до ку мент у окви ру пла ни ра ња ме ра ре ги о нал-
не по ли ти ке – Стра те ги ју ре ги о нал ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од 
од 2007. до 2012. го ди не (по том је усво јен и Ак ци о ни план за спро во ђе ње 
стра те ги је) [Стратегија, 2007]. Ме ђу ње ним стра те шким и опе ра тив ним 
ци ље ви ма, ау то ри Стра те ги је су укљу чи ли по ди за ње ре ги о нал не кон ку-
рент но сти и одр жив раз вој, сма ње ње ре ги о нал них не рав но мер но сти и 
си ро ма штва, за у ста вља ње не га тив них де мо граф ских кре та ња, на ста вак 
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про це са де цен тра ли за ци је, из град њу ин сти ту ци о нал не ре ги о нал не ин-
фра струк ту ре. У до ку мен ту по себ на па жња по све ћу је се рав но мер ном 
ре ги о нал ном раз во ју, за чи је по сти за ње се пред ла же при ступ за од ре ђива-
ње сте пе на раз ви је но сти ре ги о на зе мље. Фи нан си ра ње ме ра ре ги о нал не 
по ли ти ке пред ви ђе но је из фон до ва ЕУ, па ни је слу чај но што је у Стра-
те ги ји пред ло жен стан дард ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал не по де ле у 
скла ду са европ ском кла си фи ка ци јом NUTS. 

По сле дво го ди шњих рас пра ва, Скуп шти на је 2009. го ди не одо бри ла 
За кон о ре ги о нал ном раз во ју (зна чај не из ме не и до пу не су из вр ше не го ди-
ну да на ка сни је) [Za kon o re gi o nal nom raz vo ju, 2009]. Усло ви за ре ги о нал ни 
раз вој, пре ма ми шље њу ау то ра, пред ста вља ју при др жа ва ње прин ци па 
одр жи вог раз во ја, сма ње ње дис про по р ци ја на ре ги о нал ном и ло кал ном 
ни воу (при том је уо че на раз ли ка из ме ђу ме ра у од но су на за о ста ле и де-
пре сив не те ри то ри јал не фор ма ци је), ре ше ње де мо граф ских про бле ма, 
ве ћа ефи ка сност у ко ри шће њу ре сур са, по ве ћа ње кон ку рент но сти при вре-
де и по др шка на уч но ин тен зив ним ин ду стри ја ма итд. Као што се мо же 
прет по ста ви ти, по ста вље ни ци ље ви су ускла ђе ни са они ма из опи са не 
стра те ги је. За кон пред ви ђа сле де ћи прин цип ад ми ни стра тив но-те ри то ри-
јал не по де ле: на ни воу NUTS 1 – две је ди ни це (Ср би ја-Се вер и Ср би ја-Ју г), 
NUTS 2 – пет је ди ни ца (Бе о град, Вој во ди на, Шу ма ди ја и За пад на Ср би ја, 
Ју жна и Ис точ на Ср би ја, Ко со во и Ме то хи ја), NUTS 3 – 30 је ди ни ца. 
Тре ба на по ме ну ти да по де ла на ни воу NUTS 1 и NUTS 2 не под ра зу ме ва 
пре нос ад ми ни стра тив них функ ци ја, не го се од но си на за дат ке на ци о нал-
ног пла ни ра ња и при ку пља ња ста ти стич ких ин фор ма ци ја.8 

За ко ном су та ко ђе де фи ни са ни су бје ка ти ре ги о нал не по ли ти ке на 
ви ше ни воа, као и ин сти ту ци је од го вор не за спро во ђе ње ње них ме ха ни-
за ма. Ме ђу тим, овај си стем ни је по чео да функ ци о ни ше у пот пу но сти: 
ути цај др жав них ор га на на раз вој ре ги о на и оп шти на и да ље има се лек-
ти ван ка рак тер, а по сто је ћи ин сти ту ци о нал ни оквир зах те ва уна пре ђе ње. 
Ми ни стар ство за ре ги о нал ни раз вој и ло кал ну са мо у пра ву по сто ја ло је 
са мо две го ди не, од 2012. до 2014. На ци о нал ни са вет за ре ги о нал ни раз вој 
(НСРР) осно ван је 2010, али не функ ци о ни ше. Сход но то ме, због од су ства 
ма тич не ор га ни за ци је, не по сто ји ну жност по сто ја ња пет (пре ма бро ју 
је ди ни ца NUTS 2) ре ги о нал них раз вој них са ве та. На ци о нал на аген ци ја 
за ре ги о нал ни раз вој (НА РР), ко ја би тре ба ло да ко ор ди ни ра рад ре ги о нал-
них раз вој них аген ци ја, уки ну та је 2016. го ди не.9 На веб-сај ту по све ће ном 
ре ги о нал ној по ли ти ци у Ср би ји [Регионални развој], до ступ не су ин фор-
ма ци је са мо за по че так пр ве де це ни је 21. ве ка, при че му су углав ном на-
ве де на до ку мен та пред ви ђе на За ко ном, али не ма по да та ка о кон крет ним 
ре зул та ти ма спро во ђе ња ме ра ре ги о нал не по ли ти ке. Ко нач но, За кон пред-

8 Гра ни це ре ги о на су де фи ни са не у Уред би о но мен кла ту ри ста ти стич ких те ри то ри јал-
них је ди ни ца [U red ba o no men kla tu ri sta ti stič kih te ri to ri jal nih je di ni ca, 2009]. 

