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На основу резултата Анкете о радној снази Републичког завода за статистику (РЗС), у 

трећем кварталу 2022. године у Републици Србији је било запослено 2.942.000 лица1, 

незапослено 288.900 лица2, а ван радне снаге 2.555.900 лица3 старијих од 15 година. 

 

Стопа запослености у Републици Србији за дати период износи 50,8%, а стопа 

незапослености 8,9%. У трећем кварталу 2022, у односу на трећи квартал 2021. године, 

стопа запослености већа је за 0,8 п. п, а стопа незапослености мања је за 1,6 п. п.  

 

 
 

У трећем кварталу 2022. године, у поређењу са трећим кварталом 2021. године, повећан 

је број запослених у Републици Србији за 17.500 (0,6%), док је број незапослених смањен 

за 52.600 (-15,4%). Услед раста запослености и смањења незапослености забележено 

је међугодишње смањење становништва ван радне снаге за 28.800 (-1,1%). 

 

У оквиру укупне запослености дошло је до повећања формалне запослености, за 36.700 

и смањења неформалне запослености 4 , за 19.100. Формална запосленост ван 

пољопривреде бележи раст од 42.700, док је формална запосленост у пољопривреди 

смањена за 6.100. У оквиру неформалне запослености дошло је до смањења како 

неформалне запослености ван пољопривреде (-13.200), тако и неформалне 

запослености у пољопривреди (-6.000).  

 

Стопа укупне неформалне запослености у трећем кварталу 2022, у односу на трећи 

квартал 2021. године, мања је за 0,7п.п и износила је 14,0%.  

 

У трећем кварталу 2022. године, у односу на трећи квартал 2021. године, незапосленост 

је у Републици Србији смањена доминантно у популацији са средњим и високим 

образовањем, где је број незапослених смањен за 42.800 за годину дана. У мушкој 

популацији, број незапослених је међугодишње смањен за 17.600 (-10,6%), док је број 

незапослених жена мањи за 35.000 (-20,0%). 

 

Стопа дугорочне незапослености такође бележи пад на међугодишњем нивоу. У 

трећем кварталу 2022. године стопа дугорочне незапослености у Републици Србији 

износила је 4,1%, што у односу на трећи квартал 2021. године представља смањење од 

1,1%. 

 
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). 

4 Неформалном запосленошћу сматра се рад у нерегистрованим пословним субјектима, рад у регистрованим пословним 

субјектима без уговора о раду, као и рад неплаћених породичних радника.  
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У популацији младих, узраста 15-24 године, за разлику од укупне популације дошло је 

до смањења запослених за 8,1% (-15.300), и повећања незапослених за 4,2% (2.400), као 

и повећања становништва ван радне снаге, за 0,8% (3.500). 

 

NEET 5  стопа, односно удео младих узраста 15−24 године који нити раде нити су у 

процесу образовања или обуке у укупној популацији младих износила је 13,5% у трећем 

кварталу 2022. године, што у односу на трећи квартал 2021. године представља 

смањење од 4,6 п. п. Код популације узраста 15−29 година, стопа NEET била је на нивоу 

од 15,7% и бележи међугодишњи пад од 4,3 п. п. 

 

Проценат младих лица старости 18-24 године, који су у најбољем случају завршили 

основну школу и нису наставили даље школовање, смањен је за 0,9 п. п. у односу на 

период пре годину дана, и у трећем кварталу 2022. године износио је 5,1%. 

 

Територијално посматрано, Регион Шумадије и Западне Србије се издваја као једини 

регион у коме је дошло до смањења запослености и до повећања становништва ван 

радне снаге. У свим регионима Републике Србије забележен је пад незапослености  и 

то највише у Региону Шумадије и Западне Србије (-20.600). Mеђугодишњи раст 

запослености је највиши у Београдском региону (19.800), а Регион Јужне и Источне 

Србије се издваја по највећем смањењу становништва ван радне снаге (-20.100).  

 

У Региону Војводине је у трећем кварталу 2022. године, према Анкети о радној снази 

РЗС-а, број запослених износио 801.800, број незапослених 63.900, док је ван радне 

снаге било 687.900 лица.  

 

 

  

Стопа активности становништва старог 15 и више година у Војводини у III кварталу 2022. 

године износила је 55,7%, што је ниже од стопе активности на републичком нивоу у истом 

периоду (55,8%). Највишу стопу активности становништва у посматраном периоду има 

Београдски регион (59,8%). На претпоследњем и последњем месту, са стопом 

активности становништва нижом него у Војводини, налазе се Регион Шумадије и Западне 

Србије (55,5%) и Регион Јужне и Источне Србије (51,7%). 

 

 
5 NEET (eнгл. Not in Education, Employment or Training) односи се на особу која је незапослена и не стиче образовање или 

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

2022. износила је 51,6% (за 0,8 п.п. већа него на републичком нивоу). Нижу стопу 

запослености имају Регион Шумадије и Западне Србије (50,1%) и Регион Јужне и 

Источне Србије (45,6%), док Београдски регион бележи највишу стопу запослености од 

55,3%. 

 

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

кварталу 2022. је била најнижа и износила је 7,4%. Затим следи Београдски регион (7,5%) 

па Регион Шумадије и Западне Србије (9,7%), док је најлошија ситуација на тржишту 

рада била у Региону Јужне и Источне Србије, где је забележена стопа незапослености 

од 11,9%.   

 

Стопа становништва ван радне снаге у Војводини у III кварталу 2022. износила је 44,3%. 

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

посматраном периоду забележена је у Региону Јужне и Источне Србије (48,3%), а 

најнижа у Београдском региону (40,2%). 

 

 

Стопа запослености у Војводини од 51,6% у трећем кварталу 2022. године, у односу на 

трећи квартал 2021. године, већа је за 0,8 п.п, а стопа незапослености од 7,4% 

забележила је међугодишње смањење од 1,4 п.п.  

 

 
У трећем кварталу 2022. године, у поређењу са истим кварталом 2021. године, повећан 

је број запослених у Војводини за 5.000 (0,6%), док је број незапослених смањен за 12.700 

(-16,6%). Услед раста запослености и смањења незапослености забележено је 

међугодишње смањење становништва ван радне снаге за 6.900 (-1,0%). 
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Популација радног узраста (15-64 године) у Војводини је у трећем кварталу 2022. године 

износила 1.177.200 (за 15.000 мање мг). У посматраном контигенту радног узраста, број 

запослених износио 772.600 (за 2.400 више мг), број незапослених 63.500 (за 12.600 мање 

мг), а ван радне снаге их је 341.100 (4.800 мање мг).  

 

Контигент младе популације (15-24 година) у трећем кварталу 2022. године у Војводини 

бројао је 185.200 (за 2.400 мање мг). Од тога, активно је тражило посао 16.100 младих 

лица, радно ангажованих је 55.100, а ван радне снаге их је 114.100. 

 
Тржиште рада у Војводини, III квартал 2022. године - лица старости 15 година и више 

 
III квартал 

2022 

Промене у односу на 

претходни квартал 

Промене у односу на 

исти квартал претходне 

године 

 (у хиљ.) у хиљ. у % у хиљ. у % 

Запослени 801,8 14,2 1,8 5,0 0,6 

Незапослени 63,9 -1,8 -2,8 -12,7 -16,6 

Неактивни 687,9 -16,3 -2,3 -6,9 -1,0 

 
%  

промена 

(у п.п.) 
 

промена 

(у п.п.) 

Стопа запослености 51,6  1,0  0,8 

Стопа незапослености 7,4  -0,3  -1,4 

Стопа неактивности 44,3  -0,9  0,0 

 

У трећем кварталу 2022. године, у поређењу са претходним – другим кварталом 2022. 

године, запосленост је у Републици Србији смањена за 11.400 (-0,4%) уз истовремено 

повећање незапослености за 1.700 (0,6%) и смањење становништва ван радне снаге за 

7.400 (-0,3%), што је довело до смањења стопе запослености за 0,1 п.п. и непромењене 

стопе незапослености и стопе становништва ван радне снаге.  

 

У оквиру укупног смањења запослености од 11.400 смањена је и формална и 

неформална запосленост, и то формална запосленост за 1.800, а неформална 

запосленост за 9.700. Формална запосленост ван пољопривреде је смањена (-13.400), 

док формална запосленост у пољопривреди бележи раст (11.700). Иста ситуација је и 

код неформалне запослености, неформална запосленост ван пољопривреде бележи 

пад (-14.200), док нефомална запосленост у пољопривреди бележи раст (4.500). 

 

Посматрано по регионима, у односу на претходни квартал, запосленост је највише 

повећана у Региону Војводине (за 14.200), затим у Београдском региону (за 10.800) док је 

у Региону Јужне и Источне Србије и Региону Шумадије и Западне Србије смањена (за 

25.200 и 11.300, респективно).  

 

У Војводини је, у односу на претходни квартал, број запослених повећан за 14.200 (1,8%),  

док је број незапослених смањен за 1.800 (-2,8%), као и број становника ван радне снаге 

смањен за 16.300 (-2,3%). Укупан број активног становништва старости 15 и више година 

је у Војводини смањен за 4.000 (-0,3%). 
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