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Увод 

 
Регионалне разлике постоје још од настанка људског друштва и његовог 

организовања у облику држава. Регионалне разлике су у савременим условима живота и 

производње који се одликују развојем нових технологија, развојем масовне производње 

и променом начина и стила живота све више изражене. Регионалне разлике 

представљају и један од облика изражавања неравномерног привредног развоја. 

Регионална неравномерност у степену развијености појединих територија у Републици 

Србији представља један од најкомплекснијих развојних проблема. 

Најдинамичнији друштвени и привредни развој Србија је остварила под 

утицајем индустријализације у периоду после Другог светског рата. Динамичну 

индустријализацију државе пратиле су: трансформација привреде, демографска 

транзиција и процес урбанизације. Динамичан привредни развој током прве три 

деценије друге половине XX века посебно се одразио на промене демографске и социо- 

економске структуре становништва Србије, које су генерисале многе социо-економске 

процесе као што су урбанизација, депопулација и деаграризација. 

У другој половини осамдесетих и почетком деведесетих година ХХ века бележи се 

спор демографски развитак, стагнација привредног развоја, као и повећање 

регионалних разлика између појединих делова Србије услед политичко-економске кризе 

тадашњег комунистичког система. Прелазак из комунистичког у демократско 

друштво, који је пратио и процес трансформације планско-централне у тржишну 

привреду, довео је до формирања великих међурегионалних разлика које се односе на 

демографски развитак, ниво незапослености, структуру привреде, социјалне услове, 

инфраструктуру и проблеме животне средине. 

Проблеми регионалне поделе неког простора су бројни и сложени, отворене су 

многе дилеме и питања. Задатак регионализације огледа се у формирању регија у 

складу са друштвено-економским и културно-историјским развојем. На тај начин 

формиране регије би требало да представљају оквир политике равномерног 

регионалног развоја и основа за превазилажење последица ранијег неравномерног 

просторног, економског и социјалног развоја. Оне би на тај начин биле и предуслов 

равномернијег развоја земље као средства економске политике. 
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У савременим условима треба нагласити да регионализација није само унутрашње, 

већ и спољнополитичко питање. Регионализација је данас услов без којег се не могу 

очекивати прикључење Европској Унији и улажење у токове европских интеграција. 

Предмет овог рада ће бити приказ привреде Србије посматрано са регионалног 

аспекта. На почетку, биће анализирана привредна кретања у Србији, почев од СФРЈ па све 

до данашњег стања. У раду ће бити дефинисан појам „привреда“ и њене карактеристике, 

привредни раст и привредни развој. У другом поглављу ће бити дефинисан појам 

„регионалног развоја“ као и теорије на којима се он темељи. Треће поглавље обухвата 

карактеристике регионалног развоја у претходном периоду, односно, регионални развој 

СФРЈ и СР Југославије. У четвртом поглављу ће бити детаљно анализирани актуелни 

проблеми регионалног развоја Србије кроз демографске и економске карактеристике како 

региона, тако и округа, и у складу с тим приоритети и циљеви који следе. Последње 

поглавље говори о неопходности укључивања Србије у структурну и кохезиону политику 

ЕУ и о ефектима структурних фондова ЕУ на регионални развој Србије. 

На крају треба истаћи да по новом Закону о регионалном развоју који је усвојен 

15. јула 2009. године Републику Србију чине седам региона: Регион Војводине, 

Београдски регион, Западни регион, Источни регион, Централни регион, Јужни регион и 

Регион Косова и Метохије. Следећи степен регионализације су 25 округа као 

административно-територијалне и статистичке јединице. Међутим, с обзиром на нова 

решења Закона о регионалном развоју, степен развијености региона се посматра за: 

Регион Војводине, Београдски регион, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне 

и Источне Србије и Регион Косова и Метохије. У раду, анализа ће обухватити само 

четири региона, а због недостатка података Регион Косова и Метохије неће бити 

обухваћен. 
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1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА У СРБИЈИ 

1.1. Привреда - појам и каракеристике 

 Привреда, у најширем смислу, представља део (подсистем) сваког друштва. Њена 

основна функција је стварање материјалних добара, којима се задовољавају разноврсне 

потребе друштва.         

 Привреда као велики економски систем (као и друштвени) се одликује бројним 

карактеристикама. Велики економски систем је: (1) динамичан, (2) сложен, (3) 

стохастичан и (4) хијерархијски ситем. 

1) Динамичност великог економског система (националне привреде) , произилази из 

чињенице да се сви елементи у систему (варијабле) мењају брже или спорије у одређеном 

времену :  

 Мењају се квалитет и обим фактора од којих зависи стварање друштвеног 

производа у свакој привреди (обим и квалитет радне снаге; обим и квалитет производних 

фондова; обим и квалитет земље, сировина и репроматеријала), 

 Мењају се услови привређивања унутар земље: политичке, привредно-

системске и друге прилике, мења се мотив према раду; мењају се социјални односи, 

социјалне групе, поглед на околину, 

 Врло брзо се мењају међународне околности: кризе у окружењу, 

интеграциони процеси у свету, економска стратегија и политика развијених земаља које 

диктирају економске односе у свету и слично.  

 2) Сложеност великог економског система се дугује великом броју елемената из 

којих се он састоји. Привреда обилује великим бројем субјеката различите величине, 

нивоа развијености, различитих циљева интересовања итд.                                                                                                                  

 У континуитету се дешавају промене у систему, један број субјеката нестаје, а 

други настају, у истим или другим областима деловања (производње, услуга и слично). 

Сложеност привреде се повећава и утицајем из окружења. То окружење може бити                                                                                                                                  

двојако: интерно и екстерно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Интерно окружење привреде су они подсистеми који егзистирају у исто време у 



Регионални аспект привредног развоја Србије 

 

   5 
 

држави. То су на пример, политички, образовни, научни и др. системи. Без привреде ови 

подсистеми друштва не би могли да функционишу, имајући у виду да привреда једина 

ствара друштвени производ директно и финансира остале делове друштва. За интерно 

окружење је карактеристично што њега може да мења сама држава и да га доводи у ниво 

који ће одговарати нивоу развијености привреде и постављеној стратегији развоја. 

Кад је у питању екстерно окружење ту је ситуација много сложенија. Екстерно 

окружење представља, у ствари, економске односе једне земље са свим другим земљама, 

али и друге односе кои индиректно позитивно или негативно утичу на привреду. Екстерно 

окружење је карактеристично и по томе што се на њега тешко утиче. (На пример, цена 

нафте, капитала, технологије и слично, не зависи од земље која то увози, већ од многих 

фактора које диктира светско тржиште или најразвијеније земље у свету). 

Привреда је сложен систем и, због тога, што између ње и њених делова 

(подсистема), као и између ње и других подсистема друштва постоје двостране везе. Од 

квалитета тих веза ће, у многоме, зависити и ефикасност функционисања те привреде. 

3) Стохастичност је карактеристика великог економског система која значи 

немогућност предвиђања свих промена у систему. Ова карактеристика се појачава у 

претходним двема карактеристикама: што је систем сложенији и динамичнији, то је већи 

ризик да измакне контроли или скрене са жељеног правца кретања. 

4) Хијерархичност великог економског система произилази из различитих нивоа на 

коме се налазе поједини системи и подсистеми. То значи да је различита тежина 

доношења одлука код поједих нивоа, а самим тим и последице су различите. 

Хијерархијски односи захтевају и поштовање приоритета у доношењу одлука. То значи да 

примат увек има систем вишега ранга и да, самим тим, свака промена на вишем нивоу 

значи и веће последице по ниже нивое. Познавање хијерархије и приоритета је важно да 

би се конфликност између поједих нивоа, система и подсистема, свела на најмању меру.1 

 

 

 

 

                                                 
1 Аранђеловић З., Глигоријевић Ж. (2008) Национална економија, Ниш, стр. 18. 
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1.2. Привредни раст и развој 

 

Привредни развој је сложен економски процес којим се једна земља постепено 

ослобађа економске неразвијености и сиромаштва, достижући више развојне нивое. 

Привредни развој се састоји из 2. развојне компоненте а то су: привредни раст и промене 

у структури привреде. 

Привредни раст означава повећање националне производње током времена. То 

повећање производње се може изражавати укупно за целу земљу или per capita тј. по 

глави становника. Пошто се број становника током времена повећава, раст производње 

по становнику представља праву меру економског напредовања једне земље (нпр. ако 

се производња у текућој у односу на претходну годину повећала за 4%, а број 

становника за 1%, онда повећање производње по становнику износи 3%). 

Привредни раст је ужи појам од привредног развоја, јер обухвата само промене у 

обиму националне производње. 

Промене у структури привреде се најупечатљивије изражавају кроз промене у 

учешћу појединих делатности у укупној производњи. Њима се прикључују и промене у 

расподели производних чинилаца по тим делатностима, структури увоза и извоза…. 

Поред привредног раста и структурних промена као основних компонената 

привредног развоја, у новије време све већи значај добијају његови социјални 

(обезбеђивање бољег живота већини становништва) и еколошки аспекти. За савремени 

приступ развоја је карактеристично да се човек ставља у центар пажње. Привредни 

развој има смисла само ако омогућава бољи живот већини становништва.2 

 

1.3. Привредна кретања у СФРЈ 

Југославија је после Другог светског рата наследила изузетно неповољну 

привредну структуру. Владајући друштвено – економски односи у Југославији нису 

стварали услове за промену економске структуре земље, јер то није било одлучујуће за 

профите које је убирала домаћа буржоазија у спрези са иностраним капиталом. 

                                                 
2  www.ratko.biz 
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Пољопривреда је и даље била основна делатност, стварајући скоро половину националног 

дохотка у Југославији 1939. године. 

Опредељење, у послератном периоду, за индустријализацију као метод развоја од 

самог почетка значило је и опредељење за интензивно мењање привредне структуре.  

У првим деценијама свог послератног развоја СФРЈ је забележила веома 

импресиван привредни раст. Захваљујући брзом повећању производње Југославија је за 

релативно кратко време ушла у круг средње развијених земаља (њен друштвени производ 

по становнику је достигао светски просек у периоду од 1960-1970. Међутим, проблем 

постоји у чињеници да тај привредни раст није био одржив на дужи рок. Послератни 

период није био хомоген са гледишта динамике привредног развоја. 

У првим послератним годинама у периоду од 1947-1952, друштвени производ се 

просечно годишње повећавао по стопи од 1,9 %. Тада су вршена велика улагања у 

изградњу тешке индустрије и енергетике, чији су ефекти због дугог периода градње 

великим делом регистровани у наредном периоду. 

Период од 1952-1964 (златно раздобље) одликује се изузетно брзим привредним 

растом од просечно 8,3 % годишње. Међутим, иза високих стопа раста постојали су и 

проблеми који су касније довели до успоравања привредног раста. Као најзначајнији 

проблем може се издвојити то што је долазило до структурних диспропорција у 

индустрији, тј. заостајања производње материјала за репродукцију за производњом 

финалних добара. 

Од средине 60-их година стопа раста друштвеног производа се осетно смањује 

и у периоду од 1965-1979. она износи 5,6 % просечно годишње. Иако је стопа раста 

још увек била на задовољавајућем нивоу, квалитет привредног раста се битно 

погоршава. Опада ефективност основних производних фондова, успорава се раст 

запослености, продубљују се структурне неусклађености у индустрији, расте дефицит 

у робној размени са иностранством. Због свега тога СФРЈ користи у великој мери 

иностране кредите у 70-им годинама, чиме се задуженост земље веома повећава. 

Период од 1980-1989. одликује се драстичним успоравањем привредног раста са 

просечном стопом годишњег раста друштвеног производа од свега 0,7 %. У тој истој 

мери се повећавао и број становника, па је друштвени производ по становнику остајао 

непромењен, што значи да је то био период економске стагнације. Корени кризе 
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економског раста у овом периоду су дубоки и потичу из година када је СФРЈ бележила 

високе стопе раста, које нису почивале на здравим економским основама. 

Крајем 80-их година приступа се радикалним променама у привредном, а и у 

друштвеном систему, како би се превазишло тешко економско стање. Међутим, 

очекивани резултати изостају и 1991. године долази до распада СФРЈ, а тиме и 

југословенског тржишта, као и до прекида економске сарадње међу бившим 

републикама.3 

У 1952. години пољопривреда учествује са 1/3 у стварању друштвеног производа, а 

индустрија са нешто више од 1/5. До преокрета долази тек 1961. године када индустрија 

узима примат у структури привреде који се од 1978. године само појачава. Учешће 

пољопривреде у структури друштвеног производа опало је до 1978. испод 14%, што је тек 

41,4%, од њеног учешћа у 1952. години. Истовремено, индустрија је за то време повећала 

учешће за 75,5% 

Мора се додати да су ове бурне структурне промене последица не само високог 

успона индустрије, који је евидентан, већ и одређеног опадања пољопривредне 

производње. Успех и резултати који су постигнути били би још комплекснији и значајнији 

да нису по цену чак и одређеног назадовања пољопривреде. 

У периоду од 1947-1989. друштвени производ југословенске привреде  растао је по 

стопи од 4,9% годишње тј. више је него уседмостручен, док је друштвени производ по 

становника упетостручен, а томе одговара просечна стопа раста од 3,9%. 

Остварени раст наведених агрегата укупне привреде резултат је различитих стопа 

раста појединих делова привреде. По брзом расту се истиче друштвени сектор чија се 

производња у датом периоду увећала за преко десет пута, док је у индивидуалном 

сектору привреде друштвени производ порастао за 2,6%. Посматрано по делатностима 

најбржи раст производње остварила је индустрија чија је производња порасла скоро 

осамнаест пута, док је пољопривредна производња порасла само око три пута. 

Стога је индустрија имала највећи удео у стварању друштвеног производа, док се 

удео у стварању друштвеног производа највисе смањивао у примарним делатностима, 

коке су на почетку учествовале скоро са 45%, а крајем 80-их њихов допринос свео се на 

око 15%. У томе је релативно највеће смањење доживело шумарство, са 4,9% на око 
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0,8%, а апсолутно највећи пад удела имала је пољопривреда од 39% на 14%. 

Најбрже промене у структури привреде извршене су у раздобљу до половине 60-их 

година. 

Почетком 80-их година изједначили су се доприноси индустрије и пољопривреде у 

стварању друштвеног производа, да би се потом, уз апсолутни пораст производње у оба 

сектора, разлика у  динамици и даље испољавала у корист индустрије. 

Поред примарног сектора, смањење удела у структури извора друштвеног 

производа карактерисало је изузев индустрије, и секундарне секторе (грађевинарства и 

занатства). 

