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I ПОЛОЖАЈ МЛАДИХ НА ТРЖИШТУ 
РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

2

О општем положају младих на тржишту рада у Републици Србије се може 
најпрецизније говорити на основу података Анкете о радној снази коју 
спроводи Републички завод за статистику. Према последњим подацима 
Анкете о радној снази, у трећем кварталу 2022. године, у Републици Србији је 
било милион и седамдесет и осам хиљада (1,078 милиона) особа старости од 
15 до 29 година. Од овог броја око 547 хиљада је било активно на тржишту 
рада, што значи да су радили или активно тражили посао, док је око 531 
хиљада младих била неактивна на тржишту рада. Како су подаци о стопи 
активности, запослености и незапослености релативни показатељи, о 
положају младих се више може сазнати поређењем са релевантним 
показатељима за укупно радно способног становништво (15+ година).

Стопа активности младих од 15 до 25 година је у трећем кварталу 2022. године 
износила 34,1%, а у кохорти од 15–29 година на тржишту рада је било активно 
50,8% младих. Стопа активности становништва старог 15 и више година је 
износила 55,8%, с тим да је стопа активности мушкараца 63,7%, а жена 48,6%. 
Стопа запослености код младих од 15 до 24 године је 25,4%, а од 15 до 29 
година 41,7%, док је ова стопа запослености код укупног становништва 50,8%. 
Највеће разлике се уочавају у погледу стопе незапослености, и она код 
кохорте од 15 до 24 године износи 25,4%, код младих од 15 до 29 година 18%, 
док је стопа незапослености укупног радно способног становништва била 
8,9%. На основу основних показатеља може се извести закључак да су млади 
на тржишту рада у знатно неповољнијем положају у односу на укупно радно 
способно становништво.
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У циљу основног сагледавања положаја младих на тржишту рада у 
Републици Србији потребно je анализирати апсолутни број и кретање броја 
младих у НЕЕТ положају1  (енг. NEET Neither in Employment nor in Education 
and Training).  У трећем кварталу 2022. године према Анкети о радној снази 
од око 1,1 милион младих између 15 и 29 година старости, њих око 169 
хиљада нити је радило нити се школовало и било на обуци – били су у НЕЕТ 
положају. Ово указује да свака шеста особа у Србији стара између 15 и 29 
година није имала своје место на тржишту рада нити се било како спремала 
за тржиште рада, и представљала је у потпуности неискоришћен људски 
ресурс. Од поменутих 169 хиљада младих у НЕЕТ положају њих 92 хиљаде је 
старости од 15 до 24 године, а око 77 хиљада је старо од 25 до 29 година. 
Упоредиви подаци о НЕЕТ стопи по унапређеној методологији Анкете о 
радној снази постоје од првог квартала 2021. године и серија је веома 
кратка да би се извукао закључак о тренду кретања НЕЕТ стопе.

1 Стопа NEET подразумева учешће лица старости 15–24 године (или 15–29 година) која нису запослена, нису на школовању, 
нити су на обуци, у укупној популацији тог узраста.

15–29 15+

Стопа 
активности

15–29 15+

Стопа 
запослености

15–29 15+

Стопа 
незапослености

50,8%
55,8%

41,7%

50,8%

25,4%

8,9%

Графикон 1. Основни показатељи положаја на тржишту рада

Извор: РЗС, Анкета о радној снази
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II СТРАТЕШКО ОПРЕДЕЉЕЊЕ КА 
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
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Полазећи од стратешких докумената и стратешког опредељења креатора 
економске политике у Републици Србији, са посебним нагласком на 
Националну стратегију за младе за период од 2015. до 2025. године и Стратегију 
паметне специјализације у Републици Србији за период 2020–2027. година, 
закључује се да је један од циљева вођења економске политике унапређење 
услова и подстицаја за бављење предузетништвом, а у оквиру тог циља 
подстицање на омладинско предузетништво.