9 Уме сто НА РР и Аген ци је за стра на ула га ња и про мо ци ју из во за (СИ Е ПА), вла да је 
2016. го ди не осно ва ла Раз вој ну аген ци ју Ср би је (РАС). Основ ни за да ци ове аген ци је су при-
вла че ње СДИ и под сти ца ње из во за, док су ме ре ре ги о нал ног раз во ја у су шти ни огра ни че не 
на фи нан си ра ње 16 ре ги о нал них раз вој них аген ци ја (АР РА). Ве за из ме ђу ак тив но сти РАС 
и ци ље ва ре ги о нал не по ли ти ке де фи ни са них За ко ном из 2009. го ди не оста је услов на. 
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ви ђа из ра ду де се то го ди шњег На ци о нал ног пла на ре ги о нал ног раз во ја, 
ко ји ни ка да ни је до нет због уки да ња Ми ни стар ства за ре ги о нал ни раз вој.

АНА ЛИ ЗА МЕ ЂУ РЕ ГИ О НАЛ НИХ РАЗ ЛИ КА  
НА ТР ЖИ ШТУ РА ДА

Из ме ђу оста лих, је дан од глав них ци ље ва овог ра да пред ста вља ана-
ли за ме ђу ре ги о нал них раз ли ка у сто па ма не за по сле но сти и про це на про-
ме на на ло кал ним тр жи шти ма ра да у пе ри о ду од 2010. до 2018. го ди не. 
По ре ђе ње ста ти стич ких по да та ка ве за них за раз вој тр жи шта ра да ис кљу-
чи во на на ци о нал ном ни воу не омо гу ћа ва ком плет но са гле да ва ње про бле-
ма за по сле но сти. На осно ву по да та ка о кре та њу не за по сле но сти по оп шти-
на ма у Ср би ји, еви дент но је по ве ћа ње дис про пор ци ја ка ко на ре ги о нал ном 
та ко и на ло кал ном ни воу, упр кос сма ње њу сто пе не за по сле но сти на ни воу 
зе мље. На и ме, на ши про ра чу ни стан дард не де ви ја ци је за по ка за тељ не-
за по сле но сти (на 1.000 ста нов ни ка) по оп шти на ма у 2010. и 2018. го ди ни 
ука зу ју да је она по ра сла у на ве де ном пе ри о ду са 45,5 на 47. Ако узме мо 
у об зир екс трем не вред но сти, он да њи хо ва ам пли ту да та ко ђе ра сте: 2010. 
го ди не нај ни жа вред ност овог ин ди ка то ра је из но си ла 26 (Жа гу би ца), а 
нај ви ша 238 (Ле ба не), док je у 2018. го ди ни 21 (Жа гу би ца) и 251 (Ту тин). 
Ја ча ње про це са ди вер ген ци је ре ги о на Ср би је у по гле ду сто пе не за по сле-
но сти, об зи ром на ни ску мо бил ност рад не сна ге, не сум њи во но си са со бом 
озбиљ не ри зи ке по пи та њу раз во ја со ци јал них на пе то сти и по ве ћа ња 
ни воа еко ном ске ди фе рен ци ја ци је. 

На жа лост, ста ти стич ки по да ци о не за по сле но сти РЗС не укљу чу ју удео 
не за по сле них у струк ту ри еко ном ски ак тив ног ста нов ни штва, што зна чај но 
огра ни ча ва пре дик тив ну вред ност ана ли зе. Про ра чун бро ја не за по сле них 
у од но су на укуп но ста нов ни штво оп шти на не узи ма у об зир ме ђу ре гио-
нал не раз ли ке у ста ро сној струк ту ри ста нов ни штва (на при мер, удео рад-
но спо соб ног ста нов ни штва у Бе о гра ду и Ра шкој је знат но дру га чи ји), те 
по ре ђе ње сто пе не за по сле но сти мо же до ве сти до по гре шних за кљу ча ка.

У ве зи са по ста вље ним ци љем и осла ња ју ћи се на рас по ло жи ве ста-
ти стич ке по дат ке РЗС, са ста ви ли смо три те мат ске кар те ко је да ју ви зу-
ел ну пред ста ву о рас про стра ње но сти не за по сле но сти у оп шти на ма у 
Ср би ји10. Пр ва од њих по ка зу је удео не за по сле них у укуп ном ста нов ни-
штву оп шти на по чет ком 2018. го ди не (узи ма ју ћи у об зир и ква ли фи ка ци-
о ну струк ту ру не за по сле ног ста нов ни штва). Дру га кар та при ка зу је ди-
на ми ку сто пе не за по сле но сти по оп шти на ма (од нос вред но сти за 2018. и 
2010). На кра ју, тре ћа кар та од ра жа ва иде ју ау то ра о мо гу ћој ре ги о на ли-
за ци ји не за по сле но сти у Ср би ји, из ра же ну у иден ти фи ко ва њу про стор них 
кон фи гу ра ци ја ко је се раз ли ку ју по ка рак те ри сти ка ма тр жи шта ра да. 