Терцијални сектор у целини остварио је раст учешћа у структури извора 

друштвеног производа са 18% на 32%. Наведене промене у глобалној структури извора 

друштвеног производа подстакле су знацајна померања у економској структури 

становништва тј. извршена је његова дезаграризација. 

 

Табела 1. Промене у структури производње (разлике структурних индекса) 

 1952-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 

Идустрија 7,5 5,3 4,3 1,9 

Пољопривреда -2,5 -8,5 -4,0 -1,8 

Остали сектори -5,0 2,9 -0,3 -0,1 

Укупно привреда 7,7 8,2 4,3 1,9 

Извор: Израчунато на основу података из СГЈ 

 

Промене у структури друштвеног производа биле су најинтензивније у периоду 

1952–1960, када се структура привреде помера за 6 поена. То показује да интензивне 

структурне промене коинцидирају и са високом динамиком привреде, израженом кроз 

стопу привредног раста. У целом посматраном периоду од 1952-1980. године структура 

производње се мењала просечно сваке године, по стопи од 0,75, а за то време најбрже 

промене су се дешавале у периоду 1955-1965, када је интензитет промена био око 1%. То 

још потврђује напред изнету тезу да структурне промене, у ствари, погодују брзом расту 

привреде. 
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1.4. Привредна кретања у СР Југославији 

После економске стагнације 80-их година у коју су запале СЦГ заједно са 

некадашњим републикама СФРЈ, почетком 90-их година уследио је период економског 

суноврата. У 1990. друштвени производ ове две земље опада за 7,9%, у односу на 

претходну, а у 1991 за 11,6%. 

У најтежу ситуацију СЦГ доспева 1992. и 1993. Сви облици економске сарадње са 

бившим републикама СФРЈ су прекинути, а Савет безбедности Уједињених нација заводи 

строге стандарде према тадашњој СФРЈ. У 1992. друштвени производ је 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%. Смањивање друштвеног производа праћено је 

опадањем запослености, инвестиција, личних примања и животног стандарда 

становништва. Такође се снижава и спољнотрговинска размена, а насупрот томе цене 

врло брзо расту и долази до разбуктавања хиперинфлације крајем 1992. и у 1993. години 

(у целој 1993. цене су порасле за 116.5 хиљада милијарди %, а само у прве 3 недеље 1994. 

за 313 милиона %). 

Спровођењем ткз. Aврамовићевог програма почетком 1994. сузбијена је 

хиперинфлација и дошло је до умереног повећања друштвеног производа од 2,5%. 

Просечна стопа раста друштвеног производа у периоду од 1994-1998. износила је 4,7% 

годишње. 

Савет безбедности УН обуставио је 1995. године санкције које су СРЈ биле 

наметнуте 1992, а потом их формално укинуо 1. октобра 1996. Међутим, већ 1998. поново 

се уводе санкције СРЈ од стране ЕУ и САД због ситуације на Косову и Метохији. До 

драстичног погоршања економске ситуације у земљи дошло је 1999. под утицајем НАТО 

бомбардовања. Поново долази до опадања друштвеног производа и то за -17,7%. 

Привредни раст у нашој земљи је обновљен већ 2000.године, када је остварена 

стопа раста бруто домаћег производа од 5,2%. После догађаја од 5.октобра стекли су се 

услови за укидање санкција према нашој земљи, као и за укључивање СЦГ у све 

међународне политичке, економске и финансијске организације. Стекли су се услови за 

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



Регионални аспект привредног развоја Србије 

 

   11 
 

показују да су у прве 3 године реформе остварене умерене и опадајуће стопе раста ГДП-а 

од 5,3% (2001), 3,8% (2002) и 2% (2003). 

Према изворима Светске банке, бруто национални доходак по становнику СЦГ 

износио је свега 1.910 америчких $, што нас сврстава у земље са нижим средњим нивоом 

дохотка. 

Према извештају из 1997, вредност ХДИ за насу земљу износила је 0,701, што 

знаци да је СЦГ имала средњи ниво људског развоја. Републички завод за развој је 

израчунао ХДИ Србије за 2000,2001,2002, при чему су добијене следеће вредности: 0,762; 

0,768; 0,775. 

Данас с обзиром на економску и социјалну ситуацију у нашој земљи, привредни 

развој представља императив за нашу земљу. Међутим, поставља се питање какав треба 

да буде тај развој и каквим циљевима треба да служи. Тај развој треба да буде у складу са 

концептом одрживог развоја, који је прихваћен и као циљ ЕУ.4 

 

1.5.  Привредна кретања у Србији 

Привредна кретања у Србији у првих једанаест месеци 2014. карактеришу: 

висок јавни дуг и фискални дефицит, пад тражње, смањење инвестиција и 

успоравање извоза. Економска активност мерена бруто домаћим производом 

забележила је реални међугодишњи пад у првом кварталу 2014. од 0,2% , у другом 

1,3%, а у трећем 3,6%. Процене су да ће пад БДП у 2015. износити око 2% и да ће ниво 

привредне активности на крају 2015, бити реално нижи од вредности БДП у 2008. за 

око 1,5%. 

Физички обим индустријске производње у првих једанаест месеци 2014. 

остварио је међугодишњи пад од 6,5%. Индустријска производња је највише опала 

по основу даљег смањења производње у секторима рударства (15,4%) и енергетике 

(19%). Пад активности забележен је и у прерађивачкој индустрији (2,1%). 

Динамика производње прерађивачке индустрије даје прве назнаке свога опоравка. 

Охрабрујућа је чињеница да је забележен раст производње и извоза у највећој и 

најзначајнијој области прерађивачке индустрије - произвиодњи прехрамбених 
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производа (учешће у укупној прерађивачкој индустрији 23,6%). Велике поплаве, 

ослабљена извозна тражња, као и неповољна хидролошка ситуација током целе 2014. 

године, намећу се као главни разлози за лошије резултате индустријске 

производње. Процењује се да ће укупна индустријска производња у 2014. остварити 

пад од 5% до 6%. 

Приватизација. Настављене су активности на реализацији новог Закона о 

приватизацији. На основу исказаног интересовања потенцијалних инвеститора и 

оцене одрживости пословања, покретање стечајног поступка може се очекивати за 

188 привредна субјекта, у којима је запослено 5.000 запослених. Стратешко 

партнерство планирано је за 22 велика предузећа са више од 23.700 запослених, док 

је модел приватизације продајом капитала предложен за 137 предузећа (7.770 

радника). Око 1/4 привредних друштава која су у претходним годинама била 

обухваћена поступком реструктурирања завршиће у стечају (36 предузећа; 3.100 

запослених). У јануару 2015. године Влада Републике Србије је прихватила понуду 

Есмарк Јуроп Б.В. из Амстердама за приватизацију Железаре. Следе преговори са 

изабраним понуђачем ради закључења уговора о стратешком партнерству. 

Пословна демографија. У периоду јануар-новембар 2014. године укупан број 

привредних субјеката повећан је за 9.068. Однос броја основаних и угашених 

предузећа (нето-ефект) је 1,4:1 и показује да се на сваки угашен привредни субјект 

оснује 1,4 нових, при чему је тај однос повољнији код предузећа (3,5:1) у односу 

на предузетнике  (1,2:1). 

Тржиште рада. У првих једанаест месеци 2014. године радна снага је смањена 

за 1,3%, формална запосленост за 1,5%, а број незапослених за 0,7% на 

међугодишњем нивоу. Просечна нето зарада у истом периоду износила је 44.038 

динар (377 EUR), и њен међугодишњи реални пад износио је 0,4%. 

Робни извоз, изражен у еврима, повећан је за 0,9%, а увоз робе за 0,4% на 

међугодишњем нивоу. Спољнотрговински робни дефицит у посматраном периоду 

смањен је за 0,9% и износио је 3,9 млрд. EUR. Покривеност увоза извозом износила 

је 72,3% и незнатно је већа од покривености у истом периоду 2013. године (72,0%). 

 У првих десет месеци 2014. године платнобилансна позиција земље 

погоршана је у односу на исти период 2013. Дефицит текућег рачуна платног биланса 



Регионални аспект привредног развоја Србије 

 

   13 
 

крајем октобра 2014. износио је 1,6 млрд. EUR и био је за 36,1 мил. EUR већи него у 

истом периоду 2013. У 2014. години очекује се непромењено учешћа дефицита текућег 

рачуна у БДП, око прошлогодишњег нивоа (око 6%). 

Укупан спољни дуг крајем октобра 2014. године износио је 26,4 млрд. EUR, и у 

односу на крај 2013. повећан је за 2,4% (0,6 млрд. EUR). Спољни дуг је повећан 

услед задуживања јавног сектора. Највећи део дуга јавног сектора потиче од 

обавеза према страним владама, Париском клубу, Европској инвестиционој банци 

и Међународној банци за обнову и развој, као и по основу продатих државних 

обвезница деноминираних у еврима. 

Јавни дуг је крајем октобра 2014. године износио 22,3 млрд. EUR, односно 

68,3% БДП. Доношење и доследно спровођење мера фискалне консолидације и 

структурних реформи, као и закључивање аранжмана из предострожности са ММФ-

ом позитивно ће се одразити на оцену страних инвеститора у погледу улагања у 

Србију и пада премије ризика, како би се у наредном периоду обезбедило јачање 

отпорности на екстерне ризике, побољшање привредних кретања и структурних 

привредних промена оријентисаних ка повећању извоза. Очекује се да би раст јавног 

дуга могао бити заустављен до 2017. године, а након тога да би могао уследити и 

његов пад. 

У 2014. остварена је ниска и стабилна инфлација, а њен ниво је упоредив с 

нивоом инфлације карактеристичним за развијене тржишне привреде. Међугодишња 

инфлација у 2014. износила је 1,7%, што је испод доње границе дозвољеног 

одступања од циља (4%±1,5%). Раст регулисаних цена на нивоу године износио је 

1,1%, а базне инфлације 2,3%. Процењује се да ће се инфлација и у 2015. кретати у 

границама дозвољеног одступања од циља (4%±1,5%) и да ће на средњи рок остати 

стабилна на том нивоу.5 

 

 

 

 

 

                                                 
5  Министарство привреде, (2015) Актуелна привредна кретања, Београд, стр. 20 
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2. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

2.1. Дефинисање и појмовно одређење регионалног развоја 

Проблеми регионалне поделе неког простора су многоструки и сложени, присутне 

су различите дилеме и отворена бројна питања. Са појавом просторног планирања у 

савременом свету, и потребом за усмеравањем развоја, организацијом и уређењем 

простора, регионализација се намеће као најадекватнији пут политичко- територијалне, 

али и просторно- функционалне организације. Стога, регионализација као сложен и 

вишестран теоријско-методолошки поступак не представља само интересантну научно-

истраживачку тему, већ и задатак од изузетног друштвено-практичног и развојног 

значаја. 

Пређени пут дефинисања регионализма, од најранијих почетака када је 

ограничаван на локализам и посебну идеологију (а са којом се и данас мање или више 

сусрећемо), до сагледавања његове интегративне функције и снаге, јасно показује како 

могућности или ограничења регионализма зависе од схватања, свеобухватности приступа 

и непристрасног истраживања његових бројних аспеката. Ипак, од појаве регионалног 

концепта па све до данашњих дана, са краћим или дужим одступањима, опстајала је 

идеја која регионализам посматра као двосмерни концепт: примарни циљ регионализма 

проналази се у крајњем продукту интеграције региона. 

Пораст интересовања за питања регионализације иде упоредо са порастом 

индивидуалне и колективне свести о нужности глобалног, а самим тим и усклађеног 

регионалног развоја. Када се говори о практичним циљевима, онда регионализација 

има вишеструко значење. Већина аутора наглашава да би регионализација требало да 

послужи као основа за бољу спознају геопростора, што би био њен општи задатак 

својствен свакој научној активности. Њен специфични задатак, формирање регија у 

складу са садашњим друштвенo-економским и културно-историјским развојем, требало 

би да послужи као оквир за политику регионалног развоја и као основа за 

савладавање последица ранијег стихијног и неравномерног просторног и социо 

економског развоја, односно, као предуслов за просторно усклађенији развој земље, и 

тиме као средство ефикасне економске политике. 
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Сматра се да регионализација омогућује утврђивање битних карактеристика и 

проблема издвојених регија и указује на правце конкретних друштвених акција. 

Треба нагласити и да најновији процеси политичко-територијалних 

реорганизација земаља у транзицији, па тиме и Србије, нису само питање унутрашњих 

чинилаца, већ су у великој мери и спољнополитичко питање. О регионализацији 

(схваћеној у смислу децентрализације управљања, односно као начин административно -

политичко - територијалног организовања путем којег се део функција државе преноси 

на регионални ниво) данас се говори као о услову без којег се не може очекивати 

прикључење Европској унији и улажење у токове европске интеграције. 

Сматра се да је регион, као средњи ниво управљања између државног и локалног, 

једини успешан пут што веће децентрализације, демократских и економских реформи и 

међурегионалне сарадње. Наравно, Европска унија очекује да се регионализација 

спроводи према њеним критеријумима регионалне поделе, како би се осигурала 

међусобна компатибилност територијалних организација земаља чланица (остваривање 

идеје о „еврорегионима“). На тај начин регионализација постаје политичко питање 

прворазредног значаја. 

 

2.1.1. Традиционално схватање региона и регионализације 

Регионализација је посебан вид класификације који подразумева да места или 

подручја чине јединице посматрања, елементе скупа; код тог вида класификације из 

примењеног поступка резултирају региони. Региони треба да се граниче, другим речима, 

јединице регионализације треба да имају општу и непрекинуту границу. 

Регионализација, дакле, обележава издвајање, ограничавање и рашчлањавање 

простора на мање, али индивидуализоване, специфичне целине. Специфичности региона 

произилазе из њихове (различите) структуре. Регион је, условно речено, недељива 

целина, „органски ентитет“ као „генетска јединица“ регион се не може делити на 

мање јединице. Ово би могло да послужи и кас основно руководеће начело регионалне 

делимитације у датој тачки времена, односно за дату сврху њеног одређивања. 

Циљ регионализације је подела државног простора која за дати период омогућује 

оптималну организацију, коришћење и заштиту простора. Регионализација се сматра 
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основом квалитетног просторног планирања и успешне регионалне политике. 