Тако Национална стратегије за младе препознаје да предузетништво младих 
није адекватно развијено и није довољно препознат допринос предузетништва 
смањењу незапослености младих. На основу препознавања овог проблема у 
оквиру Стратегија дефинише се Посебан циљ 3. који има за циљ да омогући 
подстицајне услове за развој предузетништва младих.  Да је изазов недовољно 
заступљеног предузетништва код младих присутан и у тренутном периоду 
указује и Нацрт документа Стратегија за младе у Републици Србији за период од 
2022. до 2030. године који указује да је смањење стопе младих у НЕЕТ положају 
један од показатеља општег циља Нацрта Стратегије. Додатно, у оквиру 
постављеног Посебног циља 4. жели се удео жена предузетница са 23,1%
из 2019. године повећати на 50%.

Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период 2020–2027. 
година у оквиру дела посвећеног информационо-комуникационим 
технологијама наводи да се шанса Републике Србије огледа у порасту 
заинтересованости младих за ИТ и сличне секторе, који је потребно испратити 
убрзаном изградњом свих елемената предузетничког екосистема, како би такво 
интересовање донело жељене резултате.
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III ПРЕДЛОГ ПОЛИТИКЕ 
ОМЛАДИНСКА КОМПАНИЈА
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У складу са сагледавањем положаја младих на тржишту рада, стратешким 
опредељењима Владе Републике Србије у погледу економског развоја, 
изазовима са којима се суочавају млади на тржишту рада, као и искуству у 
раду и експертизи организација које су израдиле овај документ, а све у циљу 
поспешивања предузетништва код младих, предлаже се мера економске 
политике која дефинише омладинску компанију на следећи начин:

1) омладинска компанија у потпуности користи форму предузетника 
паушалца која је дефинисана у складу са Законом о привредним друштвима 
и Законом о порезу на доходак грађана;

2) подстицаје које има омладинска компанија може користити лице старости 
од 18 до 30 година и то само једном у поменутој животној доби;

3) подстицаји подразумевају рефундацију месечних паушалних обавеза које 
предузетник плаћа и то од стране Министарства финансија/Владе Републике 
Србије/Националне службе за запошљавање/Покрајина/јединица локалне 
самоуправе;

4) подстицаји које има омладинска компанија могу се остваривати најдуже у 
трајању од годину дана од дана оснивања предузетничке радње када 
аутоматски престају, или док приход предузетничке радње кумулативно од 
оснивања не достигне 1.200.000 динара када такође аутоматски престају;
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5) евиденцију о праву на коришћење подстицаја омладинске компаније 
водиће Агенција за привредне регистре у оквиру новоформираног 
регистра (базе);

6) уколико број пријава за коришћење права на подстицаје које има 
омладинска компанија буде већи од предвиђеног броја који пропише 
државни орган, подстицаје најпре остварују незапослена лица старости од 
18 до 30 године, а затим запослена лица исте доби.

ТУМАЧЕЊЕ: Омладинска компанија није нова правна форма, већ користи 
постојећу правну форму предузетника паушалца што омогућава да се 
постојећи закони у Републици Србији не мењају и да не долази до изузећа 
од плаћања пореза. Рефундација паушалних месечних обавеза би се 
вршила из средстава неког од постојећих буџетских корисника и то најдуже 
годину дана и до износа прихода предузетничке паушалне радње до 
1.200.000 динара, а све како би се минимизовале могуће злоупотребе 
омладинске компаније. Кроз имплементацију ове мере економске политике 
млади би било подстакнути на предузетништво јер не би имали препреку у 
виду финансијских средстава која су има потребна за месечне паушалне 
обавезе у првим месецима пословања.
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Мере фискалне политике су један од алата који се користи приликом вођења 
економске политике земље, а које би требало да доведу до унапређења 
положаја групе грађана коју циљају. Самом применом мера фискалне 
политике долази до прерасподеле у оквиру друштва јер мере захтевају 
трошкове спровођења. Kрајњи циљ свих мера економске политике би 
требало да буде раст друштвеног благостања. Тако и предложена мера која 
подразумева дефинисање омладинске компаније на горе наведен начин 
захтева издвајање буџетских средстава на различитим нивоима опште 
државе из којих би се финансирало њено спровођење. Из тог разлога, a са 
циљем анализе предложене мере било је потребно израчунати колики су 
трошкови потенцијалног имплементирања омладинске компаније.

