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Кључни проблеми транзиције у Србији могу се анализирати и преко процеса на 

тржишту рада. Тржиште рада у Србији подељено je на формално и неформално 
(“сиво”). Кључни проблем је масовна незапосленост. Незапосленост у Србији није 
фрикциона, која представља последицу одлука радника да промене посао. Оваква 
врста незапослености сматра се нормалном на свим тржиштима рада. Будући да 
није фрикциона, незапосленост у Србији није краткорочна. Незапосленост је по сво-
јој природи структурна и стога дугорочна. Структурна незапосленост увек настаје 
као последица неусаглашене структуре понуде и тражње радне снаге. Постоји и 
веома висока стопа дугорочне незапослености младих људи без икаквог радног иску-
ства. Једино реалистично решење масовне незапослености и ниских надница у 
привреди Србије јесте пораст продуктивности и опште привредне ефикасности. 
Централно питање привредне реформе јесте подстицање предузетништва и отва-
рање нових предузећа која ће апсорбовати велики број незапослених. Уместо мера 
краткорочне заштите држава би требало да примењује активне мере усмерене на 
стимулисање предузетништва и стварање нових радних места.  

Кључне речи: тржиште рада, запосленост, незапосленост, наднице, „сиво“ 
тржиште рада, флексибилност  
 

Увод 
 

Како се одвијао процес транзиције у Србији у периоду 1990−2005. година 
може се анализирати и преко процеса који су се одвијали на тржишту рада. 
Све недоумице, колебања и последице транзиционе стратегије и економске 
политике одразили су се директно и на процесе на тржишту рада, што ћемо 
образложити у овом прилогу. Чланак је организован на следећи начин. Прво 
ћемо рећи неколико речи о функционисању „тржишта рада“ у времену тако-
званог „самоуправног социјализма“. Да би се могла боље разумети ситуација 
на тржишту рада у Србији у периоду између 1990. и 2000. године, потребно је 
имати у виду базичне механизме алокације рада и одређивања његове цене у 
претходном социјалистичком периоду, а без тога није могуће на прави начин 
схватити дубину ни природу проблема тренутне масовне (отворене и скри-
вене) незапослености. У другом делу анализираћемо прилагођавање зарада и 
запослености у периоду од 1990. до 2000. године, а у трећем усмерићемо паж-
––––––––––––– 

∗ Овај прилог представља део пројекта 149026Д који се у Институту за европске 
студије реализује уз финансијску подршку Министарства науке и заштите животне среди-
не Републике Србије.  
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њу на процесе и промене које су се десиле на тржишту рада од 2000. године 
до данас. Да би се на прави начин разумело прилагођавање надница и запо-
слености у овим периодима у Србији, скренућемо пажњу на глобалне процесе 
у привредном систему и економској политици који су одредили токове и на 
тржишту рада, као и на основне промене у институцијама које усмеравају 
односе на овом тржишту. Коначно, у четвртом делу, изложићемо основне 
елементе (начела) једне конзистентне стратегије превазилажења постојећег 
стања масовне незапослености.  

 
Алокација рада до 1990. године 

 
У време централно-планског привредног система алокацију рада је спро-

водила држава.1 Држава је доносила све економске одлуке па тако и оне које 
се тичу употребе радног ресурса − избор занимања, место и трајање запо-
слења, висину и односе зарада. Таква алокација рада трајала је до почетка 
педесетих година прошлог века. Након тога, услед притиска економске нее-
фикасности, уследио је процес делимичне децентрализације и привредни 
систем се усмеравао према такозваном „самоуправном социјализму“.2 Систем 
самоуправног социјализма, који је формално успостављен средином седамде-
сетих година прошлог века, афирмисао је концепт „удруживања рада“. То је 
практично значило, будући да не постоји приватна својина, да не постоји ни 
тржиште рада, већ да радници слободно „удружују рад“. Међутим, упркос 
званичном негирању постојања тржишта рада оно је практично у одређеном 
облику ипак постојало. Дошло је заправо до фрагментирања националног и 
локалног тржишта рада на велики број малих и, по својој природи, готово 
монополистички организованих и затворених тржишта.3  

Цене производних фактора, које нису биле утврђиване као последица 
сучељавања понуде и тражње, нису омогућавале објективно вредновање тро-
шкова производње. Однос цена производних фактора додатно је деформисан 
мерама фискалне политике тако што је велики део пореског оптерећења вези-
ван за рад. При томе, реална каматна стопа (номинална каматна стопа кори-
гована стопом инфлације) на кредите била је дуго времена негативна. Речју, 
цене производних фактора изражавале су другачији однос него што би се 
могло очекивати на основу њихове стварне расположивости. Рад који је био 
обилан ресурс учињен је за предузећа релативно скупљим, а капитал који је 
био оскуднији учињен је релативно јефтинијим. Ефекат оваквог стања на ало-
кацију и употребу рада и капитала није тешко разумети. Већ средином шезде-
сетих година прошлог века укупна понуда рада није могла да буде апсорбо-
––––––––––––– 

1 За детаљнији увид видети: Стојановић (1998б).  
2 О томе како су тадашњи економисти представљали основне елементе таквог при-

вредног поретка видети: Хорват (1969). 
3 Видети: Жупанов (1985).  
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вана, с обзором на то да су се предузећа због релативно јефтинијег капитала 
одлучивала за капитално интензивне технологије. „Вишак“ радника радно 
место потражио је у иностранству. 

Висока сигурност радног места онемогућила је деловање механизма 
конкуренције и тржишне принуде. Није било притиска на запослене раднике 
да повећају ефикасност, што је довело до тога да се за остваривање истог оби-
ма производње ангажовало знатно више радника него у класичној (предузет-
ничкој) фирми.4 Проблеми су се јавили и у систему расподеле. Иста или врло 
слична радна места су се, противно тржишној логици, различито награђивала 
у различитим индустријским гранама. Таква разлика у зарадама деловала је 
дестимулативно, што је додатно утицало на смањење ефикасности. Будући да 
зараде нису биле у вези са индивидуалном ефикасношћу, дестимулисано је 
радно залагање, а посебно је обесхрабрен иноваторски рад. Све скупа довело 
је до девалвирања система вредности који  стимулише рад, залагање и креа-
тивност. Економске последице биле су очекиване: од средине седамдесетих 
година па до потпуног колапса привредног система крајем осамдесетих 
година прошлог века, продуктивност рада је опадала а скривена незапосле-
ност је расла.5 Крајем осамдесетих година прошлог века процењивало се (реч 
је о анализи словеначког економисте Менцингера) да је око једне трећине 
формално запослених радника заправо „вишак“, то јест њиховим отпушта-
њем не би се смањио обим производње. Какве је то последице имало на тро-
шкове и привредну ефикасност (конкурентност) није потребно додатно обја-
шњавати. Проблем скривене незапослености – технолошких вишкова – који 
је настао у овом периоду остао је у великој мери нерешен и до данас. 

 
Формално тржиште рада (1990–2000) 

 
Глобални процеси у привреди 

 
Почетком деведесетих година прошлог века дошло је до кулминације 

политичке и економске кризе, грађанског рата и распада земље. Притисак 
економских проблема, као и дешавања у окружењу након пада берлинског 
зида, наметнули су потребу реформе. Прелазак на другачије механизме еко-
номске координације значио је и потребу стварања другачијих институција. 
Постало је јасно да је нужно променити постојеће својинске односе. У том 
––––––––––––– 

4 Видети: Томаш (1993).  
5 „Продуктивност рада била је готово стагнантна до 1957 (1954. она пада и одржава 

се на том нивоу до 1957), затим долази до убрзања њеног раста, које је најизраженије 
током шездесетих година. У седамдесетим, темпо раста продуктивности рада бива зна-
чајно успорен, да би 1980. године ушао у зону негативних величина. До врло благог пове-
ћања производње по запосленом долази тек 1986“. Видети: Попов еt. аl.  (1989, стр. 43). За 
дубљи увид у анализу расподеле последњих петнаестак година социјалистичког периода 
видети: Милановић (1990).  
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циљу већ 1989. године усвојен је Закон о друштвеном капиталу, који је 
створио институционалне претпоставке за отварање процеса приватизације.6 
Процес приватизације је након 1994. године практично обустављен, тако да 
се значајан део привреде задржао у државном и друштвеном власништву 
(крајем деценије било је приватизовано мање од 5% капитала). У таквим 
околностима о функционисању ефикасног тржишног поретка не може бити 
говора.   

Упркос формалном постојању неких тржишних правила, она се у прив-
редном животу нису поштовала. У пракси је доминирала правна несигурност, 
непоштовање уговора, немогућност наплате потраживања. Чак ни држава 
није поштовала правила која је сама прописала.7 Тако се стварало и одржава-
ло неповерење у институције. Ови процеси оставили су дубок траг на комп-
летно функционисање привреде па, сходно томе, и на проблеме рада и запош-
љавања. Владајућа номенклатура настојала је да спречи могуће социјалне 
потресе који су лако могли да се измакну контроли.8 Ратно окружење и санк-
ције УН са својим економским последицама (пораст буџетских расхода, 
смањење обима производње и запослености, пораст трошкова производње, 
губитак дела тржишта) уз неодговорну монетарну политику и уз слабе инс-
титуције привредног система, довели су до снажног инфлаторног импулса 
који је кулминирао хиперинфлацијом у 1993. години.9 Она је имала бројне не-
гативне економске и социјалне последице. Поред осталог, дошло је до драс-
тичног обезвређивања (чак и потпуног уништења) финансијских стокова који 
су били номиновани у домаћој валути, а у домаће монетарне токове уведена 
је страна валута која се користила упоредо са домаћом. Крајем 1993. и поче-
тком 1994. године промовисан је Програм реконструкције монетарног сис-
тема.10 Кључни циљ Програма био је остварен − инфлација је сузбијена драс-
тичном монетарном рестрикцијом, али отворен је базични проблем привред-
––––––––––––– 

6 Ово је период када је председник савезне владе, тада још заједничке државе, био 
Анте Марковић. За детаљнији увид у базичне привредне мере у овом периоду и њихове 
последице видети: Мијатовић, Б., „Општи преглед транзције у Србији“, у: Четири године 
транзције у Србији“ (2005). За детаљан преглед тадашњег законодавства које је уређивало 
овласт приватизације видети: Приватизација: нужност или слобода избора (1994). 