Неки аутори регионализацију по сматрају шире, у функцији оптималног 

националног развоја: „Регионализација је сложен и деликатан поступак просторно 

интегралног, секторски координираног и временски синхронизованог процеса развоја 

утолико пре уколико се тежи остваривању стратешких развојних циљева економске 

ефикасности, социјалне равноправности, територијалне равномерности и заштите и 

очувања животне средине."6 

 

2.1.2. Регион у савременој економској теорији 

За разлику од претходних схватања да повезаност и јачина веза између делова 

слаби са њиховим међусобним удаљавањем, квантна теорија упућује на то да везе и 

утицаји не ишчезавају са даљином. Сваки систем је састављен од већег броја посебних 

система и истовремено део већег система, што ствара различите нивое сложености и 

хијерархије унутар система. То значи да дефиниција одређеног система зависи, исто 

толико од интереса појединог посматрача, колико и од било ког унутрашњег својства 

посматраног бића или ствари. Систем постоји у очима посматрача и ни један поглед 

није потпуно независан. Свакој појави можемо приступити дозвољавајући себи слободу да 

дефинишемо систем у зависности од нашег посебног интереса, а да већи универзум, којег 

је наш систем део, третирамо као спољашње окружење. 

Такође, то значи и да регион морамо посматрати као део у једном, као узорак у 

неодвојивом ткиву односа, који се не може грубим административно–управним одлукама, 

или идеолошко–политичким побудама цепати, издвајати из своје средине. 

Регион мора бити заокружена природно–географска, привредна, историјска, 

етно–културна и цивилизацијска целина, која само тако, у комплетној својој 

индивидуалности може на најбољи начин манифестовати све своје предности, али и 

бити у складу са својим окружењем. Морају се остварити услови потребни да се 

најквалитетније особине неког региона испоље на најбољи могући начин, и потпомогну 

                                                 
6 Ђорђевић, Ј., (1997) „Концепти региона и регионализације у планирању и неке претпоставке њихове 

примене у процесу регионализације“, у: Географска структура и регионализација Србије, Географски 

институт „Јован Цвијић“, САНУ, Београд, стр. 17 
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усклађен развој не само дотичног региона већ и ширег простора чији је он саставни део. 

Чињеница је да регионална проблематика развоја и регионализација постају 

актуелније тек са постигнутим одређеним вишим степеном друштвено–економског 

развоја. Развијене земље света знатно већу пажњу посвећују равномернијем регионалном 

развоју, јер он постаје услов јачег и рационалнијег интегрисања простора. Принципи 

економске ефикасности узимају се заједно са принципима социјалне једнакости и 

заштите животне средине, а један од основних циљева такве политике огледа се кроз 

стратегију смањивања регионалних диспаритета. 

Са практичног становишта, основу за целовито сагледавање овог фундаменталног 

питања налазимо у тумачењу регионализма М. Радовановића као принципа и једног од 

основних приступа познавања и функционалне и политичке организације простора у 

савременим условима растућих диспропорција и све дубљих поларизација човечанства. 

Полазећи од несумњиве сагласности „логичке и онтолошко–гносеолошке спреге 

регионализма и просторно–диференцијалног и регионално–структурног испољавања 

географске стварности у свим њеним појавним облицима“, регионализација се намеће као 

најадекватнији сложен систем метода (поступака) помоћу којих се „упознају, 

разоткривају, моделују и конструишу целовити територијални системи–региони, као 

типолошке категорије и појаве уникатног карактера“. Регионализацијом се разоткрива, 

наглашава аутор, „не само објективна природно–географска издиференцираност 

територије..., већ и особености просторно–функционалне интеграције, спајања и 

прожимања, изоловања и одвајања, транзитне везе, полови развоја, традиционалне везе и 

њихово прожимање у измењеним друштвеним и технолошким условима..., историјске 

целине, културно–цивилизацијске и етно–географске разлике, итд.7 

Ако посматрамо привредни развој као део јединственог развоја, можемо 

закључити да је он условљен регионалним развојем, који се под утицајем многих 

чинилаца одвија као неравномеран развој. Проучавањем регионалног развоја, као 

непобитна се намеће чињеница да заправо, та неравномерност представља основни извор 

развоја. 

                                                 
7  Радовановић, М., (1993/94) „Регионализам као приступ и принцип и регионализација као пос- тупак у 

функционалној организацији географског простора са неким аспектима примене на Републику Србију“, 

Зборник радова, Географски институт „Јован Цвијић“, САНУ, Београд, стр. 44 – 45. 
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Опште стање у привреди никад није у потпуној равнотежи, тако да је 

неравномерност привредног развоја стална. Она представља базу развојног процеса целе 

привреде, тако да се она са економске стране гледишта сматра као оправдана. Исто тако, 

она може постати и економски неоправдана. Наиме, та неравномерност може 

попримити велике размере и условити појаву бројних поремећаја у структури привреде, 

тј. може довести до настанка читавог низа економских неједнакости тзв. структурног 

типа, које врше негативан утицај на привредни развој и доводе до стагнације и 

назадовања у том развоју.8 

Зато је потребно да свака земља утврди стратегију привредног развоја, тј. да 

одреди и успостави одређену међурегионалну структуру своје привреде. На тај начин 

се може обезбедити велика рационалност која представља основни услов за успешност 

привредног развоја. 

Један од најчешћих облика привредног развоја у коме се јавља неравномерност 

представља степен привредне развијености појединих региона у оквиру једне државне 

територије. Регионалне разлике увек постоје, чак и у економски развијеним земљама и 

оне су углавном везане за развој индустрије. Уколико су регионалне разлике превише 

изражене то значи да је у територијалној структури привреде дошло до одређених 

поремећаја у структури. Тада се морају спровести одређене мере и створити оптимални 

услови за благовремено отклањање тих поремећаја, тј. мора се приступити ублажавању 

регионалних разлика, као и њихово свођење на минимум који је друштвено 

прихватљив. 

Модели регионалног развоја могу бити: 

МОДЕЛ ЕКСПОРТНЕ БАЗЕ. Тврдња да је регионални развој зависан од 

способности региона да производи добра и услуге за експорт у друге регионе, довела је 

до модела који наглашава улогу „експортне базе“. Према Хојту (Hoyt H., 1939) 

основни raison d’etre једног града или региона је у услугама које он пружа изван 

својих граница. Експортно оријентисане индустрије, које остварују продајом нову 

вредност, доносе капитал, и тако подстичу развој свог региона или града, називају се 

базне (complex-forming industries), док се локално оријентисане индустрије, које раде само 

                                                 
8  Росић, И., Глигоријевић, Ж., (2001)  Регионални развој Југославије, Економски факултет у Нишу, 

Ниш, стр. 6. 



Регионални аспект привредног развоја Србије 

 

   19 
 

за унутрашње тржиште региона или града називају небазне или услужне (complex-serving 

industries). Базна (доходовна) компонента не зависи толико од локалних активности 

(пасивних веза) колико од екстерних услова, доступности и потражње интеррегионалног 

тржишта (активних веза). За одређивање базне компоненте углавном се користе две 

променљиве–доходак и радна снага. Модел експортне базе сугерише да већи експортни 

потенцијал узрокује виши степен економског раста региона, а тиме се продубљује јаз 

између њега и региона мање богатих експортним добрима и услугама. 

МОДЕЛ ЕКСТЕРНИХ ЕКОНОМИЈА има више варијанти. Најзначајнији је 

Мирдалов модел кумулативно-кружне узрочности. Он приказује регионални развој као 

кумулати- вни процес, који се састоји из више циклуса у виду повратне спреге. 

Принцип је да локализација нове индустрије изазива мултипликативни ефекат–једно 

радно место у изворном сектору ствара друго у другом. Тако се повећава друштвено 

богатство. Оно омогућује опремање јавном инфраструктуром и услугама, и све то 

коначно, чини регион атрактивнијим за производњу у следећем периоду. То привлачи 

становништво, инфраструктуру, услуге итд., што делује као фактор агломерације. 

Агломерација са своје стране привлачи друге индустрије, и тако се круг понавља. 

Услед кумулативне узрочности долази до кретања богатства из сиромашнијих у 

богатије регионе. Мирдал ту појаву назива „поларизационим“ (backwash) ефектом, јер 

она повећава јаз између богатих и сиромашних региона. 

Преливање капитала обрнуто, из богатих у сиромашне регионе, Мирдал назива 

„trickle-down“ или „spread“ ефекат. Овај ефекат се јавља када у региону са експанзивном 

производњом расте потражња за природним ресурсима и пољопривредним производима 

из слабије развијених региона. Преливање капитала стимулише ширење технологије и 

активира процес кумулативне узрочности у слабије развијеном региону. Тако се шири 

процес индустријализације и економског развоја. Мирдалов модел указује да просторне 

разлике у богатству обично настају у току економског развоја услед ендогених чинилаца. 

Његов основни принцип добро објашњава поделу између развијених и земаља у 

развоју. Наиме, техничке промене унапређују продуктивност фактора, ниво дохотка и 

степен развоја у богатим земљама. Та неравнотежа се кумулативно повећава, због чега 

технолошки напредне државе привлаче све мобилне и ретке ресурсе из недовољно 

развијених држава. Тако се акумулација и квалификовани кадрови не селе из богатих 



Регионални аспект привредног развоја Србије 

 

   20 
 

у сиромашне, него из сиромашних у богате државе. Тако се међународна неједнакост 

продубљује, неразвијеност расте. 

МОДЕЛ ПОЛОВА РАЗВОЈА. Франсоа Перу је (1955) дефинисао полове развоја 

као „пропулзивне“ индустрије које се карактеришу високим нивоом технолошког 

развоја, рентабилношћу и ефикасношћу инвестиционих улагања, натпросечном стопом 

раста производње, продуктивности и запослености високостручног кадра. 

МОДЕЛ ДИФУЗИЈЕ ИНОВАЦИЈА дефинисао је Торстен Хегерстранд у вези са 

ширењем научно-техничких иновација и локализацијом центара или генератора тих 

иновација. 

МОДЕЛ „ЦЕНТАР-ПЕРИФЕРИЈА“. Фридман (1961) тражи објашњење природе 

релативног размештаја богатих и сиромашних региона. По том моделу, свет се дели на 

развијени „центар“ и заосталу „периферију“, између којих је „полупериферија“ која може 

бити у успону или опадању. По правилу региони „центра“ су креативни, иновативни 

региони, „полупериферни“ региони су адаптивни–више примењују старе иновације 

него што генеришу нове, и „периферни“ региони су конзервативни у погледу 

прихватања иновација. 

 

2.2. Развој теоријске мисли о регионалном развоју 

 

У поређењу са другим теоријским дисциплинама, теорија регионалног развоја се 

појавила са малим закашњењем. Разлози за то могу се наћи: у економском самотоку, 

флексибилности цена, потпуној мобилности и дељивости производних фактора, 

слободној конкуренцији, аутоматском нивелисању регионалних разлика, ставу да 

регионални размештај опредељују ванекономски фактори, ставу да регионални развој 

не садржи елементе  економске  рационалности,  ставу да  се  регионални  развој  налази  

у сфери друштвено-политичких односа и критерија и сл.9 

Томе су, свакако, допринеле и владајуће теорије концепције класичне школе, 

које су биле носиоци развоја грађанске економске мисли током друге половине XIX 

века, па све до тридесетих година XX века. Теоретичари класичне школе занемаривали 

                                                 
9  Османковић, Ј., (2001) Регионална теорија и пракса, Бета, Сарајево, стр. 11. 
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су регионални аспект, као да он не постоји, или су га прећутно уклапали у оквиру својих 

концепција.10 

Интересовање за изучавање регионалног развоја побудиле су регионалне разлике, 

које су се манифестовале кроз широке територијалне деформације (депресивна подручија, 

суперконцентрација, конфликти центар-периферија, доминација и сл.), чије слободно 

пуно деловање економских законитости није само по себи решавано. Енглеска као прва 

либерално-капиталистичка привреда, доживљава оштру регионалну диференцијацију, и 

тиме је прва прибегла државној интервенцији. 

Све теорије можемо поделити у три групе: 

 Теорија полова раста, 

 Теорија специјализације и производних комплекса, и 

 Остале теорије (Теорија локације, Неокласична грађанска економска доктрина, 

Теорија кружне кумулативне узрочности и Доктрина извозне орјентације региона). 

 

2.3. Теорија полова раста и полова развоја 

Основна научна поставка концепта полова раста је да се економски развојни 

ефекти испољавају формирањем и функционисањем мреже више међусобно зависних 

жаришних тачака различитих величина, снага и интензитета деловања системом 

децентрализоване концентрације. Концепт полова раста није занемаривао конкретне 

социоекономске системе земаља у оквиру којих се одвијају процеси поларизације. 

Изворно, овај концепт имао је за циљ да опише и објасни анатомију економског раста 

али у апстрактном економском простору. То је наравно изазвало критичке опаске које су 

допринеле да се концепт накнадно доради, односно прошири па и преоријентише ка 

усвајању и проблема везаних за системе управљачких механизама и регионалног 

планирања. 

Средином шездесетих година у оквиру теоријских разматрања неравномерног 

регионалног развоја појавио се у Француској посебан приступ, познат под појмом теорија 

полова раста. Родоначелник теорије је француски економиста Франсоа Перу (Francois 

                                                 
10  Росић, И., (2003) Национална макроекономија – раст, структура и функционисање, Економски факултет 

Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, стр. 472. 
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Peroux) који је научним разматрањима и анализом узрока и последица економског 

раста објаснио његово секторско неуравнотежно понашање и испољавање у пракси 

пратећи динамизам структурних промена привреда развијених земља. 

Разрађени концепт неуравнотеженог економског раста препознатљив је по појму 

пола развоја. Заснован је на становишту да се процес економског раста не појављује 

свугде, истовремено и равномерно, него у појединим тачкама, односно половима развоја 

различитим интензитетом, ширећи се различитим каналима и као такав изазива крајње 

ефекте на целокупну привреду. Перу сматра да се економски раст одвија и испољава 

поларизационо и да делујуће снаге развоја обликују тенденцију нагомилавања 

привредних активности стварајући мреже жаришних тачака раста различитог 

интензитета и времена трајања. 

Суштина теорије полова раста своди се на објашњење да су токови економског 

раста неравномерни и да се раст не може подвести под правила стационарне равнотеже. 

Полазиште таквог става налази се у теоријама о иновацијама и великим фирмама, при 

чему је од посебног значаја активност и деловање предузетника као носиоца и креатора 

иновација. 

 

2.4. Доктрина извозне оријентације региона (еxport based теорија) 

Еxport based теорија полази од одлучујућег значаја извоза регионалног развоја. 

Ова теорија сматра да је извозна орјентација фактор који ствара и покреће развој 

региона. Све делатности унутар региона деле се на оне које служе подмиривању 

потреба становништва унутар региона и оне које извозе из региона. Ове друге 

активности имају одлучујући значај за регионални развој и називају се базичним. 