Приликом обрачуна трошкова најпре је било потребно сагледати претходни 
период и број новорегистрованих предузетничких радњи од стране лица 
које предложена мера циља  – млади старости између 18 и 30 година. Према 
подацима Агенције за привредне регистре број ових младих је у 2021. 
години износио око 5,5 хиљада, од чега је било највише предузетничких 
радњи из делатности ресторана и покретних угоститељских објеката (528), 
затим друмског превоза саобраћаја (239), консултантских активности (227), 
услуга припремања и послуживања пића (218) и делатности фризерских и 
козметичких салона (210) .
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Како мера подразумева давања за младе који региструју омладинску 
компанију, а не може се предвидети тачан број омладинских компанија које 
ће бити основане и у којој области делатности; као и то колико ће година 
млади који их оснивају имати, из које општине у Републици Србији ће 
долазити (ово је битно због нивоа развијености општине и зоне општине у 
којој оснивачи живе); било је потребно припремити сценарија како би се 
сазнало колико могу износити трошкови потенцијалног имплементирања 
омладинске компаније.

Пошло се од претпоставке да млада особа има 24 године, што је на половини 
кохорте од 18 до 30 година. Посматране су четири младе особе из општина 
Алексинац (4. ниво развијености), Лознице (3. ниво развијености), Врања (2. 
ниво развијености) и Врачара (1. ниво развијености). Вршене су варијације 
броја омладинских компанија, удела општина по развијености у којима ће 
бити основане као и делатности у којима ће бити основане. Такође, вршене 
су варијације параметра колики ће бити просечан број месеци у којима ће 
омладинска компанија имати новчану помоћ у виду рефундације паушалног 
износа намета који сноси. Уз све наведене варијације, обрађено је 10 
сценарија који показују да годишњи трошак имплементације омладинске 
компаније би могао да износи од 8,5 милиона евра до 33, 4 милиона евра. 
Требало би напоменути да у првим годинама имплементације мере није 
очекивано остваривање сценарија чији годишњи трошак превазилази 10 
милиона евра.
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Сценарио 2

55,8%

Сценарио 8

Сценарио 1

Сценарио 5

Сценарио 7

Сценарио 4

Сценарио 10

Сценарио 3

Сценарио 6

Сценарио 9

 8.507.632 € 

11.137.095 € 

12.761.448 € 

13.965.870 € 

16.705.642 € 

17.015.264 € 

22.274.189 € 

25.522.897 € 

 27.931.740 € 

33.411.284 € 

Графикон 2. Трошкови предложене мере у зависности од сценарија

Извор: Обрачун Аутора
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Сценарио 1: Број младих који региструју омладинску компанију остаће на истом броју као 2021. године; 
расподела удела омладинских компанија по делатностима ће бити иста као 2021. године; омладинске компаније 
ће субвенције у просеку користити 12 месеци; расподела омладинских компанија према општинама и њиховим 
нивоима развијености биће равномерна, месечне обавезе на основу пореза и доприноса делатности које нису 
посебно посматране ће бити једнаке просеку десет најзаступљенијих делатности.

Сценарио 2: Број младих који региструју омладинску компанију остаће на истом броју као 2021. године; 
расподела удела омладинских компанија по делатностима ће бити иста као 2021. године; омладинске компаније 
ће субвенције у просеку користити 8 месеци; расподела омладинских компанија према општинама и њиховим 
нивоима развијености биће равномерна, месечне обавезе на основу пореза и доприноса делатности које нису 
посебно посматране ће бити једнаке просеку десет најзаступљенијих делатности.

Сценарио 3: Број младих који региструју омладинску компанију удвостручиће се у односу на 2021. годину; 
расподела удела омладинских компанија по делатностима ће бити иста као 2021. године; омладинске компаније 
ће субвенције у просеку користити 12 месеци; расподела омладинских компанија према општинама и њиховим 
нивоима развијености биће равномерна, месечне обавезе на основу пореза и доприноса делатности које нису 
посебно посматране ће бити једнаке просеку десет најзаступљенијих делатности.