7 Видети: (Madzar, 2000b).   
8 За детаљнији увид у основне проблеме привредног система у овом периоду видети: 

Стојановић (2005, поглавље „Време смутњи“).   
9 Да би се читаоци подсетили о каквој је размери проблема било реч, скрећемо паж-

њу на неколико чиљеница. Крајем јануара 1994. године званични статистички подаци су 
били следећи: јануарска инфлација износи 313.563.558 посто на месечном нивоу. Дневна 
инфлација износи 62 посто, а на сваки сат динар губи 2,03 посто од своје вредности. На 
годишњем нивоу раст цена је износио 116.545.906.653.330 посто.  

10 За детаљнији увид у основне елементе Програма реконструкције монетарног 
система, познатијег као „Аврамовићевог програм“ видети: Аврамовић (1998). Поменимо 
и то да је највнижу зачку индустријска производња достигла на прелазу иу 1993. у 1994. 
годину  и износила је 30% обима који је имала 1989. године.  
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ног раста. После неколико месеци уследио је наставак програма који је био 
усмерен на подстицање привредног раста. Убрзо је дошло до снажних несу-
гласица између гувернера и владе што је резултирало његовом сменом. Након 
тога, привредно стање се из године у годину погоршавало. Пред саму смену 
власти 2000. године привредно стање је било катастрофално: драстичан пад 
производње и ГДП-а (на око 40% његовог нивоа у 1989. години), високо уче-
шће „сиве економије“, висока формална и прикривена незапосленост, разорен 
банкарски систем, технолошка заосталост, економска изолација.  

Поставља се питање шта су били основни узроци који су довели до 
оваквог стања? Обично се у јавности износило  мишљење да су економске 
санкције биле основни узрок свих привредних проблема. Санкције су створи-
ле додатне проблеме, али домаћа привреда била је неефикасна из два фунда-
ментална разлога: непостојања тржишног амбијента и етатизоване привреде, 
као и лоше економске политике. Оба узрока деловала су истовремено. Прив-
редни систем је у овом периоду ипак био етатистички (већ смо поменули 
колико је капитала било у приватном власништву). Непрестано политичко 
посредовање у економским процесима стварало је привилегован положај 
одређеним групама. Политички утицајни појединци (и групе) су своје инте-
ресе наметали као „стратешке циљеве“ државе. Већина политичке номенк-
латуре заузимала је позиције директора великих производних и трговачких 
предузећа (често монопола) или великих банака. Створена је чврста мрежа 
испреплетених интереса, артикулисаних кроз различите лобије.11 Дегенера-
тивни привредни односи били су додатно оптерећени, а делимично и проуз-
роковани економском политиком. Основна карактеристика економске поли-
тике била је краткорочност. Инсистирало се на краткорочним позитивним 
ефекатима који се могу политички капитализовати. Економска политика 
усмеравала се на прерасподелу, а не на подстицање предузетништва. Мере су 
биле хаотичне и често међусобно супротстављене. Крајњи резултат била су 
три трајна дефицита: губици у привреди, у сектору јавне потрошње и у спољ-
нотрговинској размени. Основни проблем који се јавио као глобална после-
дица поменутих процеса био је губитак предузетништва.12 Какве је то конкре-
тне ефекте имало показаћемо на примеру кретања кључних варијабли на 
тржишту рада: запослености (незапослености) и зарада. 

––––––––––––– 
11 У тих неколико година формирала се нова власничка елита. О томе каква је била 

њена структура видети: Вуковић (1996). Материјалне претпоставке вишег стандарда и 
друштвеног угледа нису се обезбеђивале предузетништвом, него политичким лобирањем 
и често криминалом. Економски актери који су се придржавали правила нису могли да 
опстану у конкуренцији са онима који нису плаћали порезе, који су кршили законе, ко-
ристили средстава примарне емисије. Држава је давала неоправдане привилегије једним 
економским субјектима на рачун других („селективни патернализам“) и тако нарушавала 
природу и стимулативност тржишне игре. Истовремено највећи део друштва рапидно је 
сиромашио. 

12 Видети: Стојановић (1998а; 2005).  
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Кретање (не)запослености  

 
Шта се догађало у области радног законодавства. До априла 1992. године 

ову област регулисали су савезни прописи донети за време Владе Анте 
Марковића и неколико републичких који су донети у периоду 1990-1992. 
година у циљу усклађивања са савезним прописима. У првој половини деве-
десетих ову област регулисали су савезни Закон о основама радних односа и 
републички закони о радним односима, као и закони о запошљавању и оства-
ривању права незапослених лица.13 Прописи су, посебно до средине деведе-
сетих, имали још увек у себи снажан утицај самоуправљања. Радно законо-
давство је било преобимо, често неусаглашено и противречно. Све у свему 
није било реалистично очекивати да се у таквом контексту одбија флекси-
билно прилагођавање понуде и тражње за радом. 

У априлу 1992. године ступио је на снагу Закон о запошљавању и оства-
ривању права незапослених лица и тим потезом престао је да важи Закон о 
запошљавању из 1985. године. Овим законом превиђено је оснивање Репуб-
личког завода за тржиште рада, који треба да обавља све функције једне берзе 
рада.14 Завод треба да спроводи политику запошљавања и усклађује понуду и 
потражњу. Општим актом Завода ближе је утврђено питање посредовања при 
запошљавању. Поменућемо, илустарције ради, само проблем првенства при 
запошљавању чија је примена престала доношењем овог закона. О чему је 
реч? Предузеће је, према Закону из 1985. године, било дужно да прими на рад 
кандидата који је добио већи број бодова по основу услова који не произлазе 
из рада, већ се односе на породично стање, социјално стање, време чекања на 
рад и слично. Поред тога, давало се првенство у запошљавању незапосленом 
у односу на запослено лице. Овим се ограничавала слобода послодавца у сло-
бодном избору потребних радника.  Обе праксе су Законом из 1992. године 
напуштене и формално је омогућена флуктуација радне снаге сходно проме-
нама на тржишту рада.15 Закон предвиђа новчану надконаду незапосленом 
лицу које је било обавезно осигурано за случај привремене незапослености. 
––––––––––––– 

13 За регулацију ове области у периоду о којем је реч важни су и следећи правни 
акти: Општи колективни уговор, Закон о штрајку, Правилник о арбитражи за радне спо-
рове, Закон о радним односима у државним органима, Закон о радном оспособљавању и 
запошљавању инвалида. 

14 Већ 1992. године примећено је да организациони апарат који је предвиђен законом 
није прилагођен захтевима слободног тржишта рада и капитала. Завод није постављен као 
установа радника и послодаваца већ као државни орган, чије органе именује и разрешава 
Влада Републике Србије.  

15 Видети: Живковић (1992). Наводимо ову праксу првенства при запошљавању да би 
читаоци боље разумели због чега се каже да су предузећа у периоду самоуправног соци-
јализма заправо више била социјалне него профитне институције (таква пракса наставље-
на је у декади 1990-2000. година). Ефекте таквог понашања  на укупну привредну ефика-
сност није тешко разумети.  
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Временски период у којем ће се исплаћивати накнада зависи од тога колико 
је времена лице било непрекидно осигурано и креће се од три до тридесет 
месеци. Закон се бавио и правима запослених за чијим је радом престала 
потреба („технолошки випкови“).  

Средином 1996. године долази до промена у области радног законодав-
ства када су регулисани радни односи, пензијско-инвалидско осигурање и 
штрајк. Закон о радним односима из 1996. године (измењен 4. маја 2001. 
године), између осталог, имао је компликовану процедуру и за пријем и за 
престанак радног односа.16 Био је предвиђен веома сложен дисциплински 
поступак, а и поступак отпуштања је био отежан иако формално могућ (на 
ово ћемо се вратити касније). Минимална зарада је била утврђена законом 
као одређени проценат од просечне зараде.  

До 1992. године колективно преговарање било је централизовано (доми-
нантан је био Општи колективни уговор). У периоду између 1992. и 1994. 
године колективно преговарање практично је било суспендовано законима и 
наредбама, а после 1994. године успостављени су посебни (грански) колек-
тивни угвори.  

У Закону о радним осносима из 1991. године институционализована је 
категорија „вишка запослених“ и  предвиђена је процедура како да се с так-
вим радницима поступа. Због чега је изостало смањење „вишка запослених“? 
За време трајања санкција УН, отпуштање вишка радника било је законом 
онемогућено, а масовно је кориштена и пракса „принудних одмора“. Заправо 
предузећа су наставила да врше социјалну функцију. С друге стране, од рад-
ника се очекивало да не доводе у питање прилично крхко стање социјалног и 
политичког мира.17 Стварана је лажна социјална сигурност која није имала 
реално покриће. Практично, давала се лажна нада радницима, куповало се 
време и прикривао стварни проблем ниске привредне ефикасности. Менаџ-
мент друштвених (прецизније државних) фирми, будући да њихов положај 
није зависио од економске ефикасности предузећа, спроводио је одлуке вла-
сти и никога није отпуштао. Када је и омогућено формално отпуштање рад-
ника, високи трошкови ослобађања од вишкова запослених према тадашњим 
законским решењима падали су на терет предузећа, која су се најчешће 
налазила у лошој финансијској ситуацији, те су одлагала процес ослобађања 
од вишкова. Наиме, послодавац је био дужан да радницима, за чијим радом је 
престала потреба, понуди једно од следећих права: одговарајуће ново радно 
место; одговарајуће запослење код другог послодавца; преквалификовање 
или дошколовавање; право на откуп радног стажа уколико му недостаје пет 
година до остваривања права на старосну пензију; једнократну исплату у 

––––––––––––– 
16  Поменио и то да је Закон о радним односима Србије у периоду 1991-1996. година 

мењан чак једанаест пута. Сама та чињеница довољно говори о томе на који начин су се 
одвијали процеси у овој области.   

17 Видети: Стојановић (1998б).  
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износу од 24-36 зарада запосленог у последњем квараталу. Уколико 
послодавац није у могућности да обезбеди наведена права, он је био дужан да 
запосленима који су идентификовани као вишак обезбеди накнаду зараде која 
је једнака њиховој заради у последњем месецу у коме су радили. Социјални 
мир је плаћен великим падом продуктивности рада у формалном сектору и 
даљим растом прикривене незапослености, као и експанзијом неформалног 
тржишта рада − са свим последицама које прате ове процесе18. Такви услови 
подстакли су ширење „сиве економије“ у којој су масовно учествовали 
формално запослени који су имали обезбеђено потпуно здравствено и соци-
јално осигурање у формалном сектору. Уместо да су незапослени вршили 
притисак на формалном тржишту рада, дошло је до тога да су формално запо-
слени представљали главну конкуренцију незапосленима на неформалном 
тржишту рада. Према попису из 1996. године у Србији је било 597.599 
избеглих лица, од којих је 519.000 стекло међународни статус избеглица. Део 
тих лица вршио је додатни пристиак на тржиште рада. Обично се у анализама 
стања на тржишту рада у Србији заборавља поменити исељавање радне снаге 
у овом периоду (оно се наставило до данас). Према неким проценама из 
Србије је током деведесетих отишло око 5% укупног становнштва.19  

У периоду 1990-2000. година долази до пада запослености, односно раста 
незапослености (видети табелу 1). Раст запослености у приватном сектору у 
првим годинама транзиције био је скроман и није могао да надокнади пад 
запослености у државном сектору.20  

Табела 1. Незапосленост (годишњи просек) и  
стопа незапослености (у %) у Србији 

Година Број 
незапослених 

Индекс (претходна 
година) 

Стопа 
незапослености 

1991 656.000 106,7 21,0 
1992 682.909 104,1 22,2 
1993 675.832 99,0 22,6 
1994 667.843 98,8 22,7 
1995 716.411 107,3 24,2 
1996 759.144 106,0 25,4 
1997 750.154 98.8 25,4 
1998 769.273 102,5 26,3 

1999* 735.762 95,6 27,2 
2000* 721.799 105,1 29,2 

   Напоме=а: * Подаци за Србију без Косова и Метохије 
          Извор: Републички завод за тржиште рада 

––––––––––––– 
18 Видети: Пошарац (1998).  
19 Видети: Болчић (2002, стр. 160). Проблем је посебно отежан чињеницом да су се 

исељавали (и још се исељавају) млади људи високог степена образовања.  
20 Укупна запосленост опала је за око 200 хиљада од 1991. до 2000. године.   
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Структурно посматрано дошло је до благог раста запослености у сектору 
услуга, што значи да су дубље структурне промене у привреди изостале.21 
Најдрастичније смањење запослености у овом периоду је било у индустрији и 
рударству. Какав је био однос незапослених и слободних радних места? Број 
слободних радних места (или тражња за радом) у просеку је била 24 пута 
мања од броја незапослених (понуде рада) у 1991, а 21 пут мања у 2000. 
години. Узроци масовне незапослености у овом периоду налазе се у: ниском 
нивоу економске активности, недостатку нових инвестиција и, глобално 
гледано, одсуству радикалних тржишних реформи. Упркос видном опадању 
запослености, она се ипак није прилагођавала кретањима у реалном сектору. 
Наиме, кретање укупне запослености од 1990. до 2000. године није пратило 
опадање ГДП.22 Прилагођавање запослености на опадајући ниво економске 
активности није извршено отпуштањем вишка запослених, већ другим 
механизмима: кроз пад реалних зарада, кроз повећање броја запослених на 
плаћеном или неплаћеном одсуству, кроз повећано пензионисање, као и кроз 
повећање учешћа запослених на неформалном („сивом“) тржишту рада. 23 

У структури незапослених, највећи је број лица која први пут тражи 
запослење и они су чинили око две трећине укупног броја незапослених у пе-
риоду 1996-2000. Од укупног броја незапослених који су раније били запо-
слени, највише је оних који су посао напустили јер су били технолошки ви-
шак или због ликвидације фирме. Низак проценат незапослених који су напу-
стили посао на лични захтев (16,5% у 1996. и 12,4% у 2000) указује на ниску 
мобилност радне снаге и на снажну навику запослених да ретко мењају радно 
место. Незапосленост има дугорочни карактер, то јест учешће незапослених 
лица која траже посао више од годину дана у укупној незапослености било је 
високо (видети табелу 2, доле).  

Дугорочно незапослени углавном су лица која имају нижи ниво образо-
вања од краткорочно незапослених. Учешће жена у укупној незапослености 
је веће од учешћа мушкараца. Током деведесетих година повећало се учешће 
жена и у друштвеном и приватном сектору. У приватном сектору у периоду 
од 1991. до 2001. године број запослених жена се утростручио. Примера ради, 
жене доминирају међу запосленима у трговини. Стопа незапослености жена 

––––––––––––– 
21 Запосленост по секторима 2000. године била је следећа: 40,2% у индустрији, 4,2% 

у пољопривреди и рударству, те 44,2% у услугама. Исте године, број запослених у 
приватном сектору износио је 15,4% укупне запослености, друштвеном сектору 50,7%, 
задружном 1,8% и мешовитом 32,1%. Структура запослености према величини предузећа 
2000. године била је следећа: 304.169 радника било је запослено у малим предузећима, 
306.549 у средњим и 766.115 у великим предузећима. Као што видимо доминантна је 
запосленост у великим предузећима што посебно отежава процес прилагођавања.  

22 Укупна запосленост у Србији је опала за 14,6% у 2000. години у односу на 1991, 
док је пад друштвеног производа износио 45,6%. Видети: Крстић и Стојановић (2001).  

23 Према проценама из 1998. године је око 712 хиљада радника представљало „вишак 
запослених“. 



Божо Стојановић, Тржиште рада у Србији: 1990–2000   
 

 
12 

порасла је са 15,9% у 1996. на 16,5% у 2000. години, а мушкараца смањена са 
11% на 10,8%. Жене у Србији теже долазе до посла од мушкараца, а један од 
главних разлога јесте њихова лошија образовна и квалификациона структура 
у односу на мушкарце. 

 
Табела 2. Незапослени према дужини чекања на запослење 

у Србији, 1996-2000. година, у % 

  
1996 

 
2000 

УКУПНО 100,0 100,0 

мање од 6 месеци 7,9 8,0 

6-12 месеци 13,6 9,9 

1-3 године 35,0 31,9 

3-5 година 19,6 17,7 

5-8 година 11,8 14,3 

преко 8 година 12,1 18,2 

Средња вредност  
(у месецима) 

47,2 54,3 

Напомена: Подаци се односе на Србију без Косова и Метохије. 
       Извор: Крстић & Стојановић (2001, стр. 30). 

 
Приметно је доминантно учешће најмлађе старосне групе (15-24 година) 

у укупној незапослености. Док је удео средишњих старосних категорија 
прилично стабилно, незапослена лица преко 45 година старости су значајно 
повећала своје учешће у периоду узмеђу 1996. и 2000. године. Највећу стопу 
незапослености од свих старосних категорија имала је најмлађа старосна гру-
па, и износила је 57% у периоду 1996-2000. Висок је проценат дугорочно 
незапослених и младих људи који практично немају никаквог радног иску-
ства. Висока стопа незапослености ове категорије указује да су млади у Срби-
ји у најнеповољнијем положају у погледу налажења посла, и у знатно тежем 
положају у односу на земље у транзицији. Такво стање указује и на расипање 
људских ресурса оних старосних категорија које би могле да дају највећи 
допринос економском и социјалном развоју друштва.     

Каква је била образовна структура незапослених? Главна карактеристика 
незапослених у Србији јесте високо учешће групе ниског образовног профила 
(испод средњег образовања) у укупној запослености. Незапослени са 
образовањем нижим од средњег нивоа чинили су 22% укупног броја незапо-
слених у 2000. години. Међу њима доминирају неквалификовани и полуква-
лификовани радници чије ће запошљавање бити отежано с отпочињањем 
тржишних реформи и преструктурирања привреде и потребом професио-



Социолошки преглед, vol. XXXX (2006), no. 1, стр. 3–31  
 

 
13 

налног пррилагођавања радне снаге.24 Приметна је тенденција пораста 
незапослености лица која су без занимања у односу на раније периоде. Код 
радника са средњим образовањем примећује се доминација малог броја 
суфицитарних занимања. Због тога се масовна незапосленост и испољава као 
структурна. Поред тога, у последњих пет година посматраног периода опадао 
је број незапослених лица са високим образовањем. То није била последица 
наглог пораста тражње за овом врстом рада, већ неких других фактора: све 
мањи део популације уписује факултет, део напушта факултет пре његовог 
истека и запошљава се са средњом школом. Не треба занемарити ни 
поменуту чињеницу да значајан део факултетски образованих младих људи 
привремено или трајно напушта земљу и укључује се на инострана тржишта 
рада.25 

Кретање зарада 
 

Већ смо рекли да је процес прилагођавања на тржишту рада на смањење 
производње обављен преко нивоа зарада. Период од 1992. до 1994. године је 
био под притиском хиперинфлације што је деловало на драстично обезвре-
ђивање нивоа зарада (оне су опале на десетак немачких марака). Након усва-
јања Програма реконструкције монетарног система зараде су почеле да рас-
ту (већ у први месец дана плате су се утростручиче). Када се посматра период 
до 2000. године уочава се велика разлика у нивоу надница између појединач-
них привредних грана и групација. Разлике у зарадама између привредних 
грана и групација нису биле резултат само разлика у продуктивности рада 
нити повећања цена њихових производа као резултат монополистичког поло-
жаја. Ова разлика је делимично и последица различитог степена коришћења 
капацитета. Будући да све гране немају подједнаку могућност за развој еко-
номије обима појављује се међугранска разлика у промени продуктивности 
рада. Гране које имају нижи степен коришћења капацитета имају знатно више 
трошкове производње, јер имају потенцијални вишак запослених. Тако да су 
им и зараде биле ниже.  

––––––––––––– 
24 Квалитативни фактор неравнотеже на тржишту рада огледа се у чињеници да је, и 

поред велике дискрепанце између понуде и тражње, 19,3% слободних радних места 
остало непопуњено у 2000. години. Несклад између понуде и тражње за радном снагом, 
објашњава се неадекватном квалификационом структуром незапослених која не одговара 
у потпуности квалификационој структури тражње, као и неадекватним профилима струч-
ности на страни понуде. Док скоро две трећине укупно незапослених чине неквалифико-
вани, полуквалификовани и квалификовани радници, тражња за овим нивоима квалифи-
кације чинила је 55,8% укупне тражње у 2000. години. Видети: Крстић и Стојановић 
(2002).  

25 Незапослени високог образовања најкраће чекају на посао, па се њихова незапо-
сленост делом може објаснити тражењем најповољније понуде за запослење, или се ради 
о ниској географској мобилности због немогућности запошљавања брачног партнера или 
стамбених проблема. 
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Поред тога, треба нагласити да су зараде исплаћиване уз неколико 
месеци закашњења.26 Степен кашњења зарада, када се посматра по појединим 
привредним гранама, такође је зависио од степена коришења капацитета. Оне 
привредне гране које имају нижи степен коришћења капацитета (те самим 
тим и потенцијални вишак запослених) имале су веће кашњење зарада. У 
периоду 1995-98. година повећала се разлика између просечних зарада у при-
вреди и ванпривреди.27 Разлика у зарадама између мушкараца и жена постоји, 
али је реч о занемарљивом износу. Емпиријско истраживање које је обухвати-
ло период 1995-1998. година, резултирало је закључком да је реч о несигни-
фикантној разлици, те да су ове разлике биле далеко мање него у развијеним 
тржишним привредама крајем 1980-тих.28 

Глобално посматрано основна карактеристика формалног тржишта рада 
у овом периоду јесу велики диспаритети зарада запослених једнаких или 
сличних квалификација у различитим гранама делатности. Гране које су се 
налазиле у привилегованом положају исплаћивале су веће зараде од других 
грана, то јест зараде нису зависиле од радног доприноса запослених већ од 
врсте делатности, односно гране у којој је радник био запослен. Национално 
колективно уговарање основне цене рада за најједноставнији рад уведено је 
1990. године. Кључна намера законодавца била је смањење међугранских 
разлика у надницама. Неколико година касније (1995) је колективно прего-
варање премештено на грански ниво,   механизам уједначавања се изгубио и 
поново се повећавају међугранске разлике у нивоу надница. Минимална цена 
рада више је имала формални карактер, јер су најнижа цена рада за најједно-
ставнији рад и основне цене рада за послове различите стручности, одређене 
општим колективним уговором, биле  формиране на знатно вишем нивоу од 
онога који су предузећа могла да плате.  

 
Пасивне и активне мере 

 
Потребно је, да би се стекла комплетнија слика, скренути пажњу и на 

активности Завода за тржиште рада у овом периоду. Активности Завода нај-
боље могу да се прате преко његових расхода. Структуру расхода чине: сред-
ства која су намењена за: активне програме запошљавања – инвестициони 
програми, разни видови образовања (преквалификовање и доквалификовање), 
сервисирање послодаваца, програми самозапошљавања, подстицање запош-
љавања младих, усавршавање постојећег информационог система; пасивне 

––––––––––––– 
26 Такав начин прилагођавања на тржишту рада био је и у случају Русије. Видети: 

Gimpelson (2001) 
27 Ова разлика се за око 6 пута увећала у корист ванпривреде. У овом периоду у ван-

привреди је било запослено 22 одсто свих запослених, а сума плата у ванпривреди дости-
гла је око половине укупне суме плата у привреди. Видети: Стојановић (1998а).  

28 Видети: Krstić & Reilly (2000).  
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програме – који покривају средства за новчане накнаде незапосленим, пен-
зијско и инвалидско осигурање, као и здравствено осигурање; остали расходи 
којима се покривају материјални трошкови и плате запослених у Заводу. Када 
се погледају подаци примећује се да су до 1997. године доминирале активне 
мера, а од тада је нагласак на пасивним мерама (видети табелу 3).  

 
Табела3. Структура прихода и расхода Завода 

за тржиште рада (у %) 

 1996 1997 1998 1999 2000 
Средства од доприноса за 
случај незапослености 

93,9 95,7 95,5 96,0 94,5 

Остали приходи 6,1 4,3 4,5 4,0 5,5 
СВЕГА ПРИХОДИ 100,0 100,00 100,00 100,0 100,0 
Активни програми 71,3 51,3 38,2 31,0 34,3 
Пасивни програми 9,1 24,5 33,0 51,0 44,0 
Остали програми 19,5 24,2 28,8 18,0 21,7 
СВЕГА РАСХОДИ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      Извор: Билтен Г17, септембар 2001, стр. 4. 
 

Иако средства коришћена за ове програме нису била мала, она су ипак 
била недовољна у поређењу са великим бројем незапослених које би могао да 
апсорбује динамичнији економски развој са знатнијим инвестицијама. Пасив-
не мере, које доминирају после 1997. године обухватале су право по основу 
осигурања од незапослености, као и право запослених који представљају 
вишак на новчану накнаду за време трајања преквалификације и стручног 
оспособљавања. Незапослена лица која су била у радном односу имала су 
право на новчану надокнаду, пензијско-инвалидско осигурање, као и здравст-
вено осигурање у периоду исплате накнаде. Илустрације ради, новчана нак-
нада незапосленим лицима износила је, у једном периоду, 70% нето зараде у 
претходном месецу када је лице било запослено, а дужина трајања исплате 
кретала се и до 24 месеца, при чему су запослени са преко 30 година радног 
стажа имали право на надокнаду док не нађу други посао или док не стекну 
законско право на старосну пензију. Када се упореде подаци за 2000. годину 
са подацима из 1996. године приметно је значајно смањење удела расхода за 
активне програме и повећење учешћа расхода за пасивне програме. То не 
значи да је дошло до значајног повећања броја незапослених лица која имају 
право на овај облик компензације у случају губљења посла, него је заправо 
дошло у много већој мери до смањења расположивих прихода Завода.  

 
 
 
 
 



Божо Стојановић, Тржиште рада у Србији: 1990–2000   
 

 
16 

 
„Сиво“ тржиште рада до 2000. године 

 
Процене укупног броја учесника на овом тржишту говоре да је најмање 

милион људи било ангажовано у сивој економији.29 Велико сиромаштво и 
масовна незапосленост подстакли су велику понуду на скривеном тржишту 
рада, а затвореност и нефлексибилност формалног тржишта, отворила је вра-
та скривеном („сивом“) тржишту рада. Низак животни стандард запослених и 
слабо коришћење радног времена и режим рада у друштвеном и државном 
сектору, утицали су да се значајан број запослених из формалног сектора 
привреде ангажује на „сивом“ тржишту рада ради обезбеђивања додатних 
прихода за живот. С друге стране, велики број формално запослених на при-
нудним одморима, због недовољности прихода, прихватао је „рад на црно“ 
чак и под неповољним условима, с обзиром на то да су имали обезбеђено 
здравствено и социјално осигурање.30 За велики број незапослених и пензио-
нера са ниским приходима, као и других категорија становништва који су 
учествовали на скривеном тржишту рада, рад на сивом тржишту представљао 
је једини извор прихода или важан допунски извор. Према проценама, у 2000. 
години једна петина незапослених, и једна четвртина запослених у државном 
или мешовитом/задружном сектору била је ангажована у „сивој“ економији. 

Цена рада на неформалном тржишту обично је била већа у односу на 
цену рада на формалном тржишту, јер се добит од утаје пореза и доприноса 
на зараде расподељивала између запосленог и послодавца. Друга компонента 
цене рада на овом тржишту јесте добит од ризика обављања нелегалних 
активности. Ова премија се формирала на различитим нивоима и зависила је 
од конкуренције и јачине контроле. Посматрано по полу, жене су у односу на 
мушкарце, биле у бољем положају на формалном него на неформалном 
тржишту рада.31 Део ове разлике у зарадама по полу, свакако се може објас-
нити знатно лошијом образовном структуром жена у неформалном у односу 
на формални сектор, док код мушкараца преласком у „сиву“ економију није 
дошло до тако значајног погоршања образовног профила. 

Поред знатно виших зарада по часу у „сивој“ економији у односу на 
регуларну, атрактивност скривеног тржишта рада лежи и у чињеници да за 
улазак на неформално тржиште рада нису постојале баријере, као што су код 
формалног сектора прописани степен образовања, радно искуство итд. Рад у 
неформалном сектору најчешће није захтевао посебну обученост, формално 

––––––––––––– 
29 О узроцима и начину функционисања „сиве“ економије у Србији у овом периоду 

видети: Поповић (1998), такође Крстић (1998). 
30 Видети: Крстић и Стојановић (2001; 2002). Сви подаци о „сивој“ економији који 

следе потичу из истих извора.   
31 Зараде на час жена на формалном тржишту рада биле су мање за 28,1% у односу на 

зараде мушкараца, а на неформалном тржишту за 39,5%. 
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образовање и квалификације, нити велики почетни капитал при започињању 
активности, а могао је да се несметано обавља и поред редовног посла. 
Међутим, утврђено је и то да велики број учесника обавља послове у „сивој“ 
економији који су на нивоу њихових квалификација, што је последица 
релативно високе образовне структуре учесника у „сивој“ економији.  

Карактеристично је, такође, да скоро две трећине учесника у „сивој“ еко-
номији додатни посао није обављало у истом занимању као редовни посао, 
што говори о њиховој способности да се прилагоде условима тражње на 
скривеном тржишту рада. Највећи део понуде на неформалном тржишту рада 
у овом периоду чинила су лица која су већ имала редован посао на фор-
малном тржишту рада. Међу њима најбројнији су били запослени, који чине 
више од половине укупног броја учесника. Скоро сваки четврти запослени у 
формалном сектору био је ангажован на неформалном тржишту рада. Они су 
принуђени да се баве додатним активностима ради преживљавања због 
недовољности прихода из редовног посла (посебно запослени у друштвеном 
сектору), уз истовремено чување радног места и социјалне сигурности. Нере-
довност прихода представљала је додатни подстицај за њихово ангажовање 
на неформалном тржишту рада. С друге стране, једна четвртина ове групе 
учесника у „сивој“ економији имала је могућност да често или понекад 
додатни посао обавља у току редовног радног времена. То је посебно било 
изражено код запослених у друштвеном сектору, услед слабог коришћења 
капацитета. Пензионери су били најбројнија категорија у групи лица с лич-
ним приходима, а на ове додатне активности одлучивали су се првенствено 
због ниских пензија. У групи лица без прихода, незапослени су представљали 
најбројнију групу учесника у „сивој“ економији (око 20% незапослених пар-
тиципирало је на неформалном тржишту рада). 

 
Тржиште рада после 2000. године 

 
Након промене власти 2000. године очекивања грађана била су велика, 

далеко изнад онога што је стварно реализовано, али и изнад онога што је 
могло бити реализовано. Постоје неслагања у тумачењу транзицоног процеса 
после 2000. године па тако постоје и различита виђења понашања власти у 
периоду након 2000. године, посматрано из угла економских реформи. Једни 
сматрају да је учињено највише што је било могуће, други пак тврде да се 
није променило готово ништа. Поред ових екстремних становишта постоје и 
они који сматрају да помаци постоје али да су недовољни и да су могли бити 
већи. Даница Поповић сматра да је од 2000. године Србија прошла кроз чети-
ри циклуса у вођењу економске политике: реформски; напуштање реформе 
средином 2003; долазак нове владе праћен десетомесечним политичким по-
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пулизмом; позитиван помак у 2005. години.32 Политичка гарнитура која је 
преузела власт 2000. године затекла је драматичну ситуацију – политички и 
економски изоловану државу са готово уништеном привредом и са разореним 
институцијама. Брзо деловање било је неминовно. Држава је враћена у рела-
тивно кратком року у већину међународних организација. То је, пре свега, 
био резултат наклоности међународне заједнице. Успостављање нових инсти-
туција и правила био је истински приоритет. Подстакнута је приватизација 
(усвојен је нови закон) и дошло је до значајне либерализације тржишта. 
Ствари ипак нису ишле једноставно. Пре свега, није постојала јасна стратеги-
ја развоја друштва. Проблем је био додатно отежен нестабилном политичком 
ситуацијом и сукобима између најснажнијих политичких играча, где су до 
изражаја долазиле и концепцијске разлике. После преузимања власти 2000. 
године нова влада се јавно изјашњавала против радикалних реформи, тврдећи 
да је то погрешан пут. Обично се то образлагало потребом да се спрече 
масовна отпуштања и, сходно томе, социјални и политички трошкови. Поред 
тога, настављено је снажно уплитање државе у привредне процесе.33 Све се то 
одразило и на процесе прилагођавања на тржишту рада.  

 
Промене у радном законодавству 

 
Једна од институционалних промена која се догодила у овом периоду, а 

која се директно односи на област рада и запошљавања, јесте увођење само-
сталног Министарства за рад и запошљавање. Ово Министарство, као и 
Министарство за социјална питања, настали су из ранијег Министарства за 
рад, борачка и социјална питања. Касније су поново интегрисани у јединст-
вено министарство. Поред тога, 2001. године основани су Савет за запошља-
вање и Социјално-економски савет. У наставку ћемо скренути пажњу на ба-
зичне законске промене које су се догодиле у овом периоду у области запо-
шљавања, а затим и на конкретне процесе који су се одвијали на тржишту 
рада.34 

 

––––––––––––– 
32 Видети: Поповић, Д., „Привредна активност и макроекономска политика у тран-

зицији“, у: Четири године транзиције у Србији (2005). Прилог представља исцрпан пре-
глед привредних токова у готово свим областима после 2000. године.  

33 Наглашена активност владе у привредним процесима се оправдавала непостојањем 
одговарајућих институција и потребом да се заштити празан простор у који би ушла ма-
фија. Такво понашање са становишта подстицања приватног предузетништва и привредне 
ефикасности није била добра стратегија. Снажно и активно присуство државе у привреди 
додатно подстицало је, већ добро уходани процес лобирања. За детаљнији увид видети: 
Стојановић (2002б). О проблемима који се односе на утврђивање стратегије транзиције у 
Србији после 2000. године видети: Стојановић (2005).  

34 За упоредни преглед стања и тенденција на тржиштима рада у Југоисточној Евро-
пи видети: Employment and the Labor-Market Policy in South Eastern Europe (2002).  
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Закон о раду из 2001. године 

 
Од 2000. године извршене су одређене промене у радном законодавству. 

Први корак у правцу успостављања другачијег начина регулисања односа на 
тржишту рада учињен је Законом о раду. Закон о раду ступио је на снагу 13. 
децембра 2001. године после бурних расправа и оспоравања.35 Процес запо-
шљавања је поједностављен. Укинута је обавеза јавног конкурса и целокупна 
пратећа процедура која је постојала у претходном закону. Закон дефинише 
само основне критеријуме за заснивање радног односа (узраст, радну способ-
ност, забрањује се дискриминација према полу, нацији, религиозном опреде-
љењу и слично), утврђује основна права и обавезе уговорних страна, а посло-
давцима се оставља слобода да одређује све остале параметре уговора о раду. 
Омогућени су и различити облици флексибилног запошљавања (ангажовање 
радника са непуним радним временом, рад на одређено време, рад код куће, 
рад по уговору и слично). Ови облици запошљавања омогућују већу флек-
сибилност у запошљавању и ефикасније задовољавање тражње за радом.36  

Поједностављена је процедура отпуштања радника. Укинуте су сложене 
и скупе процедуре утврђивања дисциплинске одговорности и престанка пот-
реба за радом запосленог (што је било карактеристично за претходно важећи 
Закон о радним односима). Наводе се оправдани и неоправдани разлози за 
отказ. У оправдане разлоге за отказ убрајају се: ако је утврђено да запослени 
не остварује резултате рада; ако је утврђено да незапослени нема потребна 
знања и способности за обављање послова на којима ради; ако запослени 
својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене уговором о раду; ако 
не поштује радну дисциплину, односно ако је његово понашање такво да не 
може да настави рад код послодавца; ако запослени учини кривично дело на 
раду или у вези са радом; ако се запослени не врати на рад код послодавца у 
року од пет дана од дана истека рока за неплаћено одсуство или мировање 
радног односа у смислу овог закона; ако запослени злоупотреби боловање; 
––––––––––––– 

35 За детаљнији коментар основних елемената овог закона видети: Стојановић (2002; 
2002а), а за основне прописе о радним односима у овом периоду видети: Марковић 
(2002).  

36 Какво је било стање 2000. године, дакле пре усвајања Закона о раду? Према пода-
цима за 2000. годину, запошљавање на одређено време и запошљавање са скраћеним рад-
ним временом имали су маргинални значај, будући да оно учествује у укупној запослено-
сти са само 5%, односно 1%, респективно. Запошљавање са скраћеним радним временом 
најчешће је имало карактер недобровољног запошљавања, јер је углавном било последица 
болести или инвалидности. Ниско учешће ових облика запошљавања у укупној запосле-
ности било је резултат  ригидне законске регулативе, као и нефлексибилне политике 
запошљавања, којима се подстицало запошљавање на неодређено време са пуним радним 
временом, а дестимулисали флексибилнији облици запошљавања на одређено време са 
могућношћу добровољног скраћеног радног времена. Видети: Крстић и Стојановић 
(2002). 
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ако услед технолошких, економских или организационих промена престане 
потреба за обављањем одређеног посла. Приметно је да првих седам услова 
представљају разлоге на које радник директно може да утиче. Осми услов је 
последица тржишне динамике и неизвесности. По последњем основу пос-
лодавац може да да отказ запосленом само ако не може да му обезбеди обав-
љање других послова, односно да га оспособи за рад на другим пословима. 
Уколико се због економских разлога раднику даје отказ на истим пословима, 
послодавац не сме да запосли другог радника у року од три месеца.  

Посебно се регулише питање такозваног „масовног отпуштања“. Закон 
предвиђа да послодавац са преко 50 запослених на неодређено време који 
намерава да откаже уговор о раду за више од 10% од укупног броја запосле-
них у току календарске године због технолошких, економских или организа-
ционих разлога, да праве програме за решавање проблема вишка запослених 
у сарадњи са организацијом надлежном за послове запошљавања. Програм 
треба да садржи предлог мера којима се стварају услови за њихово запошља-
вање, а од којих су посебно наглашене: премештај на друге послове, рад код 
другог послодавца, преквалификација и доквалификација, скраћено радно 
време. Послодавац је дужан такође да овај програм достави на увид репрезен-
тативном синдикату и да консултује његово мишљење. Смањена је и отпрем-
нина у случају отпуштања.  

Минималну зараду утврђују споразумно Влада, репрезентативни синди-
кат и репрезентативно удружење послодаваца. Ако се у одговарајућем року 
не постигне споразум, минималну зараду утврђује Влада Републике Србије. 
Минимална зарада утврђује се за пуно радно време и за стандардни учинак, а 
за рок од најмање шест месеци. Остале зараде су препуштене процесу колек-
тивног преговарања. Закон је дефинисао и критеријуме утврђивања репрезен-
тативности учесника у колективном преговарању. Актери колективног прего-
варања дужни су да преговарају али не и да закључе уговор (ово је била једна 
од кључних тачака спора у време припреме закона). Пооштрени су услови за 
боловање, као и казне за послодавце уколико се не поштују одредбе закона. 
Упркос одређеним пропустима Закон је био велики искорак ка успостављању 
базичних принципа тржишног поретка.  

 
Закон о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености 
 

Додатни корак ка комплетирању институционалног амбијента у области  
рада и запошљавања представља Закон о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености (ступио је на снагу јула 2003. године), којим је предвиђена 
другачија позиција и однос свих релевантних учесника.37 Законом се наме-
––––––––––––– 

37 У самом образложењу разлога за доношење овог закона између осталог се наводи 
и подстицање новог запошљавања. Тај циљ је разумљив када се има у виду постојеће ста-
ње великог броја отворено и скривено незапослених. 
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рава инсталирати институционално окружење које је битно различито од 
постојећег. Мења се позиција кључних актера. Уместо Републичког завода за 
тржишта рада предвиђа се оснивање Националне службе за запошљавање, 
као и могућност отварања приватних агенција које би обављале ове послове. 
Њихове услуге ће за незапослене бити бесплатне. На тај начин намерава се 
подстаћи конкуренција и, сходно томе, подићи квалитет услуга. У оквиру На-
ционалне службе ће се, сходно закону, формирати пословни центар који ће 
пружати различите врсте помоћи при самозапошљавању, као и клуб за 
тражење посла у којем ће незапослени да стичу знања, способности и веш-
тине за тражење посла. Новина је и у односу на ранији начин рада и пона-
шања. Уводи се обавеза да Национална служба и особа која је дугорочно 
незапослена (дугорочно незапосленим сматра се лице које се води на евиден-
цији незапослених дуже од две године), као и незапослени који остварују 
право на новчану надокнаду, закључују споразум о условима, поступцима и 
мерама за запослење. 

С друге стране, другачије се третирају и незапослени. Намера је да се 
подстакне активна улога незапослених и ојача њихова одговорност. У том 
смислу дошло је и до промене у дефинисању критеријума за одређивање ко је 
незапослено лице. Поред стандардних карактеристика наводи се и једна 
додатна: да ово лице „активно тражи запослење“, а образлаже се и који су то 
конкретни поступци којима незапослено лице потврђује ову активност. Паж-
њу јавности и оштре коментаре изазвао је члан закона који говори о разло-
зима за брисање незапосленог из евиденције. Предвиђено је, поред осталог, 
да се из евиденције бришу незапослени који одбију понуђено одговарајуће 
запослење или понуђено учешће у програму активних мера за запошљавање 
(иначе радник може да се поново после три месеца пријави Националној 
служби). Ракције јавности биле су усмерене на критеријуме којима је дефини-
сано одговарајуће запослење. Према закону, то је запослење у истом степену 
стручне спреме и занимања незапосленог у прва три месеца на евиденцији 
незапослених. По истеку три месеца одговарајуће запослење је понуђено 
запослење у занимању, узимајући у обзир и радно искуство, а после девет 
месеци проведених на евиденцији незапослених одговарајуће запослење је 
свако понуђено запослење. На овакав начин покушава се подстаћи раздвајање 
незапослених на оне који заиста траже запослење и друге који заправо то и не 
желе.38 Трећи актер у овој игри су послодавци којима се оставља слобода да 
самостално запошљавају лица са или без посредовања Националне службе 
или агенције. Све у свему, предвиђа се један много ригорознији процес, који 
захтева активно учешће свих страна и прецизно преузимање обавеза сваке од 
њих.  
––––––––––––– 

38 Да оваква мера има своје оправдање показује и стање на масовном сивом тржишту 
рада. Према једном истраживању од пре две године око две трећине радника у сивој еко-
номији није обављало послове који су у складу са њиховим формалним образовањем. 
Прихватају се они послови који се нуде. 
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У закону је посебно поглавље посвећено активној политици запошља-
вања. Предвиђено је да на основу предлога надлежног министраства за рад и 
запошљавање програм активне политике запошљавања за Републику доноси 
влада, а надлежни органи локалне самоуправе могу да донесу програм за те-
риторијалну аутономију и локалну самоуправу. Подстиче се децентрализа-
ција процеса и стимулишу локалне заједнице да сходно својим ресурсима и 
развојним циљевима утврђују властите програме. Ови програми ће се финан-
сирати из буџета Републике Србије, средствима територијалне и локалне 
самоуправе и средствима донација, легата и других извора. Све мере које се 
предвиђају у овом делу закона спадају у стандардне мере које су користиле и 
друге земље у транзицији, али исто тако и развијене привреде. Битно је да се 
има у виду да су исте мере у различитим земљама имале и различите ефекте. 
Због тога ћемо у наставку да укратко скренемо пажњу на ове мере, као и на 
то шта су утврдили аналитичари у различитим земљама проучавајуће ефекте 
њихове примене. 

Класична мера из овог арсенала јесте обука незапослених. Основни циљ 
свих типова едукције је да се подигне вредност „људског капитала“ и под-
стакне његова територијална и професионална покретљивост. Процес обуке 
незапослених може да се обавља на захтев послодавца или за потребе тржи-
шта рада. Из искустава које су имале и привреде у транзицији (али и 
развијене привреде), сазнајемо да је изузетно важно да овај процес буде што 
је могуће ближе послодавцима и њиховим стварним потребама. Сви програ-
ми преквалификовања, односно обучавања у најширем смислу, који се орга-
низују без крајње конкретног учешћа послодаваца ретко доводе до масовног 
новог запослења тих радника.39  

Издвојено је и питање подстицања самозапошљавања. Према закону, то 
може да се остварује кроз исплату једнократне новчане накнаде за случај 
незапослености, субвенција за самозапошљавање, додатно образовање и обу-
ку, помоћ пословног центра. Нека искуства из других транзиционих привреда 
показују да ова предузећа по правилу следе минималистичку стратегију, што 
значи да она немају амбицију да се шире и развијају. Другим речима, ова 
предузећа се ретко понашају као предузетничка. Поједини аналитичари чак 
сматрају да се ове фирме заправо никада не би ни појавиле на тржишту да 
није било снажне подршке државе.  

Предвиђено је подстицање новог запошљавања и тако што би се посло-
давцу субвенционисали (у року од годину дана) доприноси за пензијско и 
инвалидско осигурање, здравствено осигурање, осигурање за случај незапо-
слености, ако заснује радни однос с незапосленим који дуже чека на запосле-
ње. Уколико заснује радни однос са лицем које је старије од 50 година, ова 
––––––––––––– 

39 Веома је тешко, посебно у овој фази транзиције када се дубоке структурне промене 
у Србији тек очекују, предвиђати промене у тражњи за радом. Само послодавци могу да 
одговоре на ово питање. Они одређују колико им је радника потребно и каквих квалифи-
кација.  
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субвенција може да се оствари и у трајању од 18 месеци. Предвиђено је и 
враћање целокупног износа субвенције ако послодавац отпусти радника пре 
истека троструко дужег времена од периода за који је исплаћена субвенција. 
При одлучивању послодавац који следи економску логику ће упоређивати 
уштеду трошкова по основу субвенције и потенцијални губитак због неанга-
жовања квалитетнијег радника. Велико је питање да ли ће у оваквом рачуну 
да превлада уштеда по основу субвенционисања дела трошкова.  

Посебно је као активна мера запошљавања издвојено запошљавање на 
јавним радовима. Циљ је да се запосле оне категорије незапослених  које се 
најтеже могу запослити, особе које су социјално угрожене, као и незапослени 
преко 50 година старости. Јавни радови би се организовали за обављање 
послова од општег интереса (на пример у области социјалних, хуманитарних, 
културних и других активности). Средства за ову намену би се обезбеђивала 
из буџета Републике, из средстава територијалне аутономије и локалне само-
управе, као и других извора средстава.  Овакви програми се обично спроводе 
са циљем да помогну грађанима из посебно угрожених група незапослених, 
да „остану у свету рада“. Каква су искустава бивше на пример Источне Нема-
чке?40 Ови програми су били замишљени веома амбициозно. Тако је у 1992. 
години број учесника у овим програмима износио скоро 400 хиљада радника. 
На основу бројних економетријских студија дошло се до закључака које тре-
ба имати у виду. Пре свега, стопа запослености циљних група након окон-
чавања ових програма у дугом року била је далеко испод очекиване. Другим 
речима, ефекат поновног масовног запошљавања радника из ових група није 
постигнут. Аутори су покушали да дају одговор на ову појаву и извели су 
неколико закључака. Пре свега, послодавци нерадо запошљавају раднике који 
су учествовали у „јавним програмима“. Будући да су то по правилу радници 
који дуго нису радили и који нису билу у стању да пронађу одговарајуће 
запослење на отвореном тржишту рада, то је јасан знак да нешто са њиховим 
радним способностима (или квалификацијама) није у реду. Већина активно-
сти из ових програма је била тривијална, односно није доприносила унапре-
ђењу радних способности. С друге стране, то је било краткорочно решење и 
за саме раднике који су учествовали у овим програмима. Показало се да се на 
овај начин битно смањује мотивација ових група радника да даље активно 
траже запослење, тако да они по правилу остају дугорочно незапослени или 
се трајно повлаче из света рада.  

 
Закон о раду из 2005. године 

 
До измене Закона о раду из 2001. године дошло је у марту 2005. године 

(нацрт закона урађен је већ средином 2004. године). Поменућемо само неко-

––––––––––––– 
 40 Веома детаљна анализа (заснована на прегледу економетријских истраживања) 

дата је у: Feldmann (2002). 
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лико кључних промена. Једна од њих односи се на положај запослених у слу-
чају стечајног поступка. Наиме, остављена је могућност да радници у преду-
зећу у којем су радили (а које је у стечају) могу да наплате део потраживања 
и пре стечајног поступка. Њихова потраживања преузима Фонд солидар-
ности. Измене су и у делу који се односи на минимални годишњи одмор, 
плаћено одсуство, увећану зараду за рад ноћу, празницима и прековремено, 
отпремнини приликом губитка запослења и слично.41 Промене су такве да су 
дате додатне бенефиције радницима, то јест порасли су трошкови рада за 
послодавца. У Закону се појављују и неке категорије из ранијег периода (на 
пример „минули рад“). Поред тога, процес отпуштања није битно промењен 
али је процедурално постао компликованији. Унета је и измена да Министар 
може да на захтев послодавца или удружења послодаваца, одлучи да се 
колективни уговор не примењује на поједине послодавце или удружења 
послодаваца, али исто тако може, што је било и у старом закону, да пропише 
да одредбе колективног уговора важе и за послодавце који нису чланови 
удружења која су их потписала. У току самог усвајања Закона предлагач је 
услед великог притисака и оштрих приговора најавио измене појединих ре-
шења које су и уследиле Законом о изменама и допунама Закона о раду. Све у 
свему, Закон је у одређеној мери умањио флексибилност процеса запош-
љавања и отпуштања, тако да представља корак уназад у односу на Закон о 
раду из 2001. године. 

 
Стање на тржишту рада 

 
Упркос постојању формалних предуслова за функционисање једног 

флексибилнијег тржишта рада у пракси ипак није дошло до неких значајни-
јих промена. С обзиром на то да својинска трансформација још није завр-
шена, управљачке структуре у неприватизованим фирмама нису подстакнуте 
да мењају обим и структуру запослености. С друге стране, велики број људи 
и даље делује у „сивој“ зони где радно законодавство нема никаквог значаја. 
Да будемо ипак мало конкретнији. Шта се, на пример, догађало у колектив-
ном преговарању? Мијатовић наводи следеће базичне тенденције у области 
колективног преговарања након усвајања Закона о раду 2001. године: у неким 
предузећима стари колективни уговори нису поштовани; тамо где је синдикат 
био довољно снажан, наметнуто је поштовање старих колективних уговора; 
појављује се проблем репрезентативности актера колективног преговарања на 
вишим нивоима.42 Према његовом суду, систем колективног преговарања у 
овом периоду не може добити позитивну оцену.    

––––––––––––– 
41 Да би читалац стекао представу о којем износу се ради поменимо да је током 2005. 

године за исплату отпремнина отишло око 10 милијарди динара.   
42 Видети: Мијатовић, Б., „Реформа радних односа и тржиште рада“, У: Четири 

године транзиције у Србији (2005).    
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Укупно стање на тржишту рада није се битније променило, то јест ба-
зичне тенденције остале су исте. Другачији ефекат није ни могао бити када се 
има у виду целокупан процес реформи после 2000. године. Кључне каракте-
ристике незапослености остале су исте као и у претходном периоду: високо 
учешће младих људи до 30 година, веће учешће жена међу назапосленима, 
највећи број запослених први пут тражи запослење, највећи број је дугорочно 
незапослених, високо учешће лица са ниским квалификацијама, слаба профе-
сионална и теритиоријлална мобилност незапослених. Више од једне четвр-
тине слободних радних остаје по правилу непопуњено, што указује на струк-
турну димензију незапослености. 

 Учешће самозапослених у укупној запослености је ниско. Секторска 
структура запослености није значајно промењена. Даница Поповић упоређује 
Лилијенов коефицијент (израчунава се као стандардна девијација годишњих 
секторских стопа раста незапослености, а његиве високе вредности указују на 
турбулентне промене привредне структуре) за прве четири године транзиције 
у Србији (2000-2004) и за прве четири године транзиције за Чешку, Пољску, 
Словачку и Мађарску. Вредност овог коефицијента за Србију износи 3,9%, 
док је за Чешку то 20,9%,Пољску 20,3%, Словачку 14% и Мађарску 9%. 
Дакле, запослени у Србији се не селе у пропулзивне секторе нити напуштају 
секторе који пропадају.43 

Вредно је поменути и индекс законске регулативе запошљавања за 2004. 
годину. Овај индекс представља просек три индекса: индекса флексибил-
ности запошљавања (показује степен флексибилности у случају привременог 
и сталног ангажовања радника); индекс услова рада (трајање радног дана, 
минимална гарантована зарада и слично) и индекса флексибилности отпуш-
тања радника (указује на степен законске заштите у случају отпуштања). 
Вредност овог индекса креће се од 0 до 100, при чему виша вредност указује 
на строжи регулативни систем.  Овај индекс за Србију у 2004. години проце-
њен је на  51. Дакле, Србија се налазила негде на средини скале, то јест спа-
дала је у земље средњег степена регулације радних односа.  

 Зараде су најбрже расле у сектору приватне својине, у коме је повећан и 
број запослених. То је истовремено и сектор где је и раст продуктивности био 
највећи. Сасвим је другачија била ситуација у другим секторима, где су пос-
ловни резултати били негативни. Дошло је до раста реалних зарада који је 
изнад нивоа раста продуктивности. Бруто зарада у септембру 2000. године 
износила је 80 евра, а у децембру 2004. године то је било 320 евра. Раст реал-
них зарада био је око 20% годишње (драстичан раст реалних зарада био је 
2002. године).44 Ова разлика се углавном финансирала донацијама, кредитима 
из иностранства и на терет инвестиција.  

––––––––––––– 
43 Видети: Поповић, Д., оп. цит. стр. 43.     
44 Након промене власти 2000. године извршена је либерализација цена роба за личну 

потрошњу које су до тада биле под контролом државе. То је довело до раста трошкова 
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Поменимо и то да је још увек значајан број незапослених у друштвеном 
сектору који не примају никакву плату (видети табелу 4).  
 

Табела 4: Запослени који не примају  
плату (март 2005. године) 

 Реп. Србија Центр. Србија Војводина Београд 
1. Укупно 1.287.529 950.467 337.062 361.485 
2. Нису 
 примили плату 190.656 140.551 50.105 25.525 

2:1 (у %) 14,8 14,8 14,9 7,1 
Извор: Поповић, Д., оp. cit. стр. 62.  

 
Из ових података недвисмислено се намеће закључак да велики број рад-

ника и даље има запослење у „сивој“ економији, што између осталог упућује 
на то да формална правила нису довољно флексибилна. 

 
Како подстаћи запошљавање? 

 
На основу свега изложеног поставља се, просто се намеће, питање како 

подстаћи запошљавање? У наставку ћемо изложити базична начаела на који-
ма би морала почивати једна ефикасна стратегија подстицања новог запош-
љавања. Дакле, реч стратегија овде означава скуп међусобно конзистних на-
чела, а не нешто што би подсећало на „петогодишње планове“. Важно је 
имати у виду чињеницу да је озбиљан проблем домаће привреде недостатак 
капитала, који ће још дуго времена представљати главни ограничавајући фак-
тор привредног развоја. Због тога, нужно је стварање таквог институционал-
ног оквира који би обезбедио активирање расположивог домаћег капитала, 
али и привлачење иностраног капитала, посебно у форми страних директних 
инвестиција.45 Без нових инвестиција нема ни нових радних места.  

Подстицање новог запошљавања подразумева суптилну усклађеност 
бројних активности различитих институција на различитим нивоима одлучи-
вања. Речју, неопходно је створити такву институционалну „климу“ која де-
лује подстицајно на ново запошљавање. 46 Важно је при томе имати у виду да 
тражња за радом зависи и од институционалних карактеристика тржишта 
рада. Ово се занемарује и сматра се да је битно само да се подстакне прив-
––––––––––––– 
живота у 2001. години. У наредних годину дана дошло је до успоравања раста индекса 
трошкова живота. 

45 У 2003. години стране директне инвестиције у Србији досегле су 1,4 милијарде 
долара, а 2004. године износиле су 966 милијарди долара. 

46 Ово је логика која се заступа и  у Стратегији за смањење сиромаштва у Србији из 
2003. године. Основни елементи реформе тржишта рада који овде помињемо дати су у: 
Крстић и Стојановић (2001); такође: Крстић и Стојановић (2002). 
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редни раст и да је тиме проблем запошљавања решен. Ствари су сложеније и 
институционална решења која регулишу тржиште рада су од великог значаја 
за ново запошљавање. Промена институционалног оквира у области тржишта 
рада требало би да буде усмерена на три стратешка циља: омогућавање веће 
флексибилности овог тржишта у погледу како у погледу зарада тако и у пог-
леду запослености, подстицање тражње предузетника за радом и, коначно, 
побољшање ефикасности рада. Потребно је да се либерализује тржиште рада, 
што подразумева додатне промене у радном законодавству, али и у колектив-
ном преговарању. Флексибилније радно законодавство деловаће постицајно и 
на смањење „сиве“ економије.47 Флексибилније форме запошљавања подразу-
мевају и прихватање другачијег начина понашања од стране како послодава-
ца тако и радника. Реч је о једном много динамичнијем процесу прилагођа-
вања који ће пред раднике постављати нове узазове али отварати и нове 
могућности.48 

Пасивне мере заштите незапослеих не могу много да учине будући да је 
незапосленост масовна и дугорочна. Финансијска помоћ ове врсте требало би 
да буде усмерена само на оне којима је заиста најпотребнија. Неопходне су 
активне мере усмерене на стварање претпоставки и могућности за лакше ук-
ључивање постојећег „вишка“ радника и незапослених радника у нове произ-
водне програме. Упоредо треба да се одвијају процеси стручног оспособља-
вања, преквалификације и доквалификације.49 Циљ свих облика едукције јес-
те подизање вредности људског капитала и подстицање његове територијалне 
и професионалне покретљивости. Приватизација и неминовне структурне 
промене ће довести до значајне промене секторске структуре запослених, 
што ће захтевати прилагођавање понуде рада. Без додатног обучавања није 
реалистично очекивати поновно и трајно укључење ових радника у свет рада. 
Прихватање начела доживотног образовања представља једину стратегију 
која гарантује флексибилност и прилагођавање радног ресурса динамичком 
окружењу. Важно је да овај процес буде што ближе послодавцима и њиховим 
потребама. Програми преквалификовања, односно обучавања у ширем сми-

––––––––––––– 
47 Борба против „сиве економије“ остварује се истовременом применом три метода: 

метода интеграције, метода елиминације и метода легализације. Детаљније видети: 
Крстић (1998).  

48 Резултати емпиријског истраживања из 2003. године у вези са спремношћу људи 
да прихвате нове, флексибилније и самосталније видове рада указује да таква тенденција 
заиста постоји када је у питању млада популација. Ипак, генерално, људи су исказивали 
већу спремност да раде више и интензивније уз задржавање режима сигурног и сталног 
запослења, него да раде у систему несталног, флексибилног рада. Видети: Болчић (2004, 
стр. 145).  

49 Одавно је утврђена улога образовања у расту продуктивности и националног 
дохотка. Тако је Денисон оценио да је допринос образовања порасту националног дохотка 
по запосленом у САД у периоду 1929-1957. износио 42%. Видети: Denison (1964). У 
неким његовима анализама тог доприноса у каснијем период проценат је био и већи.   
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слу, који се организују без конкретног учешћа послодаваца, ретко доводе до 
масовног новог запослења тих радника. 

Потребно је афирмисати децентрализовано колективно преговарање као 
главни ниво преговарања, то јест препустити сваком предузећу да сходно 
својим интерним  карактеристикама (ресурсима), циљевима и пословним про-
грамима слободно регулише своје односе са запосленима.50 Није разумно да 
се примењују идентични услови ни када се утврђују промене зарада. Свако 
вештачко одржавање уједначених зарада само додатно подстиче сиво тржи-
ште рада. С друге стане, флексибилност зарада и њихових односа кључни су 
за процес секторског прилагођавања запошљавања. Неопходно је да се изме-
ђу учесника колективног преговарања постигне консензус око новог запош-
љавања. Сходно стању масовне незапослености разумно је да се синдикати 
одлуче за стратегију која је усмерена на подстицање тражње за радом и на 
додатно запошљавање, а не на подизање зарада. Другим речима, привредни 
раст би требао да буде праћен умеренијим растом зарада да би се подстакло 
ново запошљавање. Позитивни ефекти суздржавања од захтева за подизањем 
зарада на нову запосленост не појављују се по правилу у кратком року (по-
некад је – као што је било у случају Холандије – потребно да прође и неко-
лико година).  

 
Закључак 

 
Тржиште рада у Србији до 2000. године карактерсала је подела на фор-

мално и „сиво“, а формално тржиште било је обележено са неколико базич-
них тенденција: низак ниво радне ангажованости становништва; висока не-
запосленост и њен стални раст; висока прикривена незапосленост („техно-
лошки вишкови“); ниско учешће запослености у приватном сектору и ниска 
мобилност радне снаге. Поред тога, паралелно је функцинисала масовно 
„сиво“ тржиште рада. Највећи проблем у законској регулативи средином де-
ведесетих били су високи трошкови отпуштања „вишка запослених“ који су 
падали на терет послодавца. Тиме се ограничавала могућност преструктуи-
рања запослених према стварним потребама предузећа, што је дестимулатив-
но деловало на структурно прилагођавање предузећа измењеним условима на 
тржишту, а додатно је подстакло „сиво“ тржиште рада.  

После промене власти 2000. године дошло је до одређених промена у 
привредном систему – пре свега нови талас приватизације и либерализација 
тржишта. За разлику од већине социјалистичких земаља, које су на почетку 
процеса транзиције имале стопе незапослености блиске нули, Србија је, по-
четком 2001. године била у знатно неповољнијем положају, будући да је била 
суочена са великом незапосленошћу и њеним даљим растом. Додатни проб-
лем стварала је велика прикривена незапосленост, посебно у великим пре-

––––––––––––– 
50 Детаљније о томе видети: Стојановић (2005).  
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дузећима која нису  приватизована. Упрокс одређеним променама које су се 
десиле после 2000. године (унапређено је радно законодавство), тржиште 
рада у Србији и даље је обележено високом отвореном и прикривеном неза-
посленошћу, као и великим учешћем неформалног тржишта рада. Речју, ба-
зичне тенденције остале су непромењене, то јест радикалне промене тек тре-
ба да се десе.  

Дугорочно, то јест једино реално одрживо решење проблема масовне 
незапослености и ниских надница јесте у порасту продуктивности, односно 
укупне привредне ефикасности. Неопходне су бројне усклађене мере и актив-
ности усмерене на стварање институционалног амбијента који подстиче сло-
бодну конкуренцију и приватно предузетништво, што до сада није био случај. 
То, између осталог, подразумева и промене у радном законодавству усмерене 
ка успостављању услова за деловање флексибилног тржишта рада.  Потребно 
је додати и то да ново запошљавање не зависи само од промена у радном 
законодавству. Неопходно је да сви елементи институционалног окружења 
буду тако усаглашени да делују подстицајно на предузетништво. Речју, 
крајњи резултат мера подстицања запошљавања зависиће од целокупног при-
вредног амбијента. Без додатног инвестирања, развијања постојећих фирми и 
стварања нових, нема ни нових радних места. Стога је неопходно активности 
усмерити у два кључна правца: побољшању квалитета понуде рада (промена 
структуре понуде рада и повећање њене професионалне али и територијалне 
покретљивости), као и подстицању тражње за радом. Само активности усме-
рене у овим правцима представљаће  дугорочно решење проблема масовне 
незапослености. Свака друга стратегија проблем ће само одложити и учинити 
тежим.  
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LABOR MARKET IN SERBIA: 1990-2005. 
 

Key problems in transitions in Serbia can be analysed through the processеs happening 
at the labor market. Labor market in Serbia is devided on the formal and informal one 
(“grey”). The basic problem is mass unemployment. The unemployment in Serbia is not 
frictional unemployment resulting from decisions of workers to change their jobs. This kind 
of unemployment is considered normal at all labour markets. Since it is not frictional, 
unemployment in Srbia is not short-term one. This unemployment is by its nature structural 
and therefore long-term. Structural unemployment always arises as a result of the ill-
adapted structure of labor supply and demand. There is a particularly high level of long-
term unemployment among young people who practically do not have any  work experien-
ce. The only realistic solution for mass unemployment and low wages in the Serbian 
economy is increasing of productivity and overall economic efficiency. Stimulating enter-
preneurship and opening of new companies to absorb an enormous number of unemployed 
is the central issue of the economic reform. Instead of short-term passive measures, the 
state should adopt active measures aimed at stumulating of entrepreneurship and creating of 
new jobs. 

Key words: labor market, employment, unemployment, wages, informal labor markеt, 
flexibility 
 