Економске анализе које се темеље на овој теорији пажњу концентришу на кретање 

националне финалне потрошње за коју се може предвидети да ће утицати на пораст 

извоза регије.11
 

Апострофирајући значај извоза за развој региона Даглас Норт (Douglass North 

1920.) претпоставља директну зависност „резиденционалних од извозних активности“. 

На пример, уколико је тај однос 1:1, то значи да ће повећање извоза да проузрокује 

                                                 
11  Османковић, Ј.,цитирано дело, стр. 33. 
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једнако повећање резиденционалних (унутрашњих) активности. Да ли је ова 

функција константна на свим нивоима привредног раста није истакнуто.34 Односи 

унутар регије су у другом плану, као и неки аспекти међурегионалних функционалних 

веза. Регионе дели, зависно од токова улаза и излаза роба и услуга из региона, на: 

 Активне регионе, а то су они региони који имају вишак извоза роба и 

услуга над увозом, 

 Пасивне регионе, а то су они региони који имају вишак увоза роба и 

услуга над извозом, 

 Уравнотежени региони, а то су они региони који имају једнак увоз и извоз  

роба и услуга датог региона. 

Резиме саме теорије извозне орјентације се огледа у следећем:12
 

 Економски раст у региону се посматра као директно зависна функција 

извоза региона, 

 Према доктрини извозне орјентације региона, не постоји постепени развој 

одређеног подручја, већ неразвијени региони могу одмах прећи у терцијални сектор, 

 Једностраност ове теорије огледа се у једностраном приступу у разматрању 

само фактора који одређују извозну орјентацију региона, док се други аспекти развоја 

занемарују,и 

 Ова теорија нема изграђен концептуални апарат, тако да је и методолошки 

ограничена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12  Росић, И., цитирано дело, стр. 517. 
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3. КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА У 

ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ 

3.1. Карактеристике регионалног развоја у СФРЈ 

У свим плановима развоја друге Југославије (СФРЈ), питања регионалног развоја су 

заузимала врло високо место у рангу приоритета. То је и разумљиво ако се зна да су 

историјско наслеђе и дугорочно невођење рачуна о регионалном развоју учинили и 

Југославију типичним историјским примером: развијени север (изнад Саве и Дунава) и 

мање развијени (неразвијени југ). У Југославији су економски региони коинцидирали са 

административно политичким јединицама, о чему К. Михајловић каже: „Ове друштвено-

политичке јединице су се афирмисале као региони коинциденцијом више фактора, као 

што су: федерално уређење, постојање регионалних влада, вишенационални састав који се 

приближно поклапа са политичко територијалном поделом, историјски услови, различите 

социо-економске структуре итд.“ 

Уз све предности овакве дефиниције региона временом су се појавили и одређени 

недостаци који се нарочито манифестују у: 

 Израженој тенденцији вођења самосталне развојне политике, 

 Прерастању економских компентенција у државне и на нижим нивоима 

(нпр. у покрајинама Косово и Метохија и Војводина), 

 Невођењу у склад економских потенцијала, нивоа развијености и поделе 

рада-настоојање да произодесви све, што је имало негативан одраз на привредну 

структуру, 

 Недовољној економској повезаности између региона. 

Без обзира на ова ограничења и у стручној литератури, а и у званичној политици, 

фигурирала су четири развијена подручја ( Словенија, Хрватска, Војводина и централна 

Србија) и четири неразвијена ( Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Косово и 

Метохија). 

 Одмах напомињемо да је централна Србија, по највећем броју показатеља, била 

испод просека земље као целине, а нарочито испод просека осталих развијених региона. 
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Друга напомена би се односила на хетерогеност у развоју свих региона у претходној, 

другој Југославији: као што су у неразвијеним регионима постојале мање регионалне 

целине (субрегиони), везане углавном за веће градске центре, које су се по највећем броју 

показатеља могле убројити у групу развијених, исто тако је у оквиру развијених постојао 

одређени број субрегиона који су, из различитих разлога, били неразвијени. 

 Што се тиче метода регионалног развоја, био је прихваћен исти за све, а то је 

индустријализација. Други метод развоја су миграторна кретања о коме у нашој теорији 

постоје опречна мишљења. 

 Када је реч о првом методу – индустријализацији, може се констатовати да је он 

спровођен без одређивања приоритета (није се водило довољно рачуна о укупним 

условима у конкретном региону), па је развој текао управо онако како је унапред 

констатован – сви су развијали све. 

 Миграторна кретања су се, у целини, одвијала у правцу југ-север. У овом процесу 

је владала стихијност. Миграција се одвијала према великим градским центрима, а поред 

економских  врло су били изражени и неки други разлози, пре свих, међунационални 

односи и национални притисци. Миграције су, због тога, уместо позитивних економских и 

других ефеката, имале, у ствари, негативне последице посебно у виду демографске 

неравнотеже.  

 Што се тиче финансирања регионалног развоја и оно се прилагођавало променама 

у укупном привредном систему. Више од једне деценије после рата развој неразвијених је 

финансиран централно, као и остале инвестиције, из буџета. Почетком 60-их година 20. 

века механизам за финансирање неразвијених региона се ослањао на два извора: Прво, 

уводи се Фонд федерације за развој недовољно развијених република и покрајине Косово 

и Метохија, који је институционално опстао све до растурања Југославије; додуше, 

притицање средстава у Фонд после 1980. године било је све нередовније, да би крајем 80-

их година било симболично. Други вид финансирања, посебно после уставних амандмана 

1971. и устава 1974. године јесте тзв. удруживање рада и средстава. Овим механизмом 

било је предвиђено да развијени региони граде објекте на територији неразвијених 

република и покрајине Косово и Метохија и да, на тај начин, повећају могућности 

остваривања дохотка матичног предузећа, а уједно се помагало и неразвијеним регионима. 
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Табела 2. Основни показатељи регионалних односа у СФРЈ 

  СФРЈ БиХ 
Црна 

Гора 
Хрватска Македонија Словенија 

Србија 

Укуп. Цент. Војв. Кос. 

Прираштај 

становништва 

1948 
12,1 18,8 17,1 7,3 15,2 7,7 12,0 11,4 9,4 20,9 

1961 

1971 
8,5 9,4 9,6 3,3 14,9 8,6 9,3 7,6 3,8 24,1 

1981 

Учешће пољ. 

у укупном 

стандарду 

1948 67,2 71,8 71,6 62,4 70,6 33,1 72,3 72,4 68,1 80,9 

1981 19,9 17,3 13,5 15,2 21,9 9,4 25,4 27,6 19,9 24,6 

Друштвени 

производ 

1948 100 80,6 82,5 104,5 71,6 155,5 98,8 100,0 
116,

0 
49,3 

1981 100 63,1 71,8 122,6 71,0 190,0 94,9 101,5 
125,

0 
30,3 

Учешће 

основ. сред. 

друштвеног 

сектора 

1952 100 13,2 0,8 27,3 4,0 20,3 23,0 23,8 8,7 1,7 

1981 100 14,7 3,0 26,0 5,9 16,7 21,2 21,2 9,8 2,8 

Извор: Израчунато на основу података из СГЈ, разне године 

 

На основу презентираних података, као и ширег увида у резултате регионалног 

развоја претходне Југославије, могу се дати следеће оцене:  

1) Регионални развој у целини, а посебно развој неразвијених региона у СФРЈ, 

заузимао је значајно место у свим документима: од устава и закона, преко средњорочних 

планова, опредељења партијских форума, па све до формирања посебних институција за 

подстицај неразвијених региона. Операционализација постављених циљева била је далеко 

испод нивоа опште постављених циљева и задатака. Тако, нпр. код финансирања 

неразвијених региона средства су преношена директно у у надлежност органа 

неразвијених република и покрајине Косово и Метохија. Та средства су неадекватно 

коришћена, тако да је ефикасност инвестиција у овим подручјима била далеко испод 

нивоа развијених региона. Један део средстава је трошен за остваривање циљева који 

немају везе са повећањем благостања становника неразвијених региона.  

2) Релативно динамичан развој, нарочито у прве две и по деценије после Другог 

светског рата, повукао је и развој неразвијених региона. Релативно брз раст друштвеног 
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производа довео је до значајних промена у његовој величини у недовољно развијеним 

подручјима, тачније у свим овим подручјима се повећао за 6,5 пута у просеку  у периоду 

1948-1980. године или: Косово и Метохија и Босна и Херцеговина су имале увећање 

друштвеног производа за 6,4 пута, Црна Гора за 6,5 пута и Македонија за 7,8 пута. 

3) и поред одређеног општег напретка, главни циљ регионалног развоја – превазилажење и 

сужавање регионалних разлика – у претходној Југославији није остварен. По многим 

мерилима дистанце у регионалној развијености су се и повећале. То се нарочито односило 

на повећање дистанце у развијености између најразвијенијег региона (Словеније) и 

најнеразвијенијег (Косово), где су поред развојних и неки ванекономски фактори 

допринели да резултати буду тако негативни. 

 Оно што се раније у званичној политици, па и у литератури, није истицало јесте 

релативно заостајање Централне Србије, у односу на остала развијена подручја. То 

заостајање би било још веће ако би се упоредили укупни потенцијали и постигнути 

резултати. 

4) Постоји низ фактора који су условили негативне трендове у регионалном развоју 

друге Југославије. 

 У највећем броју анализа на прво место се ставља недовољан обим инвестиција и 

њихова неадекватна структура у неразвијеним регионима. Тај узрок сигурно стоји, али је 

још већи разлог везан за неефикасност уложених инвестиција. Та неефикасност је делом 

објективно условљена, али је много више потенцирана неадекватном употребом 

инвестиционих средстава, нарочито после 60-их година, када су сами неразвијени региони 

одлучивали о употреби инвестиционих средстава. 

 Неостваривању циљева регионалног развоја, у великој мери, су допринеле и честе 

промене у привредном систему и економској политици. Поједини делови привредног 

система директно су ишли на штету неразвијених региона (систем цена и систем 

проширене репродукције) 

5) један од битних разлога неадекватних резултата регионалног развоја је у основи 

неекономски, али је био врло присутан, посебно после уставних промена 70-их година. 

Допуштање не само самосталног, већ и аутархичног развоја република, па чак и покрајина 

потрханило је апетите о самосталности (разграђивање Југославије је почело већ тада). 

Уместо комплементарног развоја сви су развијали све, па је на нивоу земље дошло 
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мултиплицирања поједих капацитета. Томе су ишла на руку и поједина уставна решења: 

поред сопствених органа власти све републике и покрајине имале су и своја јавна 

предузећа (ПТТ, ЖТП, и сл.), па чак је свако имао и своју народну банку. Ако се томе дода 

подржавање сепаратизма на Косову, праћеног политиком демографског бума шиптарске 

националне мањине и многа мешетарења иностраних фактора, онда је јасно, да уз све 

претходне напоре, коначни резултати регионалног развоја и нису могли бити бољи.13 

 

3.2.  Регионални развој СР Југославије 

Распадом СФРЈ многи проблеми из домена привредног развоја и привредног 

система остали су отворени и нерешени. Један од њих, свакако, налази се у области 

регионалног развоја новонастале државе. 

Проблеми регионалног развоја у СР Југославији су били бројни и доста сложени. 

Манифестовали су се првенствено у израженој територијалној неравномерности нивоа 

развоја, структурним неусклађеностима, материјалним ограничењима, неусавршеним 

институционалним решењима и неповољним демографским токовима. Проблеми 

регионалног развоја последњих година „утопили“ су се у општу економску кризу земље и 

потиснути су у други план. Осиромашена привреда и становништво, драстичан пад стопе 

привредног раста, економска изолација од стране међународне заједнице и мноштво 

других економских и политичких проблема, додатно су отежавали решавање питања 

регионалног развоја СР Југославије.14 

3.2.1. Глобалне регионалне карактеристике СР Југославије 

Савезна Република Југославија је у целини, а и по федералним јединицама била 

испод просека развијености претходне Југославије. Мерено per capita друштвеним 

производом у 1989. Години, Србија је била на нивоу 88%, а Црна Гора на нивоу 71% 

претходне Југославије. Црна Гора у целини и Косово и Метохија су третирани као 

                                                 
13  Аранђеловић З., Глигоријевић Ж.,цитирано дело, стр. 163-167 
14  Веселиновић, П.; Регионални развој СР Југославије – краткорочни и дугорочни аспекти, Зборник 

радова“Регионални развој и демографски токови балканских земаља“ Економски факултет, Ниш, 2005, стр. 

53 
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неразвијени региони у оквиру СФРЈ.15 

СР Југославија се састојала из четири макроекономска региона: Централне Србије, 

Црне Горе, Војводине и Косова и Метохије. 

Димензије регионалног развоја у истакнутој политичко-територијалној подели 

морају се сагледавати полазећи од свих предности и недостатака прилаза регионалном 

аспекту развоја у претходном периоду, имајући у виду да је драматичним променама с 

почетка 90-тих година битно измењен амбијент земље у целини и њено међународно 

окружење. У наставку ће нешто ближе бити истакнуте специфичности сваког региона 

понаособ имајући у виду неке основне параметре степена развијености њихових 

привреда.,  

 На територији Централне Србије живело је преко половине укупног становништва 

СР Југославије. Посматрано са учешћем основних средстава, могли бисмо рећи да се овај 

регион налазио у одговарајућој равнотежи, јер у основним средствима је учествовао са 

56%. 

 Имајући у виду кретање друштвеног производа, бележио је тенденцију опадања, 

нарочито од почетка деведесетих година, али се он у овом региону још увек задржавао у 

границама националног просека. 

 Посебна специфичност региона Централне Србије су и све израженији ефекти 

поларизације у већим градовима (Београд, Ниш, Крагујевац, итд.) што је доприносило 

продубљивању структурних неусклађености. 

 Посматрана као регион, Војводина по нивоу економске развијености, спада у сам 

врх у СР Југославији, иако је по дефиницији најближа депресираним регионима. 

Почетком деведесетих година Војводина је имала нешто више од два милиона становника 

и учествовала је са 19,3% у укупном становништву СР Југославије. 

У већини економских показатеља Војводина је као регион изнад националног просека. 

Због својих природних специфичности Војводина је регион са високим учешћем 

пољопривреде у формирању друштвеног производа. 

 Косово и Метохија као регион, имао је нешто мање од два милиона становника и 

учествовао са 19,0% у укупном становништву земље. Овај  је регион спадао у групу 

неразвијених региона са свим економским показатељима знатно испод националног 

                                                 
15  Извор: Аранђеловић З., Глигоријевић Ж.,цитирано дело, стр. 170 
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просека. 