Кар та 1 по твр ђу је хи по те зу о зна ча ја ним ме ђу ре ги о нал ним дис про-
пор ци ја ма у ди стри бу ци ји не за по сле ног ста нов ни штва. Нај ни же вред но сти 
сто пе не за по сле но сти су ка рак те ри стич не за Бе о град ску агло ме ра ци ју, 
ве ћи део Вој во ди не (сред ње и ве ли ке оп шти не пре ма еко ном ском по тен-

10 Услед не до стат ка по да та ка из у зи ма се АП Ко со во и Ме то хи ја.
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ци ја лу), Бра ни че во и По ду на вље (ис точ но од Бе о гра да), По са ви ну, Там-
на ву, Ко лу ба ру и Зла ти бор (ју го за пад но од Бе о гра да). На про тив, нај те жа 
си ту а ци ја са обез бе ђи ва њем но вих рад них ме ста је уо че на у ју го и сточ ним 
и цен трал ним де ло ви ма Ср би је (jужно По мо ра вље, Вла си на, Пчи ња, То-
пли ца и др.), на ју го за па ду зе мље (Ра шка), по је ди ним ма лим оп шти на ма 
у Бач кој и Ба на ту. Раз ли ке ме ђу нај ви ше и нај ма ње успе шним оп шти на-
ма су зна чај не (од 20–60 до 200–250 не за по сле них на 1.000 ста нов ни ка). 

Кар та 1. Не за по сле ност по оп шти на ма у Ср би ји у 2018.  
(без по да та ка за АП Ко со во и Ме то хи ја) 

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра
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Ва жан услов за по ве ћа ње за по сле но сти у крат ко роч ном и сред њо роч-
ном пе ри о ду је ускла ђи ва ње ста ро сних, пол них и ква ли фи ка ци о них ка рак-
те ри сти ка не за по сле ног ста нов ни штва са тре нут ним по тре ба ма тр жи шта 
ра да. У том сми слу, нео п ход но је на по ме ну ти да се ве ћи на срп ских оп шти-
на од ли ку је не по вољ ном ста ро сном и ква ли фи ка ци о ном струк ту ром не за-
по сле них (ре ги стро ва них), што се ма ни фе сту је у тзв. фе но ме ну ду го трај не 
не за по сле но сти, ко ји ка рак те ри ше тр жи ште ра да Ср би је (по гле да ти Кар-
ту 1).11 На при мер, про це нат не за по сле них без ква ли фи ка ци ја (при у че ни 
и не ква ли фи ко ва ни са ни жом струч ном спре мом) у по је ди ним оп шти на ма 
се вер ног Ба на та или у Оп шти ни Пре ше во (ју го и сточ на Ср би ја) до сти же 
60–65%, док у не ким де ло ви ма Бе о гра да, ра ди по ре ђе ња, не пре ла зи 10%. 
Ва жно је на по ме ну ти да, упр кос ге не рал но по вољ ној си ту а ци ји по пи та њу 
за по сле но сти у Вој во ди ни, овај ста ти стич ки ре ги он (НУТС 2) ка рак те-
ри ше зна ча јан про це нат не за по сле них осо ба с ни ским ква ли фи ка ци ја ма, 
што ће пред ста вља ти пре пре ку за да ље сма ње ње не за по сле но сти. Ви со ке 
вред но сти ин ди ка то ра не ква ли фи ко ва не рад не сна ге на тр жи шту ра да 
мо гу се об ја сни ти тра ди ци о нал ном по љо при вред ном ори јен та ци јом при-
вре де оп шти на (као на при мер у Вој во ди ни) и не до стат ком ве ли ких на уч-
них и обра зов них цен та ра и/или уда ље но шћу од та квих оп шти на (Ра шка, 
Пре ше во и Бу ја но вац, ма ле оп шти не ју жног По мо ра вља, Ти моч ка Кра-
ји на, Бо ље вац итд.). 

Кар та 2 илу стру је про ме не ко је су се де си ле са сто пом не за по сле но-
сти у пе ри о ду од 2010. до 2018. го ди не. У ве ћем де лу Вој во ди не, сто пе 
не за по сле но сти су сма ње не за 25–30 или ви ше про це на та, за хва љу ју ћи 
пр вен стве но по вољ ној еко ном ској ди на ми ци у ве ли ким цен три ма (Но ви 
Сад, Су бо ти ца, Зре ња нин). С дру ге стра не, не за по сле ност је по ра сла у 
ма лим по гра нич ним оп шти на ма (Се чањ, Но ва Цр ња, Бе ла Цр ква). У цен-
трал ној и Ју го и сточ ној Ср би ји по сто је оп шти не у ко ји ма је не за по сле ност 
сма ње на за 25% и зна чај но је ни жа не го у Вој во ди ни (Ча је ти на, Кра ље во, 
Ра шка, До ље вац, Бе ла Па лан ка, Вла ди чин Хан). Ме ђу тим, све оне има ју 
раз ли чи те „при че о успе ху”: да кле, ако је у Ча је ти ни овај по ка за тељ сма-
њен са 51 на 37, то је у Бе лој Па лан ци са 227 на 156. 