Сценарио 4: Број младих који региструју омладинску компанију удвостручиће се у односу на 2021. године; 
расподела удела омладинских компанија по делатностима ће бити иста као 2021. године; омладинске компаније 
ће субвенције у просеку користити 8 месеци; расподела омладинских компанија према општинама и њиховим 
нивоима развијености биће равномерна, месечне обавезе на основу пореза и доприноса делатности које нису 
посебно посматране ће бити једнаке просеку десет најзаступљенијих делатности.

Сценарио 5: Број младих који региструју омладинску компанију остаће на истом броју као 2021. године; 
расподела удела омладинских компанија по делатностима ће бити иста као 2021. године; омладинске компаније 
ће субвенције у просеку користити 12 месеци; расподела омладинских компанија према општинама и њиховим 
нивоима развијености биће таква да је удео општина првог нивоа развијености 40%, а остала три нивоа по 20%; 
месечне обавезе на основу пореза и доприноса делатности које нису посебно посматране ће бити једнаке 
просеку десет најзаступљенијих делатности.

Сценарио 6: Број младих који региструју омладинску компанију удвостручиће се у односу на 2021. годину; 
расподела удела омладинских компанија по делатностима ће бити иста као 2021. године; омладинске компаније 
ће субвенције у просеку користити 12 месеци; расподела омладинских компанија према општинама и њиховим 
нивоима развијености биће таква да је удео општина првог нивоа развијености 40%, а остала три нивоа по 20%; 
месечне обавезе на основу пореза и доприноса делатности које нису посебно посматране ће бити једнаке 
просеку десет најзаступљенијих делатности.

Сценарио 7: Број младих који региструју омладинску компанију остаће на истом броју као 2021. године; 
расподела удела омладинских компанија по делатностима ће бити иста као 2021. године; омладинске компаније 
ће субвенције у просеку користити 12 месеци; расподела омладинских компанија према општинама и њиховим 
нивоима развијености биће равномерна, месечне обавезе на основу пореза и доприноса делатности које нису 
посебно посматране ће бити веће за 50% од десет најзаступљенијих делатности.

Сценарио 8: Број младих који региструју омладинску компанију остаће на истом броју као 2021. године; 
расподела удела омладинских компанија по делатностима ће бити иста као 2021. године; омладинске компаније 
ће субвенције у просеку користити 8 месеци; расподела омладинских компанија према општинама и њиховим 
нивоима развијености биће равномерна, месечне обавезе на основу пореза и доприноса делатности које нису 
посебно посматране ће бити веће за 50% од десет најзаступљенијих делатности.

Сценарио 9: Број младих који региструју омладинску компанију удвостручиће се у односу на 2021. годину;  
расподела удела омладинских компанија по делатностима ће бити иста као 2021. године; омладинске компаније 
ће субвенције у просеку користити 12 месеци; расподела омладинских компанија према општинама и њиховим 
нивоима развијености биће равномерна, месечне обавезе на основу пореза и доприноса делатности које нису 
посебно посматране ће бити веће за 50% од десет најзаступљенијих делатности.

Сценарио 10: Број младих који региструју омладинску компанију удвостручиће се у односу на 2021. годину;  
расподела удела омладинских компанија по делатностима ће бити иста као 2021. године; омладинске компаније 
ће субвенције у просеку користити 8 месеци; расподела омладинских компанија према општинама и њиховим 
нивоима развијености биће равномерна, месечне обавезе на основу пореза и доприноса делатности које нису 
посебно посматране ће бити веће за 50% од десет најзаступљенијих делатности.
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– Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2015/22/1/reg

– Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/12/Strategija-pametne-specijalizacije_SR_WEB.pdf

– База података Републичког завода за статистику, Анкета о радној снази

https://www.stat.gov.rs/oblasti/trziste-rada/

–Пореска управа, Калкулатор паушалног пореза и доприноса

https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html

– Агенција за привредне регистре, јавно доступне базе претрага
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