 Узета као регион у СР Југославији, Црна Гора је значајно мања од осталих по броју 

становника. С обзиром да је у већини економских индикатора Црна Гора била испод 

националног просека, можемо закључити да је овај регион спадао у групу неразвијених 

региона. Црна Гора ни у једној релевантној економској (и неекономској) величини није у 

новој Југославији била заступљена са више од 10%. Почетком деведесетих година Црна 

Гора је остваривала око 80% од југословенског просека per capita друштвеног производа. 

 Анализирајући развијеност економских региона, могло се приметити одсуство 

јасно конципиране територијалне поделе рада и одговарајућег споја глобалног и 

регионалног развоја уз недовољно вођење рачуна о компаративним предностима 

појединих региона, представљало основно обележје регионалног развоја СР Југославије. 

И поред тога што је у дужем временском периоду, развој неразвијених подручја 

представљао један од стратешких циљева развојне политике, у пракси се ти резултати 

нису остварили. Наиме, поларизација је перманентно вршена у корист северних – 

развијених региона.16 

3.2.2. Разлике у развијености општина 

Разлике у развијености општина биле су још веће него што су приказане разлике, 

када регионе посматрамо као целине. 

  Мерено друштвеним производом по становнику однос најразвијенијег и 

најнеразвијенијег региона у другој половини 90-их година износио је 5,6:1. Унутар четири 

глобална региона та разлика је много израженија. Најнеразвијенија општина у Војводини 

достиже 71,%, у Централној Србији 24%, у Црној Гори 35% , а на Косову и Метохији 4,9% 

просека дохотка по становнику у СР Југослвији, док ни једна општина  на Косову и 

Метохији не прелази 55% тог просека. 

 Нарочито је изражено заостајање у развоју сеоских и брдско-планинских подручја 

у односу на општинске центре, што доводи до преливања становништва у градове преко 

економски оправданих граница, односно до демогрфског пражњења сеоских, брдских, и 

пограничних подручја. Тиме је изгубљен знатан радни и развојни потенцијал села, док је у 

                                                 
16  Веселиновић, П.,цитирано дело, стр. 54 
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градовима концентрисана незапослена и неискоришћена, углавном школобана и млађа 

радна снага.17 

Према показатељима нивоа развијености, који упоређује општине посматрајући чак 

40 показатеља, у Србији је било 26 општина које су према најважнијим показатељима биле 

испод 1/3 развоја од просека Републике, а 22 општине су биле између 1/3 и 50% 

републичког просека. Испод 1/3 дохотка по становнику су имале: Прешево (26,1%), 

Качаник (30,7%), Глоговац (30,6%), Косово Поље (16,3%), Липљани(15,3%), Обилић 

(8,6%), Подујево (12,0%), Урошевац (22,1%), Дечани (14,2%), Исток (25,6%), Драгаш 

(10,6%), Малешево (12,9%), Ораховац (33,3%), Штрпце (21,4%), Сува Река (29%), 

Косовска Митровица (18,2%), Србица (10,2%), Вучитрн (19,6%), Зубин Поток (23,8%), 

Гњилане (26,7%), Косовска Каменица (22%), Витина (20,3%), и крајњи екстреми, Ново 

Брдо (7,4%) и Штимље (4,8%). На супротној страни су биле неке општине величине 

градова, нпр. Лазаревац (270,8%), Нови Сад (194,5%), Врбас (194,5%), итд.18 

Досадашњи систем регионалног развоја није био целовит. Политика подстицаја 

бржег развоја недовољно развијених подручја била је неефикасна, јер је била краткорочна 

и селективна. Најчешће се сводила само на расподелу средстава на неразвијеним 

подручјима, док се употреба тих средстава није ослањала на економске и тржишне 

критеријуме ефикасног инвестирања, који би подстицали међурегионалну мобилност 

капитала. Уместо тога, одлуке о инвестирању доношене су аутархично, без дугорочних 

тржишних кретања што је ограничавало складнији регионални развој СР Југославије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17  Веселиновић, П.,цитирано дело, стр. 57 
18 Аранђеловић З., Глигоријевић Ж.,цитирано дело, стр. 174 



Регионални аспект привредног развоја Србије 

 

   32 
 

4. КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ 

У земљама Европске уније, као и у већини европских земаља, успостављени су нови 

трендови регионализације, који подразумевају формирање унутар националних и 

међунационалних регионалних мрежа са различитим моделима расподеле управљачких 

функција. Као и многе друге земље, Србија овај метод треба да користи за решавање 

конфликтних међурегионалних односа. 

Међутим, да би се правилно извршила регионализација, потребно је узети у обзир 

већи број принципа који ће стално бити присутни: 

 Као и друге друштвене категорије и економски феномени, регионализација је 

динамична категорија, подложна променама под дејством већег броја фактора, 

 На самом старту потребно је имати у виду трајна улога државе у вођењу 

регионалне политике, деловање економских законитости не само да није довољно за 

спречавање и ширење регионалних разлика, већ су у неким моментима оне и узрок 

регионалних деформација, 

 Треба нагласити да регионализација и децентрализација нису исто, 

регионализацијом се уређује територија или део територије једне или више држава, а 

децентрализација се више односи на функционално уређење државе, 

 Један од основних принципа који мора да се испоштује, је да се 

регионализацијом не сме нарушити територијалнии сваки други интегритет државе, 

 Свака регионализација мора да обезбеди делове за добру повезаност и 

сарадњу региона, а посебно за обезбеђење међусобне солидарности, и 

 Регионализацијом се не смеју нарушити национална, верска или друга права 

грађана, нити се сме довести у сумњу настојање државе да се у регионализацији не крије 

потенцијална опасност такве врсте. 19 

Регионализација би требала да буде веома ефикасан и врло значајан инструмент 

управљања државом, јак контролни инструмент успостављања равнотеже регионалних 

развојних диспаритета, као и метод бржег развоја региона. У ширем смислу, 

регионализација представља инструмент управљања државним ресурсима (природни, 

                                                 
19  Мирић,О.,(2009) Регионална политика Европске уније као мотор економског развоја, Европски покрет у 

Србији, Београд, стр. 72. 
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економски, културни и демографски), а затим инструмент за интеррегионалну алокацију 

ресурса. 

Процес регионализације Србија је започела доношењем и усвајањем Стратегије о 

регионалном развоју 2007. године и Закона о регионалном развоју 2009. године. 

Стратегијом регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012.године, коју 

је јануара 2007. године усвојила Влада Републике Србије, започет је процес регулисања 

регионалног развоја. Дефинисана је, пре свега, нова регионална политика заснована на 

савременим концепцијама институционалног уређења и управљања регионалним 

развојем.20 

Законом о регионалном развоју, усвојеним 2009. године, одређени су називи 

региона и уређен је начин одређивања области које чине регион. Наиме, у члану 4. 

поменутог закона наводи се да је регион „...статистичка функционална територијална 

целина, која се састоји од једне или више области, успостављена за потребе планирања и 

спровођења политике регионалног развоја, у складу са номенклатуром статистичких 

територијалних јединица на нивоу 2, није административна територијална јединица и нема 

правни субјективитет“. Поред тога, Законом је регулисан и начин одређивања јединица 

локалне самоуправе које чине област, а затим и показатељи степена развијености региона и 

јединица локалне самоуправе, разврставање региона и јединица локалних самоуправа 

према степену развијености, развојни документи, субјекти регионалног развоја, мере и 

подстицаји и извори финансирања за спровођење мера регионалног развоја. 

У складу са овим Законом, Србија је била административно подељена на седам 

статистичких региона и то: Војводина, Београд, Западни регион, Источни регион, 

Централни регион, Јужни регион и регион Косова и Метохије. Уколико наведене регионе 

посматрамо као NUTS 2* регионе, можемо рећи да их је одликовало актуелно 

                                                 
20 Аранђеловић,З.,Глигоријевић,Ж.,(2010) Регионална економија, СВЕН, Ниш, стр. 49. 

*NUTS–Nomenclature desunités territoriales statistiques; Nomenclature of Territorial Unitsfor Statistics; 

Номенклатура територијалних статистичких јединица.  

Да би се одредило у коју NUTS категорију уврстити   одређену класу административних јединица, узима се 

у обзир средња величина класе административних јединица према броју становника: региони који 

припадају нивоу NUTS-1 имају између 3.000.000-7.000.000 становника; нивоу NUTS-2, између 800.000-

3.000.000 становника и региони NUTS-3 нивоа у просеку имају између 150.000-800.000 становника, као и 

одређени додатни критеријуми: пожељна величина територија, хомогеност статистичких регија, природно-

географска различитост, историја, традиција и геополитичке околности–структура привреде и развијеност 

појединих регионалних подручја. 

 



Регионални аспект привредног развоја Србије 

 

   34 
 

становништво процењено за 2007. годину у интервалу од око 763.000 за Источну Србију, 

па до 1.991.507 лица у Војводини. При томе, нису наведени подаци о броју становника за 

Косово и Метохију. 

Закон је, исто тако, утврдио и критеријуме на основу којих ће се одређивати који 

региони спадају у развијене, а који у неразвијене регионе. Према развијености, региони се 

разврставају на оне изнад 75% републичког просека БДП-а по становнику и оне испод тог 

процента, а јединице локалне самоуправе разврставају се у четири групе. 

Разлози који се наводе за увођење регионализације у Србији, огледају се у 

захтевима који јој се постављају као чланици Савета Европе, као и намери да приступи и 

другим, много захтевнијим процесима европских интеграција.21 

Уредбом о номенклатури статистичких територијалних јединица (НСТЈ) дефинисано 

је 5 региона НСТЈ-2 нивоа, као и 29 НСТЈ-3 ниво округа .Међутим, с обзиром на нова 

решења Закона о регионалном развоју, степен развијености региона се посматра за: Регион 

Војводине, Београдски регион, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и 

Источне Србије и Регион Косова и Метохије. 

Успостављање региона, свакако, требало би да значи да је Србија прихватила и да 

спроводи стандарде које је установила Европска унија и развијене земље. То је, исто тако, 

требало да омогући да наша земља добије ефикаснију државну управу и организацију, 

равно правни третман свих грађана, оптимално искоришћење ресурса, затим изградњу 

капацитета у будућности за прекограничну сарадњу и искоришћавање фондова Европске 

уније, као и могућност да се Србија представи на међународном плану на најбољи могући 

начин. То значи да је Србији, свакако, била неопходна подела земље на статистичке 

регионе, што је и један од услова коришћења средстава из европских фондова, као 

иинструмент за уједначавање насталих регионалних разлика и ефикаснију регионалну 

сарадњу. И овај процес се назива регионализацијом, али није реч о регионализацији у 

политичком смислу, то јест о стварању јединица са својом аутономијом и влашћу, већ о 

територијама које ће служити у статистичке сврхе. Најзначајније јединице у овом случају 

су NUTS 2 и NUTS 3 јединице.22 

                                                 
21  Вацић,З.,Мијатовић,Б.,Симић,А.,Радовић,З.,(2003) Регионализација Србије, Центар за либерално-

демократске студије, Београд, стр.119. 
22  Станчетић,В.,(2009) Регион као развојна перспектива у ЕУ, Службени гласник, Београд, стр. 

96. 
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Слика 1. Статистички региони Републике Србије (NUTS 2) 

 

 Извор: Вурјачић Владимир, март 2010. 
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 Статистичка регионализација Србије извршена Законом о регионалном развоју из 

2009. године измењена је већ 2010. године. Наиме, предлог Министарства економије и 

регионалног развоја о подели Србије на пет статистичких региона усвојен је у Народној 

Скупштини Републике Србије 5. маја 2010. године. Као статистички региони одређени су 

следећи и то: регион Војводине, Београдски регион, регион Шумадије и Западне Србије, 

регион Јужне и Источне Србије, регион Косово и Метохија. Дакле, поред града Београда, 

Војводине и Косова и Метохије, Србија има још два региона и то: Југоисточни регион са 

седиштем у Нишу и Централни регион са седиштем у Крагујевцу. 

Регион Београда чини само град Београд, пошто је то једна статистички заокружена 

целина, институционално повезана. Град Београд је, истовремено, и субрегион, а на нивоу 

класификације NUTS 4 је подељен на приградске и градске општине (Обреновац, 

Младеновац, Лазаревац, Барајево, Гроцка, Сопот, Сурчин). 

Регион Војводина има три субрегиона: Банат, Бачку и Срем, а Космет чине два 

субрегиона: Косово и Метохија. 

Југоисточни регион обухвата следеће округе и то: Борски, Тимочки, Пиротски, 

Нишавски, Јабланички, Пчињски и Топлички округ односно Југоисточни регион обухвата 

три субрегиона и то: Тимочко-борски, Јабланичко-пчињски и Нишки (Нишавски, 

Пиротски и Топлички округ). 

Централни регион обухвата остале округе, без Београда и аутономних покрајина. 

Смедервски округ припојен је региону Западна Србија који је назван Централни регион. 

Осим тога, Браничевски округ (са центром у Пожаревцу), такође, је у Централном региону 

због значајних привредних и саобраћајних токова између Пожаревца и Смедерева, као и 

Крагујевца. Расински округ је, због веће упућености на север него на југ, као и због веће 

територијалне компактности регионалних целина, такође, у Централном региону. 

Централни регион је састављен од четири субрегиона и то: Подунавља (Браничевски и 

Подунавски округ), Шумадијско-поморавског субрегиона, Ваљевско-мачванског и 

Југозападног субрегиона (Рашки, Златиборски и Моравички округ). 

Према нивоу развијености, статистичке регионе наше земље можемо поделити у 

три категорије и то: развијени региони-Београд и Војводина, средње развијени региони- 

Централни и Југоисточни регион и неразвијени регион- Косово и Метохија.     
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Слика 2. Мапа округа у Републици Србији (NUTS 3) 
 

 

Извор: Вурјачић Владимир, март 2010. 

 

4.1. Узроци регионалних неравномерности у Србији 

Проблеми регионалног развоја Републике Србије огледају се у регионалним 

диспропорцијама нивоа развијености појединих подручја, неразвијености великог броја 

општина, структурним неусклађеностима, институционалнимпроблемима, неповољним 

демографским кретањима и материјалним ограничењима. Наиме, регионалне 

диспропорције у степену развијености у Републици Србији су највише у Европи, и из 

године у годину се повећавају (однос најразвијеније и најнеразвијеније општине се увећао, 
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са 1:19 у 2000. години на 1:26 у 2004. години).23
 

И поред економског раста у периоду 2000–2005. године, сваки десети становник 

Републике Србије је сиромашан, што се може објаснити ефектом транзиционих промена у 

функционисању економског система, али се узрок делом може наћи и у недостатку 

оперативних знања која су требала превести постављене циљеве програмских докумената 

у конкретне мере и активности. Генерално, може се рећи да је незапосленост основни 

генератор сиромаштва. У периоду привредног развоја Републике Србије после 1991. 

