
713

Ори ги нал ни на уч ни рад 331.55:338.2(497.11)
doi:10.5937/zrpfns51-15249

Др Го ран Б. Ми ло ше вић, ре дов ни про фе сор
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду
G.Mi lo se vic@pf.un s.ac .rs 

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ  
РАД НЕ СНА ГЕ СР БИ ЈЕ 1

Са же так: Тр жи ште ра да по ка зи је из ра же не осци ла ци је из ме ђу по ну де 
и тра жње, што у осно ви од ра жа ва еко ном ски ам би јент срп ске при вре де. 
Те про ме не на тр жи шту ра да су по сле ди ца еко ном ске по ли ти ке зе мље, усло-
ва по сло ва ња, за кон ске ре гу ла ти ве, со ци јал них по тре са, то ко ва си ве еко но-
ми је и дру гих еко ном ских, со ци јал них, прав них и по ли тич ких фак то ра. Раст 
за по сле но сти рад не сна ге ства ра усло ве за ве ћи ни во упо сле но сти свих еко-
ном ских ре сур са, што ће на ду жи рок омо гу ћи ти раст бру то до ма ћег про-
из во да и бо љи по ло жај свих еко ном ских су бје ка та у зе мљи. Др жа ва мо ра 
из гра ди ти ин стру мен те ко ји ма ће раз ви ја ти при ват ну ини ци ја ти ву и отва-
ра ње но вих рад них ме ста. Нео п ход но је ство ри ти ам би јент ко ји ће сти му-
ли са ти ин ве сти ци је и ве ћу упо сле ност при вре де, што ће има ти за ре зул тат 
и ве ћу за по сле ност. 

Кључ не ре чи: на ци о нал на еко но ми ја, тр жи ште, рад на сна га, не за по-
сле ност, бру то до ма ћи про из вод, ин фла ци ја, мо не тар на по ли ти ка, фи скал-
на по ли ти ка, ин ве сти ци је.

1. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Oстварити ви со ку за по сле ност, ста бил ност це на и ста бил ну сто пу при-
вред ног ра ста циљ је сва ке на ци о нал не еко но ми је. Оства ре ње по ста вље ног 
ци ља, ма ка ко на пр ви по глед из гле да ло јед но став но, зах те ва увек ре ша ва ње 
број них еко ном ских, со ци јал них, по ли тич ких прав них и дру гих кон фли ка-
та. Ра ци о нал ност од лу чи ва ња но си о ца еко ном ке по ли ти ке зах те ва из бор (у 

1 Рад је за сно ван на ис тра жи ва њи ма вр ше ним у окви ру на уч но и стра жи вач ког про-
јек та под на зи вом „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ ко ји се фи нан си ра из из вор них 
при хо да Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 
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да том тре нут ку) при о ри те та ме ђу да тим ци ље ви ма. Еко но ми ја из бо ра у 
усло ви ма огра ни че них ре сур са ука зу је да се циљ мо же по сти ћи са мо на ра-
чун де ли мич ног или не пот пу ног оства ре ња дру гих ци ље ва. 

Оства ре ње по жељ ног ни воа ма кро е ко ном ских ре зул та та не мо же се 
оства ри ти без струк тур них ре фор ми, уз по ди за ње ни воа про дук тив но сти.2 
Же ље на про дук тив ност у сва кој на ци о нал ној еко но ми ји сад жин ски усло-
вље на је по жељ ним ни во ом за по сле но сти. Раст за по сле но сти рад не сна ге 
ства ра усло ве за ве ћи ни во упо сле но сти свих еко ном ских ре сур са, што на 
ду жи рок по ве ћа ва ефи ка сност чи та ве до ма ће про из вод ње, као и кон ку рент-
ност до ма ћих про из во да на ме ђу на род ном тр жи шту. Ово ства ра прет по став-
ке за раст бру то до ма ћег про из во да, чи ме ће се по ло жај свих еко ном ских 
су бје ка та у зе мљи по бољ ша ти.3

У са вре ме ним при вред ним си сте ми ма зна ча јан сег мент по ли ти ке по-
ве ћа ња за по сле но сти и сма ње ња не за по сле но сти пред ста вља ре гре си ра ње 
по сто је ћих рад них ме ста за по сле них из бу џет ских сред ста ва. Суб вен ци је 
су при сут не код не фор мал них рад них ме ста и до дат ног за по шља ва ња у 
фор ми: со ци ја ли за ци је по је ди них сег ме на та дру штве не ре про дук ци је, из-
град ње обје ка та дру штве ног стан да ра да и еко ном ске ин фра струк ту ре, ши-
ре ња јав них функ ци ја др жа ве, фон до ва и јав них слу жби, пре ква ли фи ка ци-
је и до ква ли фи ка ци је рад ни ка, при ме не на уч но-ис тра жи вач ких ре зул та та 
ра да и струч ног обра зо ва ња ка дро ва и слич но.4 Ме ђу тим, бу џет ски де фи-
цит и раст јав ног ду га де лу је на огра ни че ње мо ћи бу џе та у ре гу ли са њу по-
ли ти ке за по сле но сти.

Под сти ца ње при вред ног ра ста, рав но мер на рас по де ла ра да или не за по-
сле но сти (од но сно тренд ка скра ће њу рад ног вре ме на), при вре ме но од ри ца-
ње од ре ал них за ра да (тј. ни жим ре ал ним пла та ма из бе ћи еро зи ју до би ти),5 
по ве ћа ње про дук тив но сти, при ме на но вих тех но ло ги ја, ели ми ни са ње по-
ли тич ких ме ра на тр жи шту рад не сна ге, из раз су осми шље не стра те ги је 
сма ње ња не за по сле но сти.6 Ели ми ни са ње по ре ме ће них од но са по ну де и 
тра жње на тр жи шту рад не сна ге је у по бољ ша њу ин ве сти ци о не по ли ти ке. 

Еко ном ска ак тив ност у Ср би ји од ви ја се уз де ло ва ње мно го број них 
фак то ра ко ји не га тив но де лу ју на еко ном ски про стор и ти ме под сти чу ди на-
ми ку и раз вој не ле гал ног тр жи шта ра да. Си во тр жи ште ра да ства ра не ле-
гал ну кон ку рен ци ју из ме ђу су бје ка та по сло ва ња, ума њу је по слов ни ре зул тат, 
не га тив но де лу је на ма кро е ко ном ска кре та ња и под сти че дру ге де ви јент не 

2 Г. Ми ло ше вић, Л. Ба ту ран, (2017), Еко ном ска ана ли за ми ни мал не це не ра да у Ср би-
ји, Рад но и со ци јал но пра во, број 1/2017, Бе о град, стр.142.

3 Г. Ми ло ше вић, Л. Ба ту ран, (2017), на ве де но де ло, стр. 142.
4 Г. Ми ло ше вић, (2016)., Осно ви еко но ми је, Но ви Сад, стр. 257.
5 Ж. Ри стић, (2001)., Фи скал ни ме наџ мент, Бе о град, стр. 170.
6 Г. Ми ло ше вић, (2016), на ве де но де ло, стр. 258.
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по ја ве у при вре ди и дру штву. Пад при вред них ин ве сти ци ја и кон трак ци ја 
ин ве сти ци о не тра жње у усло ви ма ви со ких ка мат них сто па, је дан су узрок 
по ра ста не за по сле но сти и пре пре ка за ожи вља ва ње кон јук ту ре.

Број ност и ра зно вр сност фак то ра ко ји ути чу и мо гу ути ца ти на тр жи-
ште ра да зах те ва ју еко ном ску ана ли зу. Ма кро е ко ном ска кре та ња и дру ги 
фак то ри7 ко ји де лу ју на про ме не тр жи шта рад не сна ге у Ср би ји, би ће пред-
мет на ше ана ли зе, без ула же ња у про бле ма ти ку ко ли ко они у исто вре ме 
по го ду ју не ким дру гим по зи тив ним или не га тив ним по ја ва ма при сут ним у 
срп ској на ци о нал ној еко но ми ји. 

2. ТР ЖИ ШТЕ РАД НЕ СНА ГЕ

Тр жи ште мо же мо де фи ни са ти као ме сто су че ља ва ња по ну де и тра жње 
раз ли чи тих до ба ра и услу га. То зна чи да пред мет тр жи шне раз ме не мо гу 
би ти еко ном ски ре сур си: људ ски, при род ни и ма те ри јал ни. За ви сно од пред-
ме та раз ме не, у окви ри ма од ре ђе ног тр жи шног про сто ра фор ми ра ће се од-
го ва ра ју ће тр жи ште ро ба и усло га. Уко ли ко су пред ме ти раз ме не људ ски 
ре сур си, то зна чи да је у окви ру од ре ђе ног про сто ра ус по ста вље но тр жи ште 
рад не сна ге. Да кле, тр жи ште ко је за пред мет раз ме не има људ ске ре сур се је 
тр жи ште рад не сна ге. 

Рад на сна га на тр жи шту мо же по ну ди ти оно што она је ди но и има, а то 
је њен рад (ум ни и фи зич ки). На су прот по ну ди, на стра ни тра жње у окви ру 
тр жи шта рад не сна ге, при сут ни су раз ли чи ти су бјек ти у фор ми по сло да ва-
ца, ко ји ма је по треб на од ре ђе на ко ли чи на ра да да би оства ри ли сво ју уло гу 
у од ре ђе ној по слов ној ак тив но сти. 

У окви ри ма јед не на ци о нал не еко но ми је, на тр жи шту рад не сна ге мо-
же мо иден ти фи ко ва ти оне ко ји су за по сле ни и оне ко ји су не за по сле ни и 
тра же по сао. Под за по сле ним под ра зу ме ва ју се ли ца ко ја има ју фор мал но 
прав ни уго вор о за по сле њу, од но сно за сно ван рад ни од нос са по сло дав цем, 
на од ре ђе но или нео д ре ђе но вре ме; ли ца ко ја ра де ван рад ног од но са, на 
осно ву уго во ра о де лу или на осно ву уго во ра о оба вља њу при вре ме них и 
по вре ме них по сло ва; ли ца ко ја оба вља ју са мо стал не де лат но сти или су осни-
ва чи при вред них дру шта ва или пред у зет нич ких рад њи; као и ли ца ко ја 
оба вља ју по љо при вред не де лат но сти а на ла зе се у еви ден ци ји Цен трал ног 
ре ги стра оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња.8

7 Пред мет ана ли зе од но си се са мо на нај зна чај ни је фак то ре (по оце ни ау то ра овог 
ра да) ко ји де лу ју на тр жи шту ра да Ср би је.

8 Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку: http://www.stat.gov.rs/Web Si te/user Fi les/
fi le/Za po sle nost%20i%20za ra de/ZP 20/zp 20062016.pd f

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017
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Под не за по сле ним се под ра зу ме ва ју ли ца ко ја же ле да ра де, али то ком 
це лог ре фе рент ног пе ри о да ни су оба вља ла ни ка кав ре до ван по сао ко јим би 
сти ца ла сред ства за жи вот.9 Не за по сле ност пред ста вља онај део рад не 
сна ге ко ји је без по сла, ко ји је ре ги стро ван као не за по слен и на ла зи се у по-
тра зи за по слом. Раз ло зи не за по сле но сти су број ни, мо гу би ти про дукт при-
род не те жње по је ди на ца да про ме не по сао, али и ре зул тат срук тур них не-
ус кла ђе но сти по тре ба при вре де и по ну де рад не сна ге. Не за по сле ност ко ја 
се ре дов но ја вља у сва кој тр жи шној при вре ди као по сле ди ца крат ко роч не 
не ус кла ђе но сти по ну де и тра жње рад не сна ге на зи ва се при род на не за по-
сле ност.10 При род на не за по сле ност је свој стве на сва кој при вре ди. У сва ком 
тре нут ку по сто ји од ре ђе ни број љу ди ко ји тре нут но тра жи по сао, као и од-
ре ђе ни број рад ни ка ко ји су из гу би ли по сао.11 

Усло ви пу не за по сле но сти при вре де под ра зу ме ва ју јед на кост ствар ног 
и по тен ци јал ног про из во да. То је при вре да у ко јој не ма не за по сле них чи нио-
ца про из вод ње.12 На су прот усло ви ма пу не за по сле но сти, усло ви не за по сле-
но сти људ ских ре сур са ства ра ју ве ли ки „при ти сак“ на но си о це еко ном ске 
по ли ти ке, што ре зул ти ра до но ше њу по ли тич ких од лу ка усме ре них на тре нут-
но ре ша ва ње со ци јал них про бле ма. Не у по сле ни људ ски ре сур си ства ра ју 
ве ли ку раз ли ку из ме ђу по тен ци јал ног и ствар ног бру то до ма ћег про из во да, 
што при вре ди пред ста вља ве ли ки про блем, а но си о ци ма вла сти ве ли ки иза-
зов.13 Др жа ва мо ра из гра ђи ва ти ин стру мен те ко ји ма ће раз ви ја ти при ват ну 
ини ци ја ти ву и отва ра ње но вих рад них ме ста. Нео п ход но је ство ри ти ам би-
јент ко ји ће сти му ли са ти ин ве сти ци је и ве ћу упо сле ност при вре де. 

3. ДИ НА МИЧ НОСТ ТР ЖИ ШТА РАД НЕ СНА ГЕ СР БИ ЈЕ

Про цес про ме на ко ји је за хва тио Ср би ју, сво је де ло ва ње ис по љио је и 
у окви ри ма при вред них кре та ња. Те и та кве про ме не огле да ју се кроз раз вој 
но вих тех но ло ги ја, крах од ре ђе них ин ду стриј ских гра на и струк тур не не-
ус кла ђе но сти у при вре ди. То има од ра за на не склад из ме ђу ква ли фи ка ци је 
и сло бод них рад них ме ста, што уве ћа ва не за по сле ност.

9 Ста ти стич ки го ди шњак Ју го сла ви је 1998, Са ве зни за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 1998, 
стр. 87-90. 

10 Д. Гња то вић, (2003), Осно ви ма кро е ко но ми је, стр. 23.
11 У пе ри о ди ма до 80-тих го ди на про шлог ве ка сма тра ло се да је при род на сто па не-

за по сле но сти на ни воу од 2,5%, а већ 80-тих го ди на она је до сти гла ни во од 5,5%. По чет ком 
21 ве ка сма тра се да сто па не за по сле но сти ко ја се кре ће у ви си ни до 7% мо же се сма тра ти 
при род ном сто пом не за по сле но сти.

12 Ме ђу тим, и у усло ви ма пу не за по сле но сти при вре де по сто ји је дан део не за по сле не 
рад не сна ге као по сле ди ца фрик ци о не или при вид не не за по сле но сти.

13 Г. Ми ло ше вић, Л. Ба ту ран, (2017), на ве де но де ло, стр. 142.
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Не за по сле ност пред ста вља је дан од основ них про бле ма са ко јим се су-
о ча ва срп ска при вре да. Ви со ка сто па не за по сле но сти у Ср би ји по сле ди ца је 
струк тур не не ус кла ђе но сти зах те ва при вре де и по ну де рад не сна ге, али и 
при вред не не ста бил но сти и хро нич не не мо гућ но сти за по сле ња рад не сна ге. 

Пре ма зва нич ним по да ци ма тр жи ште рад не сна ге по ка зу је озбиљ не 
осци ла ци је у по гле ду кре та ња за по сле них. Број за по сле них у Ср би ји у пе ри-
о ду од 2000. го ди не до пр вог ква тра ла 2017. го ди не (та бе ла 1), сма њен је за 
319.376 ли ца, што озбиљ но на ру ша ва флек си бил ност тр жи шта рад не сна ге. 
Ве ли ка не за по сле ност пред ста вља огро ман при ти сак на др жа ву и ње не со-
ци јал не фон до ве, али и на сма ње ње кон ку рент ске по зи ци је рад не сна ге на 
тр жи шту ра да. Раст не за по сле но сти из аспек та це не ра да, ста вља рад ни ке 
на тр жи шту ра да у ве о ма не по во љан по ло жај, јер им ме ђу соб ни кон ку рент-
ски при ти сак оба ра ни во за ра да.14 

Сто па не за по сле но сти15 у Ср би ји у ре фе рент ном пе ри о ду од 2000. до 
2017. го ди не је из над при род не сто пе не за по сле но сти (та бе ла 1). Пре ма зва-
нич ној ста ти сти ци сто па не за по сле но сти је по ра сла са 12,9% из 2000. го ди-
не на 20,9% 2006. го ди не, да би на кон то га па ла на ни во од 13,6% ко ли ко је 
из но си ла 2008. го ди не. У окви ру по сма тра ног ре фе рент ног пе ри о да не за по-
сле ност по ка зу је ци клич не осци ла ци је ко је су од раз ци клич них кре та ња у 
окви ру на ци о нал не еко но ми је Ср би је. Не за по сле ност из 2008. го ди не са 13, 
6%, по ра сла је на ни во од 23,9% у 2012. го ди ни, да би на кон то ка до шло до 
сма ње ња не за по сле но сти на ни во од 14,6% ко ли ко се сто па не за по сле но сти 
кре ће у пр вом квар та лу 2017. го ди не.16 

По да ци о кре та њу рад не сна ге на тр жи шту ра да Ср би је, по ка зу ју да је 
број не за по сле них из 2012. го ди не до пр вог квар та ла 2017. го ди не сма њен 
са 23,9% на 14,6% што прет ста вља укуп но сма ње ње за 9,3%, од но сно, не за-
по сле ност се у про те клих пет го ди на про сеч но го ди шње сма њи ла за 1,86%. 
По ста вља се пи та ње, по ла зе ћи од укуп ног еко ном ског ам би јен та срп ске 
при вре де, да ли су та ко по вољ ни трен до ви сма ње ња не за по сле но сти ре ал-
ност, од но сно, да ли је пад не за по сле но сти ко ји се ре ги стру је од кра ја 2012. 
го ди не ре а лан или је по сле ди ца не по у зда но сти по да та ка ко ји опи су ју тр жи-
ште ра да. Од го вор на ово пи та ње по ста је зна чај но из ви ше аспе ка та, а по себ-
но из аспек та ре ал но сти са гле да ва ња тр жи шта ра да Ср би је.17 

14 Г. Ми ло ше вић, Л. Ба ту ран, (2017), на ве де но де ло, стр. 142.
15 Сто па не за по сле но сти пред ста вља удео не за по сле них ли ца у ак тив ном ста нов ни штву.
16 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја, Основ ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња, 

28.06.2017. го ди не. Стра ни ци сај та: http://www.mfin.gov.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =13270; при сту-
пље но 21. ју ла 2017. Број не за по сле них у Ср би ји у пр вом квар та лу 2017. го ди не из но сио је 
700.947 ста нов ни ка.

17 Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку ра ди пре ци зно сти ко ри го вао је сво је по дат ке о 
рад ној сна зи, пре ла ском на но ви из вор по да та ка за 2014 и 2015. го ди ну, што та ко ђе мо же 
иза зва ти не до у ми цу о по у зда но сти по да та ка. Ви де ти: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку: 
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Ако наш пред мет ана ли зе усме ри мо на по да та ке о за по сле но сти и не-
за по сле но сти ко ји се од но се на пе ри од од 2010. до 2014. го ди не (та бе ла 1) 
уо ча ва се не у са гла ше ност по да та ка о кре та њу за по сле но сти и не за по сле но-
сти из ра же них у ап со лут ним из но си ма и сто пи не за по сле но сти. По да ци за 
2011. го ди ну ука зу ју, да је уку пан број за по сле них 1.866.170, што је сма ње ње 
бро ја за по сле них у од но су на прет ход ну го ди ну за 35.028 ли ца, а број неза-
по сле них 745.187 ли ца, што у од но су на прет ход ну го ди ну зна чи раст не за-
по сле них за 15.667 ли ца. Раст не за по сле но сти у од но су на прет ход ну 2010. 
го ди ну из ра же но сто пом је за 3,8%, од но сно, сто па не за по сле но сти је у 2011. 
го ди ни 23,00%. У 2012. го ди ни број за по сле них је 1.865.614, што је не знат но 
сма ње ње бро ја за по сле них у од но су на 2011. го ди ну за 556 ли ца. Број не за-
по сле них у 2012. го ди ни је 761.486 ли ца, што у од но су на прет ход ну 2011. 
го ди ну зна чи раст не за по сле них за 16.299 ли ца. Сто па не за по сле но сти је 
23,9%, што прет ста вља њен раст за 0,9%. 

У 2013. го ди ни број за по сле них је 1.864.783, што је сма ње ње бро ја за-
по сле них у од но су на прет ход ну го ди ну за 831 ли це. Број не за по сле них у 
2013. го ди ни је 769.546, што пред ста вља раст не за по сле но сти у од но су на 
прет ход ну 2012. го ди ну за 8.060 ли ца. Ме ђу тим, сто па не за по сле но сти у 
2013. го ди ни је на ни воу од 22,1%, што пред ста вља пад не за по сле но сти у 
од но су на прет ход ну го ди ну за 1,8%. Раст не за по сле но сти ко ји је еви дент но 
ис ка зан у ап со лут ним из но си ма за 2013. го ди ну, ов де ни је у ко ре ла ци ји са 
сто пом кре та ња не за по сле но сти, ко ја из ра жа ва пад не за по сле но сти за 1,8%. 
По сма тра но из аспек та ре ал но сти по да та ка, не ус кла ђе ност кре та ња бро ја 
не за по сле них у ап со лут ним из но си ма, са сто пом кре та ња не за по сле них на 
тр жи шту рад не сна ге у 2013. го ди ни мо же зна чи ти из раз не по у зда но сти.18 
У 2014. го ди ни при сут на је та ко ђе не у са гла ше ност у кре та њу за по сле них и 
не за по сле них. Број за по сле них је 1.845.494 ли ца, што прет ста вља у од но су 
на прет ход ну го ди ну сма ње ње бро ја за по сле них за 19.289 ли ца. Број не за-
по сле них у 2014. го ди ни је 741.906 ли ца, што у од но су на 2013. го ди ну зна чи 
сма ње ње не за по сле но сти за 27.640 ли ца, од но сно сто па не за по сле но сти је 
19,2%, што је ње но сма ње ње за 2,9% у од но су на прет ход ну го ди ну. То ком 
2015. и 2016. го ди не на осно ву по да та ка о кре та њу рад не сна ге мо же се 
уо чи ти ре ла тив на уса гла ше ност од но са у кре та њу бро ја за по сле них и не за-
по сле них.

Са оп ште ње за јав ност од 11.05.2016. го ди не: Ан ке та о рад ној сна зи, ре ви ди ра ни по да ци за 
2014, и 2015. го ди ну.

18 Ка ко ре ви ди ра ни по да ци РЗС о бро ју за по сле них не об у хва та ре ги стро ва не ин ди-
ви ду ал не по љо при вред ни ке, по сто ји мо гућ ност ста ти стич ке гре шке, али по ла зе ћи од ста-
но ви шта да се сма њу је број ли ца ко ји се ба ве по љо при вред ном де лат но шћу ми шље ња смо 
да ово не мо же би ти раз лог не по у зда но сти по да та ка.
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Го ди на У ку пан број 
за по сле ни х19

Број ли ца 
ко ја тра же 
за по сле ње 

Ак тив но 
не за по сле на 

ли ца

Сто па 
не за по сле но сти

2000 2.264.376 / / 12,9
2001 2.257.770 780.541 / 12,2
2002 2.207.903 904.494 / 13,3
2003 2.168.678 944.939 / 14,6
2004 2.166.949 969.888 859.728 18,5
2005 2.171.457 990.669 895.697 20,8
2006 2.115.135 1.011.139 916.257 20,9
2007 2.085.242 850.802 785.099 18,1
2008 2.081.676 794.000 727.621 13,6
2009 1.984.740 812.350 730.372 16,1
2010 1.901.198 802.840 729.520 19,2
2011 1.866.170 833.268 745.187 23,0
2012 1.865.614 870.186 761.486 23,9
2013 1.864.783 888.359 769.546 22,1
2014 1.845.494 867.948 741.906 19,2
2015 1.896.295 857.246 724.096 17,7

201620 1.920.679 828.439 700.947 15,3
201721 1.945.000 / 689.000 14,6

Та бе ла 1: Кретањe на тр жи шту рад не сна ге у Ср би ји у пе ри о ду 2000 – 201622

19 Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку је ко ри го вао по дат ке о бро ју за по сле них, пре ла ском 
на но ви из вор по да та ка (Цен трал ни ре ги стар оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња). По да ци су 
да ти пре ма еви ден ци ји НСЗ. По да так не об у хва та ре ги стро ва не ин ди ви ду ал не по љо при-
вред ни ке.

20 Го ди шњи про сек за 2016. го ди ну из ра чу нат је као арит ме тич ка сре ди на бро ја за по-
сле них за свих 12 ме се ци. Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку – сај ту при сту пље но 
14.08.2017. го ди не http://www.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.aspx?pKey=26.

21 По да ци се од но се на пр ви квар тал 2017 го ди не Ми ни стар ство фи нан си ја, Основ ни 
ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња 28.06.2017. го ди не; – стра ни ци сај та ми ни стар ства: 
http://www.mfin.gov.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =13270; при сту пље но 21.07.2017.

22 Из вор: 1) Ми ни стар ство фи на си ја – Бил тен јав них фи нан си ја број 152, април 2017 
и Ми ни стар ство фи нан си ја, Основ ни ин ди ка то ри ма кро е ко ном ских кре та ња 28.06.2017. 
го ди не; – стра ни ци сај та ми ни стар ства: http://www.mfin.gov.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =13270; 
при сту пље но 21.07.2017; и 2) Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку (РЗС) – стра ни ци сај та (РЗС) 
при сту пље но 14.08.2017. http://www.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.aspx?pKey=24, .



На ре ла тив ну не по у зда ност по да та ка о кре та њу ра не сна ге ука зу је и 
Фи скал ни са вет. Пре ма оце ни Фи скал ног са ве та раст бро ја за по сле них по-
след њих го ди на мо рао би да оста ви ја сан траг у еко но ми ји сва ке зе мље, а 
тај траг у Ср би ји не по сто ји.23 На не по у зда ност зва нич них по да та ка о тр жи-
шту ра да ука зу је и то што је, не по сред но пре по след њег по ве ћа ња за по сле-
но сти, Ср би ја у пе ри о ду од 2008 до 2012. го ди не има ла не у вер љи ву епи зо ду 
огром ног сма ње ња за по сле но сти – не ус кла ђе ну са кре та њем свих дру гих 
по ве за них ма кро е ко ном ских ин ди ка то ра у Ср би ји.24

4. ДЕ ТЕР МИ НАН ТЕ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА ДА 

Ре ла тив на не по у зда ност по да та ка на тр жи шту ра да мо же би ти ре зул тат 
при ме ње не но ве ме то до ло ги је25, на чи на об у хва та запослених26 и незапослених27, 

23 Озбиљ не сум ње у зва нич не ста ти стич ке по дат ке ви де ти код: Пе тро вић, Па вле; 
Бр че ре вић, Дан ко; Ми нић, Сло бо дан (2016): Еко ном ски опо ра вак, за по сле ност и фи скал-
на кон со ли да ци ја: По у ке из 2015. го ди не и из гле ди за 2016. и 2017. го ди ну. Еко но ми ка 
пред у зе ћа, год. 64, бр. 1-2 (вер зи ја об ја вље на на сај ту Фи скал ног са ве та http://www.fi skal-
ni sa vet.rs /do c/is tra zi vac ki-ra do vi/FS %20rad ni%20do ku ment%20-%20KB F%202016%20SR B.
pd f). Слич но и: Бр че ре вић, Дан ко; Ар сић, Ми лој ко (2013): Ути цај не по у зда но сти ста ти-
стич ких по да та ка на кре и ра ње еко ном ске по ли ти ке у Ср би ји. Квар тал ни мо ни тор, бр. 35, 
71-72.

24 Ви де ти: Пе тро вић, Па вле; Бр че ре вић, Дан ко; Ми нић, Сло бо дан (2016): На ве де но 
де ло.

25 http://www.stat.gov.rs/Web Si te/user Fi les/fi le/Za po sle nost%20i%20za ra de/SMET/
SMET019050C.pdf. 

При спро во ђе њу ис тра жи ва ња „aнк ете о рад ној сна зи“ при ме ње на су ме то до ло шка 
ре ше ња ко ја су ускла ђе на са пре по ру ка ма и де фи ни ци ја ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да 
(In ter na ti o nal La bo ur Or ga ni za tion – ILO) и зах те ви ма Евростатa (Eu ro pean Sta ti sti cal Of fi ce), 
чи ме је обез бе ђен нај ва жни ји из вор за ме ђу на род но по ре ђе ње по да та ка Ре пу бли ке Ср би је 
са дру гим зе мља ма у обла сти ста ти сти ке ра да. Ко ри шће не су де фи ни ци је и пре по ру ке об-
ја вље не у ме то до ло шком ма те ри ја лу Евро ста та: Co un cil Re gu la tion (EC) No 377/2008, Co un-
cil Re gu la tion (EC) No 577/98, Com mis sion Re gu la tion (EC) No 430/2005.

26 http://www.stat.gov.rs/Web Si te/user Fi les/fi le/Za po sle nost%20i%20za ra de/SMET/
SMET019050C.pdf. За по сле ни су ли ца ко ја су нај ма ње је дан сат у по сма тра ној сед ми ци оба-
вља ла не ки пла ће ни по сао (у нов цу или на ту ри), као и ли ца ко ја су има ла за по сле ње, али 
ко ја су у тој сед ми ци би ла од сут на са по сла. У за по сле на ли ца, по ред ли ца ко ја има ју за сно-
ван рад ни од нос и ра де у пред у зе ћу, уста но ви или у дру гој вр сти ор га ни за ци је или ра де као 
при ват ни пред у зет ни ци, укљу чу ју се и ин ди ви ду ал ни по љо при вред ни ци, по ма жу ћи чла-
но ви у до ма ћин ству, као и ли ца ко ја су оба вља ла не ки по сао ко ји су са мо стал но про на шла 
и уго во ри ла (усме но или пи сме но) без за сни ва ња рад ног од но са и ко ји ма је тај рад пред ста-
вљао је ди ни из вор сред ста ва за жи вот. Пре ма то ме, у Ан ке ти се не узи ма у об зир фо р мал ни 
ста тус ли ца ко је се ан ке ти ра, не го се рад ни ста тус тог ли ца од ре ђу је на осно ву ствар не 
ак тив но сти ко ју је оно оба вља ло у по сма тра ној сед ми ци. 

27 http://www.stat.gov.rs/Web Si te/user Fi les/fi le/Za po sle nost%20i%20za ra de/SMET/
SMET019050C.pdf. Не за по сле ни су ли ца ко ја у по сма тра ној сед ми ци ни су оба вља ла ни је дан 
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као и бо љег и све о бу хват ни јег на чи на са жи ма ња по да та ка о: ми грант ским 
кре та њи ма ка ино стран ству, се зон ској за по сле но сти, за по сле но сти на при-
вре ме ним и по вре ме ним по сло ви ма, за по сле но сти у си вој зо ни и кре та њу 
од ли ва рад не сна ге по осно ву сти ца ња пен зи је. По ла зе ћи од на ве де ног у 
на став ку ра да по сма тра мо ускла ђе нос и функ ци о нал ну за ви сност кре та ња 
по ве за них фак то ра ко ји ути чу или мо гу ути ца ти на кре та ња у окви ру тр жи-
шта ра да Ср би је.

Про ме не на тр жи шту ра да у Ср би ји су стал не и ци клич не и оне од-
ра жа ва ју ста ње срп ске еко но ми је. Те про ме не су ре зул тат: про це са де а гра-
ри за ци је – ма сов ног на пу шта ња се ла; пер ма нент ног опа да ње аку му ли ра не 
и ре про дук тив не спо соб но сти при вре де; ре стрик тив не еко ном ске по ли ти-
ке; не план ске ка дров ске по ли ти ке; не у ва жа ва ња про бле ма за по сле но сти; 
не у ва жа ва ња де мо граф ског фак то ра од стра не со ци јал но-еко ном ске по ли-
ти ке у нај ши рем сми слу ре чи; фик тив не сли ке си гур но сти рад ног ме ста и 
со ци јал но-еко ном ског ста ту са; не пре кид ног по ра ста спољ них еко ном ских 
ми гра ци ја и дру гих про ме на.28 По ред на ве де ног, про ме не на тр жи шту ра-
да су по сле ди ца еко ном ске по ли ти ке зе мље, кре та ња ма кро е ко ном ских 
агре га ра, усло ва по сло ва ња, за кон ске ре гу ла ти ве, со ци јал них по тре са, 
то ко ва си ве еко но ми је и дру гих еко ном ских, со ци јал них, прав них и по ли-
тич ких фак то ра.

4.1. При род на кре та ња 

Кре та ње ста нов ни штва у фор ми при род ног при ра шта ја, ми грант ских 
кре та ња, се зон ске за по сле но сти, за по сле но сти на при вре ме ним и по вре-
ме ним по сло ви ма, за по сле но сти у си вој зо ни, као и кре та ње од ли ва рад-
не сна ге по осно ву сти ца ња пен зи је, мо гу ути ца ти на то ко ве тр жи шта 
ра да.

У пе ри о ду од 2012. до 2017. го ди не до шло је до сма ње ња бро ја ста нов-
ни ка Ср би је за 161.225 ли ца, што зна чај но ме ња ста ње у по гле ду бро ја ли ца 
на тр жи шту ра да, али и струк тур ни од нос из ме ђу за по сле них и не за по сле-
них. То по твр ђу је и зва нич на ста ти сти ка кроз не га тив но из ра же ни при род-
ни при ра штај у на ве де ном пе ри о ду (та бе ла 2). 

пла ће ни по сао, ни ти су има ла по сао са ко јег су од су ство ва ла и на ко ји су мо гла да се вра те 
на кон ис те ка од су ства, под усло вом да су за до во ља ва ла сле де ће кри те ри ју ме: да су у по-
след ње че ти ри сед ми це пред у зи ма ла ак тив не ко ра ке у ци љу на ла же ња по сла и да су, уко-
ли ко би им по сао био по ну ђен, би ла у мо гућ но сти да поч ну да ра де у ро ку од две сед ми це; 
да у по след ње че ти ри сед ми це ни су ак тив но тра жи ла по сао, јер су на шла по сао на ко јем је 
тре ба ло да поч ну да ра де на кон ис те ка по сма тра не сед ми це, а нај ка сни је за три ме се ца.

28 Г. Ми ло ше вић, (2016), на ве де но де ло, стр. 256.
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Го ди на Број ста нов ни ка При род ни 
при ра штај 

Бр ој ко ри сни ка 
пен зи је 29

2012 7.201.49730 – 35.143 1.703.14031

01.01.2017. 7.040.27232 – 36.100 1.715.96833

Та бе ла 2: При род но кре та ње ста нов ни штва34

Број ко ри сни ка пен зи је по ве ћао се у пе ри о ду од 2012. до 2017. го ди не 
за 12.828 ли ца, са тен ден ци јом да љег ра ста, што до дат но ме ња сли ку од но-
са из ме ђу за по сле них и не за по сле них на тр жи шту ра да. Ми грант ских кре-
та ња ка ино стра ном тр жи шту ра да и раст ра да на цр но, про дукт су ви со ке 
не за по сле но сти и ни ске це на ра да. Ова кре та ња про ду ку ју сма ње ње по ну де 
ра да на до ма ћем тр жи шту, што се ре флек ту је у ви ду па да не за по сле но сти. 
Ако овом до да мо и ме то до ло шки об у хват за по сле них кроз при вре ме не и 
по вре ме не по сло ве, ис ка за на не за по сле ност се до дат но сма њу је. 

4.2. Бру то до ма ћи про из вод (БДП)

Не е фи ка сна при вред на ак тив ност, раст јав ног ду га, спољ но тр го вин ски 
де фи цит, раст не за по сле но сти, струк тур на не ус кла ђе ност при вре де и слич-
но, ре зул тат су про ма ша ја у окви ру де фи ни са не и спр о во ђе не еко ном ске 
по ли ти ке, али и основ ни ге не ра тор ис по ље них раз вој них, од но сно еко ном-
ских про бле ма Ср би је. Про ма ша ји у раз вој ној по ли ти ци Ср би је у прет ход ном 
пе ри о ду по на вља ли су се из го ди не у го ди ну и ви дљи ви су кроз ци клич не 
осци ла ци је кре та ња БДП. Пре ме не у кре та њу БДП ути чу и на про ме не тр жи-
шта рад не сна ге. Да би по зи тив ни ефек ти ра ста БДП би ли ви дљи ви и на 
тр жи шту ра да по тре бан је про ток вре ме на, од но сно вре мен ска ста би ли за-
ци ја тр жи шта.

29 И звор: Ре пу блич ки фонд пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
30 Из вор: РЗС: http://www.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.aspx?pKey=162, на дан 

23.08.2017. Про це на бро ја ста нов ни ка на осно ву По пи са 2011. го ди не.
31 Из вор: Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. Ста ти стич ки ме-

сеч ни бил тен де цем бар, 2012. http://pio.rs/ima ges/do ku men ta/sta ti sti ke/de cem bar2012/me sec-
ni%20bil ten%20-%20de cem bar%202012-la t.pd f

32 Из вор: РЗС: http://www.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.aspx?pKey=2, на дан 
23.08.2017. Про це на бро ја ста нов ни ка на осно ву По пи са 2011. го ди не.

33 Из вор: По да ци се од но се за јун 2017. Го ди не. Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње. Ста ти стич ки ме сеч ни бил тен VI / 2017. http://pio.rs/ima ges/do ku men ta/
sta ti sti ke/2017/RF%20PIO %20-%20Sta ti stic ki%20me sec ni%20bil ten%20-%20jun 2017.pdf .

34 Из вор: РЗС: http://www.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Pa ge Vi ew.aspx?pKey=163, на дан 
23.08.2017. Про це на бро ја ста нов ни ка на осно ву По пи са 2011. го ди не, и Ре пу блич ки фонд 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња.

Др Го ран Б. Ми ло ше вић, Фактори промена на тржишту радне снаге Србије (стр. 713–733)
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Пе ри о ди из ра же не не ста бил но сти при вред них кре та ња и не га тив ни 
ре зул тат БДП пре 2002. го ди не, зах те вао је је дан вре мен ски оквир ста бил-
но сти при вре де и уса гла ше ност кре та ња ма кро е ко ном ских агре га та ко ји ће 
ому гу ћи ти про ме не на тр жи шту рад не сна ге. Та ко, у пе ри о ди ма ра ста БДП 
бе ле жи мо тен ден ци је ра ста не за по сле но сти. У пе ри о ду од 2002. до 2006. 
го ди не сто па не за по сле но сти је по ра сла са 13,3% на 20,9%, док је БДП из-
ра жа вао раст од 4,4% до 9% (та бе ла 3). Сма ње на не за по сле ност то ком 2007. 
и 2008. го ди не ре зул тат је ра ста при вред не ак тив но сти то ком на ве де ног, али 
и прет ход ног пе ри о да. 

Не га тив ни ефек ти при вред не кри зе ко ја је за хва ти ла при вре ду Ср би је 
ви дљи ви су то ком 2009. го ди не ка да БДП бе ле жи не га ти ван ре зул тат од – 
3,1%. Не га тив на при вред на кре та ња има ла су од раз и на про цес кре та ња 
не за по сле но сти ко ја 2009. го ди не по ка зу је тен ден ци ју ра ста у од но су на 
прет ход ну го ди ну и из но си 16,1%. У на ред ном пе ри о ду од 2009. го ди не до 
2012. го ди не БДП по ка зу је ци клич не осци ла ци је и не га ти ван ре зул тат то ком 
2012. го ди не од -1,00%, што је има ло ути ца ја и на кре та ње за по сле но сти и 
не за по сле но сти. Не за по сле ност је не пре кид но ра сла по про сеч ној го ди шњој 
сто пи од 1,9%, та ко да је до сти гла ни во од 23,9%. У по сма тра ном пе ри о ду 
(2009-2012 го ди на) број за по сле них у ап со лут ним из но си ма сма њен је за 
216.068 ли ца. 

Пе ри од од 2013. го ди не до 2017. го ди не од ли ку је бла ги опо ра вак при-
вред них ак тив но сти. То ком 2015. го ди не и 2016. го ди не БДП је ра стао по 
сто пи од 0,8%, од но сно 2,8%, што је знак ожи вља ва ња при вред не ак тив но-
сти Ср би је. У окви ру овог пе ри о да до шло је пре ма зва нич ним по да ци ма до 
зна чај ног сма ње ња не за по сле но сти за 7,6%, од но сно сто па не за по сле но сти 
у де цем бру 2016. го ди не из но си ла је 15,3%.

Еви дент но да је на тр жи шту ра да Ср би је до шло до од ре ђе них про ме на 
ко је су ре зул ти ра ле па дом не за по сле но сти и ра стом за по сле но сти. Ме ђу тим, 
ов де се мо ра мо сло жи ти са оце ном Фи скал ног са ве та да раст бро ја за по сле-
них мо ра да оста ви ја сан траг у еко но ми ји сва ке зе мље, а тај траг у Ср би ји 
ни је нај ја сни ји. Бру то до ма ћи про из вод, ко ји се нај че шће ста вља у од нос са 
кре та њем за по сле но сти (Оку нов за кон)35, је 2012. го ди не по ка зао не га ти ван 
ре зул тат од -1,00%, 2013. го ди не раст од 2,6%, 2014. го ди не пад од -1,8%, 
2015. и 2016. го ди не раст од 0,8%, од но сно 2,8%. Оку нов за кон упо зо ра ва на 
нео п ход ност ра ста при вред них ак тив но сти као пред у сло ва сма ње ња не за-
по сле но сти. На и ме, пре ма Оку но вом за ко ну, раст ре ал ног БДП тре ба да 
бу де из над 3% да би не за по сле ност по че ла да се сма њу је. Ре зул та ти ра ста 

35 Аме рич ки еко но ми ста А. Окун ана ли зи рао је ме ђу за ви сност из ме ђу кре та ња ре ал-
ног GDP-a и не за по сле но сти. На осно ву ана ли зе при вре де САД, Окун је из вео за кљу чак о 
чвр стој по ве за но сти сто пе не за по сле но сти и на ци о нал ног про из во да. На и ме, пре ма Оку но-
вом за ко ну, пад ре ал ног GDP-a за три про цен та по ве ћа ва сто пу не за по сле но сти за 1%.



БДП у Ср би ји ства ра ју усло ве за сма ње ње не за по сле но сти, али су они ипак 
та кви да тај раст то ком по сма тра ног пе ри о да ни је пре ма на шем ста но ви шту, 
оног ни воа ко ји би мо гао са по у зда но шћу да се оце ни као услов сма ње ња 
не за по сле но сти од 7,6% у по сма тра ном вре мен ском окви ру.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
20162 2017

Го ди на Про ме не, пре ма
прет ход ној го ди ни, %

2002 7,1
2003 4,4
2004 9,0
2005 5,5
2006 4,9
2007 5,9
2008 5,4
2009 -3,1
2010 0,6
2011 1,4
2012 -1,0
2013 2,6
2014 -1,8
2015 0,8
2016 2,8

Та бе ла 3. Сто пе ре ал ног ра ста БДП36

4.3. По тро шња, ин ве сти ци је и спољ на тр го ви на

Пад при вред не ак тив но сти до во ди до зна чај них про ме на у со цио-еко-
ном ском по ло жа ју ста нов ни штва. Пад стан да р да, по раст си ро ма штва, из ра-
же на еко ном ска не си гу р ност, не из ве сност и не пер спек тив ност, са мо су не ке 
од ка рак те ри сти ка ствар но сти и жи во та. У на шој зе мљи пад ре ал них рас по-
ло жи вих сред ста ва до го дио се код свих со цио-еко ном ских ка те го ри ја до ма-
ћин ста ва. Он је нај ве ћи код до ма ћин ста ва ад ми ни стра тив них рад ни ка и пен-
зи о ни са них до ма ћин ста ва, а нај ма њи у до ма ћин стви ма по љо при вред ни ка.37 

Сва ка дру штве на за јед ни ца на сто ји да уна пре ди усло ве жи во та и ра да 
сво јих гра ђа на, што под ра зу ме ва ула га ње у бу дућ ност. Да би се оства ри ла 
раз вој на бу дућ ност при вре де, по треб на су ула га ња у но ве про јек те, тех но-

36 Из вор: РЗС. Ме то до ло ги ја ESA 2010. 2 Про це на РЗС. БДП као су ма че ти ри квар та ла 
(об ра чу на то у МФИН) Про ме не, пре ма прет ход ној го ди ни, %.

37 Г. Ми ло ше вић, (2016), на ве де но де ло, стр. 169.

Др Го ран Б. Ми ло ше вић, Фактори промена на тржишту радне снаге Србије (стр. 713–733)
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ло ги је, ор га ни за ци ју, ме наџ мент и слич но. Мо гућ ност ре а ли за ци је ин ве сти-
ци ја под ра зу ме ва спрем ност и спо соб ност при вред них су бје ка та, дру штве-
не за јед ни це и стра ног ка пи та ла да ула жу у од ре ђе не раз вој не про јек те.38 

Го ди не 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
При ват на по тро шња 

(y %) -0,2 -0,5 0,9 -2,0 -0,6 -1,3 0,5 0,8

При ват не ин ве сти ци је 
(y %) -23,7 -7,9 7,3 14,3 -7,7 -5,8 4,3 2,0

Др жав на по тро шња 
и ин ве сти ци је (y %) -4,4 0,1 -0,5 2,8 -6,4 0,9 0,3 4,9

Из воз (y %) -6,9 15,0 5,0 0,8 21,3 5,7 10,2 11,9
Увоз (y %) -19,6 4,4 7,9 1,4 5,0 5,6 9,3 6,8

Ре ал не за ра де (y %) 0,8 1,0 0,2 1,1 -1,5 -1,5 -2,1 2,5

Та бе ла 4: Кре та ње по тро шње, ин ве сти ци ја, из во за, уво за и ре ал не за ра де у Ср би ји 
(2009-2016)39

Про ме не у кре та њу по тро шње и ин ве сти ци ја има ју од ра за на кре та ње 
за по сле но сти. У пе ри о ду од 2009 до 2016 го ди не при ват на по тро шња је би-
ла у па ду. Из у зе так пред ста вља 2011. 2015. и 2016. го ди на ка да при ват на 
по тро шња по ка зу је раст, али је тај раст не зна тан и кре ће се од 0,5% до 0,9%. 
При ват не ин ве сти ци је по ка зу ју ци клич не осци ла ци је. На кон по зи тив ног 
ра ста 2011. и 2012. го ди не оне ула зе у пе ри од не га тив ног ра ста то ком 2013. 
и 2014. го ди не. Бла ги опо ра вак при ват ног ин ве сти ра ња ви дљив је то ком 2015 
и 2016 го ди не. 

Нај ве ћа по је ди нач на став ка ко јом се при ват на по тро шња фи нан си ра 
је су при хо ди од ра да. При хо ди од ра да у по сма тра ном пе ри о ду ра сту по ја-
ко ни ској сто пи, од но сно они су не га тив ни, те је то основ ни раз лог не га тив-
ног трен да при ват не по тро шње и ин ве сти ци ја. Др жав на по тро шња и ин ве-
сти ци је у пе ри о ду од 2009. до 2016. го ди не ис по ља ва не га тив ну тен ден ци ју, 
осим 2016. го ди не ка да је раст ове по тро шње од 4,9%. Не га тив ни трен до ви 
ин ве сти ци ја, од но сно не зна тан раст при ват не и др жав не по тро шње ука зу ју 
да исти ни су у ко ре ла ци ји са сто пом кре та ња за по сле но сти од но сно са сто-
пом сма ње ња не за по сле но сти.

Кре та ње из во за и уво за од ра жа ва раст, од но сно пад ак тив но сти у овим 
обла сти ма, па ти ме и усло ве за по ди за ње или сма ње ње ни воа за по сле но сти. 

38 Ви ди: По пов Ђ., (2015) Раст стра них ин ве сти ци ја у Ср би ји – за кон и шта још?, Збор-
ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, Број 2/2015, Но ви Сад, стр. 401-415.

39 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја: Бил тен јав них фи нан си ја, број 152, април 2017. 
го ди не
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У пе ри о ду од 2013. го ди не до да нас при су тан је тренд ве ћег из во за про из во да 
и услу га из Ср би је у од но су на увоз (та бе ла 4). То мо же зна чи ти ожи вља ва-
ње по је ди них сек то ра при вре де ко ји су из во зно ор јен ти са ни, али и ства ра ње 
усло ва за раст за по сле но сти у овим обла сти ма.

4.3. Мо не тар на не ста бил ност и ин фла ци ја 

Еко ном ска кри за са дру гим не га тив ним по ја ва ма, до ве ла је до зна чај них 
не га тив них кре та ња у мо не тар ној сфе ри ко је су пра ће не ин фла тор ним то-
ко ви ма. Раст ин фла ци је има од ра за на кре та ње ре ал ног сек то ра еко но ми је. 
Оту да, ре ше ње кон фликт ног од но са из ме ђу ин фла ци је и не за по сле но сти је 
ва жно пи та ње еко ном ског успе ха. Ни ска сто па не за по сле но сти ве за на је са 
трен дом убр за ног ра ста це на и обр ну то, ви со ка сто па не за по сле но сти пра-
ће на је успо ре ним ра стом це на. Кре та ње це на у еко но ми ји Ср би је по твр ђу је 
на ве де но ста но ви ште. Не за по сле ност је ви со ка, а сто па ин фла ци је по след њих 
пар го ди на је ја ко ни ска (та бе ла 5). По зи тив ни то ко ви од 2013. го ди не у мо-
не тар ној сфе ри ко ји су пра ће ни ни ском ин фла ци јом, мо гу са аспек та бу ду ћих 
кре та ња би ти зна ча јан ини ци јал ни фак тор по спе ши ва ња ин ве сти ци ја и ра ста 
при вре де, што би до при не ло отва ра њу но вих рад них ме ста и ра сту за по сле-
но сти. На рав но, по зи тив ни ефек ти у мо не тар ној обла сти40 мо ра ју би ти син-
хро ни зо ва ни и про пра ће ни и у окви ру оста лих сек то ра еко ном ске де лат но сти, 
да би се и на тр жи шту ра да основ ни ци ље ви еко ном ске по ли ти ке оства ри ли.

Го ди на Сто па ин фла ци је
2007 11,0
2008  8,6
2009  6,6
2010 10,3
2011  7,0
2012 12,2
2013  2,2
2014  1,7
2015  1.5
2016  1,6

ја ну ар – април 2017  3,2

Та бе ла 5: Кре та ња по тро шач ких це на41

40 У окви ру мо не тар не обла сти ни су сви ефек ти по зи тив ни, али су ре зу ла ти у овој обла сти 
бо љи у од но су на ра ни је пе ри о де, што да је осно ву но си о ци ма еко ном ске по ли ти ке да са аспек та 
бу ду ћих до га ђа ја мо гу зна чај но по ди ћи ни во оства ре ња про јек то ва них еко ном ских ци ље ва.

41 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја: Бил тен јав них фи нан си ја, број 152, април 2017. го ди не.

Др Го ран Б. Ми ло ше вић, Фактори промена на тржишту радне снаге Србије (стр. 713–733)
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4.4. Фи скал на по ли ти ка

Фи скал ном по ли ти ком др жа ва обез бе ћу је при хо де и при ма ња из ко јих 
ће фи нан си ра ти рас хо де и из дат ке, од но сно функ ци о ни са ње сво је за ко но-
дав не, из вр шне и суд ске вла сти. Др жа ва, за то зах те ва од јав ног и при ват ног 
сек то ра, од по је ди на ца и ко лек ти ви та та, да по шту ју за ко не и дру ге нор ме и 
да оства ру ју сво ју уло гу пре ма др жа ви у скла ду са пра ви ма и ду жно сти ма, 
а ра ди за шти те на ци о нал них ин те ре са.42 

У окви ру сво је де лат но сти, ме ра ма по ре ске по ли ти ке, др жа ва кре и ра 
од ре ђе ни еко ном ски ам би јент, те ти ме на тр жи шту ра да кре и ра ње го ву рав-
но те жу, уре ђе ност и со ци јал ну за шти ту уче сни ка. На тр жи шту рад не сна ге 
рав но те жа је ус по ста вље на у усло ви ма јед на ко сти по ну де и тра жње за ра дом. 
Уво ђе ње по ре ске оба ве зе на це ну ра да за сва ку је ди ни цу ра да, усло вља ва 
раст тро шко ва ра да по сло дав ца. По сло да вац уво ђе њем по ре за на рад, има 
оба ве зу да за по сле ни ма ис пла ти уго во ре ну це ну ра да, а но си о цу по ре ске 
вла сти по ре ску оба ве зу на ис пла ће ну за ра ду, што за по сло дав ца зна чи раст 
тро шко ва по сло ва ња. Циљ по сло дав ца је сте ре а ли за ци ја по слов не ак тив но-
сти уз оства ре ње про фи та. Уво ђе ње по ре ске оба ве зе на за ра ду за по сле ног, 
мо же зна чи ти на ру ша ва ње рав но те же по сло дав ца, јер му оста је ма ње сред-
ста ва по осно ву про фи та. Уко ли ко по ре ско оп те ре ће ње за ра да за по сле них 
зна чи, сма ње ње про фи та по сло дав ца, то ће усло ви ти сма ње ње тра жње за 
ра дом на тр жи шту рад не сна ге, од но сно, до ве шће до ра ста не за по сле но сти.43

Оства ре ни при хо ди од опо ре зи ва ња за ра да за по сле них од сли ка ва ју 
сте пен фи скал не пре си је у јед ном дру штву, али и кре та ња на тр жи шту ра да, 
раст или сма ње ње за по сле но сти, од но сно пад или сма ње ње тра жње за ра дом. 

Го ди на 
По рез на 
до хо дак 

гра ђа на44

По рез на 
за ра де45

До при но си 

ПИ О здрав стве но 
оси гу ра ње 

неза по сле-
ност

2005 50.573,5 44.028,2 135.686,7 70.742,5 8.461,8
2006 63.644,2 54.124,0 171.237,1 85.912,8 10.404,9
2007 62.744,2 48.849,6 196.888,4 103.624,9 12.422,8

42 Ста јић Љ., Ми ло ше вић Г., (2017): Фи нан сиј ска де лат ност др жа ве као фак тор еко-
ном ске без бед но сти – осврт на Ре пу бли ку Ср би ју, Срп ска по ли тич ка ми сао, Vol. 55, Но 1, 
Бе о град, стр. 181.

43 Г. Ми ло ше вић, Л. Ба ту ран, (2017), на ве де но де ло, стр. 140.
44 Из но си су да ту као укуп ност свих опо ре зи вих при хо да ко ји су оства ре ни по осно ву 

по ре за на до хо дак гра ђа на.
45 Из но си пред ста вља ју са мо при ход по осно ву по ре за на за ра де као де ла по ре за на до хо-

дак гра ђа на. До ок то бра 2011. го ди не рас по де ла по ре за на за ра де из ме ђу Ре пу блич ког бу џе та 
и ло кал ног ни воа вла сти вр ши ла се у од но су 60:40 у ко рист ни воа Ре пу бли ке, од ок то бра 2011. 
го ди не тај од нос је 20:80, од но сно 30:70 у слу ча ју Гра да Бе о гра да. Од ја ну а ра 2017. го ди не 
тај од нос је 74:26 у ко рист оп шти на, 77:23 у ко рист гра до ва и 66:34 у ко рист Гра да Бе о гра да.
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2008 74.695,4 57.191,1 228.127,4 120.221,5 14.626,6
2009 71.308,0 58.310,3 235.408,4 122.744,3 14.788,7
2010 75.174,6 59.619,5 236.001,7 126.777,9 15.267,0
2011 70.284,7 53.723,3 256.460,0 135.861,7 16.486,5
2012 46.432,4 25.568,6 280.987,5 147.567,4 17.945,9
2013 43.376,6 23.629,3 313.787,9 154.642,7 18.797,3
2014 44.820,6 21.970,2 341.834,6 147.142,1 19.491,6
2015 44.825,2 22.093,5 354.368,0 132.676,6 19.319,6
2016 47.675,4 22.806,5 368.996,9 137.282,9 20.163,7

I квар тал 2017 15.512,3 9.520,0 124.459,6 46.256,0 6.782,3

Та бе ла 6: Оства ре ни при хо ди од по ре за на за ра де и до при но са за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње у Ср би ји46

У по сма тра ном пе ри о ду од 2005. до пр вог квар та ла 2017. го ди не, мо же-
мо уо чи ти кре та ње по ре ских при хо да и при хо да од до при но са за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње за по сле них. При хо ди од по ре за на до хо дак гра ђа на и 
до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње ра сли су од 2005. до 2010. го-
ди не. У пе ри о ду од 2010. до 2014. го ди не при хо ди од по ре за и до при но са 
из ра жа ва ју тренд па да. Пад је на ро чи то био из ра жен 2012. го ди не. Тен ден-
ци ја ра ста по ре ких при хо да и до при но са од со ци јал ног оси гу ра ња ви дљи ва 
је од 2014. до пр вог квар та ла 2017. го ди не. 

Ако са да у ана ли зу укљу чи мо кре та ње за по сле но сти, од но сно не за по-
сле но сти за ре фе рент ни пе ри од, мо же мо уо чи ти да је кре та ње при хо да од 
по ре за на за ра де и до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње би ло пот пу-
но не кон зи стент но са кре та њем фор мал не за по сле но сти у пе ри о ду од 2012. 
до 2017. го ди не. Обим оства ре них фи скал них при хо да од ра да не од ра жа ва 
зва нич но из ра жен сте пен ра ста за по сле но сти, од но сно сма ње ња не за по сле-
но сти.47 Оства ре ни фи скал ни при хо ди на опо ре зи ва ње ра да за 2014, 2015, 
2016. и пр ви квар тал 2017. го ди не, и по ред сма ње ња за ра да у јав ном сек то ру, 
мо ра ли би би ти у јед ном при бли жно рав но те жном од но су пре ма кре та њу 
не за по сле но сти, од но сно, ве за из ме ђу кре та ња за по сле но сти и оства ре них 
фи скал них при хо да од ра да мо ра би ти ја сно из ра же на.

46 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја: Бил тен јав них фи нан си ја, број 152, април 2017. 
го ди не, (мил. ди на ра).

47 Ука зу је мо на мо гућ ност по сто ја ња ре ла тив не не по у зда но сти по да та ка РЗС о кре та њу 
за по сле но сти.

Др Го ран Б. Ми ло ше вић, Фактори промена на тржишту радне снаге Србије (стр. 713–733)
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4.5. При ва ти за ци ја 

Про цес при ва ти за ци је, од но сно тран сфор ма ци је др жав не и дру штве не 
сво ји не у при ват ну (при ва ти за ци ја) пред ста вља основ и кључ свих оста лих 
тран зи ци о них про ме на. Реч је о зна чај ни јем про це су у це ло куп ној тран зи-
ци ји срп ске при вре де. Она се ја вља као ну жност за то што ра ни ји си стем 
ни је био еко ном ски ефи ка сан, већ је бе ле жио све ни же сто пе ра ста и све 
сла би ји ква ли тет про из вод ње у од но су на тр жи шне при вре де. 

У пе ри о ду од 2002. до апри ла 2017. го ди не про да та су 2.424 пред у зе ћа.48 
Уку пан при ход од при ва ти за ци је из но си 2.681,9 мил. евра, a укуп не ин ве-
сти ци је око јед ну ми ли ра ду евра.49 Кроз про цес при ва ти за ци је об у хва ће но 
је 343.512 за по сле них ли ца у овим пред у зе ћи ма. У оним пред у зе ћи ма где 
про цес при ва ти за ци је ни је аде кват но ре а ли зо ван за по сле ни су оста ја ли без 
по сла и ти ме по ди за ли ни во по ну де ра да на тр жи шту. У на ред ном пе ри о ду 
по треб но је за вр ши ти про цес при ва ти за ци је, од но сно из вр ши ти ра ци о на ли-
за ци ју за по сле них у јав ним пр ду зе ћи ма. 

Го ди на Број про да тих 
пред у зе ћа 

Број за по сле них у 
при ва ти зо ва ним пред у зе ћи ма

2002 210 37.284
2003 639 77.490
2004 232 38.128
2005 313 57.105
2006 270 40.370
2007 290 39.962
2008 246 25.438
2009 87 7.504
2010 31 1.838
2011 14 2.238
2012 13 1.710
2013 7 690
2014 6 2.848
2015 54 4.581
2016 7 5.010
2017 5 1.316

Укуп но 2.424 343.512

Та бе ла 7: Ре зул та ти при ва ти за ци је пред у зе ћа50

48 У пе ри о ду од 2002. до апри ла 2017. го ди не про да та су пред у зе ћа и то: 81 на тен де ру, 
1.517 на аук ци ји,781 на тр жи шту ка пи та ла, 43 про да јом ка пи та ла и два про да јом имо ви не.

49 Про да јом ма њин ског па ке та ак ци ја на бер зи 1.068 прет ход но при ва ти зо ва них преду-
зе ћа од стра не Ак циј ског фон да, оства рен је при ход 93,5 мил. евра.

50 Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја, Бил тен јав них фи нан си ја број 152.



4.6. Си ва еко но ми ја

Са вре ме на при вре да, а по себ но зе мље у тран зи ци ји, су сре ћу се са ни зом 
по јав них об ли ка си ве еко но ми је, ко ја на нај суп тил ни ји на чин ра за ра на че ло 
по слов но сти и етич ке нор ме, ру ше ћи еко ном ски, про из вод ни и тр жи шни 
ам би јент. Не ле гал на еко но ми ја је нус про из вод при вред ног си сте ма, ње но 
ши ре ње и одр жа ва ње ван до зво ље них гра ни ца по у здан је симп том ло шег 
функ ци о ни са ња при вред ног си сте ма и знак да тре ба пре у зе ти ме ре за ње но 
са ни ра ње. Ком плекс си ве еко но ми је је вр ло сло жен ка ко у по гле ду по јав них 
об ли ка, та ко и ка да су у пи та њу узро ци ње ног на ста ја ња и по сле ди це ко је 
она иза зи ва. Сво јим де ло ва њем не ле гал на еко но ми ја угро жа ва сек тор про-
из вод ње, али и де ло ва ње ре гу лар ног тр жи шта рад не сна ге, јер не ло јал но 
кон ку ри ше чи та вој ре ги стро ва ној при вре ди. 

Ве ли ки пад БДП у Ср би ји то ком еко ном ске кри зе од 2008. го ди не као 
и ка сни је имао је од раз на сма ње ње укуп не за по сле но сти, по себ но рад ни ка 
са не пу ним рад ним вре ме ном, што го во ри о не до вољ ној флек си бил но сти 
срп ског тр жи шта ра да. У кри зним си ту а ци ја ма упра во ка те го ри ја рад ни ка 
са не пу ним рад ним вре ме ном пр ва оста је без по сла,51 про ду ку ју ћи не рав-
но те жу на тр жи шту ра да у ви ду по ве ћа не по ну де што им пли ци ра, па ду 
це не ра да, али и ра сту си ве зо не тр жи шта ра да. Не за по сле ни, али и за по сле-
ни услед не до стат ка сред ста ва за ег зи стен ци ју ре ше ње на ла зе у оба вља њу 
по сло ва на си вом тр жи шту ра да. 

Ве ли ка не за по сле ност, пред ста вља фак тор ко ји по ред не га тив ног ефек та 
на тр жи шту ра да ути че и на по ја ву си ве еко но ми је у дру гим сек то ри ма еко ном-
ске ак тив но сти. Раст не за по сле но сти пред ста вља фак тор у ко ме по сло дав ци 
при мо ра ва ју рад ни ке да се од ри чу пра ва ко ја им др жа ва за ко ном га ран ту је.52 У 
том сми слу, уго ва ра се не фор мал ни рад ни од нос где се рад ни ку ис пла ћу је за-
ра да ко ја је ни жа од за ко ном про пи са не ми ни мал не за ра де, не упла ћу ју му се 
до при но си за со ци јал но оси гу ра ње, а и др жа ва је ус кра ће на за при хо де по осно-
ву по ре за на до хо дак гра ђа на. Оште ће ни су и дру ги по сло дав ци ко ји по слу ју по 
за ко ну, јер тр пе не ло јал ну кон ку рен ци ју од стра не „си вог“ сек то ра ко ји због 
јеф ти ни је рад не сна ге има ни жу це ну про из во да или услу га.53 Ра сту не за по сле-
но сти као и ра сту си ве зо не ра да про ду ку је и фи скал но оп те ре ће ње за ра да. 
Оба ве зе по осно ву по ре за и до при но са на рад су ре ла тив но ви со ке што има за 
ре зул тат сма ње ње за по сле но сти. По сло дав ци оства ру ју да ти обим по сла са ма-
њим бро јем рад ни ка, не то ли ко да би по ди гли ни во про дук тив но сти, већ да би 
сма њи ли тро шко ве по сло ва ња, што до при но си ра сту не фор мал ног тр жи шта.

51 Ри ста но вић В., Бар јак та ре вић С.,: (2014), Ди на ми ка тр жи шта рад не сна ге у Ср би ји, 
Еко ном ски по гле ди, Vol. 16, број 3, Ко сов ска Ми тро ви ца, стр. 9.

52 Г. Ми ло ше вић, Л. Ба ту ран, (2017), на ве де но де ло, стр. 143.
53 Г. Ми ло ше вић, Л. Ба ту ран, (2017), на ве де но де ло, стр. 143.

Др Го ран Б. Ми ло ше вић, Фактори промена на тржишту радне снаге Србије (стр. 713–733)
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4.7. Не до ре че ност за кон ских нор ми 

Сва ка зе мља об ли ку је сво је за ко но дав ство у скла ду са соп стве ним ин-
те ре си ма, на рав но уз ува жа ва ње од ре ђе них ме ђу на род них стан дар да (под 
усло вом да то не за ди ре у ње ну са мо бит ност). За кон ска ре ше ња ва же ка ко 
за др жав ну, та ко и за су бјек те због ко јих су и до не ти. На до но ше ње и при-
ме ну за ко на де лу ју фак то ри од но са сна га та ко да се за ко ни оства ру ју и у 
свом нео ства ри ва њу. Ве о ма је ва жно да је нео ства ри ва ње за ко на све де но на 
го то во за не мар љив ни во. Ве ли ки је број за ко на, под за кон ских ака та и дру гих 
про пи са, што оте жа ва њи хо ву је дин стве ну при ме ну. Ако су сви за кон ски 
ин стру и мен ти и еле мен ти ја сно и пре ци зно фор му ли са ни54, од но сно ако је 
ма ње пра зни на у за ко ну, нор ме ће се јед но став ни је при ме ни ти.

Нео п ход но је да за ко но да вац ја сно и на не дво сми слен на чин уре ди од-
ре ђе ну прав ну ма те ри ју. То ни је ла ко учи ни ти, јер је по треб но вре ме, али и 
спрем ност на ри зик и кри ти ке. Нео п ход но је утвр ди ти циљ и по ста ви ти 
чврст прав ни основ за јед ну мо дер но уре ђе ну др жа ву са ја сно од ре ђе ним 
еко ном ским, со ци јал ним и по ли тич ким ци ље ви ма. То је и на чин за про ме ну 
кул ту ре и мо ра ла свих уче сни ка на шег еко ном ског си сте ма.

4.8. Упра вља ње људ ским ре сур си ма. 

Еко ном ски раз вој, под стак нут бр зим раз во јем на у ке и тех ни ке, мно го-
стру ко ути че на афир ма ци ју ка дров ске функ ци је у по сло ва њу са вре ме них 
пред у зе ћа. Тех нич ко-тех но ло шке и дру штве не про ме не зах те ва ју но ве про-
фи ле ка дро ва, угро жа ва ју ћи не ка по сто је ћа за ни ма ња. При ме на са вре ме не 
тех но ло ги је, вла снич ка тран сфор ма ци ја, плу ра ли зам об ли ка сво ји не, тр жи-
шни кри те ри ју ми при вре ђи ва ња и но ве стра те ги је отва ра ња пре ма свет ском 
тр жи шту на ме ћу по тре бу за но вом ор га ни за ци јом ра да и упра вља ња. 

Пред у зе ће има ефек тив ну ор га ни за ци о ну струк ту ру ако је у ста њу да 
пер ма нент но за до во ља ва по тре бе ко ри сни ка и на тој осно ви оства ру је од-
ре ђе ну еко ном ску ко рист. Да би ор га ни за ци ја би ла успе шна, по треб не су јој 
про ме не ко је зна че но ва ка дров ска ре ше ња. Зах те ви прав ног ли ца усме ре ни 
ка но вим ка дров ским ре ше њи ма увек зна че и про ме ну рав но те же на тр жи шту 
ра да. Без аде кват них ка дро ва, тре ба ло би да бу де ја сно сва ком до но си о цу 
од лу ка, не ма мо гућ но сти за раз вој сло же ни јих про из вод них де лат но сти, што 
сход но то ме зна чи и да ће се по тен ци јал ни ино стра ни ин ве сти то ри те шко 
од лу чи ва ти за ин ве сти ра ње у та квој зе мљи, јер ће се со у чи ти са не ста ши цом 
ка дро ва ко ји су пре ко по треб ни за одр жа ва ње та кве про из вод ње.55

54 Ј. Гор чић, Д. Илић, (1996), При руч ник о опо ре зи ва њу, Ниш, стр. 82
55 По пов Ђ., (2015), на ве де но де ло, стр. 403.
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5. УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

При о ри те ти Ре пу бли ке Ср би је мо ра ју би ти убр за ни еко ном ски раз вој, 
сма ње ње спољ ног и уну тра шњег ду га, окон ча ње при ва ти за ци је дру штве них 
и др жав них пред у зе ћа и ре струк ту ри ра ње јав них пред у зе ћа, у скла ду са 
на ци о нал ним ин те ре си ма. Ва жна прет по став ка оства ре ња на ве де них ци ље-
ва је сте ре гу ли са ње рав но те же на тр жи шту ра да. Не рав но те жа на тр жи шту 
ра да из ра же на кроз ве ли ки број не за по сле них је дан је од узрок сма ње ња 
еко ном ског бо гат ства на ци о нал не еко но ми је. Тре ба гра ди ти еко ном ски си-
стем и ин сти ту ци је ко је од го ва ра ју раз вој ној струк ту ри људ ских ре сур са, а 
ко је би омо гу ћи ле раз вој тр жи шта и отво ре ну при вре ду. 

Сло же ност про бле ма не рав но те же срп ског тр жи шта ра да се огле да у 
чи ње ни ци да по сто ји ве ли ка струк тур на не ус кла ђе ност у зах те ви ма при вре де 
за рад ном сна гом и по ну дом ра да. Због то га је нео п ход но ода бра ти и од го ва-
ра ју ће ме то де и прав це за ре ша ва ње про бле ма не за по сле но сти. Мо гу ће ме ре 
ре ша ва ња не за по сле но сти су: по ве ћа ње оби ма укуп не при вред не ак тив но сти; 
ин тен зи ви ра ње ин ве сти ци о не по ли ти ке; ин тен зи ви ра ње по ли ти ке обра зо-
ва ња; сма ње ње ин тен зи те та де а гра ри за ци је; ду го роч на по ли ти ка тр жи шта 
ра да; по ли ти ка флек си бил ног за по шља ва ња; ле га ли за ци ја си ве еко но ми је, 
сти му ли са ње по врат ка ста нов ни штва у еко ном ски не до вољ но раз ви је на 
под руч ја, спро во ђе ње ме ра за уна пре ђе ње ин ду стриј ске про из вод ње, по љо-
при вре де и тр го ви не, као и раз вој са о бра ћај не ин фра струк ту ре.

Др Го ран Б. Ми ло ше вић, Фактори промена на тржишту радне снаге Србије (стр. 713–733)
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Fac tors of Chan ges in the Wor king Po wer of Ser bia

Ab stract: The la bor mar ket shows mar ked fluc tu a ti ons bet we en supply and 
de mand, which ba si cally re flects the eco no mic en vi ron ment of the Ser bian eco-
nomy.The se chan ges in the la bor mar ket are the re sult of the co un try’s eco no mic 
po licy, bu si ness con di ti ons, le gal re gu la ti ons, so cial shocks, gray eco nomy flows 
and ot her eco no mic, so cial, le gal and po li ti cal fac tors. Em ployment growth in the 
work for ce cre a tes con di ti ons for a hig her le vel of em ployment of all eco no mic 
re so ur ces, which will in the long run ena ble the growth of gross do me stic pro duct 
and a bet ter po si tion of all eco no mic en ti ti es in the co un try.Th e sta te must de ve-
lop in stru ments to de ve lop a pri va te ini ti a ti ve and cre a te new jobs. It is ne ces sary 
to cre a te an en vi ron ment that will sti mu la te in vest ments and mo re em ployment of 
the eco nomy, which will re sult in hig her em ployment.

Keywords: po li ti cal eco nomy, mar kets, la bor, unem ployment, gross do me stic 
pro duct, in fla tion, mo ne tary po licy, fi scal po licy, in vest ment.
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