Да би се раз ви ли де ло твор ни про гра ми за су зби ја ње не за по сле но сти, 
по треб не су ин фор ма ци је о ње ној про стор ној струк ту ри, при че му би 
ана ли за тр жи шта ра да тре ба ло да се спро во ди ти на раз ли чи тим ни во и ма 
(на на ци о нал ном и суб на ци о нал ном – ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу). 
У Прилогу 1 при ка за на је мре жа ко ја пред ста вља ди ја лек тич ки си стем – 
при каз ме ђу за ви сно сти фак то ра и про це са на тр жи шту ра да у Ср би ји. 

На осно ву ста ти стич ких по да та ка, на Кар ти 3 при ка за на је ре ги о на-
ли за ци ја не за по сле но сти у Ср би ји, ко ја омо гу ћа ва иден ти фи ко ва ње нај-
ви ше и нај ма ње успе шних те ри то ри ја по пи та њу одр жа ва ња ста бил но сти 
на тр жи шту ра да. Спро ве де на ге не ра ли за ци ја је омо гу ћи ла из два ја ње пет 
ти по ва про стор не кон фи гу ра ци је: два ти па под руч ја са нај по вољ ни јом 

11 Пре ма по да ци ма Еу ро ста та, Ср би ја се на ла зи у гру пи зе ма ља Евро пе ко ју од ли ку ју 
нај ве ћи по ка за те љи ду го трај не не за по сле но сти (2014. го ди не 12,4%; 2018. го ди не 6,5%) [E uro-
stat, 2020e].
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тре нут ном си ту а ци јом на тр жи шту ра да, два ти па под руч ја са не по вољ-
ном тре нут ном си ту а ци јом, као и под руч ја ко ја ни су по ве за на ни с јед ним 
од го ре на ве де них ти по ва. 

Кар та 2. Не за по сле ност по оп шти на ма у Ср би ји у 2018. у од но су на 2010.  
(без по да та ка за АП Ко со во и Ме то хи ја) 

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра
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Прилог 1. Мрежа која представља дијалектички систем – приказ међузависности фактора и про-
цеса на тржишту рада у Србији  

ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ ФАКТОРИ  
- социјално-политичка и економска дешавања 
- карактеристике процеса транзиције  
- услови пословања у земљи 
- отвореност привреде  
- глобализација 
- природни фактори развоја земље 



РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

АКТИВНОСТИ 
- Подршка мобилности радне снаге, 
- Ревидирање и побољшање школске 
инфраструктуре и програма, 
- Јачање службе за запошљавање, 
- Обука и преквалификација, 
- Започињање пројеката регионалне 
ревитализације, 
- Стварање атрактивног амбијента за прилив 
страних инвестиција и додатних подстицаја за 
инвеститоре 
- Подржати програме самозапошлљавања и 
помоћи малим и средњим предузећима (МСП), 
- Постављање приоритета за довршавање 
реструктурирања и приватизације,  
- Развој инфраструктуре. 


Исходи 
* смањење неједнакости на 
регионалним тржиштима рада 
* већи прилив страних директних 
инвестиција 
* повећање БДП-а 
* ублажавање цикличних и 
транзиционих проблема 
* повећање продуктивности рада  
* повећање конкурентности земље 
* одрживи регионални развој  

Реакција на интерне 
и екстерне факторе 


Законодавство 

везано за 
тржиште рада 

Активне 
политике 
тржишта 

рада 

Пасивне 
мере 

тржишта 
рада 

Монетарна политика девизног 
курса 

Пољопривредна 
политика 

Политика 
образовања 

Финансијска 
политика 

Политика 
развоја МСП 

Социјална 
политика 

Политика 
надница 

Спољнотрговинска  политика 

Индустријска 
политика 

Регионална 
политика 

Тржиште рада 

Улога државе 

При лог 1. Мре жа ко ја пред ста вља ди ја лек тич ки си стем – при каз  
ме ђу за ви сно сти фак то ра и про це са на тр жи шту ра да у Ср би ји 

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра
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Кар та 3. Ре ги о на ли за ци ја ло кал них тр жи шта ра да на осно ву кри те ри ју ма  
не за по сле но сти (без по да та ка за АП Ко со во и Ме то хи ја) 

Из вор: Ис тра жи ва ње ауторa
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На по ме на: под броjeм 1 на карти – Оп шти не са нај по вољ ни јом си ту а ци јом 
на тр жи шту ра да (ни ска сто па не за по сле но сти у од но су на про сек, по зи тив на 
ди на ми ка ин ди ка то ра раз во ја); под броjeм 2 – Оп шти не са по вољ ном си ту а ци јом 
на тр жи шту ра да, али и по тен ци јал ним струк тур ним ри зи ци ма (ни ска сто па 
не за по сле но сти на ко ју ути чу не га тив ни трен до ви раз во ја); под броjeм 3 – Оп шти-
не са нај не по вољ ни јом си ту а ци јом на тр жи шту ра да (ви со ка и крај ње ви со ка 
сто па не за по сле но сти, не га тив на ди на ми ка ин ди ка то ра раз во ја, струк тур ни 
дис ба лан си); под броjeм 4 – Оп шти не са нај не по вољ ни јом си ту а ци јом на тр жи шту 
ра да, у ко ји ма су ви дљи ве по зи тив не про ме не у по гле ду за по сле но сти (ви со ка и 
крај ње ви со ка сто па не за по сле но сти, по зи тив на ди на ми ка ин ди ка то ра раз во ја); 
под броjeм 5 – Оста ле оп шти не. 

На осно ву ана ли зе ка ра та мо же мо до не ти сле де ћа за па жа ња: 
• Од Бе о град ске агло ме ра ци је, као во де ћег еко ном ског ре ги о на зе мље 

са ви со ким ка па ци те том тр жи шта ра да, оче ку је се да бу де при мер 
ре ги о на са по вољ ним усло ви ма за за по шља ва ње. Де лу ју ћи као кључ-
ни „пол ра ста”, ко ји се кон цен три ше на про пул зив не ин ду стри је, Бео-
град има по зи ти ван ути цај на за по сле ност у обли жњим оп шти на ма 
(Пан че во, Сме де ре во, Ста ра Па зо ва, Пе ћин ци и др.). 

• Ве ли чи на гра до ва као цен та ра за за по шља ва ње има, ка ко се и оче ку-
је, кључ ни зна чај: од ско ро два де сет глав них ур ба них пунк то ва, са мо 
Ле ско вац и Но ви Па зар чи не оп шти не ко је од ли ку је ви со ка сто па не-
за по сле но сти. У ве ћим гра до ви ма се вер ног и за пад ног де ла зе мље (пре 
све га Бе о град, Но ви Сад и Су бо ти ца, али и Пан че во, Сме де ре во, 
Зре ња нин, Ва ље во и Ужи це) про бле ми са не за по сле но шћу су ма ње 
за сту пље ни, док не за по сле ност у гра до ви ма цен трал не и ју го и сточ не 
Ср би је (Кра гу је вац, Ниш, Кра ље во, Кру ше вац, Ча чак, Вра ње) оста-
је на про сеч ном ни воу и не мо же се оква ли фи ко ва ти као кри за. 

• Стра те ги ја еко ном ског раз во ја зе мље прет по ста вља ак тив но при вла-
че ње стра ног ка пи та ла пу тем ко јег се фор ми ра ју про из вод не зо не и 
агло ме ра ци је ко је има ју уло гу тзв. „из во зних плат фор ми”. Про из вод-
ни објек ти по мо де лу грин филд и бра ун филд ин ве сти ци ја, не ло ци ра ју 
се са мо у бли зи ни др жав не гра ни це, већ пре све га, кључ них ау то- 
-пу те ва ко ји им оси гу ра ва ју ме ђу соб ну по ве за ност са стра ним по тро-
ша чи ма и до ба вља чи ма. Нео п ход но је узе ти у об зир чи ње ни цу да 
ко ри до ри же ле знич ког са о бра ћа ја има ју се кун дар ни зна чај. Бли зи на 
ау то-пу те ва та ко ђе има по зи ти ван ефе кат на за по шља ва ње (ви де ти 
Кар ту 3). Као при мер, мо же мо на ве сти оп шти не дуж ау то- и ма ги-
страл них пу те ва ко ји по ве зу ју Ср би ју са Ма ђар ском, Хр ват ском, 
Ру му ни јом и Цр ном Го ром: Бе о град – Но ви Сад – Су бо ти ца (Е-75), 
Ба тров ци – Срем ска Ми тро ви ца – Бе о град – Пан че во – Вр шац (Е-70), 
Бе о град – Гор њи Ми ла но вац – Ча чак – По же га (Е-763). Из во зно-уво-
зни то ко ви у ју жном и ју го и сточ ном прав цу су за Ср би ју ма ло зна чај-
ни, што та ко ђе узро ку је ма њи ин те рес ин ве сти то ра за де о ни це ау то-
-пу та Ла по во –Ја го ди на –Па ра ћин –Ни ш–Ле ско вац –Вра ње –Пре ше во 
(Е-75). Дру гим ре чи ма, по зи ти ван ефе кат бли зи не ме ђу на род ном сао-
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бра ћај ном прав цу је су ви ше ма ли да би се на док на ди ле оне дру штве-
но-еко ном ске кон тра дик ци је ко је до во де до про ду бљи ва ња кри зе 
за по шља ва ња у овим обла сти ма. 

• У оп шти на ма ко је смо озна чи ли као успе шним са ста но ви шта за по-
шља ва ња, по ред те ри то ри јал не бли зи не еко ном ским цен три ма или 
са о бра ћај ним прав ци ма, по сто је и дру ги ва жни усло ви за одр жа ва ње 
ста бил но сти на тр жи шту ра да. У слу ча ју ма лих оп шти на, на при мер, 
то мо же би ти и отва ра ње но вих рад них ме ста на осно ву стра ног ка-
пи та ла, при че му се чак и не зна тан број за по сле них мо же по зи тив но 
од ра зи ти на сто пу за по сле но сти. Не би тре ба ло за не ма ри ти ефек те 
на ста ле услед ми гра ци је рад не сна ге у ЕУ (Бач ка, се вер ни Ба нат, Ти-
моч ка Кра ји на, Бра ни че во и По ду на вље, По са ви на, Там на ва и Колу-
ба ра). Ка да су у пи та њу оп шти не у по гра нич ној зо ни Бач ке и Ба на та 
(на ро чи то у бли зи ни Ма ђар ске – Су бо ти ца, Сом бор, Ка њи жа, Бач ка 
То по ла и др.) мо же мо ди ску то ва ти о ком би на ци ји ефе ка та ми гра ци-
је рад не сна ге и ства ра ња но вих рад них ме ста од стра не стра них 
ин ве сти то ра.12 

• У се вер ном и за пад ном де лу Ср би је мо же мо иден ти фи ко ва ти по се-
бан под тип оп шти на с ви со ком сто пом не за по сле но сти, од ко јих се 
ве ћи на, осим то га, од ли ку је и не га тив ном ди на ми ком по ка за те ља 
ста ња на тр жи шту ра да. Овај под тип оп шти на ка рак те ри ше ма ли 
број ста нов ни ка (обич но не ве ћи од 10–20 хи ља да) и од су ство ве ли ких 
ур ба них цен та ра („по ло ви ра ста”), као и ни зак ни во ква ли фи ко ва не 
рад не сна ге и не е фи ка сна сек тор ска струк ту ра при вре де, што огра-
ни ча ва њи хо ве по тен ци ја ле за при вла че ње ин ве сти ци ја и отва ра ње 
но вих рад них ме ста.13 Осим то га, оне се на ла зе у не по сред ној бли зи-
ни др жав не гра ни це, али у овом слу ча ју, гра ни ца не ма кон такт ну, већ 
ба ри јер ну функ ци ју – углав ном због чи ње ни це што су ове оп шти не 
уда ље не од ме ђу на род них са о бра ћај них ко ри до ра (видeти Кар ту 3). 
Оп шти не раз ма тра ног под ти па су ви зу ел но ја сно ви дљи ве на кар ти: 
Но ва Цр ња, План ди ште, Се чањ и Бе ла Цр ква у Ба на ту; Апа тин, Оџа-
ци, Бач и Бач ка Па лан ка у Бач кој; Ма ли Звор ник и Љу бо ви ја у Под-
ри њу и Кру пањ у Ра ђе ви ни. 

• Дру ги под тип оп шти на с ви со ком сто пом не за по сле но сти, ко ји је по 
сво јим ка рак те ри сти кама ве о ма сли чан прет ход но опи са ном, фор ми-
ран је у цен трал ном де лу зе мље. У овом слу ча ју, уну тра шњи по ло жај 
и уда ље ност од гра ни ца са из ра же ном кон такт ном функ ци јом су 

12 О раз ли чи тим ре ги о нал ним и ло кал ним аспек ти ма ути ца ја еми гра ци ја из Ср би је 
на со ци јал но-еко ном ски раз вој ви де ти: [Sa vre me ne mi gra ci je i druš tve ni raz voj..., 2018; Pe nev 
i Pre do je vić-De spić 2012].

13 РЗС не об ја вљу је по дат ке о оби му бру то про из во да по оп шти на ма, па се због то га 
спе ци фич ност сек тор ске струк ту ре при вре де оп шти на мо же утвр ди ти уз по моћ струк ту ре 
за по сле но сти по сек то ри ма. О пре о вла да ва њу сфе ре за по сле но сти са ни ском до да том вред-
но шћу у оп шти на ма овог под ти па све до че по да ци о то ме да је број ин ди ви ду ал них по љо при-
вред ни ка ве ћи од бро ја за по сле них у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји (на при мер, у Бе лој Цр кви, 
Ба чу, Круп њу и др.); по сто је и дру ги при ме ри – у оп шти ни Ма ли Звор ник број за по сле них 
у др жав ној упра ви је ве ћи не го у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји [РС, РЗС, 2018].
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фак то ри ко ји оме та ју њи хов еко ном ски раз вој. Пре ма дру гим кри те-
ри ју ми ма (ка па ци тет ло кал них тр жи шта ра да, сте пен ди вер зи фи ка-
ци је сек тор ске струк ту ре при вре де, ква ли фи ка ци ја рад не сна ге), овај 
под тип је упо ре див са прет ход ним.14 За тва ра ње не е фи ка сних пред-
у зе ћа ко ја су не ка да пред ста вља ла око сни цу ло кал не при вре де је 
има ло ште тан ути цај на дру штве но-еко ном ску си ту а ци ју. У оп шти-
не овог под ти па тре ба ло би укљу чи ти Ба то чи ну, Ла по во, Ре ко вац, 
Тр сте ник, Ћу при ју и Па ра ћин. 

• Тре ћи под тип оп шти на с ви со ком сто пом не за по сле но сти ко је се на-
ла зе у ју го и сточ ном и ју го за пад ном де лу зе мље ка рак те ри ше ду го-
трај на кри за на ло кал ном тр жи шту ра да. По пра ви лу, обе обла сти 
тра ди ци о нал но се сма тра ју не раз ви је ним, или су под ути ца јем раз-
ли чи тих окол но сти по ста ле еко ном ски де пре сив не. У не ки ма од њих 
је уо че на по зи тив на ди на ми ка за по сле но сти (Ле ско вац, Но ви Па зар, 
Ива њи ца, Сур ду ли ца, Ба бу шни ца, Ди ми тров град), док су за ве ћи ну 
оп шти на овог под ти па прог но зе за раз вој тр жи шта ра да не по вољ не 
услед одр жи во сти по сто је ћих не га тив них трен до ва (Ту тин, Ме две-
ђа, При бој, При је по ље, Сје ни ца, Кур шу мли ја, Про ку пље, Тр го ви ште, 
Бу ја но вац, Пре ше во и дру ги) (ви де ти Кар ту 3). 

• За раз ли ку од прет ход них, че твр ти под тип оп шти на с ви со ком сто-
пом не за по сле но сти не сма тра се уо би ча је ним. Узрок про бле ма на 
ло кал ним тр жи шти ма ра да у овом слу ча ју по ве зан је с про стор ним 
ефек ти ма од но са цен тар –пе ри фе ри ја (ви де ти Кар ту 3). Ти пи чан при-
мер су оп шти не Ма ли Иђош, Ср бо бран и Вр бас у Вој во ди ни: из ме ђу 
два ве ли ка „цен тра” са зна чај ним еко ном ским по тен ци ја лом, Но вог 
Са да и Су бо ти це, фор ми ра се услов на „по лу-пе ри фе ри ја” (Бач ка Топо-
ла за Су бо ти цу, Те ме рин и Бач ки Пе тро вац за Но ви Сад) и „пе ри фери-
ја” (Ма ли Иђош, Ср бо бран и Вр бас). Тре ба на по ме ну ти да су слич ни 
при ме ри еко ном ске пе ри фе ри је пре де ла ко ји су под јед на ко уда ље ни 
од два или ви ше „по ло ва ра ста” ис тра же ни у дру гим зе мља ма.

ЗА КЉУ ЧАК
Из лаз из тре нут не си ту а ци је у ко јој се на ла зи Ср би ја би тре ба ла да 

про на ђе уз по моћ ху ма ног ка пи та ла у сми слу обо га ћи ва ња зна ња љу ди, 
раз ви ја њу њи хо вих спо соб но сти и ослу шки ва њу њи хо вих пред ло га и 
иде ја за пре ва зи ла же ње ак ту ел них про бле ма. Нео п ход но је афир ми са ти 
кон цепт до жи вот ног уче ња уз по себ но ис ти ца ње ну жно сти ува жа ва ње 
ети ке ме ђу за ви сно сти, кре а тив не са рад ње и зна ча ја вред но сти, кул ту ре, 
ети ке и нор ми по је ди на ца, али и чи та вог дру штва пу тем фор ми ра ња од-
но са ме ђу соб ног по ве ре ња.

14 Као и у слу ча ју прет ход ног под ти па, зна ча јан удео у струк ту ри не за по сле них има ју 
ли ца ко ја се пре ма зва нич ној ста ти сти ци свр ста ва ју у ка те го ри ју по лу ква ли фи ко ва них и 
не ква ли фи ко ва них са ни жом струч ном спре мом: 2017. го ди не у Ћу при ји, Ре ков цу, Бач кој 
Па лан ци и Круп њу њи хов удео је из но сио 37–39%, у Ба чу, Апа ти ну, Бе лој Цр кви и План ди шту 
47–48%, у Сеч њу 53%, Но вој Цр њи 58% (про сек на ни воу Ср би је је 33%) [РС, РЗС, 2018].
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У ци љу успе шног за вр шет ка про це са тран зи ци је, нео п ход но је под-
сти ца ти раз вој кре а тив но сти и пред у зет ни штва ко ји су ду го вре ме на 
би ли по ти сну ти, што је про ду ко ва ло из о ста нак дру штве ног бла го ста ња. 
Да би се по сти гли по зи тив ни ре зул та ти, нео п ход на је те сна са рад ња др жа-
ве и пред у зе ћа, ка ко до ма ћих та ко и ино стра них, у ци љу ства ра ња усло ва 
за по бољ ша ње жи вот ног стан дар да и по сти за ње ино ва тив ног по сло ва ња 
ко је би се ба зи ра ло на си стем ском раз ми шља њу као пред у сло ва за оп ста нак 
пред у зе ћа у не ста бил ним и не из ве сним усло ви ма на тр жи шту. Њи хо во 
ан га жо ва ње (сва ко у до ме ну сво је од го вор но сти) до при не ло би осло ба-
ђа њу још увек скри ве них мо гућ но сти ко је ну ди тр жи ште ра да, што би се 
по зи тив но од ра зи ло на број за по сле них. 

С об зи ром на то да ће ни зак жи вот ни стан дард ста нов ни штва, ни ска 
сто па за по сле но сти, уз не ми ре ње у по гле ду бу дућ но сти и ума ње но са мопо-
што ва ње не за по сле них, ми гра ци је ста нов ни штва и с тим у ве зи пра жње ње 
по је ди них де ло ва те ри то ри је, до ве сти у пи та ње да љи еко ном ски раз вој 
зе мље, нео п ход но је усво ји ти и при ме ни ти кон цепт дру штве не од го вор-
но сти као на чи на за пре ва зи ла же ње ста рих на ви ка и де ло ва ња. Су шти на 
раз вој них про ме на у при вре ди и дру штву се огле да у ино ва тив но сти ко ја 
обез бе ђу је знат но си гур ни ји осло нац за соп стве ну ег зи стен ци ју. У про-
те кле три де це ни је, у Ср би ји је ви ше пу та без у спе шно по кре тан про је кат 
раз во ја ино ва тив ног дру штва и дру штва зна ња као основ ног фак то ра 
при вред ног раз во ја. Не у спех се мо же при пи са ти не спо соб но сти др жа ве 
да пре по зна укуп ни на уч но и стра жи вач ки и ино ва тив ни по тен ци јал ко јим 
рас по ла же и не по сто ја њу ја сне и пот пу не сли ке о њи хо вом ка дров ском, 
тех нич ком и про стор ном рас по ре ду. Овај про блем је до вео до „од ли ва 
мо зго ва” (brain drain), што се од ра зи ло на сла бље ње ка па ци те та дру штве-
ног и еко ном ског раз вит ка. 

По се бан ак це нат др жа ве тре бао би да бу де ста вљен на што ефи ка сни-
је ко ри шће ње по тен ци ја ла сек то ра ма лих и сред њих пред у зе ћа и пред у-
зет ни штва ко ји у ци љу по ра ста за по сле но сти тре ба да бу де за сно ван на 
зна њу и ино ва тив но сти. При ме на ме ра ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња 
и со ци јал не по ли ти ке до при но си ши ре њу мо гућ но сти за при сто јан и про-
дук ти ван по сао уз аде кват ну ре гу ла ци ју тр жи шта ра да. Ње ни на по ри би 
тре ба ло би да бу ду усме ре ни на ства ра њу усло ва ка ко би се раз вој Ср би-
је ба зи рао на тро у глу па ра диг ми: кре а тив но дру штво – ино ва тив на при-
вре да – обра зо ва ње. Ве зе из ме ђу уло же ног ра да, на гра да и оства ре ног 
бо гат ства требалo би да бу ду мно го ја че ка ко би сна жним под сти ца ји ма 
охра бри ли љу де да ула жу ви ше на по ра у оства ре ње ци ље ва ко ји су при-
хва тљи ви, не са мо у соп стве ном ин те ре су, не го и у ин те ре су дру штве не 
за јед ни це.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Рад је на пи сан у окви ру Про гра ма ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них 
на у ка за 2020/21. ко ји по др жа ва Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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SUM MARY: The pa per de als with the analysis of in ter-re gi o nal dif fe ren ces in 
unem ployment ra tes, in clu ding an as ses sment of chan ges in lo cal la bo ur mar kets in the 
2010s. Com pa ri son of sta ti stics re la ted to the la bo ur mar ket de ve lop ment ex clu si vely at 
the na ti o nal le vel do es not al low a com ple te over vi ew of the em ployment pro blems. Ba sed 
on the ava i la ble da ta of the Sta ti sti cal Of fi ce of the Re pu blic of Ser bia, we ha ve com pi led 
three maps that gi ve a vi sual re pre sen ta tion of the unem ployment in mu ni ci pa li ti es in 
Ser bia. The first map de mon sta tes the sha re of the unem ployed in the to tal po pu la tion of 
mu ni ci pa li ti es at the be gin ning of 2018 (ta king in to ac co unt the qu a li fi ca ti on struc tu re 
of the unem ployed po pu la tion). The se cond map re ve als the dyna mics of unem ployment 
ra tes in mu ni ci pa li ti es (va lue ra tio for 2018 and 2010). Fi nally, the third map re flects the 
aut hors' vi sion of re gi o na li za tion of the unem ployment phe no me non in Ser bia, ex pres sed 
in iden tifying spa tial con fi gu ra ti ons that dif fer in la bo ur mar ket cha rac te ri stics. The re-
gi o na li za tion of the phe no me non of unem ployment in Ser bia has ena bled the iden ti fi ca tion 
of the most and le ast suc cessful ter ri to ri es in terms of ma in ta i ning sta bi lity in the la bo ur 
mar ket. In ad di tion, we hig hlig hted the exi sting pro blems of the la bo ur mar ket, emp ha-
si zed the im por tan ce of im ple men ta tion of em ployment po li ci es and in clu sion in this 
pro cess of all so ci e tal struc tu res, star ting with the sta te, lo cal aut ho ri ti es, pri va te and 
pu blic sec tors in or der to ac hi e ve su sta i na ble eco no mic growth.
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