године, можемо рећи да један од основних узрока неповољног регионалног развоја 

налазимо у малом обиму и неповољној структури инвестиција како у подручју Централне 

Србије, тако и уВојводини и Косову и Метохији.24
 

У протекле три деценије Република Србија је примењивала теоријску концепцију 

регионалног развоја карактеристичну за све социјалистичке земље. Наиме, регионални 

развој је подељен на економски раст, који се концепцијски заснивао на размештају 

производних снага, и на социјални развој, који обухвата  алокцију социјалних служби и 

других непривредних активности. Између ова два аспекта регионалног развоја није 

постојала дубља међусобна функционална повезаност. Показало се да традиционални 

концепт размештаја производних снага не може послужити као довољно развијена и 

поуздана основа за координацију између сектора и региона. 

Степен нараслих регионалних „асиметричности“ између развијенијег севера и 

неразвијеног југа Србије, најбоље илуструју следеће актуалне перформансе подручја 

(општина): 

 Град Београд, са 21% укупног становништва (4% простора Републике 

Србије), запошљава 29,6% становништва, у стварању националног дохотка прерађивачке 

индустрије учествује са 25,6%, и у коме ради више од половине високо  стручног кадра 

Републике Србије, 

 Најнеразвијеније подручје Републике Србије обухвата општине на подручју 

Топличког, Јабланичког и Пчињског округа, као и општине Старог Раса, што чини укупно 

23 општине, односно 11% укупне територије Републике Србије, на којем живи 10,8% 

становништва, у стварању националног дохотка прерађивачке индустрије учествује са, 

                                                 
23 Влада Републике Србије, Министарство финансија, (2006) Национална стратегија привредног развоја 

Републике Србије од 2006. до 2012. године, Београд, стр. 178. 
24 

 
Росић,И.,Веселиновић,П.,(2006) Национална економија, Економски факултет, Крагујевац, стр. 399. 
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свега, 5,2% и запошљава 7,9% укупно запослених у Републици Србији (2004. година). 

Генерално, идентификовани проблеми недовољно развијених подручја Србије леже, 

пре свега, у недостатку квалификоване радне снаге, у неразвијеним инфраструктурним 

капацитетима, у натпросечном недостатку предузетничке иницијативе и специфичног 

знања. Може се закључит и да Републику Србију данас карактерише биполарна привредна 

структура региона, тј.,урбаноиндустријски тип и аграрнорурални тип региона. 

Постоје два основна узрока великих регионалних разлика у нивоу развијености у 

Републици Србији. С једне стране, реч је о последицама убрзаног процеса социјалистичке 

индустријализације и урбанизације у претходним деценијама, који је имао обележја 

екстензивног и спонтаног развој а са снажним аутархичним одликама, не само на нивоу 

великих регионалних целина, већ и у оквиру локалних заједница. Овај процес често је био 

праћен нерационалним просторним размештањем економских активности што је било 

последица нетржишне алокације фактора производње и давања већег значаја секторским у 

односу на структурне и просторне критеријуме. 

С друге стране, велике разлике у развијености појединих делова Републике Србије 

последица су непостојања неопходног институционалног оквира за равномернији 

регионални развој. Република Србија још увек нема закон, стратегију и политику 

регионалног развоја, а такође, није изграђена ни институционална мрежа (регионалне 

развојне агенције, регионалне финансијске институције и сл), која би представљала 

кадровску, организациону и програмску подршку неразвијеним подручјима. Због оваквог 

институционалног вакуума, држава није у стању да плански и на целовит начин понуди 

дугорочна решења за све тежи положај појединих општина, па и читавих региона (области) 

као што су Југ Србије, Борски басен (Источна Србија), Стари Рас и некадашњи 

индустријски центри са растућим економским, социјалним и политичким тензијама. 

 

4.2. Регионалне демографске карактеристике 

Становништво је носилац привредног и регионалног развоја јер представља 

демографски оквир за формирање производне снаге која покреће и усмерава развој свих 

делатности у простору. Све промене и поремећаји у демографском развитку (кретању 

броја становника ,природном кретању, размештају становништва, миграцијама и 
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демографским структурама) утичу на динамику и смер друштвеног, привредног и 

регионалног развоја. Истовремено, промене нивоа привредног развоја, али и промене у 

хоризонталној и вертикалној структури привреде одређују будуће тенденције у развоју 

становништва. Стога је разумевање досадашњих развојних процеса, али и предвиђање 

развојних перспектива Србије и њених региона немогуће без разматрања и вредновања 

њених демографских аспеката.25  

При планирању привредног и регионалног развоја неопходно је у обзир узети 

демографске карактеристике јер становништво представља људски ресурс који је битан 

како у фази производње, тако и у фази потрошње добара. Повећање или смањење обима 

људских потреба на одређеном подручју у директној је сразмери са повећањем или 

смањењем броја становника на том подручју. Карактеристике привредног и друштвеног 

развоја имају велики утицај и на миграције становништва. Од краја Другог светског рата у 

Србији су веома изражене унутрашње миграције усмерене из неразвијених руралних 

подручја у развијеније урбане центре, што је довело до великих разлика у насељености 

између појединих подручја у Србији. Ова појава је довела до тога да данас одређена 

подручја у Србији имају веома неповољна демографска обележја. 

У последње две деценије разво јстановништва Републике Србије карактеришу 

изразито неповољне тенденције.  

1) укупна депопулација, односно смањење броја укупног становништва, 

2) природна депопулација, односно негативан природни прираштај, 

3) демографско старење. 

Наведена три негативна демографска процеса су изражена на простору читаве 

Србије, као и на нивоу региона. 

4.2.1. Демографске каракеристике региона 

Регионална демографска поларизација Србије последица је бројних друштвених и 

економских фактора. Србија је за само једну деценију изгубила 4,5 пута више становника 

него у претходном међупописном периоду и регресирала на бро јстановника од пре 40 

                                                 
25  Димитријевић, Ж. ,Петровић,  Ј.,  Обновљиви  извори енергије као фактор  динамичнијег и 

равномернијег регионалног развоја Србије, Зборник радова „Регионални развоји демографски токови 

земаља југоисточне Европе“, Економски факултет, Ниш, 2012, стр. 496. 
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година. Популациони дисбаланс показује, на једној страни, позитивна кретања само у 

већим градским центрима и неколико мешовитих општина, за разлику од демографске 

девастације приграничних (цео Банат) и неразвијених подручја. 

 

Графикон 1. Број становника Србије 2002-2011. година 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

У периоду између пописа становништва спроведеног 1948. И пописа 2011 .године, 

број становника на простору Србије, повећао се са 6.528 хиљада на 7.120 хиљада, или за 

8,32%. Међутим, уколико упоредимо број становника између пописа спроведених 2002. И 

2011. године може се закључити да се број становника смањио за 5,31%. 26  Између 2 

последња пописа која су одржана 2002. и 2011. године јављају се значајне разлике међу 

регионима: само је Београдски регион забележио раст становништва у релативном износу 

од 4%, региони Војводине и Шумадије и Западне Србије су забележили пад становништва 

у релативном износу од 6%, док се становништво региона Јужне и Источне Србије 

смањило за чак 11,5%. Релативно повећање броја становника забележено је у само 22 

општине, док је у чак 85 општина број становника смањен за 10 или више процената. Овај 

тренд је најизраженији у општинама које се налазе у региону Јужне и Источне Србије, па 

се у овом региону налазе и општине које су забележиле највећи пад броја становника: 

 општина Црна трава, пад броја становника за 35,2%, 

 општина Мајданпек, пад броја становника за 23,3%, 

 општина Бабушница, пад броја становника за 22,1%, 

 општина Гаџин Хан, пад броја становника за 20,1%, 

                                                 
26  Димитријевић, Ж. ,Петровић, Ј. ,цитирано дело, стр. 498. 
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 општина Босилеград, пад броја становника за 19,7%, 

 општина Ражањ, пад броја становника за 19,6%. 

 

Различита динамика раста становништва у регионима Србије утицала је на промену 

територијалног размештаја укупне популације. Удео становништва Београдског региона је 

повећан са 21,02% (2002. године) на 23,02% у 2011. години, док је учешће становништва 

Региона Војводине са 27,10% смањено на 26,92%, Региона Шумадије и Западне Србије са 

28,50% на 28,28%, а региона Јужне и Источне Србије са 23,38% на 21,79%.27 

Табела 2. Показатељи за утврђивање степена демографског развитка региона 

 

 
Регион 

Релативни

пораст 

броја стан. 

2002-

2011.(у%) 

Територијални

размештај 

стан.2011. 

(у%) 

 

Густина 

насељености,

2011.Године 

Стопа 

наталитета,

2010. 

године 

 

Стопа 

морталитета,

2010.године 

Стопа прир-

одног 

прираштаја,

2010. 

Године 

 

Република

Србија 

 
94,97 

 
100,00 

 
91,92 

 
9,4 

 
14,2 

 
-4,8 

 

Београдски

регион 

 
104,00 

 
23,02 

 
511,59 

 
11,1 

 
12,5 

 
-1,4 

 

Регион 

Војводине 

 
94,30 

 
26,92 

 
88,79 

 
9,3 

 
14,5 

 
-5,2 

Регион 

Шумадије

и Западне 

Србије 

 
94,20 

 
28,28 

 
76,02 

 
9,0 

 
14,2 

 
-5,2 

Регион

Јужне и 

Источне

Србије 

 
88,50 

 
21,79 

 
59,23 

 
8,2 

 
15,3 

 
-7,1 

Извор:Републички завод за статистику, Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010,  

Београд,  2012,  стр.  22-157;  Републички завод  за  статистику, Попис  становништва, домаћинстава и 

станова у Републици Србији, Београд, 2011,стр.19-65. 

 

Густина насељености представља основно демографско обележје које одражава 

просторни размештај становништва. Због повећања број астановника у периоду после 

                                                 
27  Републички завод за статистику, Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010, 

Београд, 2012, стр.22-157; Републички завод за статистику ,Попис становништва, домаћинства и станова у 

Републици Србији, Београд, 2011, стр. 19-65. 
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Другог светског рата, у Србији се у периоду од 1948. до 2011. године повећала општа 

густина насељености са 73,9 на 91,9 становника на један km
²
. Србија је земља изражене 

неједнакости у погледу размештаја становништва што се јасно може видети у табели 2. 

Београдски регион се одликује веома високом густином насељености од 511,6 становника 

по km
²
,што је и разумљиво ако имамо у виду да је реч о махом урбаном региону. Насупрот 

њему, јавља се регион Јужне и Источне Србије са изразитом депопулацијом и густином 

насељености од само 59,23 становника по km²
 
. Остала два региона Војводине и Шумадије 

и Западне Србије имају опште густине насељености релативно у складу са густином 

насељености државе као целине. 

Наталитет је један од показатеља природног кретања становништва и као такав је 

веома важан за приказивање демографских карактеристика одређене популације. Изражава 

се у промилима и представља број живорођених на 1.000 становника. Република Србија 

има стопу наталитета од 9,4 промила, али и код овог показатеља се јављају разлике на 

регионалном нивоу. Регион Војводине са 9,3 промила и регион Шумадије и Западне 

Србије са 9 промила имају вредности стопе наталитета у складу са републичким просеком. 

Као и код густине насељености, и овде Београдски регион и регион Јужне и Источне 

Србије одступају од републичког просека. Београдски регион је подручје са највишом 

стопом наталитета у Србији од 11,1 промила,док је регион Јужне и Источне Србије 

подручје са најнижом стопом наталитета од 8,2 промила. У сва четири региона у периоду 

од 2002. до 2011. године забележена је тенденција опадања наталитета и апсолутног броја 

живорођених. Ове појаве су најизраженије у региону Јужне и Источне Србије у коме је 

просечан број живорођених у току једне године, у периоду  од 2002. До 2011. године, 

мањи за 29,91% у односу на период од 1991. До 2001. године. Пад просечног броја 

живорођених је изражен и у региону Шумадије и Западне Србије (просек у периоду 2002.-

2011. мањи за 15,76%од просека у периоду 1991.-2001.година). Падови су мање изражени 

у регионима Војводине (9,68%) и Београда (5,15%). 

Морталитет је још један показатељ природног кретања становништва и означава 

количник броја смртних случајева у току једне године у односу на просечно бројно стање 

становништва у истој години. Иако се јављају одређене осцилације  по годинама 

очигледна је тенденција повећања стопе смртности у Србији. Стопа морталитета 

становништва Републике Србије је све до 1990. године била испод 10 промила након чега 
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почиње њен континуирани раст који траје и данас. У 2010. години забележена је стопа 

смртности од 14,2 промила. Као и код стопе наталитета и овде су стопе морталитета у 

регионима Војводине и Шумадије и Западне Србије у складу са републичким просеком, 

док се у Београдском региону и региону Јужне и Источне Србије јављају одступања од 

просека. Најнижа стопа смртности забележена је у Београдском региону (12,5 промила), 

док је највиша стопа смртности у региону Јужне и Источне Србије (15,3 промила). 

 

Графикон 2. Природни прираштај Србије 1993-2011. година 
 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Природни прираштај је резултат наталитета и морталитета, па његов обим, 

динамика и ниво зависе од кретања ових демографских појава. До 1997. Године у Србији 

су бележене стопе природног прираштаја са позитивним предзнаком.28 Од 1997. године па 

на даље Србија је једна од земаља са негативним природним прираштајем. Овој појави су 

највише допринели континуирано смањење стопе наталитета, константно повећање стопе 

морталитета и као резултат ове две негативне појаве неминовно старење становништва. 

Негативни природни прираштај је изражен како на републичком, тако и на регионалном 

нивоу. У 2010. години Србија је имала природни прираштај од 4,8 промила. Убедљиво 

најнегативнији природни прираштај је имао регион Јужне и Источне Србије са 7,1 

промила. Иако читава Србија представља подручје изузетно ниског природног прираштаја, 

                                                 
28 Димитријевић, Ж. ,Петровић, Ј. ,цитирано дело, стр. 499. 
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вредност овог показатеља за регион Јужне и Источне Србије је алармантна и представља 

једну од екстремнијих вредности у читавој Европи. Нешто повољнију, мада и даље 

изразито негативну вредност овог показатеља, имају региони Војводине и Шумадије и 

Западне Србије са 5,2 промила. Највиши природни прираштај на подручју Србије има 

Београдски регион са 1,4 промила. 

Наиме, Србија је на годишњем нивоу губила 34,5 хиљада становника, колико 

приближно данас има општина Шид, а укупан демографски губитак скоро је једнак 

величини града Новог Сада. 

Вредновањем анализираних показатеља извршено је рангирање региона оценама од 

1 до 4. При рангирању је коришћен критеријум да  регион са најповољнијом вредношћу 

одређеног показатеља за утврђивање степена демографског развитка добија оцену 4, док 

регион са најнеповољнијом вредношћу добија оцену 1. Код свих показатеља је већа 

вредност самог показатеља носила и већу оцену, осим код стопе морталитета и стопе 

природног прираштаја код којих је мања вредност носила већу оцену. 

 

Табела 3. Рангирање региона према анализираним показатељима за утврђивање 

степена демографског развитка 
 

 
Регион 

Релативни

пораст 

броја стан. 

2002-

2011.(у%) 

Територијални

размештај 

стан.2011. 

(у%) 

 

Густина 

насељености,

2011. године 

Стопа 

наталитета,

2010. 

Године 

 

Стопа 

морталитета,

2010. године 

Стопа прир-

одног 

прираштаја,

2010. 

Године 
 

Београдски

регион 

 
4 

 
2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 

Регион 

Војводине 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

Регион 

Шумадије

и Западне 

Србије 

 
2 

 
4 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

Регион

Јужне и 

Источне

Србије 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Извор: Димитријевић , Ж., Петровић,Ј.,Обновљиви извори енергије као фактор динамичнијег и 
Равномернијег регионалног развоја Србије, стр 5. 
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Код показатеља стопа природног прираштаја региони Војводине и Шумадије и 

Западне Србије добили су исту оцену јер имају и исту вредност овог показатеља од 5,2 

промила. Када се саберу оцене свих показатеља највећи збир има Београдски регион (22), 

затим следе регион Војводине (16) и регион Шумадије и Западне Србије (15), док најмањи 

збир има регион Јужне и Источне Србије (6). Из табеле се види да је Београдски регион 

добио максималне оцене код свих показатеља осим код територијалног размештаја 

становништва, што указује на то да овај регион има и најповољнију динамику 

демографског развоја. Насупрот њему, налази се регион Јужне и Источне Србије са 

изразитом депопулацијом и ниском концентрацијом становништва. Овакво стање се јасно 

констатује из табеле јер је овај регион добио најниже оцене за сваки од наведених 

показатеља. Између крајности демографског развоја налазе се региони Војводине и 

Шумадије и Западне Србије у којима живи 55,2% становништва Србије. На основу овога 

можемо закључити да на подручју Републике Србије постоји изразита демографска 

поларизација. 

 

4.2.2. Демографске карактеристике округа 

Демографску слику Србије више деценија карактерише наглашено неравномеран 

територијални размештај становништва. Он је настао, пре свега, услед изразите разлике у 

стопама фертилитета становништва по подручјима и под утицајем разноврсних 

миграционих кретања. Томе, свакако, треба додати етнички састав становништва у 

појединим деловима територије Србије, који за демографску последицу имају недовољно 

или преобилно рађање услед примене различитих модела репродукције. Промена броја 

становника изазвана природним и механичким кретањем одразила се на економски 

потенцијал подручја (општине, града) и њихов развојни ниво. Тачније, бројност и 

структура становништва по општинама указује да постоји корелација између привредних 

кретања и демографских трендова. На овакав закључак о упућености и зависности 

становништва и привредних кретања послужио је нов методолошки приступ који 

синтетизује демографске компоненте у циљу утврђивања демографски угрожених или 

прогресивних подручја, а у вези с тим и мера демографске политике за превазилажење и 

унапређење негативних токова. 
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Графикон 3. Учешће области у укупном становништву (2011. година) 

 

Извор:Републички завод за статистику 

 

Генерално, Србију карактерише просторно-демографска поларизација, имајући у 

виду да је готово трећина популације концентрисана на свега једној петини територије 

Србије, односно у ужим урбаним регионима. Највећу концентрацију становништва бележи 

подручје града Београда, где је 2011, концентрисано 22,1% становништва, затим 

Јужнобачког (8,2%) и Нишавског (5,1%), док најмање учешће у популацији имају 

Топлички и Пиротски округ (по 1,3%). На размештај, густину и концентрацију 

становништва одлучујући утицај имале су унутрашње миграције (локалне и регионалне) 

којима су формирани снажнији популациони потенцијали у метрополитенском подручју 

Београда, као и макрорегионалним центрима Новом Саду и Нишу.29 Доминантност српске 

престонице најбоље илуструје вредност индекса урбане примарности од 5,01 (однос броја 

становника Београда и Новог Сада). Несклад између становништва водeћег и осталих 

градских насеља указује да Србија нема правилно и равномерно развијен урбани систем, 

као и да токови урбанизације нису планирано усмеравани. 

Сходно динамици развоја центра рада, образовања и других услужних функција и 

јавно-социјалних служби, развили су се у Србији дневни урбани системи, вишеслојне 

хијерархије, сачињени из комплементарних и компатибилних субсистема. Запажене су 

појаве концентрације активности у урбаним центрима и периурбаним појасевима насеља 

                                                 
29  Рeпубликa Србиja, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Сектор за стратешке 

анализе и истраживање, (2012) Извештај о регионалном развоју Србије 2011. Београд, стр. 38. 
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која су срасла са градовима, различитим степенима урбаности, псеудоурбанизације 

одређених делова териоторије. Осим Београда, са учешћем дневних миграната из 

појединих општина и преко 75%, само још Нови Сад и Ниш привлаче околно 

становништво у проценту већем од 50%, Крагујевац са преко 20%, док сви остали градови 

у ретким случајевима примају мигранте до максималних 15%. Збирна анализа показује да 

80,9% становништва Србије живи у неком од функционално урбаних подрчуја (ФУП)30 

различитог нивоа, а да је њихов просторни обухват 60,1% читаве територије Републике31. 

Према подацима пописа (2002), удео мигрантског у укупном становништву износио је у 

Србији 45,8%, у централној Србији 45,4% и у АП Војводини 46,9%, при чему су мигранти 

чинили више од половине (50,9%) становништва градских насеља. 

Истовремено, зоне слабе и веома слабе насељености формирају релативно 

компактна и просторно велика, слабо насељена депопулациона подручја у источним, 

западним и југозападним деловима Републике, али и у непосредној близини највећих урба-

них агломерација. С друге стране, негативна биолошка продукција се временом просторно 

шири и хомогенизује Србију, указујући да битан критеријум регионализације постаје 

интензитет ове појаве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 У Европи је направљена хијерархија ФУП те се они могу разликовати као: 

 ФУП међународног значаја–са популацијом преко 250.000 становника 

 ФУП националног значаја–са популацијом између 100.000 и 200.000 становника 

 ФУП регионалног значаја–са популацијом између 50.000 и 100.000 становника 
31  Шећеров,В.,(2009)„Функционална урбана подручја–однос села и града“,Стратегија просторног развоја 

Србије 2010-2020, Београд, стр. 28. 
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Слика 3. Смањење броја становника у периоду 2002-2011. године 

 

 Извор: Рeпубликa Србиja, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Сектор за стратешке 

анализе и истраживање, Извештај о регионалном развоју Србије 2011. Београд,2012. 

 

У складу с тим, готово све општине Србије у 2008. Имају негативан природни 

прираштај са изузетком Сјенице, Новог Пазара, Тутина, Бујановца и Прешева. Прилично 

песимистичну демографску слику надопуњује и податак да аутохтоно становништво у 

Србији нема биолошке снаге ни за просту репродукцију, односно, да се према стопи 

укупног фертилитета или родности, као мера обнављања становништва, Србија налази већ 
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неколико деценија испод граничног нивоа од 2,1 детета по жени32(1,41 деце по жени у 

2011. години). Стопа укупног фертилитета на нивоу округа у 2011, кретала се у распону од 

1,2 у Северно-бачком округу до 2% у Рашком округу. Најниже стопе укупног фертилитета 

имају општине Кучево (0,79), Мало Црниће (0,93), Пландиште (0,94) и Босилеград (0,97), 

насупрот општинама Прешево (2,23), Тутин (2,29) и Нови Пазар (2,30) које имају стопе 

изнад нивоа просте замене генерација. 

Посматрајући типологију подручја према индексу демографских ресурса, Србија у 

целини припада типу демографски угроженог подручја, који карактерише изразита 

депопулација, слаби демографски ресурси и заостајање, а што се пре свега, односи на 

неразвијено и пригранично подручје. Србија припада типу демографски угроженог 

подручја које карактерише изразита депопулација, демографско заостајање и слаби 

демографски ресурси. Индекс демографских ресурса указује да 73 општина припада 

групацији крајње, а 37 групацији демографски већ угроженог подручја. 

Србија у целини припада типу Б-демографски угрожено подручје   (вредност 

Индекса од 69,8), који карактерише изразита депопулација, слаби демографски ресурси 

изаостајање, а што се, пре свега, односи на неразвијено и пригранично подручје. Типу А-

демографски изразито прогресивно подручје, не припада ниједан округ (најближе 

вредности има Рашки округ). У складу с тим је место овог типа у типологији округа 

углавном теоријске природе.33 Регионално посматрано, индекс демографских ресурса има 

широк распон вредности од 16,9 (Зајечарски округ) до 152,7 (Рашки округ). На изражен 

проблем регионалних диспаритета, указује и то да Рашки округ бележи скоро двоструко 

већу вредност индекса у односу на просек Србије, или чак девет пута превазилази 

одговарајући индекс Зајечарског округа. Такође, град Београд (индекс 137,6) и Јужно-

бачки округ (индекс 132,8) издвајају се као подручја изразите концентрације 

становништва, на шта су одлучујући утицај имале унутрашње миграције (локалне и 

регионалне миграције), чиме су формирани снажни популациони потенцијали. Највећи 

број округа у Србији припада категорији типу Б-демографски угрожених (12 округа) и 

типу Е-демографски крајње угрожених подручја (7), што захтева посебан сценарио 

                                                 
32  Стопа од 2,1 обезбеђује просто обнављање становништва, стопа виша од 2,1 доноси популациони раст, 

док стопа нижа од 2,1 резултира смањењем становништва. 
33  Рeпубликa Србиja, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Сектор за стратешке анализе 

и истраживање, (2012) Извештај о регионалном развоју Србије 2011. Београд, стр. 47. 
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развојне подршке. Карактеристично је да се зоне демографски угрожених подручја шире и 

формирају два релативно компактна и просторно велика, депопулациона подручја у 

источним, западним и југозападним деловима Србије, али и у непосредној близини 

највећих урбаних центара. 

 

Слика 4. Регионална типологија општина према индексу демографских ресурса 

 

 
 Извор: Рeпубликa Србиja, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Сектор за стратешке 

анализе и истраживање, Извештај о регионалном развоју Србије 2011. Београд, 2012. 

 



Регионални аспект привредног развоја Србије 

 

   52 
 

Макроекономске последице демографског старења подручја Србије (125 општина 

припада групи С, Б и Е) огледа се у ниско јпривредној активности и нивоу развијености 

(мерен БДВ), чак 62 општине је (2008) остварило испод 30% просечног БДВ Републике. 

Међутим, и подручја која спадају у групе демографски стабилног и прогресивног подручја 

не успевају да обезбеде виши економски ефекат, јер општине Нови Пазар, Тутин, Сјеница, 

Пријепоље, Бујановац и Прешево остварују свега од 5% до 23% БДВ просека Србије. 

Баланс између обима и структуре популације, образовног нивоа и виталности једино је 

остварен у градовима (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Врање, Панчево) где су 

тржишта рада флексибилна, квалификациона структура и концентрација становништва 

могу обезбедити адекватну понуду радне снаге као одговор на динамику и развој сектора 

привреде и услуга.34 

Демографски индикатори иницирају закључак да регионалн аразвојна политика 

мора да у стратешким одлукама апострофира мере којима се одређује будући демографски 

потенцијал Србије у целини, а посебно њених већ сада угрожених подручја. Србија као и 

друге земље које се суочавају са сличним проблемима, очекује недостатак млађе, радно 

способне радне снаге, што већ сада, а посебно у будућности, захтева матрицу различитих 

мера којима се отклањају демографски недостаци, који се у садашњем тренутку изражавају 

кроз незапосленост, а дугорочно кроз проблем пензионог осигурања. Услед очекиваног 

негативног тренда демографских кретања у Србији (и посебно већу грожених подручја), 

решења европских земаља у овом сегменту су разноврсна, као на пример: веће ангажовање 

демографских „резерви“ (пре свега жена и„ младих пензионера“) које су данас још увек 

неискоришћене; увођење флексибилности у погледу старосне доби потребне за одлазак у  

пензију; појачана (и) миграција (нарочито млађе радне снаге); повећање продуктивности 

(уз уштеду рада). Може се закључити да ће управо демографски развој учинити 

неопходним јаче укључивање жена и старијих људи као извора радне снаге и знања 

 

 

 

 

                                                 
34  Рeпубликa Србиja, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Сектор за 

стратешке анализе и истраживање, (2012) Извештај о регионалном развоју Србије 2011. Београд, стр. 49. 
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4.3. Регионалне економске неравномерности 

4.3.1. Вишедимензионалне асиметричности подручја Србије 

Примарна асиметричност између региона Србије је њихов правни 

(административни) статус. Београдски регион, односно, статус Београда је регулисан 

посебним законом, а регион Војводина има статус аутономне покрајине. Из оваквог 

правног оквира произашли су и други институционални прерогативи–скупштина као 

извршни орган власти, секретаријати са својим надлежностима, посебни буџети, и сл. На 

другој страни, региони Шумадија и Западна Србија и Јужна и Источна Србија немају 

никакве сличне правне атрибуте. То је први предуслов да се разлике између њих јављају и 

да они немају једнак (пун) институционални капацитет. Међутим, ово не прејудицира само 

правни аспект одређеног територијалног подручја, већ се различит статус "прелива"и на 

економско-аналитички концепт могућности мерења развијености. 

Табела 4. Развојне асиметричности подручја Србије 2012. 

Индикатори 

Региони Окрузи градови /општине 

>100% <50% 
oднос

* 
>100% <50% 

oдно

с* 

>100

% 
<50% 

oднос* 

1.Зараде по становнику 1 - 2,5 2 1 3,5 13 57 
10,7 

2.Индекс старења** 2 - 1,2 13 - 2,6 88 2 
12,4 

3.Стопа запослености 1 - 1,7 3 - 2,0 15 20 
17,4 

4.% запослености у 

популацији(15-64г.) 
3 - 1,7 3 - 2,0 16 18 

9,7 

5.Стопа незапослености** 3 1 2,6 18 1 3,3 112 1 
4,6 

6.% дугорочно незапослених** 2 - 1,3 13 - 1,7 ... ... 
... 

7.% незапослених младих 

(до25г.)** 
2 - 1,3 14 - 1,6 ... ... 

... 

8.% НКВ и ПКВ у броју 

незапослених** 
3 1 2,3 15 1 2,9 105 - 

4,0 

9.% жена у броју незапослених** 2 - 1,1 12 - 1,2 50 - 
1,6 

10.индекс социјалне 

искључености** 
2 - 1,8 22 - 2,0 129 16 

4,0 

11.социјална заштита - 2 2,0 - 11 3,0 15 64 
24,3 

12.стамбена изградња 1 1 4,1 7 8 17,3 19 84 
39,0 

*однос највише и најниже рангираног региона, округа, општине;**ови показатељи су инверзни, односно, све што је 

изнад РС=100 се тумачи као негативна појава 
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Анализа развојног нивоа региона, округа и општина у 2012. години по одређеним 

димензијама и индикаторима показује да се асиметрије повећавају што је ниво 

посматрања/мерења нижи. С друге стране, иако је рацио између општина према стопи 

незапослености релативно низак 4,6 (у 2011. износио је 4,9), посебно забрињава чињеница 

да чак 112 општина има негативне, односно, стопе незапослености изнад просека Србије, а 

да само Београд има значајно ниску стопу (15,6). Такође, генерални закључак је да су 

разлике између општина на знатно вишем нивоу у сфери запослености, индексу старења и 

зарадама, а екстремне вредности у области социјалне заштите и становања, као и да се те 

разлике увећавају неколико пута поредећи рангове региона, односно, унутар њих, округа и 

општина. 

4.3.2. Регионални БДП 

Новостворена вредност региона Србије (БДП укупан по становнику), је најопштији  

показатељ за извођење закључака о продуктивности и ефикасности пословања региона. 

Укупном бруто домаћем производу Србије у 2013. години, посматрано на нивоу региона, 

највише је допринео Београдски регион (39,8%), затим регион Војводина (27,5%), док су са 

18% учествовали регион Шумадија и Западна Србија, док са константних 13,8% у укупној 

вредности БДП Србије учествује регион Јужна и Источна Србија. 

 

Табела 5. Учешће региона у БДП 

 

Регион 

Учешће 

региона у 

БДПу%, 

2011.година 

Учешће 

региона у 

БДПу%, 

2011.година 

Учешће 

региона у 

БДПу%, 

2012.година 

Учешће 

региона у 

БДПу%, 

2013.година 

Београдски 

регион 

40,0 39,6 39,6 39,8 

Регион 

Војводине 

26,0 26,8 27,4 27,5 

Регион 

Шумадије и 

ЗападнеСрбије 

19,5 19,0 19,0 18,8 

Регион Јужне 

и Источне 

Србије 

14,5 14,6 14,0 13,8 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа, 2013. 
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У посматраном периоду учешће Београдског региона у БДП Србије се незнатно 

смањило са 40% на 39,8%. Упркос томе Београдски регион и даље представља доминантни 

регион када је овај показатељ привредног развоја у питању. Прати га Војвођански регион 

са 27,5% учешћа у бруто друштвеном производу 2013. године, што представља повећање 

од 1,4% у односу на 2010. годину. Несразмерно ниско учешће региона Шумадије и 

Западне Србије и региона Јужне и Источне Србије се у посматраном периоду додатно 

смањило, и у 2013. години износи 18,8, односно 13,8 процената.35 

Реални раст БДП-а Србије у 2013. Години износио је 1,6%, (номинални раст 11,2%), 

при чему је највећи допринос региона Војводина (раст од 4,8%),следи регион Јужна и 

Источна Србија (1,9%), затим регион Шумадија и Западна Србија (1,2%) и Београдски 

регион 0,7%. Оваква обрнута пропорција партиципирања појединих региона у 

националном БДП и стопама раста индиректно указује на чињеницу да мало већа 

привредна активност у регионима који су имали ниску стартну основу, доприноси 

значајнијем расту реалних стопа БДП (што је случај са Југоисточним и Западно-

шумадијским регионом). 

Табела 6.  Инвестиције по  становнику и бруто друштвени производ  по становнику у 

регионима 2010., 2011. и 2012. године 

 
Регион 

Инвестициј

е по 

становнику

у РСД 

БДП по 

становнику у 

РСД, 2010. 

Година 

БДП по 

становнику у 

РСД, 2011. 

Година 

БДП по 

становнику у 

РСД, 2012. 

Година 

    Београдски 

регион 
128,37 728 000 772 000 806 000 

Регион 

Војводине 
51,10 396 000 442 000 483 000 

Регион 

Шумадије и 

Западне Србије 

 

31,20 
 

286 000 
 

301 000 
 

318 000 

Регион Јужне и 

Источне Србије 
25,54 262 000 285 000 298 000 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа, 

2012. - Прелиминарни резултати, Димитријевић, Ж., Петровић,Ј., Обновљиви извори енергије као 

фактор динамичнијег и равномернијег регионалног развоја Србије, стр 6. 

 

                                                 
35  Републички завод за статистику, Резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа, 2013. 

прелиминарни резултати 
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У 2010. години, Београдски регион је остварио за 80% већи БДП по становнику у 

односу на републички просек. Регионални диспаритети нивоа развијености изражени 

преко БДП по становнику веома су упадљиви. Приметна је доминација Београдског 

региона који има више него 2 пута већи БДП по становнику од региона Шумадије и 

Западне Србије и региона Јужне и Источне Србије. БДП по становнику Војвођанског 

региона се креће у границама републичког просека. У посматраном периоду 2 

најразвијенија региона остварила су и највећи пораст овог показатеља, Београдски регион 

за 78000 РСД, а регион Војводине за 87000 РСД. Остала 2 региона су остварила двоструко 

мање увећање, регион Јужне и Источне Србије за 36000 РСД и регион Шумадије и Западне 

Србије за 32000 РСД. Београдски региони 2012., као и 2010. године, има изразиту 

доминацију у односу на остале регионе са 806000 РСД БДП по становнику, док регион 

Јужне и Источне Србије и даље заузима последњу позицију са 298000 РСД бруто 

друштвеног производа по становнику. Наглашене разлике међу регионима постоје и у 

погледу инвестиција по становнику. Из табеле се види да је ниво инвестиција у 

Београдском региону 4 пута већи у односу на регион Шумадије и Западне Србије и чак 5 

пута већи у односу на регион Јужне и Источне Србије. 

Регионалне асиметричности у Србији су у директној зависности од економске 

развијености. Привреда Србије је једнодимензионално концентрисана на подручје великих 

центара, који имају изразиту привлачност у односу на рурално подручје како за домаће, 

тако и за стране власнике капитала. С друге стране неразвијеност обухвата све већи 

простор Републике. Тако неразвијена подручја Јабланичко-Пчињског, Рашко-Расинског и 

Нишавско-Топличког региона бележе константно изразито високе стопе незапослености у 

транзиционом периоду (44%, 38% и 36% респективно), праћену и екстремно високом 

стопом демографског пражњења, услед чега њихова друштвена и економска моћ опада 

због високог степена неискоришћености постојећих привредних капацитета. 
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Графикон 4. Бруто додата вредност по становнику, окрузи 2012. године 

 

Извор: републички завод за статистику 

 

Регионалну привредну структуру Србије карактерише доминантна заступљеност 

традиционалне индустријске производње, техничко-технолошко и економско заостајање у 

односу на европско и светско тржиште, велики број предузећа губиташа са незавршеним 

процесом реструктурирања, низак степен конкурентности, дисперзиван извозни асортиман 

уз претежно учешће сировина и производа нижег степена обраде, скроман нето девизни 

ефекат. Транзициона кретања у Србији нису значајније утицала на промену привредне 

структуре и поред пораста учешћа сектора услуга, пре свега, великог учешћа трговине. 

Размере регионалних неравномерности најбоље илуструју репрезентативни индикатори 

економско-финансијске анализе:  

Од укупно 183 општина36  чак 85 општина (46,5%) је пословало са губитком, а 

негативан финансијски резултат исказало је чак 18 округа. Међутим, и унутар округа 

постоје разлике у пословној ефикасности локалних предузећа; тако на пример, само 

општина Лајковац остварује већи губитак него остале четири општине колубарског округа 

које остварују добитак. С друге стране, привреда Града Ниша обезбеђује позитивно 

финансијско пословање којим се Нишавски округ сврстава у круг добиташа, али анализа 

појединачних привреда општина у залеђу Ниша (Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, 

                                                 
36 Општине (17) у оквиру Града Београда узимају се јединствено. Завршни рачуни за 2011. годину 

односе се и на предузећа из 22 општине са територије АП Косово и Метохија. 
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Мерошина, Ражањ и Сврљиг), указује на привреде са великим губицима, које имају све 

карактеристике малих, неразвијених и транзиционих привредна-недостатак програма, 

недовршена приватизација, неструктуирана привреда, недовољна привредна активност, 

велики бројне запослених, ниске зараде, због чега се сврставају у круг неразвијених 

општина. 

4.3.3. Регионалне карактеристике запослености и незапослености 

Рецесиони токови и негативне тенденције у међународном окружењу одражавају се 

и на тржиште рада у Србији. Искуство земаља у транзицији показало је да се БДП, у 

односу на запосленост, брже враћа расту после периода рецесије. У већини земаља је после 

извесног периода пада запослености, дошло до опоравка и поновног раста запослености. 

Србија је изузетак у односу на транзиционе земље. Велики пад запослених резултат је 

процеса својинске трансформације, реструктурирања предузећа,  али и кризе од 2009. 

године. 

Србију карактерише присуство вишедеценијских негативних тенденција на 

тржишту рада. У периоду 2002-2012, укупна регистрована запосленост (према подацима 

РЗСЗП 20) је смањена за 17,8% (374.620), а незапосленост (према подацима НСЗ-месечни 

статистички билтен) повећана за 0,9% (6.761). Највећи пад запослених од 72,7% (272.428) 

забележен је у периоду од 2009, док је број незапослених повећан за 4,7% (33.865).  Стопа 

незапослености од 4 процената показује да на 100 активних становника чак 30 нема 

запослење. Мањи раст незапослености у поређењу са великим падом запослености довео је 

до повећања неактивног становништва. Највећи пад запослености (37,7% АРС) забележен 

је у најмлађој старосној групи (15–24), где се млади људи у време кризе често одлучују за 

наставак образовања. 
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Графикон 5. Учешће региона 

У запослености Србије 2012.                                       У незапослености Србије 2012

 

Извор:РЗС; МРРЛС-истраживање 

 

Посматрано према регионима у периоду 2009-2012. Највећи пад запослености је у 

региону Војводина, региону Јужна и Источна Србија и региону Шумадија и Западна 

Србија (16%, 15,4% и 14,7% респективно), док је запосленост у Београдском региону 

смањена за 9,8%. Повољнији положај Београда у односу на остала три региона је због веће 

концентрације услужних делатности, које су мање биле погођене кризом у односу на 

примарне и секундарне делатности. Такође, покретљивост радне снаге је најизраженија у 

Београду за разлику од осталих региона. Запосленост по окрузима се највише смањила у 

Пиротском (25,7%), Поморавском, Рашком, Јужнобанатском, Нишавском, а само је 

повећана у Јабланичком округу (2%). Велики пад запослених регистрован је у 23 града чак 

66% (181.094) укупног смањења, док је 33% у 122 општине. Највећи пад забележен је у 

општинама: Гаџин Хан, Сврљиг, Бач и Житорађа, док је раст у Рачи, Сјеници и Сремским 

Карловцима. На високу, позитивну корелацију између запослености и образовног нивоа 

указују подаци Анкета о радној снази да је пад запослености био највећи код најнижих 

образовних нивоа, док је код запослених са факултетом дошло до раста запослености за 

5,5% у периоду 2005-2012 и за 99,4% током 2008-2012 (са 170.638 у 2008. на 340.361).37 

                                                 
37  Рeпубликa Србиja, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Сектор за стратешке 

анализе и истраживање, (2012) Извештај о регионалном развоју Србије 2012., Београд, стр. 28 
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Графикон 6. Регионално кретање стопе незапослености и БДВ по становнику 

 

Извор: Републички завод за статистику 

Незапосленост у Србији, ни по карактеру ни по изворима, није класична 

незапосленост - она је и агрегатна (у смислу недовољне тражње) и структурна (у смислу 

недовољне прилагођености понуде потребама за радном снагом у погледу 

квалификација, културног нивоа и сл). На постојећем нивоу тражње, незапосленост би 

била мања да постоји већа усклађеност понуде и тражње на нивоу стручности, профила 

и територијалне заступљености. Незапосленост у Србији представља садржину 

економске кризе. Запосленост је једна од жртви структурних промена током година 

транзиције, услед гашења (укидања) старих, нерационалних радних места, што је било 

знатно брже него стварање нових, здравих радних места. Однос између запослених и 

незапослених на нивоу Србије износи 1:2,7. Наиме, у само 14 градова и општина Србије 

становништво је више запослено у односу на просек Републике (стопа запослености 

активног становништва износи 40,3%), док је, с друге стране, стопа незапослености у 

118 општина и градова већа од српског просека (26,7%).38 

 

 

 

 

 

                                                 
38  Рeпубликa Србиja, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Сектор за стратешке 

анализе и истраживање, (2012) Извештај о регионалном развоју Србије 2011., Београд, стр. 51. 

Окрузи  2012/2008 

2008 2012 

2008 2012 
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Графикон 7. Окрузи на развојној скали 2008/2012. године 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Густина запослености је један од структурних индикатора (према европској 

методологији мерења регионалног развоја) којим се сагледава регионални размештај 

привредне активности (број предузећа на km
²
) и индиректно указује на два важна 

регионална фактора-просторну дисперзију запослености и размештај привредних 

капацитета. На нивоу Србије густина запослености износи 22 запослена на km
²
, док је у 

јужним српским општинама скоро занемарљива-Трговиште (2,8), Бољевац, Бабушница 

(4,4), Димитровград (4,8) и Бела Паланка (3,7), Ражањ (3,3), Опово (2,8), Нова Црња 

(4,6), Сечањ и Чока (по 4,8), Голубац (3,2), Жагубица (2,2), Жабари (4,5), Кучево (3,5), 

Кнић (4,6), Рековац (3,8), Сјеница (3,1), Тутин (4,2), