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Увод 

 

Привредни развој представља комплексан друштвено-економски процес који је 

условљен бројним како економским, тако и ванекономским факторима. Овај рад се 

састоји из пет делова. У првом делу посебна пажња је посвећена појму привредни раст 

и појму привредни развој. У другом делу посебна пажња је посвећена факторима 

привредног развоја. Полазећи од многобројних класификација фактора привредног 

развоја, у раду је посебна пажња посвећена најзначајнијим факторима приредног 

развоја. Као најзначајнији фактори привредног развоја издвајају се: природни услови, 

капитал, техничко-технолошки прогрес и становништво. У оквиру природних услова, 

најзначајнији фактори су: географски положај, минерални потенцијали, водни и 

енергетски потенцијали и пољопривредни и шумски потенцијали. С обзиром на то да је 

тема овог рада Становништво као фактор привредног развоја о становништву ће 

највише бити и речи, док ће о осталим факторима бити истакнуте најосновније 

чињенице. 

Становништво представља један од најзначајнијих фактора развоја привреде у 

свакој земљи. Оно је и произвођач и потрошач јер својим карактеристикама одређује 

обим и структуру друштвених потреба. У четвртом делу ће бити речи о значају 

становништва као фактора привредног развоја, најпре о теоријама и ауторима који су се 

први бавили проблематиком развоја становништва и економског развоја, а затим о 

развоју становништва Србије. Становништво и средина у којој се оно развија су 

узајамно повезани, дакле оно се не може посматрати изоловано од бројних утицаја те 

исте средине. Самим тим да би смо разумели тренутну ситуацију и проблеме морамо 

проучити и разумети сам развој становништва Србије, како се одвијао трансфер 

људских ресурса по делатностима и како је то утицало на развој привреде. На основу 

тога можемо закључити који су то доминанти демографски фактори који утичу на 

развој привреде наше земље и обрнуто, како је привредни развој утицао на 

квантитативна и квалитативна обележја становништва. 
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У петом  и најзначајнијем поглављу за овај рад ће бити речи  квантитативним и 

квалитативним обележјима становништва Србије, какве промене су се десиле у овом 

домену и како је то утицало на развој привреде. Од квантитативних обележја ће бити 

речи о кретању броја становника у последњих 60 година по регионима и нарочито о 

процесу депопулације и факторима који су довели до тога. А затим о размештају 

становништва по регионима и о зонама најмање и највеће густине насељености. Када 

говоримо о квалитативним обележјима становништва, заправо говоримо о структурама 

становништва. Можемо их поделити на: биолошке (полни и старосни састав 

становништва), економске (активност, делатност, занимање), образовне (писменост, 

ниво школске спреме итд.) и расну, етничко-верску и лингвистичку структуру. 

Међутим, у раду је посебна пажња посвећена само оним структурама које су значајне за 

привредни развој Србије. Пре свега ће бити речи о старосној и полној структури као 

најважнијим и најизучаванијим структурама становништва. Значај ових структура се 

огледа у томе што се структуре становништва према разним обележјима анализирају 

истовремено са ове две структуре. Биће речи и о једном од највећих проблема Србије, а 

то је чињеница да спадамо у групу изразито старих популација и да ће се овај процес 

наставити и у будућности. У оквиру образовне структуре ће бити речи о школској 

спреми становништва Србије и како се креће број образованих по регионима. Затим ће 

бити речи о компјутерској писмености, као о веома значајном фактору савременог 

привредног развоја и колики је напредак остварен у последњих десет година. И на крају 

ће бити речи о структури од највећег значаја за овај рад- економској структури. У 

оквиру ове структуре ће посебно бити речи о њеним најзначајнијим караткеристикама: 

активности, делатности и занимању. У овом поглављу можемо идентификовати највеће 

проблеме и препреке у привредном развоју Србије, где се нарочито истиче 

незапосленост (према последњим подацима 19% становништва је незапослено) и 

пораст броја пензионера (као очекивана последица демографског старења 

становништва) и које су последице ових проблема. И за крај као један од можда и 

највећих проблема са којима се сусреће Србија, нарочито у последње време - одлив 

мозгова о коме ће бити речи у оквиру поглавља о миграцијама. 
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1. Привредни раст и привредни развој 

 

Привредни раст и развој представљају предмет проучавања бројних економиста и 

економских теорија широм света, међутим ова два термина су јако често доводила до 

забуне. Све до 50-их година 20. века у публикацијама Уједињених нација се приступало 

„недефинисаности“ ових термина. Међутим већ 60- их година се тежило ка томе да се 

јасно дефинишу ова два термина. То је довело до нових проблема јер су под утицајем 

источноевропских и западноевропски теоретичари почели да употребљавају „раст“ за 

„развој“ и обрнуто. Данас, нарочито у земљама у развоју се инсистира на јасном 

разликовању и дефинисању ових појмова. Тако да је неопходно јасно дефинисати шта 

се подразимева под једним, а шта под другим појмом. Под појмом економски развој се 

подразумевају друштвено-економске промене, а под појмом привредни раст се 

подразумевају промене у нивоу материјалне производње у оквиру постојећег 

друштвеног система.
1
 

Привредни раст обухвата промене у материјалној производњи у току краћег 

временског периода (годину дана), а поред веће производње може се и односити на 

веће трошкове и ефекте, тј. може изражавати пораст материјалне производње у односу 

на јединицу трошкова. Привредни раст омогућава пораст материјалног богатства, а 

самим тим и пораст потрошње и животног стандарда тако да представља дугорочни 

економски и политички циљ сваке земље. Основне детерминанте економског раста су:  

1. знање и способност људи, 

2. природна богатства, 

3. формирање капитала, 

4. технологија.
 2
 

Велики број економиста сматра да су људски ресурси најзначајнији фактор и да 

без њих технологија представља мртав капитал. С друге стране многи сматрају да се 

без технологије и предузетништва људски ресурси не могу искористити. Наравно и 

поседовање природних ресурса чини веома значајну основу економског раста али то не 

                                                           
1
 1 Аземовић Н., Стефановић В., „ Национална економија“, Природно – математички факултет, Ниш, 

2011., стр. 52. 
2
Аземовић Н., Стефановић В., цит. дело, стр. 53. 
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значи нужно да су земље богате природним ресурсима и економски развијене и 

обрнуто.    

Економски развој представља друштвени процес којим земља постепено 

смањује своју економску неразвијеност и постепено достиже све више нивое економске 

развијености. С обзиром на то да је материјално-економско сиромаштво становништва 

основна карактеристика економске неразвијености једне земље можемо закључити да је 

пораст производње добара и услуга по глави становника једна од најзначајнијих одлика 

економског развоја. Међутим, поред пораста материјалне производње економски развој 

укључује и низ друштвено-економских процеса условљених економским и 

ванекономским факторима. То укључује целокупну структуру друштвено-економског 

развоја: науку, образовање, културу, здравство, инфраструктуру итд.  

У условима убрзаног  и непредвидивог развоја, не само у економској, већ и у 

технолошкој сфери, дешавају се радикалне трансформације у привреди и друштву. Оне 

се заснивају на: 

 растућем значају ресурса информација, 

 међусобном повезивању нових технологија, 

 процесу интернационализације производње, подели рада и све већој 

међузависности произвођача у светским размерама, 

 концепту економског раста који би се првенствено мерио постигнутим 

резултатима у подизању квалитета живота.
 3

 

У савременим условима људски ресурси су кључан фактор привредног развоја. 

Јавља се потреба за новим знањима, вештинама и занимањима и истиче се значај 

улагања у образовање. Због тога је за привредни развој Србије неопходно ефикасније и 

ефективније коришћење људских ресурса.  

 

 

                                                           

3
 Петровић, П. "Утицај људских ресурса на привредни раст и развој Србије." Економски хоризонти, 

2006., стр.112. 
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2. Фактори привредног развоја Србије 

 

Привредни развој представља резултат деловања великог броја економских и 

ванекономских фактора. Ови фактори имају највећи утицај на развој привреде и током 

времена су се мењали, углавном у зависности од политичких околности али и са  

развојем и откривањем нових чинилаца који доприносе развоју привреде. Постоје 

различите класификације и поделе фактора али можемо издвојити четири основна: 

1. природни услови, 

2. капитал , 

3. техничко-технолошки прогрес и  

4. становништво. 

Да би разумели факторе развоја и њихов утицај неопходно је посматрати их са 

више нивоа, критеријума и димензија и не само са економског већ и друштвеног 

аспекта. Такође је битно прихватити чињеницу да не постоји једнострано деловање 

фактора развоја већ се они прожимају. У којој мери ће се прожимати и који ће фактор 

развоја бити доминантан зависи и од става друштвене заједнице као и од чињенице да 

немају сви фактори наглашену територијалну специфичност. Ово је нарочито битно за 

Србију која је карактеристична по великим регионалним разликама у погледу 

развијености. Сам поглед на факторе развоја ће зависити управо и од нивоа 

развијености јер не могу развијени и неразвијени имати исти став и поглед на значај 

различитих фактора. 

Битно је истакнути и повезаност фактора развоја и развојних циљева. Уколико се 

не познају довољно фактори развоја, начини њиховог коришћења и утицаји, ни 

реализовање постављених циљева економског развоја неће бити могуће. Али с друге 

стране уколико нема јасно дефинисаних развојних циљева немогуће је рационално 

користити факторе развоја. Да би се реализовали циљеви неопходно је и сагледати већ 

постојеће факторе на другачији начин и наћи нове и ефикасније путеве у коришћењу 

ових фактора. 
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2.1. Природни услови као фактор привредног развоја Србије 

 

 

Природни услови у великој мери доприносе развоју привреде и у најширем 

смислу обухватају : земљиште, шумско богатство, рудно богатство, климу, енергетски 

потенцијал, географски положај итд.  Природни услови  представљају значајан фактор 

економског развоја, јер у зависности од присуства (или одсуства)  ових добара у некој 

земљи може зависити и развој привреде, али није нужно тако. Постоји низ земаља 

(попут  Јапана, Сингапура, Белгије) које не поседују  велика природна богатства, а 

имају веома развијену привреду. С друге стране постоји велики број земаља (нарочито 

у Африци) које поседују огромна природна богатства, а спадају у најнеразвијеније 

земље на свету. Фактори који имају највећи утицај на привредни развој Србије су: 

 географски положај, 

 минерални потенцијали, 

 водни и енергетски потенцијали и  

 пољопривредни и шумски потенцијали. 
4
 

 

Слика 1- Пољопривредни потенцијали 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b0/a9/53/b0a9530f09127b3fc7b0e8454098b82b.jpg 

 

                                                           
4 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело, стр. 31.  
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2.1.1. Географски положај Србије 

 

 

Географски положај Србије је веома сложен. На овом простору су се кроз 

историју укрштали војни, економски, политички и други интереси бројних 

цивилизација. Такође, кроз Србију пролазе и укрштају се значајни међународни 

копнени, водени и ваздушни путеви који повезују Европу и Азију. Површина Србије је 

88.361 km²  и она је балканска, средњоевропска и подунавска држава. Балканска јер се 

највећи део њене територије се налази на Балканском полуострву, средњоевропска јер 

се део њене територије налази северно од Саве и Дунава, а подунавска јер Дунав 

протиче кроз Србију дужином од 588 km.
 5

 Граничи се са Мађарском, Румунијом, 

Бугарском, Македонијом, Албанијом, Црном Гором, Босном и Херцеговином и 

Хрватском.  

Саобраћајно-географски положај је веома повољан. Долинама Саве, Дунава и 

Мораве воде саобраћајнице од међународног значаја, такође је значајно истаћи 

чињеницу да је Дунав плован целом својом дужином кроз Србију. Саобраћану „кичму” 

представљају два коридора: Коридор 7 ( Дунав ) и коридор 10 (Салцбург - Солун). 
6
 

              Слика 2- Коридор 10                                                         

Коридор 10 је један од најважнијих 

европских праваца још од периода Римске 

империје јер представља најкраћу везу између 

западне и средње Европе и Азије. Повезује 

Салцбург и Солун преко Љубљане, Загреба, 

Београда, Ниша, Скопља и Велеса тако да 

слободно можемо рећи да овај коридор 

представља како саобраћану, тако и просторно-

функционалну кичму југоисточне Европе 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://www.svevesti.com/images/sr/135744.jpg 

                                                           
5
 Павловић М.,Родић П., „Географија Југославије I“, Савремена администрација Д.Д., Београд, 1994, стр. 

12. 
6
 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело, стр.32.  
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2.1.2.  Минерални потенцијали Србије 

 

 

Бурна геолошка прошлост на територији Србије је условила бројна рудна 

лежишта која представљају природну основу за развој индустрије. Вулканска активност 

у прошлости је условила појаву различитих руда метала и неметала као што су: бакар, 

олово, цинк, гвожђе, манган, антимон и никл. 

Најзначајнија су лежишта бакра која се налазе око Бора и Мајданпека (рудници: 

Бор, Мајданпек, Цер и Кривељ). Резерве се процењују на око 2,8 милијарди тона. Олова 

и цинка има у Копаоничкој зони, Грачаничко-новобрдској зони и у западном делу 

Србије, резерве износе око 65,8 милиона тона. Такође, Србија је једна од малобројних 

земаља која поседује руде антимона и експлоатишу се у Подрињу (Крупањ, Зајача и 

Костајник), а има их и на Копаонику. Процењује се да су резерве ове руде око 9 

милиона тона.
7
 Од оплемењивача челика најзначајнији је никал ког највише има на 

Косову и Метохији на планини Голеш. 

Србија такође располаже и резервама неметала и имају велики значај за развој 

индустрије, нарочито стакла, грађевинског материјала итд. У просторном размештају 

можемо издвојити неколико експлоатационих зона са концентрацијом разноврсних 

лежишта: Шумадијска зона (ватростална и керамичка глина, магнезит, украсни камен, 

кварцни песак), Златиборска зона (магнезит), Ибарска зона (азбест, магнезит, бор) и 

Фрушкогорска (цементни лапорац, бентонит).
8
  

Слика 3- Коп рудника Велики Кривељ 

Извор: http://cdn.tf.rs/2015/07/08/riddd.jpg 

                                                           
7
 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело, стр.35. 

8
  Исто 
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2.1.3. Водни и енергетски потенцијали Србије 

 

Србија поседује велики хидропотенцијал и он представља најзначајнији 

обновљиви ресурс енергије у Србији. Водне снаге су сконцентрисане у два региона: 

слив Дрине и Дунав код Ђердапа. Дрина је брза планинска река са падовима и то је 

чини нашим највећим хидроенергетским потенцијалом. У њеном сливу се налазе 

следеће хидроелектране: „Зворник“, „Бајина Башта“, „Вишеград“ затим „Пива“ на Пиви, 

„Потпећ“ на Лиму, а „Бистица“, „Кокин Брод“ и „Увац на Увцу. Тиме је искоришћено само 

18,7 % водних снага у сливу Дрине.9 На Дунаву се налазе две хидроелектране, „Ђердап I“ и 

„Ђердап II“, које располажу са 11,02 милијарде kWh техничког хидропотенцијала али је 

искористиво свега 6,65 милијарде kWh.
10

 Од осталих хидроелектрана истичу се 

„Газиводе“ на Ибру, хидроенергетски систем „Врла I-IV“ на Власини, „Међувршје“ и 

„Овчар бања“ на Западној Морави и „Пирот“ на Височици.
11

 Постоји и велики 

потенцијал за изградњу малих хидроелектрана. Процењује се да постоји око 900 

локација.
12

 Међутим, потенцијал није искоришћен. 

 Србија располаже и значајним енергетским потенцијалима и највећи део 

билансних резерви чини угаљ. Међутим, неповољност представља то што у структури 

доминира лигнит који је калорично најслабији са 94,91%, затим мрки угаљ са 3,53% и 

камени са свега 1,54%.
13

 Каменог угља у Србији има у два басена: Тимочком басену и 

Ибарском басену (Добра Срећа, Вршка Чука, Подвис, Тресибаба, Српски Балкан). 

Мрки угаљ је утврђен у следећим лежиштима: Сењско–ресавски, Звишки, 

Крепољински, Јелашнички, Ћићевац, Боговински, Алексиначки, Врднички, Сјенички и 

др. Економски најзначајнији басени лигнита су: Косовски, Колубарски, Костолачки, 

Дренички, Метохијски и Мазгошки. 

 Резерве нафте и гаса су мале и експлоатишу се у северном Банату, док уљаних 

шкриљаца има у околини Алексинца. Од обновљивих извора енергије истиче се 

геотермални потенцијал због великог броја темалних извора. Међутим, потенцијал није 

искоришћен. 

 

                                                           
9
  Дукић Д., „Воде СР Србије“, Српско географско друштво, Београд, 1977., стр 117. 

10
 Павловић М.А., „Географија Југославије II“,Савремена администрација, Београд, 1998. стр. 102. 

11
 Извор:http://www.elektroenergetika.info/he-sr.htm  

12
 Извор: http://www.vreme.com/cms/view.php?print=yes&id=460498  

13
 Павловић М.А., цит. дело, стр. 106. 

http://www.elektroenergetika.info/he-sr.htm
http://www.vreme.com/cms/view.php?print=yes&id=460498
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2.1.4. Пољопривредни и шумски потенцијали Србије 

 

Под утицајем различитих природних и друштвених фактора у Србији се развила 

разноврсна ратарска и сточарска производња и посебно се истиче велики удео плодног 

равничарског земљишта. Оранице и баште чине 78,9%, ливаде и пашњаци заузимају 

13,8% , а воћњаци заузимају 5,7%. 
14

 Оранице и баште су најзаступљеније у Војводини 

и погодне за узгајање суцокрета, житарица и шећерне репе. Ливада и пашњака највише 

има у централној Србији и на Косову и Метохији. А у воћњацима се највише гаје 

шљиве, јабуке, крушке, брескве, кајсије и винова лоза. Значајно је напоменути да је 

75% земљишта у централној Србији погодно за производњу здраве хране, посебно ако 

узмемо у обзир  да 95% земљишта у западној Европи није погодно за узгајање здраве 

хране.
15

 

 Карта 1- Површина под шумом у Србији 

Стање шума у Србији је                           

 слабије него што би се могло 

очекивати ако узмемо у обзир 

природне факторе. Некада је 

Шумадија са разлогом носила то 

име, због густих и непроходних 

шума које су се у њој налазиле. 

Неповољно стање шума није само 

последица  експлоатације у 

прошлости, већ и прекомерне сече 

услед изградње и обнове земље. 

Површина под шумом је 32% од 

чега 91,27% чине лишћарске шуме, 

мешовите 5,12%, а четинарске 

3,61% .
16

 

Извор: http://www.vreme.com/cms/view.php?print=yes&id=460498 

 

                                                           
14

 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело, стр. 39. 
15

 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело, стр 40. 
16

Извор:http://indicator.sepa.gov.rs/pretrazivanjeindikatora/indikatorilat/allfind/5cd5fd0a8a944df482165e2f246e

9e98 
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2.2. Капитал као фактор привредног развоја Србије 

 

Капитал представља вредност (у форми новца, имовине или људских ресурса) 

која се улаже у производњу или неку другу економску делатност са основном наменом 

да се увећа, односно да донесе добит. 
17

 Он је један од најзначајнијих фактора 

привредног развоја. Капитал није природно добро, он је производни чинилац, дело 

човека и резултат његове дотадашње привредне активности и укупног економског 

понашања. Капитал може бити физички, који у ужем смислу  чине средства за рад (тј. 

капитална добра) и предмети рада и финансијски капитал (хартије од вредности итд.).  

С друге стране  капитала се налази радна снага тако да производња нових добара 

предстаља сарадњу између рада и капитала. Битно је напоменути да се капитална добра 

и људски рад јављају у улози супститута- несташицу капиталних добара могуће је 

надокнађивати људским радом као и несташицу људских ресурса капиталним добром.  

 Такође, капитал на нивоу привредне јединке који га користи можемо поделити  на 

фиксни и обртни.
18

 Фиксни капитал представљају средства која ће се дуго задржати, 

као улагање у основна средства. Његове основне карактристике су да служи у више 

обртних циклуса, у употраби је дуже од годину дана и набавна вредност није мања од 

установљеног минимума. Обртни капитал представљају  она средства која се користе за 

текуће финансирање. 

Капитална добра представљају мерило привредне развијености (или 

неразвијености) јер имају пресудну улогу у привредном развоју. Као што је већ 

поменуто, у савременим условима се све више истиче значај људског капитала. Овај 

значај се огледа у унапређењу знања и вештина запослених ради повећања производне 

способности. Главни облик формирања људског капитала је образовање и представља 

инвестицију, због тога је веома битно добро размотрити каква је улога инвестиција у 

људски капитал за  привредни раст и развој Србије, посебно ако узмемо у обзир да се 

третира као земља у развоју. 

 

                                                           
17

 Извор: http://www.kapitalmagazin.rs/kapital-znacenje-pojma-i-osnovni-oblici/ 
18

 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело, стр. 73. 
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2.3. Техничко – технолошки прогрес као фактор привредног развоја 

Србије 

 

 Под техничко-технолошким прогресом подразумевамо скуп низа поједниначних, 

међусобно зависних и повезаних процеса, који се одвијају паралелно или у низу 

(креирање нове технике
19

 и технологије
20

, усавршавање постојеће технике и 

технологије, креирање и усавршавање метода рада) у циљу унапређења производње, 

организације рада, методологије истраживања и олакшања рада човека.
21

 Када 

говоримо о унапређењу квалитета производње то се односи на технички квалитет- 

побољшање употребних карактеристика и економски квалитет-смањење цене 

(трошкова производње и прометне вредности).   

 Јасно је да између развоја привреде и развоја науке, технике и технологије постоји 

изражена повезаност. Савремени развој привреде подразумева праћење техничко-

технолошког прогреса и увођење савремених и квалитетнијих средстава за рад, као и 

ефикаснијих производних процеса који ће олакшати и убрзати процес производње и 

заменити живи рад. Сам циљ јесте смањити производне трошкове или уз исте трошкове 

остварити веће ефекте. С друге стране виши степен развијености привреде омогућава и 

боље услове за равој науке, технике и технологије. Особине научно-техничког прогреса 

су:
 
 

1.  континуитет и кумулативност, 

2.  смањивање временског распона између научно-техничких открића и њихове 

практичне примене, 

3.  неравномерност научно-техничког прогреса у разним привредним гранама, 

4.  повезаност научно-техничког прогреса са општим друштвеним и економским 

условима, 

5.  развој нових научних метода организације и управљања производњом и другим 

системима, 

6. изузетно брз, готово експлозиван раст образовне делатности.
 22

 

                                                           
19

 Техника  представља вештину и знање да се нешто уради и средства помоћу којих може да се 

уради/произведе. 
20

 Технологија представња систематску примену науке и знања за извршење одређених задатака у 

процесу производње и свакодневном животу. 
21

  Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело, стр. 55. 
22

 Аземовић Н., Стефановић В., „ Национална економија“, Природно – математички факултет, Ниш, 

2011.  стр. 118. 
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3. Становништво као фактор привредног развоја Србије 

 

Становништво представља производ обележја средине у којој се развија и самим 

тим оно се не може посматрати изоловано од бројних утицаја те исте средине. Тај 

узајамни утицај се огледа и у друштвено-економској сфери. Становништво представља 

један од најзначајнијих фактора развоја привреде у свакој земљи, због тога је 

неопходно посветити посебну пажњу развоју становништва и како се то одражава на 

развој привреде.  

Феномен који је нарочито имао утицај на однос између демографског и 

економског развоја је индустријска револуција. Дошло је до повећања производних 

снага, а и до радикалних демографских промена услед демографске транзиције.
23

 Ове 

промене се огледају у опадању наталитета и морталитета али и у измени у 

популационој структури. Јављају се нове структуре како биолошке, тако и економске и 

социјалне и оне су значајан показатељ развоја становништва. Услед овог процеса 

можемо уочити извесне демографске разлике између развијених и неразвијених 

земаља. Најраспрострањенија схватања у развијеним земљама упућују на контролу 

рађања, планирање породице, а самим тим и планирање будућности. Али ове мере нису 

предузете да би се остварио економски развој, већ је сам економски развој довео до 

ових мера. Овакав развој је довео и до смањивања стопе наталитета и морталитета, где 

је стопа морталитета нарочито нагло опала, а стопа наталитета бележи блажи пад. Ово 

је и последица чињенице да је економски развој развијених земаља омогућио развој 

медицинске заштите и сузбијања епидемија, самим тим је продужен животни век, а и 

смртност деце је опала. Међутим, у неразвијеним земљама су се такође последњих 

деценија предузимале мере контроле рађања али није дошло до већег смањивања стопе 

природног прираштаја јер за то није било ни економских ни социјалних услова. То нам 

указује колики је заправо значај и утицај економског развоја на развој становништва.

  

 

 

                                                           
23

 Демографска транзиција представља прелаз са високих стопа наталитета и морталитета на ниске стопе, 

као последица економског развоја држава . 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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3.1. Теоријски погледи на становништво 

 

 

Од давнина су се бројни антички политичари и мислиоци бавили проблематиком 

становништва. Они су са војног, економског, политичког и социјалног аспекта 

разматрали који је најповољнији број становника. Међутим, тек у 18. веку са развојем 

природних наука се јавила потреба и у друштвеним наукама за дефинисањем закона о 

становништву. Циљ је био да се процеси свих људи, као и популација укључе у једно 

опште људско понашање и да се формулише општи и природни закон становништва. 

Најпознатији представник је био Thomas Robert Malthus чијим је списом „Есеј о 

становништву“
24

  почела да се развија савремена популациона теорија. Он је сматрао да 

становништво константно расте све док не наиђе на препреке, а препреке су чињеница 

да је становништво ограничено средствима за опстанак и на тај начин је нашао 

оправдање за беду и сиромаштво. Међутим проблем је у томе што је Malthus разматрао 

становништво изоловано, не узимајући у обзир друге факторе и имао веома 

песимистичан став. То је изазвало бројне критике али је најзначајније поменути Маркса 

и Енгелса који су дали значајан допринос истраживању односа између економског 

развоја и становништва. Они за разлику од Malthusа имају оптимистичан поглед на 

становништво јер сматрају да се са порастом становништва повећава и радна снага која 

пружа могућности за опстанак становништва. Такође не сматрају да су средства за 

опстанак ограничење, посебно у ако узмемо у обзир техничко-технолошки прогрес. Ове 

теорије су вома значајне је су управо оне покренуле истраживање и анализу 

међузависности демографског и економског развоја. 

 

3.2.  Развој становништва Србије 

 

 

 Да бисмо разумели  актуелну ситуацију и проблеме становништва  неопходно је 

осврнути се на развој становништва Србије. До модерних промена становништва 

Србије је дошло пре више од једног века. Тада  се  повећао број становника, готово све 

                                                           
24

 Стефановић В., Симић З., „Економски развој и становништво“, Економски факултет, Приштина, 1998. 

стр. 51. 
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структуре су постале развијене, тако да је и репродуктивни модел попримио 

карактеристике развијених средина. Чак и поред великих губитака у ратовима развој 

становништва је утицао и на развој привреде и друштва. Након Другог светског рата 

Србија је била разорена, неразвијена и опустошена земља. Преко 70% становништва је 

живело од пољопривреде, која је 1948. учествовала у стварању друштвеног производа 

са преко 45%, а индустрија са свега 15%.
25

 То је условило појаву новог проблема- 

аграрне пренасељености.
26

 Међутим иако је пољопривреда имала доминантну улогу у 

привредној структури Србије, она није могла бити покретач модерног развоја Србије, 

то је морала бити индустрија. 

 Развој индустрије је пратио и развој других привредних делатности, нарочито 

грађевинарства и саобраћаја, такође и прилив радне снаге у градове-из пољопривреде у 

непољопривредне делатности. Оваква ситуација је условила пораст производње и 

модернизацију пољопривреде, а и бољи животни стандард. Од 1948-1984. године 

друштвени производ је повећан 7 пута, индустријска производња чак 17 пута, а 

пољоприврдна производња 2,8 пута.
27

 Претходно наведени подаци нам указују да је 

остварен је примарни циљ, индустрија је остварила највећи развој, а била и покретач 

развоја ванпривредних делатости као што су школство, здравство, наука, култура итд. 

 Међутим, овај процес убрзаног развоја се у неком тренутку отргао контроли и 

одвијао стихијски, тако да су опустошена не само читава села, већ и региони. Развој 

привреде је омогућио и раст запослености чиме је  покренуто масовно напуштање 

пољопривреде и села. У таквој ситуацији није било могуће обезбедити довољно радних 

места што је довело до проблема незапослености. Због тога је велики број незапослених 

отишао у иностранство у потрази за послом.  

 Овакав развој ситуације је нарочито у последњих 50 година довео до суштинских 

измена, како структуре привреде, тако и структуре становништва. Осамдесетих година 

је наступио период стагнације. Међутим, убрзо након тога су рат и санкције оставили 

огромне економске и друштвене последице. 

                                                           
25

 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело, стр 43.  
26

 Вишак радне снаге у пољопривреди у поређењу са количином обрадивих површина. 
27

 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., цит. дело, стр 43.  
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Овако драстичне економске промене су се морале одразити и на становништво. 

Осамдесетих година становништво улази у фазу ниских стопа раста, а након тога и у 

фазу депопулације која све више узима маха.  

Табела 1 - Трансфер људских ресурса Србије из једних делатности у друге у периоду 

између 1953. и 1991. (%) 

Делатност 
Године пописа 

1953. 1961. 1971. 1981. 1991.
28

 

Индустрија и рударство 5,8 11,2 15,2 21,9 27.0 

Пољопривреда и рибарство 67,4 62,5 51,6 38,3 30,8 

Шумарство 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 

Водопривреда - - - 0,1 0,1 

Грађевинарство 1,3 3,2 4,2 6,9 5,4 

Саобраћај и везе 1,5 2,3 3,1 4,3 5,0 

Трговина 1,8 2,5 - 6,1 7,7 

Угоститељство и туризам 0,6 0,8 5,2 2,1 2,2 

Занатство 4,7 4,4 4,8 3,1 2,4 

Стамбено-ком.делатности 2,8 0,8 0,8 1,1 1,3 

Финансијске и др. услуге 2,6 2,6 - 2,1 2,7 

Образовање и култура - 2,6 - 5,2 5,4 

Здравство и соц.заштита 0,8 1,5 5,5 2,9 4,7 

Друштвено-полит. заједнице - - 3,2 5,1 4,4 

Непознато 10,5 5,3 6,3 2,1 0,5 
Извор: Голубовић П., Кицошев С., „Геодемографија“, Универзитет у Нишу, Природно- математички 

факултет, Ниш, 2004. стр.199.  

 

 Табела 1 показује како је изгледао развој становништва Србије, нарочито 

трансфер људских ресурса  из пољопривреде у индустрију. Индустрија бележи раст од 

читавих 21,2 %, а истовремено пољопривреда бележи пад од 36,6 % у периоду од 38 

година. Ово нам указује на интензиван процес индустријализације, с једне и 

деаграризације, с друге стране.  

Након економске стагнације 80-их година, почетком  90-их година дошло је до 

привредног колапса, најпре 1991. године због распада СФРЈ (самим тим и прекида 

сарадње међу државама), а затим и рата. Најтежи период је наступио 1992. када је 

друштвени производ  опао за 27,9%, а у 1993. за 30,8%. Просечна годишња стопа раста 

друштвеног производа у периоду од 1990-1993. била је негативна и износила -22,5%. 
29

 

Овакву ситуацију је пратило и  опадање запослености, инвестиција, личних примања, 

                                                           
28

 Подаци за 1991. годину се односе на централну Србију јер није било података за Косово и Метоију, 
29

 http://www.ratko.biz/wp-content/uploads/nacionalna-ekonomija.pdf 
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животног стандарда становништва и утицало је на ширење сиромаштва (процењује се 

да је 1994. године готово четвртина становништва живела у сиромаштву). Осим 

наведених проблема Савет безбедности УН уводи санкције, док ни сама држава није 

поштовала правила која је уградила у привредни систем. Као последица свега 

наведеног долази до хиперинфлације. Хиперинфлација је трајала од 1992-1994. 

међутим, од 1994. године почиње да се остварује програм реконструкције монетарног и 

привредног система захваљујући којем је сузбијена једна од највећих хиперинфлација у 

светској историји. Савет безбедности УН обуставио је санкције 1995., међутим, већ 

1998. поново се уводе санкције од стране ЕУ и САД због ситуације на Косову и 

Метохији. До драстичног погоршања економске ситуације у земљи дошло је 1999. због  

НАТО бомбардовања. Поново долази до опадања друштвеног производа и то за -

17,7%.
30

 

Табела 2- Кретање БДП-а, продуктивности и вишка запослених 

Период Догађаји, процеси 
Промена 

БДП 

Промена 

запосл. 

Промена 

продукт. 

Вишак 

запослених 

крајем 

периода 

1990-1991. Транзиција, распад 

СФРЈ 
-18% -4% 13% 300 000 

1992-1993. Санкције, 

хиперинфлација 
-50% -6% -47% 1 100 000 

1994-2000. Стабилизација, 

бомбардовање 
5% -8% -14% 900 000 

2001-2008. Опоравак 47% -5% +55% 300 000 

2009-2012. Криза -2,5% -13% +13% 100 000 

2001-2013. Цео период од 2000. 

године 
43% -18% +75% 100 000 

Извор: http://www.politika.rs/old/uploads/rubrike/282491/i/1/ek_Kretanje-BDP-produktivnost-yaposlenost.gif 

 

Године 2000. Србија се нашла у разореном правном и економском систему. 

Привреду је карактерисала висока незапосленост, корупција и сива економија праћена 

сиромаштвом. После догађаја од 5.октобра стекли су се услови за укидање санкција и 

услови за бржи развој тржишне привреде, тј. за ефикасан наставак процеса транзиције. 

Од 2000. до 2012. БДП је у просеку растао око 3% годишње. Међутим, за тих 12 година, 

број запослених смањен је за 18 %. За велики раст стопе незапослености од почетка 

                                                           
30

 Извор: http://www.ratko.biz/wp-content/uploads/nacionalna-ekonomija.pdf 
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светске кризе (са затечених 13,6 % у 2008. на 24,1 % у 2013)
31

 делом је последица кризе, 

али и ослобађања вишкова радника у приватизованим предузећима.  Током 2013, 2014 и 

2015. БДП је благо пао, док се запосленост нешто брже смањивала, што указује да се 

продуктивност рада спорије повећала. 

 

График 1- Просечни раст БДП-а, запослености и продуктивности у Србији 1955-2011. 

 

Извор: http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/vreme-sporog-tehnoloskog-napretka-pred-

nama.html?alphabet=l 

 

Према последњим подацима Привредне коморе Србије (октобар 2016.) реални 

раст БДП-а у првом кварталу 2016. године је износио 3,8 % и био је покренут снажним 

растом сектора грађевинарства и прерађивачке индустрије, као и већом приватном 

потрошњом. У другом кварталу је остварен раст на нижем нивоу од 2,0% и делимично 

је последица смањења производње у енергетском сектору, због планираног ремонта на 

електропривредним постројењима. Најновија пројекција Народне банке Србије је да ће 

раст БДП-а износити 2,5% у 2016. години и 3,0% у 2017. години.
32

 

 

 

 

                                                           
31

 Извор: http://www.politika.rs/scc/clanak/282491/Privatizacija-nije-jedini-krivac-za-besposlicu 
32

 Извор: http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx 

http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/vreme-sporog-tehnoloskog-napretka-pred-nama.html?alphabet=l
http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/vreme-sporog-tehnoloskog-napretka-pred-nama.html?alphabet=l
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3.3.  Условљеност демографских промена и привредног развоја 

 

 

 Условљеност привредног развоја и демографских промена је посебно од великог 

значаја за неразвијене земље и земље у развоју и предмет је истраживања многих 

економиста. Главни проблем са којим се суочавају ове земље (као уосталом и Србија) 

јесте проблем незапослености јер у условима недовољне привредне развијености 

велики проценат радно способног становништва не може наћи посао. Такође, велики 

проблем представља и неповољна квалификациона структура, као последица ниског 

степена образованости становништва, недостатка умећа и знања (нарочито техничких 

знања код радног потенцијала са села).  

 Као што је већ поменуто становништво се јавља као произвођач и као потрошач. 

У улози произвођача учествује у стварању националног дохотка јер радно способно 

становништво заједно са предметима рада и средствима за рад представља основне 

елементе материјалне производње и привредне активности. Међутим, битно је 

поменути да утицај и значај радног потенцијала становништва није једнак у свим 

етапама економског развоја. Радни потенцијали су кључни фактор повећања 

националног дохотка на нижем степену економске развијености, међутим, на вишем 

степену ће све мање зависити од радних потенцијала а више и од осталих фактора. С 

друге стране, као потрошач становништво поред тога што учествује у финалној 

расподели националног дохотка стимулише и производњу јер поставља одређене 

захтеве и на тај начин утиче на унутрашње тржиште. 

 Приликом истраживања условљености демографских промена и привредног 

развоја посебан акценат је стављен на повезаност квантитативног и квалитативног 

развоја становништва и економског развоја. Који ће демографски фактори бити 

значајни за развој привреде једне земље зависиће пре свега од околности у којима се 

земља налази, као и од самих развојниг циљева. У наредним поглављима посебна 

пажња ће бити посвећена квантитативним и квалитативним обележјима становништва 

и о њиховом утицају на привредни развој Србије. 
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4. Квантитативна и квалитативна обележја становништва у 

Србији 

 

4.1. Квантитативна обележја становништва у Србији 

 

 Број становника представља скуп људи који живи и ради на одређеном простору  

који се током времена мења у квантитативном смислу. Промена броја становника  се у 

демографији назива кретање становништва.
33

  На кретање броја становништва може 

утицати велики број фактора чије последице можемо сврстати у две групе. Прву групу 

чини природна компонента кретања становништва, тј. наталитет и морталитет (број 

рођених и умрлих). Док другу групу чини механичка компонента, тј. миграције.  

Позитивну компоненту чине наталитет и број усељених, а негативну морталитет и број 

исељених. 

Табела 3- Упоредни преглед броја становника од 1948. до 2011., по регионимa 

Година 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Република 

Србија 
6527583 6978119 7641962 8446726 9313686 7822795 7498001 7186862 

Србија – 

север 
2274602 2430477 2797161 3161920 3504855 3616115 3608116 

3591249 

Београдски 

регион 
634003 731837 942190 1209360 1470073 1602226 1576124 1659440 

Регион 

Војводине 
1640599 1698640 1854971 1952560 2034782 2013889 2031992 1931809 

Србија – југ 4252981 4547642 4844801 5284806 5808831 4206680 3889885 3595613 

Регион 

Шумадије и 

Западне 

Србије 

1776544 1902934 2006793 2111855 2243885 2266428 2136881 2031697 

Регион Јужне 

и Источне 

Србије 

1743691 1828910 1874293 1929140 1980506 1940252 1753004 1563916 

Регион 

Косово и 

Метохија 

732746 815798 963715 1243811 1584440 - - - 

Извор: Републички завод за статистику, „Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 

1981, 1991, 2002. и 2011.“ Београд, 2014. стр.11.  

 

                                                           
33

 Голубовић П., Кицошев С., „Геодемографија“, Универзитет у Нишу, Природно- математички факултет, 

Ниш, 2004.  стр. 46.  
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Табела 3 указује на неравномерно кретање броја становника по регионима. 

Можемо издвојити два типа популације-подручја ниске стопе раста, као што су 

Војводина (услед  негативне вредности природног прираштаја) и регион Јужне и 

Источне Србије, који нарочито у последње време карактерише депопулација. И 

подручја високе стопе раста- Косово и Метохија (висок темпо раста је последица веома 

високог природног прираштаја) и Београдски регион (темпо раста је последица 

унутрашњих миграција становништва). На нивоу Србије се може уочити раст 

становништва све до 1981. године након чега долази до континуираног пада, који није 

само последица природног прираштаја, већ и миграција услед ратних сукоба.  

Карта 2- Динамика кретања броја становника по општинама, 2002-2011. 

 

Извор: Републички завод за статистику, „Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у 

Републици Србији, Популација Србије почетком 21. века“, Београд 2015. стр.48.  

 



Становништво као фактор привредног развоја Србије 

 

24 
 

Поставља се питање, како се кретање броја становника одражава на развој 

привреде? Укупан број становника земље нам пружа информацију коликим људским 

потенцијалом та земља располаже, међутим, то је веома широк и релативан појам. 

Ефекат раста становништва може бити позитиван или негативан у зависности од 

околности. Велика популација има потенцијал да буде веома значајна за економски 

развој:  уколико има  више људи више посла је обављено и више новца је створено. То 

би било најлогичније и најједноставније разматрање ове ситуације, међутим, ситуација 

није тако једноставна. У развијеним земљама, богатим ресурсима  већи број становника 

може бити позитиван фактор за развој привреде. Али то није увек случај, нарочито у 

земљама са ограниченим ресурсима. Уколико постоји већи број становника наспрам 

ресурса јављају се бројни проблеми: више хране је потребно, треба обезбедити  

здравствену заштиту и образовање целокупној популацији итд. 

 Размештај становништва показује степен концентрације и дисперзије 

становништва на одређеном простору. Као основни показатељ се користи густина 

насељености која представља количник између броја становника и површине 

територије.
34

 Густина насељености становништва се изражава бројем становника на 

квадратни километар, односно хектар уколико се ради о пољопривредним пределима. 

 Можемо издвојити пет фактора  који утичу на размештај становништва: 

1. географски фактори ( рељеф, клима, хидрографија, педологија, флора и фауна), 

2. економски фактори (ниво економске развијености, развијеност привредних 

грана, тип економије итд.), 

3. билошко- медицински (болести, епидемије), 

4. друштвено-историјски (колонизације, ратови, природне катастрофе итд.), 

5. демографски фактори (природно и механичко кретање становништва).
 35

 

Постоје различити индекси за упоређивање густине насељености становништва. 

Међутим, узевши у обзир тему овог рада посебна пажња ће бити посвећена индексима 

који су повезани са развојем привреде. 

                                                           
34

 Вишејезички демографски речник, Институт Друштвених Наука, Центар за Демографска 

Истраживања, Београд, 1971. стр. 31. 
35

 Голубовић П., Кицошев С., цит. дело, стр. 62.  
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 Економска густина становништва показује степен концентрације становништва 

према количини потребних ресурса за живот становништва и њиховој производњи на 

тој територији. Аграрна густина становништва која показује густину становништва 

према површини обрађеног земљишта.
36

 

Главни проблем који се јавља у односу становништва и привредних фактора јесте 

диспропорција истих у виду пренасељености. То значи да постоји вишак становништва 

наспрам ресурса, земљишта итд. Најзаступљенији вид пренасељености јесте аграрна 

пренасељеност. Аграрна пренасељеност представља вишак радно способног 

становништва у пољопривреди, дакле уколико би један део становништва престао да се 

бави пољопривредом у таквој ситуацији то не би утицало на умањење пољопривредне 

производње. Она је била нарочито изражена и у Србији између два Светска рата. 

Основне карактеристике аграрне пренасељености су: 

 велика аграрна густина и мала просечна величина пољопривредних поседа, 

 растућа деоба и атомизација поседа, 

 ниски приноси, 

 високе цене земљишта, 

 високо учешће жита итд.
 37

 

Постоје разна мишљења о томе да ли је густина насељености позитиван или 

негативан фактор за развој привреде и људског рода уопште. Главни проблем је што су 

одређени делови света пренасељени, а поједини делови ненасељени или ретко 

насељени. Просечна густина насељености у свету данас износи око 50 стн./km
2
, док је у 

Србији далеко већа, јер на основу пописа 2011. износи око 93 стн./km
2
. Ипак, просечна 

густина насељености у Србији је смањена у поређењу са Пописом 2002. (97 стн./km
2
).

38
 

Као што је већ поменуто у поглављу о развоју становништва Србије, након Другог 

светског рата и периода аграрне пренасељености дошло је до развоја индустрије, што је 

условило напуштање пољопривредне делатности и села. Тако је дошло до новог 

проблема, депопулације која се свакако одразила и на дисперзију густине насењености 

у Србији. Што се тиче савремене просторне дистрибуције становништва Србије 

                                                           
36

 Голубовић П., Кицошев С., цит. дело, стр. 64-65.  
37

 Стефановић В., Симић З., цит. дело, стр. 70.  
38

 Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици 

Србији, Популација Србије почетком 21. века, Београд 2015. стр. 56.  

 



Становништво као фактор привредног развоја Србије 

 

26 
 

можемо издвојити зону изразите концентрције становништва, нарочито у Београдској 

области и осталим већим градским (уједно и привредним центрима). То нам указује на 

чињеницу да су области са највећом густином насењености Србије уједно и привредно 

најразвијеније. И можемо издвојити зону најслабије насељености у Региону Јужне и 

Источне Србије, која је уједно и привредно најнеразвијенија. 

 

Карта 3- Густина насељености по општинама/градовима 

 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 57.  
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4.2. Kвалитативна обележја становништва у Србији 

 

 

 Становништво чини скуп људи који се међусобно разликују по разним 

карактеристикама:  полу, годинама, занимању, делатности, образовању, брачном стању 

и многим другим одликама. То значи да је становништво заправо специфичан скуп 

појединаца у којем свако учествује са својим карактеристикама. Структуре 

становништва се у највећој мери односе на  квалитативна обележја становништва. Због 

тога се могу јавити проблеми приликом разврставања појединаца према 

класификационим групама. Због тога је веома битно да су класификационе групе јасно 

дефинисане и стандардизоване. Промене у демографским структурама испитују се на 

основу сукцесивних истраживања (нпр. пописа становништва).  

Између структуре становништва и кретања становништва (природног и 

механичког) постоји међусобна условљеност (нпр. висок фертилитет утиче на 

формирање изразито младе старосне структуре). Као што је већ поменуто на примеру 

Србије,  приликом трансфера пољопривредног становништва услед индустријализације 

дошло је и до промене у структури становништва (укупног и активног пољопривредног 

становништва према старости и полу). У литератури постоји велики број 

класификација структура становништва, међутим, могу се издвојити четири велике 

групе: 

1. биолошке структуре (полни и старосни састав становништва), 

2. економске структуре (активност, делатност, занимање итд.), 

3. интелектуалне или образовне структуре (писменост, ниво школске спреме 

итд.), 

4. расна, етничко-верска и лингвистичка структура.
 39

 

С обзиром на то да се тема овог рада односи на демографске  факторе који утичу 

на привредни развој Србије, посебна пажња ће бити посвећена структурама 

становништва које доприносе овом развоју. 

                                                           
39

 Голубовић П., Кицошев С., цит. дело, стр. 160.  
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4.2.1. Старосна  и полна структура становништва Србије 

 

Старосна и полна структура становништва чине најважније и најизучаваније 

структуре становништва. Значај ових структура се огледа у томе што се структуре 

становништва према разним обележјима анализирају истовремено са ове две структуре. 

Ове структуре нам између осталог указују на могућности људских ресурса, тако да су 

од кључног значаја за развој привреде. Полну структуру можемо дефинисати као 

квантитативан пропорционални однос између мушког и женског становништва у 

укупној популацији.
40

 Уколико је пропорција уједначена онда је реч о избалансираној 

полној структури становништва. Полна структура становништва зависи од полне 

структуре живорођене деце, од смртности према полу, од миграционих кретања и од 

неких спољних утицаја (ратова и др.). У Србији се рађа у просеку 106 до 107 мушке на 

100 женске деце. Слична је ситуација, углавном, код европских и других популација.
41

  

График 2- Коефицијент маскулинитета према  

старости, Република Србија, пописи 2002. и 2011. 

Основни показатељи у 

истраживању полне структуре 

становништва су стопа маскулинитета, 

која изражава број мушкараца на 1000 

жена и стопа феминитета која 

изражава број жена на 1000 

мушкараца.
42

 График 2 показује како 

се креће стопа маскулинитета према 

старости у Србији. Основна одлика је 

већи број лица мушког у односу на 

женски пол код младог и млађег 

средовечног становништва, односно 

већи број особа 

женског у односу на мушки пол код    Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр.134.       

старијег средовечног и старог  становништва.                 

  

                                                           
40

 Голубовић П., Кицошев С., цит. дело, стр. 161.  
41

 Исто  
42

 Голубовић П., Кицошев С., цит. дело, стр. 163. 
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Старосна структура зависи од великог броја фактора али најзначајнији су 

наталитет, морталитет и миграциона кретања. Повезаност између ових фактора је 

узајамна јер старосна структура има повратно дејство на наталитет, морталитет и 

миграције. Ако опада стопа наталитета становништва, значи да ће у опадању бити и 

удели који отпадају на младо становништво. Утицај морталитета на старосну структуру 

је много мањи. У оквиру старосне структуре становништва се могу издвојити старосне 

групе према одређеним карактеристикама. На основу тога се може извршити подела на 

најзначајније функционално полно-старосне контигенте: 

 предшколски контигент (0-6 година), који обухвата сву децу у предшколском 

узрасту, 

 школообавезни контигент (7-14 година), који обухвата децу у школском узрасту, 

 радни контигент (мушкарци 15-64, жене 15-59), који обухвата сво становништво 

радноспособног узраста, 

 женско фертилно становништво (15-49 година), који обухвата сво женско 

становништво способно да рађа, 

 женско становништво у оптималном репродуктивном периоду (20-34 године), 

који обухвата сво женско становништво које се налази у старосном периоду 

најбољем за рађање, 

 први мобилизацијски контигент (18-34 година), који обухвата сво мушко 

становништво које је способно за војну службу, 

 старачки контигент (некада 65, а сада 80 година), 

 контигент брачног становништва, који обухвата сва лица која су у браку итд.
 43

 

За приказ старосне структуре на самом почетку анализе се углавном користи 

табеларни приказ, међутим, анализирање табела које могу бити веома обимне је тешко,  

тако да се у пракси чешће користе графички прикази, тј. пирамиде старости. У 

условима нормалног демографског развоја прамида има релативно правилан облик-

облик степеништа које се сужава ка најстаријим групама. У литератури се анализа 

облика старосне структуре врши преко карактеристичних типова. Поједини типови 

старосне структуре карактеристични су за извесне фазе у демографском развитку, тако 

да се могу издвојити три основна типа старосне структуре: 
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 Голубовић П., Кицошев С., „Геодемографија“, Универзитет у Нишу, Природно- математички факултет, 

Ниш, 2004.  стр.168.  
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 прогресивни, 

 стационарни, 

 регресивни.
 44

 

Прогресивни тип карактерише висока стопа наталитета, велики удео деце, а стопа 

морталитета је опадајућа. Пирамиде старости овог типа имају троугласт изглед. 

За стационарни тип је карактеристично да су стопе наталитета и морталитета 

изједначене, ниске и имају знатно мањи удео деце. Изглед пирамиде подсећа на 

кошницу. 

Регресивни тип становништва карактерише негативан природни прираштај и 

депопулација као и мали удео младог становништва. Код овог типа структуре пирамиде 

имају ужу основу пирамиде од средњег дела. 

 

График 3 – Типови старосних пирамида (прогресивни, стационарни и регресивни) 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:http://www.prb.org/Publications/Lesson-Plans/HumanPopulation/Change.aspx 

 

 

Становништво Србије, на основу резултата последњег Пописа 2011., се може 

сврстати у групу изразито старих популација и то не само у европским, већ и у 

светским оквирима. Тај процес карактерише низак удео младих и висок и 

континуирано растући удео старих у укупном становништву земље. Старосна 

структура Србије је формирана под непосредним утицајем све три компоненте кретања 

становништва (фертилитета, морталитета и миграција), али и под дејством наслеђеног 

старосног састава. Али пре свега највећи утицај је имао велики пад фертилитета и 
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његовог дугог задржавања на ниском нивоу. На пример, у Србији за шест деценија 

(између 1950. и 2010. године) годишњи број живорођене деце је више него 

преполовљен (са 163,3 хиљаде у 1950. на 68,3 хиљаде у 2010), као и просечан број деце 

по жени (стопа укупног фертилитета је са 3,1 детета по жени сведена на 1,4), што је 

битно сужавало основу старосне пирамиде.
45

 

График 4- Старосна пирамида, Република Србија 

 

 

 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 140. 

 

Изучавање људских ресурса, економске структуре становништва, образовног 

нивоа итд. не може се вршити без истовременог разматрања састава становништва 

према старости. Старосна структура представља демографску основу људских ресурса. 

Популација са већим уделом становништва у радном контигенту има и већи број 
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активног становништва. Теоријски гледано, изразито млада старосна структура 

становништва, као и старосна структура са изразитим тенденцијама ка старењу, не 

представљају повољан демографски оквир. У првом случају удео становништва у 

радном контигенту је низак што утиче на ниске стопе активности становништва. С 

друге стране и демографски процес старења је узрок неповољних односа између 

активног и издржаваног становништва. Удео пензионера је велики, а са даљим 

одвијањем овог процеса могу се јављати мањкови кадрова, јер број активних лица који 

одлазе у пензију (тј. престаје да буде активан) може бити  већи од броја кадрова.  

 

Табела  4- Функционални старосни контингенти становништва, Република Србија 

 

Функционални старосни 

контингент 

Функционални 

контингент 

Број становника 
Удео у укупном 

становништву (%) 

2002. 2011. 2002. 2011. 

Предшколски (0-6) 495 327 465 896 6,6 6,5 

Школообавезни (7-14) 681 443 559 382 9,1 7,8 

Радно способно ст. (15-64) 4 796 697 4 911 268 64,4 68,3 

Старачки (80 и више) 145 477 258 118 2,0 3,6 
 

Извор: Републички завод за статистику,  цит. дело, стр. 158. 

 

Подаци у табели 4 указују да је удео младог становништва све мањи, а да је 

старачки контигент забележио највећи раст јер се за мање од десет година увећао за 

готово три четврине. Анализа кретања радно способног становништва је веома значајна 

за сагледавање демографских оквира људских ресурса. Радно способно становништво 

Републике Србије је, према резултатима Пописа 2011.године, чинило 68,3% укупног 

становништва. Међутим, битно је напоменути да је овај пораст искључиво резултат 

промене граница старосног интервала тог контигента, тј. укључивања и жена старих 60-

64 година.
46
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Табела 5- Важнији показатељи демографске старости по регионима 

. 

                                    Удео старосне групе у укупном становништву 

Регион 0-14  15-39 40-64 
65 и 

више 

80 и 

више 

Београдски регион 14,0 34,0 35,6 16,4 3,5 

Регион Војводине 14,4 32,7 36,6 16,4 3,2 

Регион Шумадије и Западне 

Србије 
14,7 31,3 36,3 17,7 3,7 

Регион Јужне и Источне Србије 13,8 30,7 36,1 19,4 4,1 

Регион Косово и Метохија - - - - - 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 163. 

 

Табела 5 показује да у региону Јужне и Источне Србије живи најстарије 

становништво. Посматрани регион бележи најмање учешће најмлађег становништва, а 

највеће учешће станоништва које је старије од 65 година. Регион Шумадије и Западне 

Србије бележи највеће учешће најмлађе популације. 

 

Карта 4- Достигнути стадијум демографске старости по општинама/градовима 

 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 154. 
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4.2.2.  Образовна структура становништва Србије 

 

  

Образовна структура представља веома важну карактеристику привредног развоја 

сваке државе. Нарочито ако узмемо у обзир техничко-технолошки развој у 21. веку који 

прати појава нових занимања која су у директној вези са образовањем становништва. 

Такође, сваки вид специјализације у оквиру поделе рада подразумева виши ниво 

образовања. Образовање  је истовремено и потрошња и инвестиција, као потрошња 

доприноси стандарду поједнинца, а као инвестиција доприноси повећању националног 

дохотка и друштвеног богатства. Можемо издвојити неколико основних 

карактеристика ове две функције образовања. 

Образовање као потрошња: 

 развија људску способност и личност сваког појединца, 

 пружа могућност занимљивог и пунијег живота, 

 проширује хоризонт потрошача, 

 помаже потрошачу да боље схвати како ће максимирати своје жеље уз добијену 

количину средстава, 

 развија жеље за постојећим и новопроизведеним добрима и тиме проширује 

листу њиховог избора, 

 подстиче жељу за експериментисањем нових путева задовољавањем 

потрошачевих жеља, а тиме подстиче и предузећа  производњи и набавци нових, 

бољих и разноврснијих добара и услуга, 

 утиче на промене у логици потрошача вредновања добара тиме што мења 

нагласак с неопходних средстава за живот, на већу разноликост добара и услуга 

и већег задовољења потрошача, 

 утиче на већу селективност и критичку оцену квалитета, на цену роба, добара и 

услуга које се појављују на тржишту.
 47
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Образовање као инвестиција: 

 припрема човека за живот у друштву укључивањем у различите друштвене 

функције где је цело друштво за што боље обављање тих функција, 

 повећањем људске умешности знања и вештина повећава се појединачна и 

друштвена производност, 

 осигурава се непрестано тражење могућности примене научних достигнућа, 

технолошких открића и новости, 

 смањује се пословни ризик предузећа, проширује се могућност уклапања у нове 

делатности рада, 

 образовање утиче на повећање друштвеног производа, те на тај начин осигурава 

непрекидан економски раст, виши ниво запослености и реалних доходака, као и 

повећање животних стандарда и благостања, 

 утиче на виталност и регенерацију нације, на способност расуђивања и 

мишњења итд.
 48

 

Основно обележје образовне структуре становништва је школска спрема. 

Класификација се врши према завршеној школи и на основу тога можемо издвојити пет 

модалитета: 

1. лица без школске спреме (или са 1-3 разреда основне школе), 

2. лица са 4-7 разреда основне школе, 

3. лица са завршеном осмогодишњом школом, 

4. лица са средњом школом, 

5. лица са вишим и високим образовањем.
 49

 

Структура становништва средњег и високог образовања је веома значајна са 

становишта положаја на тржишту рада и могућности запошљавања. Позитивне 

тенденције у образовној структури становништва Србије нису у довољној мери 

елеминисале негативно наслеђе из прошлости. Осим удела лица са нижим образовним 

карактеристикама изражене су и регионалне разлике у погледу заступљености 

становништва са терцијарним нивоом образовања. 
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Карта 5-  Школска спрема становништва Србије по областима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Републички завод за статистику, „Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. Књига 3: 

 Школска спрема, писменост и компјутерска писменост“, Београд 2013. 26.стр. 

 

У табели 6 и на карти 5 можемо уочити одређена регионална одступања у 

образовној структури, а најуочљивије је издвајање Београдског региона што се 

објашњава чињеницом да је ово привредни и образовни центар Србије. Више од 

половине становништва старог 15 и више година имало је средњи ниво образовања, а 

истиче се чињеница је да је готово 28% лица има вишу школу или факултет. То је два, 

до два ипо пута више у поређењу са осталим регионима. Највећи удео лица без школе 

био је у Региону Шумадије и Западне Србије и Јужне и Источне Србије.  

http://pod2.stat.gov.rs/overakorisnika/ok.aspx?knjigaId=2&jezik=sr-cir
http://pod2.stat.gov.rs/overakorisnika/ok.aspx?knjigaId=4&jezik=sr-cir
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Табела 6 - Образовна структура становништва старог 15 и више год. по регионима 

 

Регион 
Без школске 

спреме  

Непотпуно 

основно 
Основно Средње Терцијарно 

Република Србија 2,7 11,0 20,8 48,9 16,2 

Београдски регион 1,2 4,1 13,9 52,5 27,8 

Регион Војводине 2,3 10,7 21,7 50,9 14,1 

Регион Шумадије и 

Западне Србије 
3,8  15,0 23,3 45,0 12,5 

Регион Јужне и Источне 

Србије 
3,4 13,9 23,4 47,2 11,7 

Регион Косово и 

Метохија 
_ _ _ _ _ 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 169. 

Пост-индустријско друштво које се развија у економији заснованој на знању 

захтева све више образованих људи са техничким и професионалним способностима. 

Доктори наука и магистри су  постали  од изузетне важности у свету где знање постаје 

ново "гориво" и постали су један од кључних актера стварања привредног раста 

заснованог на знању. Табела 7 показује који је удео магистара и доктора наука у 

високообразованој популацији у Србији, а и у регионима. Можемо уочити да је учешће 

магистара и доктора наука у Београдском региону највеће и дупло веће него у 

појединим регионима као што је Шумадија и Западна Србија, где је пописан најмањи 

број доктора наука. Ово би се могло објаснити чињеницом да многи који су студирали 

у Београду се нису вратили су свој регион. Док су с друге стране лица која су студирала 

у  Новом Саду и у Нишу, остајала унутар својих региона. 

 

Табела 7- Број и удео магистара и доктора наука у високообразованој популацији по 

регионима 

 Укупно Магистри Доктори наука 

Регион Број Удео (%) Број Удео (%) Број Удео (%) 

Република Србија 46 859 7,2 28 406 4,4 18 453 2,8 

Београдски регион 28 064 10,0 16 655 6,0 11 409 4,1 

Регион Војводине 9 439 6,2 5 822 3,8 3 617 2,4 

Регион Шумадије и Западне Србије 4 587 3,8 3 119 2,6 1 468 1,2 

Регион Јужне и Источне Србије 4 769 4,8 2 810 2,8 1 959 2,0 

Регион Косово и Метохија - - - - - - 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 173. 
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Технолошка револуција савременог доба условљава и саму револуцију у 

образовању. Рад на рачунару је постао је један од елементарних сегмената знања. 

Темпо којим се развија технологија данас, а самим тим и привреда ће се одразити и на 

потражњу за одређеним новим занимањима и квалификацијама. Један од основних 

показатеља јесте компјутерска писменост која се може дефинисати као способност 

коришћења четири основне активности на рачунару. То су обрада текста, израђивање 

табела, примање и слање електронске поште и коришћење интернета.
50

 У  зависности 

од степена познавања рада на рачунару можемо издвојити три категорије: компјутерски 

писмена лица (обављају све четири активности), компјутерски делимично писмена 

лица (знају бар једну активност) и компјутерски неписмена лица (не знају ни једну 

активност). 

 

Табела 8-  Структура становништва старог 15 и више год. према компјутерској 

писмености, по регионима (%) 

 

Регион 
Компјутерски 

писмена лица 

Компјутерски 

делимично 

писмена лица 

Компјутерски 

неписмена 

лица 

Република Србија 34,2 14,8 51,0 

Београдски регион 48,1 13,9 38,0 

Регион Војводине 34,9 15,8 49,3 

Регион Шумадије и Западне 

Србије 
27,8 14,8 57,4 

Регион Јужне и Источне 

Србије 
26,9 14,4 58,7 

Регион Косово и Метохија _ _ _ 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 176. 

 

Табела 8 показује да и у овом домену постоје изражене регионалне разлике. 

Београдски регион је једини са већим уделом компјутерски писмених лица у односу на 

компјутерски неписмене. У  Региону Шумадије и Западне Србије, као и у Региону 

Јужне и Источне Србије неуједначеност најнаглашенија, готово близу 60%  је 

компјутерски неписмено, док је мање од 30% знало да користи све наведене програме. 

На ову регионалну неуједначеност нам указује и график 5.  

 

 

                                                           
50 Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 175 

 



Становништво као фактор привредног развоја Србије 

 

39 
 

График 5- Дистрибуција компјутерски писмених лица по регионима, Попис 2011. 

 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 176. 

   

 О значају информационих технологија за развој привреде нам указује график 6. 

На њему можемо видети да 100% предузећа у нашој земљи користи рачунар у свом 

пословању. Намеће се јасан закључак-не може се замислити пословање данас без 

рачунара. 

 

График 6 – Проценат  предузећа на територији Републике Србије који користи рачунар 

у свом пословању 

 

Извор: Републички завод за статистику, „Употреба информационих технологија у Републици Србији“, 

Београд 2015. стр. 78. 
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Узевши у обзир неповољност појединих података (као што је чињеница да је 

готово половина становника Републике Србије у 2011. години била компјутерски 

неписмена) значајно је поменути колики је заправо напредак остварен у овом домену. 

На ниво оствареног напретка нам указује график 7. У последњих десет година се 

проценат рачунара у домаћинствима Србије удвостручио и тенденција раста се 

наставља. Такође је значајно истакнути чињеницу да 64,4% домаћинстава поседује 

рачунар, а 63,8% домаћинстава поседује интернет прикључак према подацима из 2015. 

године.
51

 То нам указује и на значај интернета у савременим информационим 

технологијама и да се данас малтене подразумева да уз поседовање рачунара иде и 

интернет прикључак. 

График 7-  Проценат  рачунара у домаћинствима на територији Републике Србије  

 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 13. 

 

Данас, начин, интензитет и употреба информационих технологија једне државе 

говори нам на ком је нивоу развоја не само привреда, већ целокупни развој једне 

државе. Због тога нам подаци о томе колико се користе информационе технологије у 

Србији говоре докле смо стигли са развојем, где су препреке, и шта треба урадити за 

даљи убрзани и квалитетнији развој. 
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 Републички завод за статистику, „Употреба информационих технологија у Републици Србији“, 

Београд 2015. стр. 14. 
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4.2.3. Економска структура становништва 

 

  

 Економска структура становништва је најбољи показатељ не само привредног, већ 

и друштвеног развоја неке средине. Кретања и развој ове структуре директно утичу на 

привредни развој, а и обрнуто. Економску структуру становништва можемо 

дефинисати као састав неког становништва према његовим економским 

карактеристикама.
52

  Људски капитал је важан фактор привредног развоја сваке земље, 

као и Србије. Један од највећих демографских проблема Србије који се одражава на ову 

структуру је демографско старење становништва. Предвиђа се  да ће тренд и у будућем 

периоду бити настављен, а посебно се истиче неповољан однос између економски 

активног и економски неактивног становништва који прати смањење људских ресурса. 

Такође, међу економски неактивним становништвом повећава се број пензионера што 

неповољно утиче и на однос између броја запослених из чијих се зарада финансирају 

пензије и броја оних који их примају. Ово се директно одражава на продуктивност 

рада, као и на привредни развој. Као што је већ поменуто економски развој Србије је 

битно утицао и на измену економске структуре становништва, најпре је опао број 

пољопривредног становништва, затим се увећао број у  секундарном сектору, а у 

каснијој фази у терцијарном сектору. Већ је поменут значај информационих 

технологија за привредни развој, тако да је јасно да у будућем развоју треба посебну 

пажњу посветити квалитету људских ресурса у овом погледу. Образовање, нова знања 

и способности јесу приоритет конкурентне економије, а да би се то остварило 

неопходно је инвестирање у људски капитал.  

Економску структуру у ужем смислу чине структуре становништва према: 

 активности, 

 делатности и  

 занимању.
 53

 

 

О свакој од ових структура биће посебно речи. 
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 Голубовић П., Кицошев С.,  цит. дело, стр. 187. 
53

 Исто 
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Економски активно становништво можемо дефинисати као све особе оба пола 

које чине понуду радне снаге расположиве за производњу економских добара и 

услуга.
54

 Демографски развитак је један од значајних фактора који детерминишу 

волумен активног становништва. Мада је обим људских ресурса у великој мери 

условљен социо-економским, и другим чиниоцима, демографски оквир је врло важан 

пошто се он може предвидети са врло високим степеном поузданости. Основни 

показатељ економске активности је општа стопа активности, која представља удео 

активног становништва у укупном становништву, а може се рачунати и посебно за 

мушки и женски пол. Рачуна се према формулама: 
55

 

Укупно становништво: 

1000
P

P
p a

a  

            

 Pa = Укупно активно становништво, 

          P  = Укупно становништво. 

 

Мушки и женски пол посебно: 

 

100
,

, 
m

am

am
P

P
p                                 100

,

, 
f

af

af
P

P
p  

                      

 Pm,a  односно Pf,a  је мушко, односно женско активно становништво, 

     Pm  односно Pf  је укупно мушко, односно женско становништво. 
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 Голубовић П., Кицошев С., цит. дело, стр. 188. 
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 Голубовић П., Кицошев С., цит. дело, стр. 189. 
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Величина економски активног становништва у Републици Србији резултат је 

деловања две основне групе фактора.
56

 Прву групу чине демографски фактори који 

делују преко старосно-полне структуре и величине радног контингента. Друга група су 

бројни социо-економски фактори као што су стицање виших нивоа образовања, услови 

пензионисања, промене у привреди, економске кризе итд. Величина радног 

контингента у великој мери одређује и величину економски активног становништва, а 

чињеница је да радни контингент у Републици Србији опада.  

 

Табела 9- Економски активно становништво према полу, по регионима 

 

Регион Пол 2002 2011. 

Република Србија Свега 

Мушки 

Женски 

45,3 

52,8 

38,3 

41,3 

48,6 

34,5 

Београдски регион Свега 

Мушки 

Женски 

45,3 

50,2 

40,9 

43,5 

48,5 

39,1 

Регион Војводине Свега 

Мушки 

Женски 

44,9 

53,8 

36,5 

40,7 

48,6 

33,2 

Регион Шумадије и 

Западне Србије 

Свега 

Мушки 

Женски 

46,9 

54,3  

39,7 

41,0 

49,2 

33,1 

Регион Јужне и Источне 

Србије 

Свега 

Мушки 

Женски 

43,9 

52,0 

36,1 

40,3 

47,8 

32,9 

Регион Косово и Метохија  - - 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 224. 

 

Табела 9 показује да се број економски активног становништва смањио у свим 

регионима, а самим тим и и у целој Србији. Интересантан је податак да је 2002. године 

највећи проценат економски активног становништва био у Региону Шумадије и 

Западне Србије, међутим у 2011. години највеће учешће забележено је у Београдском 

региону. Такође, већи је број мушког него женског становништва међу економски 

активним становништвом. Међутим, значајно је поменути да се временом  разлика у 

економској активности међу половима смањивала. На 100 економски активних жена у 

1953. години, било је 178 економски активних мушкараца, а у 2011. години 134 
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 Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 224. 
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мушкарца.
57

 Као и код укупног економски активног становништва, једино је у 

Београдском региону забележен пораст активног становништва и код мушког и код 

женског становништва. Код свих осталих региона се смањио код оба пола. Код 

мушкараца, највећи удео економски активних у 2011. години био је у Региону 

Шумадије и Западне Србије, а најмањи у Региону Јужне и Источне Србије. Најмањи 

проценат економски активног женског становништва је такође у Региону Јужне и 

Источне Србије, док је највећи удео у Београдском региону. 

 

Карта 6- Удео економски активног мушког и женског становништва у укупном мушком 

и женском становништву по општинама/градовима 

 

 

  

Извор: Републички завод за статистику, „Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. Књига 3: 

 Школска спрема, писменост и компјутерска писменост“, Београд 2013., 226. стр 
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 Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 225. 

http://pod2.stat.gov.rs/overakorisnika/ok.aspx?knjigaId=2&jezik=sr-cir
http://pod2.stat.gov.rs/overakorisnika/ok.aspx?knjigaId=4&jezik=sr-cir
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Најзначајнији  део економски активног становништва чине лица која обављају 

занимање, тј. запослена лица. Запосленост можемо дефинисати као стање код којег за 

рад способни чланови друштва самостално или у заједници с другима обављају неку 

друштвено-корисну делатност и прибављају тако средства за задовољавање својих 

потреба. 
58

 Тренутно стање у привреди, слабе могућности креирања нових радних места 

у формалном сектору, као и висок проценат неформално запослених, су неповољно 

утицали на запосленост. Стопа запослености у Републици Србији је ниска и 2011. 

године износила је 45,8% . Знатно је испод нивоа запослености у државама ЕУ, који је 

износио 64,2% у 2010. години. 
59

  

 

Табела 10- Стопе запослености (од укупног становништва радног узраста) према полу, 

по регионима 

Регион 
Пол 

Свега Мушки Женски 

Република Србија 45,8 53,1 38,6 

Београдски регион 51,1 55,8 46,8 

Регион Војводине 45,0 51,8 37,6 

Регион Шумадије и Западне 

Србије 
44,9 53,9 35,8 

Регион Јужне и Источне Србије 42,1 50,0 33,9 

Регион Косово и Метохија - - - 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 235. 

 

Табела 10 показује кретање броја запослених према полу и по регионима. 

Београдски регион има највишу стопу запослености, док је у свим осталим регионима 

стопа нижа од републичког просека што се објашњава до сад већ утврђеном чињеницом 

да је он најразвијенији.  Стопа мушког запосленог становништва  је значајно већа него 

стопа женског становништва. Ово се може објаснити  дискриминацијом на тржишту 

рада али и слабих могућности да се усклади рад и родитељство. Такође, разлика међу 

регионима је израженија код женског становништва. Најнижа стопа је у Региону Јужне 

и Источне Србије, а највиша у Београдском региону.  
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 Стефановић В., Симић З., цит. дело, стр. 79.  
59

 Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 234. 
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Велики проблем у Србији представља незапосленост. Незапосленост се може 

дефинисати као разлика између радно способног становништва и стварно запослених 

лица, при чему се подразумева да је контигент радно способних уједно и контигент 

вољних да ради.
60

 У Србији се, према службеној статистици,  као незапослене особе 

или особе које траже посао подразумевају сви они који нису укључени у радни процес, 

а пријављени су локалном заводу за тржиште рада.
61

 Дакле, статистика прати само 

регистровану али не и укупну незапосленост. Незапосленост оставља последице не 

само на иднивидуалном, већ и на националном нивоу. Ове последице могу бити 

далекосежне јер може доћи до пропадања знања, радних способности и вештина, 

слабљења мотивације за рад и обесхрабрености у тражењу посла. Јасно је да је је данас 

у Србији незапосленост  велики како економски, тако и социјални проблем,а  нарочито 

се истиче  високо учешће младих међу незапосленима. Разлози за овакво стање су 

бројни: недостатак нових радних места (посебно у мање развијеним регионима Србије), 

недостатак тражених квалификација, непотизам, страначко запошљавање итд. Према 

последњим подацима РЗС-а стопа незапослености у првом кварталу 2016. је износила 

19,0%.
62

 

 

Табела 11- Стопе незапослености(од укупног становништва радног узраста)  према 

полу, по регионима 

Регион 
Пол 

Свега Мушки Женски 

Република Србија 22,9 22,0 24,0 

Београдски регион 17,9 18,4 17,4 

Регион Војводине 22,9 22,5 23,4 

Регион Шумадије и Западне 

Србије 
23,3 21,4 26,0 

Регион Јужне и Источне Србије 28,1 26,1 31,0 

Регион Косово и Метохија _ _ _ 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 249. 
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 Стефановић В., Симић З., цит. дело, стр. 94. 
61

  Аземовић Н., Стефановић В., цит. дело, стр. 100. 
62

  Извор:http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2 
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 Табела 11 показује да је најмања стопа незапослености у Београдском региону, а 

највећа у Региону Јужне и Источне Србије (нарочито Јужне Србије, на шта нам указује 

карта 7) што још једном указује на степен развоја ових региона. Такође, код женског 

становништва је већа стопа незапослености него код мушког, са изузетком Београдског 

региона, где се стопа разликује за 1%.  

 

 

Карта 7- Стопе незапослености мушког и женског становништва по 

општинама/градовима, Попис 2011. 

 

 

 

 
Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 250- 251. 

 

Категорију економски неактивног становништва чине сва лица која нису имала 

посао у седмици која је претходила попису, нису га активно тражила нити су била у 

могућности да прихвате посао ако би им се понудио. 
63

 Међу њима две категорије имају 

сопствене приходе. То су пензионери са правом на пензију (може бити старосна, 

инвалидска, пољопривредна) и лица са приходима од имовине (рента, дивиденда и др.). 

                                                           
63 Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 255. 
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Однос економски неактивног и економски активног становништва има утицај на 

привредни развој јер је директни показатељ економске зависности.  

Број економски неактивног становнииштва има тенденцију раста  и томе је 

највише допринео раст пензионера током времена, што је била и очекивана последица 

демографског старења становништва. Осим тога велики број фактора како из 

прошлости, тако и сада је допринео оваквом стању: велики број људи који се 

пензионише пре него што наврши пуне године стажа или године живота, мањи број 

година уплаћивања доприноса, неповољна кретања на тржишту рада, велики број 

незапослених, сива економија (непријављени радници, самим тим се не уплаћују 

допиноси), лабавији услови за пензионисање у прошлости итд. Још један битан 

индикатор стања пензијског система представља однос броја запослених и броја 

пензионера.  

 

График 8- Број пензионера и запослених 2001-2011. 

Извор: Домазет  И., Никитовић В., Здравковић А., "Утицај демографског старења на одрживост јавних 

финансија у Србији". Становништво, Год. 50, бр. 1, стр. 19-44, 2012., стр. 29. 

 

График 8 показује како се кретао однос пензионера и запослених од 2001. до 2011. 

године. Овај однос је веома лош и већ у 2011. години је достигао  забрињавајући ниво 

од скоро 1:1. Пораст броја пензионера и пораст коефицијента зависности намеће и 

значајне промене у пензионом систему, управо то је условило померање старосне 

границе за одлазак у пензију. Очекиване промене у старосној структури становништва 
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у будућности које ће увећати број пензионера као и издатке за пензије у комбинацији с 

високом стопом незапослености ће утицати негативно на одрживост пензијског система 

као и на буџетски дефицит. 

 

Табела 12- Учешће пензионера у укупном становништву према полу, по регионима (%) 

 

Регион 
Пол 

Свега Мушки Женски 

Република Србија 22,7 19,8 25,4 

Београдски регион 23,7 20,2 26,8 

Регион Војводине 22,1 19,0 25,0 

Регион Шумадије и Западне 

Србије 
21,5 19,1 23,9 

Регион Јужне и Источне Србије 23,8 21,3 26,2 

Регион Косово и Метохија _ _ _ 

 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 259. 

 

 

Табела 12 показује да је учешће пензионера у укупном становништву износило 

22,7%. У укупној популацији нема значајније разлике међу регионима али 

најзаступљенији су у Региону Јужне и Источне Србије што је и очекивано ако узмемо у 

обзир старосну структуру овог региона (карта 4, 32.стр.) 

Развој привреде Србије о коме је било речи је утицао и на промене у структури 

привреде тј. на прерасподелу становништва између делатности. Умањен је значај 

једних, а дошло је до развоја и доминације других грана делатности. Савремен развој 

привреде ће утицати и на саму структуру у којој расте значај посебно појединих 

делатности, као што су финансијске, интелектуалне, личне и друге услуге. Према 

Закону о класификацији делатности који ступио на снагу 16. марта 2010. године 
64

 

табела 13 показује  која је постојећа класификација делатности у Републици Србији. 
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 Извор: http://www.trzistesrbije.com/delatnosti.php 
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Табела 13- Класификација делатности 
 

 Сектор A  Пољопривреда, 

шумарство и рибарство 

 Сектор B  Рударство 

 Сектор C  Прерађивачка индустрија 

 Сектор D  Снaбдeвaње електричном 

енергијом, гасом, паром и 

климатизација 

 Сектор E  Снабдевање водом; 

управљање отпадним водама, 

контролисање процеса 

 уклањања отпада и сличне 

активности 

 Сектор F  Грађевинарство 

 Сектор G  Трговина на велико и 

трговина на мало; поправка 

моторних возила и мотоцикала 

 Сектор H  Саобраћај и 

складиштење 

 Сектор I  Услуге смештаја и 

исхране 

 Сектор J  Информисање и 

комуникације 

 Сектор K  Финансијске делатности 

и делатност осигурања 

 Сектор L  Пословање 

некретнинама 

 Сектор M  Стручне, научне, 

иновационе и техничке 

делатности 

 Сектор N  Административне и 

помоћне услужне делатности 

 Сектор O  Државна управа и 

одбрана; обавезно социјално 

осигурање 

 Сектор P  Образовање 

 Сектор Q  Здравствена и 

социјална заштита 

 Сектор R  Уметност, забава и 

рекреација 

 Сектор S  Остале услужне 

делатности 

 Сектор T  Делатност 

домаћинства као послодавца; 

делатност домаћинстава која 

производе робу и услуге за 

сопствене потребе 

 Сектор U  Делатност 

екстериторијалних организација 

и тела 

 

Извор: http://www.trzistesrbije.com/dokumenta/Klasifikacija_delatnosti_2010_u_Srbiji.pdf 
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Табела 14- Структура економски активног становништва које обавља занимање према 

делатности, по регионима 
 
 

   

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 237- 238. 

 
 

  У периоду од 1953. до 1991. године, доминантну улогу пољопривреде заменила је 

индустрија. Од 75,3% у 1953. години, удео запослених у примарном сектору смањио се 

на 30,2%. У истом периоду, број запослених у секундарном сектору је порастао од 

13,1% на 35,9%, а у терцијарном од 11,6% на 33,9%.
65

 Табела 14 показује да је  2011. 

                                                           
65

 Радивојевић Б., „Економска структура становништва Србије„„.Становништво и домаћинства Србије 

према Попису 2002. године. Београд: Републички завод за статистику, Институт друштвених наука и 

Друштво демографа Србије, београд 2006., стр. 223. 

Делатност 
Република 

Србија 

Београдски 

регион 

Регион 

Војводине 

Регион 

Шумадије 

и Западне 

Србије 

Регион 

Јужне и 

Источне 

Србије 

Пољопривреда, шумарство и 

рибарство 
14,8 1,8 14,0 24,4 18,9 

Рударство 1,1 1,4 0,5 1,2 1,7 

Прерађивачка индустрија 17,2 10,8 20,2 19,6 18,1 

Снaбдeвaње електричном енергијом, 

гасом, паром и климатизација 
1,4 1,5 1,0 1,3 1,9 

Снабдевање водом; управљање 

отпадним водама, контролисање 

процеса уклањања отпада и сличне 

активности 

1,7 1,4 1,7 1,6 2,0 

Грађевинарство 5,5 5,5 5,6 5,2 5,5 

Трговина на велико и трговина на 

мало; поправка моторних возила и 

мотоцикала 

14,7 18,5 15,3 12,4 12,4 

Саобраћај и складиштење 5,3 7,0 5,2 4,3 4,4 

Услуге смештаја и исхране 2,9 2,7 2,7 2,9 2,6 

Информисање и комуникације 2,3 4,9 1,9 1,0 1,2 

Финансијске делатности и делатност 

осигурања 
2,2 4,0 2,0 1,4 1,3 

Пословање некретнинама 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 

Стручне, научне, иновационе и 

техничке делатности 
3,5 6,5 3,1 1,9 2,1  

Административне и помоћне услужне 

делатности 
2,0 3,3 2,0 1,1 1,5 

Државна управа и одбрана; обавезно 

социјално осигурање 
7,8 8,9 7,4 6,6 8,8 

Образовање 6,5 6,8 6,7 5,8 6,7 

Здравствена и социјална заштита 6,9 8,0 6,7 5,7 7,3 

Уметност, забава и рекреација 1,5 2,4 1,5 1,1 1,1 

Остале услужне делатности 1,9 2 2,6 2,0 1,6 1,4 

Делатност домаћинства као 

послодавца; делатност домаћинстава 

која производе робу и услуге за 

сопствене потребе 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Делатност екстериторијалних 

организација и тела 
0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 

Непознато 0,6 0,7 0,4 0,6 0,9 
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године највише запослених 17,2%  ангажовано у Прерађивачкој индустрији. Након 

прерађивачке индустрије Пољопривреда, шумарство и рибарство су најзаступљенији 

сектор са 14,8% запослених. Значајно је  поменути да је процес  деаграризације у 

Србији и даље интензиван и стихијски што је имало негативне последице по 

пољопривреду и села.  На трећем месту се налази Трговина на велико и трговина на 

мало; поправка моторних возила и мотоцикала са 14,7% запослених и  показује сталну 

тенденцију раста. Од осталих делатности у којима је ангажован значајнији број 

запослених су: Државна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање, Здравствена 

и социјална заштита, Образовање и Грађевинарство. 

 Такође, изражене су разлике  редоследу и учешћу појединих делатности међу 

регионима. У Београдском региону је најзаступљенија област Трговина на велико и 

трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала 18,5%, затим Прерађивачка 

индустрија 10,8%, док је у Пољопривреди, шумарству и рибарству запослено свега 1,8 

%. У Региону Војводине највише запослених је у Прерађивачкој индустрији 20,2% 

(дупло више него у Београдском региону), следе Трговина на велико и трговина на 

мало; поправка моторних возила и мотоцикала 15,3% и Пољопривреда, шумарство и 

рибарство 14,0%. Највећи број запослених у сектору Пољопривреда, шумарство и 

рибарство има у Регионима Шумадије и Западне Србије 24,4% и Јужне и Источне 

Србије 18,9%. На другом месту у овим регионима је Прерађивачка индустрија 19,6% и 

18,1%, а на трећем месту је сектор Трговина на велико и трговина на мало; поправка 

моторних возила и мотоцикала 12,4% у оба региона . 

 

 

4.3. Миграције у Србији 

 Миграциона кретања у ужем смислу представљају пресељавање лица из родног 

места, односно родног краја, завичаја или претходног места боравка у друго место, 

односно место досељења, ново пребивалиште или садашње место боравка.
66

  Постоји 

више подела миграција према типу, међутим за тему овог рада је најзначајнија подела 

према критеријуму државне границе, тако да можемо издвојити два типа: 

1. унутрашње миграције (обављају се унутар државних граница једне земље), 

                                                           
66

 „Вишејезички демографски речник“, Институт Друштвених Наука, Центар за Демографска 

Истраживања, Београд, 1971. стр. 73. 
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2. спољне миграције (врше се преко државне границе једне или више земаља).
67

 

 

4.3.1. Унутрашње миграције у Србији 

 

 

У другој половини 20. века интензиван процес деаграризације и 

индустријализације у Србији су пратиле и миграције, нарочито ка већим 

индустријским центрима. Међутим, у првој деценији 21. века регистрован је пад 

миграција, што је логично ако узмемо у обзир процес депопулације и старења 

становништва. Према процени РЗС-а укупан број становника у Републици Србији 

током протеклих 10 година смањио се за преко 240.000 људи. Иако се број 

становника у градовима повећао за 70.000, у селима је број становника опао за 

преко 310.000.
68

  Свега 26 од 168 општина у Републици Србији одликује 50 или 

више процената досељених према Попису 2011. 
69

 То су општине у најгушће 

насељеном делу државе и уједно привредно најразвијеније. Намеће се јасан 

закључак, привредни развој је фактор који највише утиче на унутрашње 

миграције у Србији. Становништво масовно напушта неразвијене регионе и  

одлази у развијене у потрази за послом и бољим животним условима. Међутим, 

то још више продубљује проблем неравномерног регионалног развоја. Овај 

проблем би требало решити улагањем у привреду неразвијених региона и 

подстицајем становништва да остаје у својим регионима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 Голубовић П., Кицошев С., цит. дело, стр. 133. 
68

 „Миграциони профил Републике Србије за 2011. годину“, Влада Републике Србије, Република Србија, 

2013., стр. 59. 
69 Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 104. 
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Карта 8- Удео мигрантског становништва у укупном становништву по 

општинама/градовима 

 

Извор: Републички завод за статистику, цит. дело, стр. 105. 

 

4.3.2. Спољне миграције у Србији 

 

Спољне миграције имају велики утицај на популационие промене. Велики 

проблем у Србији у последње време представља то што су мигранти углавном млади и 

високообразовани људи. Ово се негативно одражава по већ лошу старосну структуру, 

као и по образовну и економску структуру. Историја емиграције из Србије је почела 

још пре Првог светског рата, тада су се најстарије струје емиграната кретале преко 
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океана, да би се после завршетка Другог светског рата, емиграциони токови 

преусмерили на Европске дестинације. 60-их и 70-их година је била заступљена 

економска миграција гостујућих радника (тзв. „gastarbeitera). Најновије емиграције од 

почетка 90-их па све до данас везане су за емиграцију високообразованих кадрова 

(инжењери разних струка, информатичари, лекари итд.), тзв. „одлив мозгова” . Према 

подацима Светског економског форума, Србија је на 141. месту, од 144 државе, по 

капацитету да задржи своје талентоване младе стручњаке.
70

 Различити су „push” 

фактори подстицали емиграцију и формирање српске дијаспоре.
71

 Три су основна:  

 

1. економски разлози (незапосленост, сиромаштво и неразвијеност локалне 

                   заједнице),  

2. политички разлози (неслагање са преовлађујућом идеологијом), 

3. хуманитарни разлози (избеглице и азиланти са територије некадашње 

СФРЈ).
72

 

 

Према подацима Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону 

процењује се да има око 4 милиона држављана Републике Србије и припадника српског 

народа који живе у иностранству. Процена је рађена на основу података дипломатско-

конзуларних представништава, Српске православне цркве и удружења грађана. 
73

 Они 

живе претежно у САД-у и Канади (1.200.000), потом у СР Немачкој (500.000), Аустрији 

(300.000), у Француској и Швајцарској, по 120.000, а у Аустралији и Новом Зеланду 

живи око 207.000.
74

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70

 http://www.vreme.co.rs/cms/view.php?id=1415655&print=yes 
71

  Према Закону о дијаспори и Србима у региону, дијаспора обухвата држављане Републике Србије који 

живе у иностранству, као и припаднике српског народа, исељенике са територије Републике Србије и из 

региона и њихове потомке (Сл. гласник РС 72/2009). 
72

 Бабовић М., Бобић М., „Међународне миграције у Србији- стање и политике“, Филозофски факултет, 

Универзитет у Београду, 2013., стр. 214. 
73

 „Миграциони профил Републике Србије за 2011. годину“, Влада Републике Србије, Република Србија, 

2013. стр. 30. 
74

 Бабовић М., Бобић М., цит. дело, стр. 216. 
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Табела 15- Структура лица на раду-боравку у иностранству према 

држави у којој раде, односно бораве ( %) 

 

Страна држава 

Године пописа 

1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Аустрија 19,7 23,4 24,9 21,2 22,5 

Немачка 45,8 37,1 25,0 24,8 17,9 

Швајцарска 3,3 9,3 13,9 15,8 13,1 

Француска 13,7 12,5 8,3 6,5 6,5 

Шведска 4,3 4,6 3,7 3,4 3,5 

Земље Бенелукса 1,7 1,6 1,3 2,3 2,0 

Остале европске земље 2,5 2,8 4,3 13,0 16,8 

САД 2,6 2,7 2,7 3,9 4,3 

Аустралија 3,4 2,3 1,9 1,8 1,2 

Канада 1,4 1,4 2,3 2,6 2,0 

Остале ваневропске земље 0,5 1,1 1,2 1,4 1,6 

Непознато 1,1 1,3 10,5 3,3 2,4 

Извор: Станковић В. , „Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији ,Србија 

у процесу спољних миграција.“, Републички завод за статистику, Београд, 2014., стр. 19. 

 

 

Подаци у табели 15 показују да је у 2011. Аустрија постала најпривлачнија 

дестинација за спољне мигранте са наших простора, чији је удео 22,5 % у укупној 

спољно-мигрантској популацији Србије. На другом месту је Немачка (17,9%), која је 

све до овог пописа била водећа земља, на трећем месту је Швајцарска (13,1%) која је 

бележила раст све до 2001. , а затим блажи пад до 2011. и Француска на четвртом месту 

(6,5 %). Од ваневропских земаља је значајно поменути Сједињене Америчке Државе, са 

уделом од 4,3%. Од осталих страних земаља истичу се још Шведска (са 3,5%), Канада 

(са 2,0%) и , у скорије време све више и  Руска Федерација и Мађарска  По Еуростат-

овим евиденцијама у  2011. години је број држављана Републике Србије у земљама ЕУ 

у односу на 2010. годину већи за преко 20.000 људи.
75

 

                                                           
75

 Бабовић М., Бобић М., цит. дело, стр. 215. 
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Карта 9- Лица на раду – боравку у иностранству по европским земљама пријема у 2011. 

години 

Извор: Станковић В. , цит. дело, стр. 44 
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6. Закључак 

 

 

У овом раду су истакнута најзначајнија квантитативна и квалитативна обележја 

становништва Србије као фактора привредног развоја. Анализом ових обележја смо 

дошли до закључка да поред тога што имају велики утицај на привредни развој Србије. 

ситуација је и обрнута, привредни развој, нарочито у прошлости је утицао и на развој 

становништва Србије. Циљ рада је био да се укаже на највеће проблеме и препреке 

демографског и привредног развоја у Републици Србији. 

Пре свега у оквиру старосне структуре се јавља први проблем - демографско 

старење нације, и не само то, већ и неравномерна регионална дистрибуција старог 

становништва. Демографски процес старења је у великој мери утицао на однос између 

економски активног и економски неактивног становништва. Ово је утицало на 

превелики удео пензионера наспрам запосленог становништва. Однос броја пензионера 

и економски активног становништва има утицај на привредни развој јер је директни 

показатељ економске зависности. С обзиром на то да је број запослених све мањи тај 

однос је веома лош и постоји тенденција да ће се наставити јер је већ у 2011. години 

достигао је забрињавајући однос од  1:1. Очекиване промене у старосној структури у 

будућности које ће увећати број пензионера у комбинацији с високом стопом 

незапослености ће утицати негативно на одрживост пензијског система као и на 

буџетски дефицит. 

Један од највећих проблема у оквиру економске структуре становништва 

представља незапосленост. Незапосленост је кључни економски и социјални проблем у 

свим подручјима Републике Србије, нарочито ако уземемо у обзир висок удео младих 

који не могу наћи посао. У оквиру овог проблема се такође истичу и регионалне и 

полне разлике, а и чињеница да образовни систем очигледно није усклађен са 

потребама тржишта рада. Проблем незапослености је довео до још једног проблема 

који све више узима маха а то је „одлив мозгова“. Све више младих и 

високообразованих људи напушта Србију у потрази за послом и бољим животним 

условима и већина нема намеру да се врати. Ово представља велики економски губитак  

када узмемо у обзир да људски капитал у који је доста улагано не остаје у земљи. 

Међутим ово произилази из претходно поменутог проблема нусклађености образовног 

система и тржишта рада и на тај проблем би посебно требало обратити пажњу. 
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На  основу истраживања свих ових демографских карактеристика и структура 

примећују се изражене регионалне разлике. Посебно се издваја Београдски регион који 

је најразвијенији, у њему се налази највећи број високообразованих, највећи број 

запослених, компјутерски писмених итд. С друге стране сви остали региони у Србију 

заостају за њим, а нарочито се истиче Регион Јужне и Источне Србије који је 

најнеразвијенији у сваком погледу. Изузев бројних наведених проблема са којима се 

Србија сусреће, неопходно је посветити посебну пажњу проблему регионалне 

неједнакости. 
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