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На основу резултата Анкете о радној снази Републичког завода за статистику, у трећем 

кварталу 2021. године у Републици Србији је било запослено 2.924.500 лица 1 , 

незапослено 341.500 лица2, а ван радне снаге 2.584.700 лица3 старијих од 15 година. 

 

Стопа запослености на републичком нивоу у трећем кварталу 2021. износила је 50,0%, 

а стопа незапослености 10,5%. 

 

 
 

У односу на исти квартал 2020. године, у трећем кварталу 2021. године повећан је број 

запослених у Републици Србији за 107.700, истовремено број незапослених је такође 

повећан за 36.600. Услед раста запослености и незапослености забележено је 

међугодишње смањење становништва ван радне снаге за -183.900. 

 

У трећем кварталу 2021. године, у поређењу са претходним кварталом, код лица 

старости 15 и више година у Републици Србији дошло је до повећања броја запослених 

за 93.400 (+3,3%) уз истовремено смањење броја незапослених за 10.500 (-3,0%) и 

становништва ван радне снаге за 95.600 (-3,6%). 

 

У оквиру укупне запослености у Републици Србији у трећем кварталу 2021., која је 

повећана за 93.400, формална запосленост је повећана за 36.500, док раст 

неформалне запослености износи 57.000. Највећи раст формалне запослености 

забележен је у секторима делатности Грађевинарство (+25.400), Прерађивачка 

индустрија (+15.300), и Трговина на велико и мало, поправка моторних возила (+12.400). 

Расту неформалне запослености највише је допринело повећање броја запослених у 

сектору делатности Пољопривреда, лов и шумарство (+20.300) и Грађевинарство 

(+15.300). Неформално запослених у трећем кварталу 2021. године било је 431.700, од 

чега 243.900 чине неформално запослени у пољопривреди, а 187.800 неформално 

запослени ван пољопривреде.  

 

Запосленост је највише повећана код лица са средњим нивоом образовања и у 

старосној категорији 55-64 године. 

 

 
1 Запослена лица су лица (старости 15-89 година) која су најмање један сат у посматраној седмици обављала неки плаћени 

посао, као и лица која су имала запослење, али која су у тој седмици била привремено одсутна са посла. 
2 Незапослена лица су лица (старости 15-74 година) која нису обављала ниједан плаћени посао у посматраној седмици, 

активно су тражила посао током четири седмице које су претходиле посматраној седмици и у могућности су да почну да 

раде у року од две седмице након истека посматране седмице. 
3 Становништво ван радне снаге чине сва лица у посматраној популацији (старости 15 и више година) која нису сврстана у 

запослено или незапослено становништво (студенти, пензионери, лица која обављају кућне послове, као и остала лица која у 

посматраној седмици нису обављала ниједан плаћени посао, нису активно тражила посао или нису била у могућности да 

почну да раде у року од две седмице након истека посматране седмице). 

40,9
44 44,9 43,6 42,4

46,1 46,2 44,4 43,2
46,6 47,2 45,5 45,4 47,2 47,6 47,7 46,7 46,3 47,8 47,6 46,3 48,3 50,0

20,3
16,3 14,8 14 15,7

12,7 13,9 15,8 16
12,8 12,1 13,9 13,0 11,1 10,3 10,4 10,5

7,9 9,8 10,7
12,8 11,1 10,5

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кварталне стопе запослености и незапослености становништва старости 15 

и више година у Републици Србији, 2016-2021. (%)

Стопа запослености Стопа незапослености



 

2 

 

Посматрано по регионима, у поређењу са претходним кварталом, у трећем кварталу 

2021. године раст запослености забележен је у свим регионима, а највише је повећан 

број запослених у Региону Војводине, за 43.700, док је најмањи раст броја запослених 

забележен у региону Јужне и Источне Србије (+4.300). 

 

У односу на претходни квартал, незапосленост је смањена у Региону Шумадије и 

Западне Србије (-16.300) и Региону Војводине (-3.600), у Региону Јужне и Источне Србије 

је повећана (+ 9.400), а у Београдском региону је остала непромењена.  

 

 
 

У Региону Војводине је у трећем кварталу 2021. године, према Анкети о радној снази 

РЗС-а, број запослених износио 796.800, број незапослених 76.600, док је ван радне 

снаге било 694.700 лица.  

 

У односу на претходни квартал, број запослених у Војводини је повећан за 43.700 (+5,8%), 

док је број незапослених и број становника ван радне снаге смањен за 3.600 (-4,5%) и 

43.000 (-5,8%), респективно. Истовремено, укупан број становника старости 15 и више 

година повећан је за 40.100 (+4,8%). 

 
Тржиште рада у Војводини, III квартал 2021. године – лица старости 15 година и више 

 Актуелни квартал Претходни квартал 

 
III 2021 

(у хиљ.) 

II 2021 

(у хиљ.) 

промена  

(у хиљ.) 

промена  

(у %) 

Активни 873,5 833,4 40,1 4,8 

Запослени 796,8 753,1 43,7 5,8 

Незапослени 76,6 80,2 -3,6 -4,5 

Ван радне снаге 694,7 737,7 -43,0 -5,8 

 %   

Стопа активности 55,7   

Стопа запослености 50,8   

Стопа незапослености 8,8   

Стопа становништва  

ван радне снаге 
44,3   

 

Стопа активности становништва старог 15 и више година у Војводини у III кварталу 2021. 

године износи 55,7%, што је незнатно мање од стопа активности на републичком нивоу 
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у истом периоду (55,8%). Вишу стопу активности становништва од Војводине имају 

Београдски регион (58,8%) и Регион Шумадије и Западне Србије (57,1%), док се Регион 

Јужне и Источне Србије налази на последњем месту са стопом активности 

становништва од 50,9%. 

 

Стопа запослености становништва старог 15 и више година у Војводини у III кварталу 

2021. износи 50,8%. Испред Војводине се са већом стопом запослености налази само 

Београдски регион (53,6%), док Регион Шумадије и Западне Србије и Регион Јужне и 

Источне Србије бележе нижу стопу запослености (50,5% и 44,1%, респективно). 

 

Стопа незапослености становништва старости 15 и више година у Војводини у III 

кварталу 2021. износила је 8,8%, колико и у Београдском региону (такође 8,8%). Регион 

Шумадије и Западне Србије бележи стопу незапослености од 11,6%, док се најлошија 

ситуација на тржишту рада бележи у Региону Јужне и Источне Србије, са стопом 

незапослености од 13,4% у посматраном периоду.   

 

Стопа становништва ван радне снаге у Војводини у III кварталу 2021. износила је 44,3%. 

Највиша стопа становништва ван радне снаге, старости 15 и више година, у 

посматраном периоду бележи се у Региону Јужне и Источне Србије (49,1%).  

 

 

Популација радног узраста (15-64 године) у Војводини је у трећем кварталу 2021. године 

износила 1.192.200. У контигенту радног узраста, број запослених је износио 770.200,  број 

незапослених 76.100, а ван радне снаге их је било 345.900.  

 

Контигент младе популације (15-24 година) у трећем кварталу 2021. године у Војводини 

бројао је 187.600. Од тога, активно је тражило посао 15.200 младих лица, радно 

ангажованих је било 57.700, а ван радне снаге их је било 114.700. 
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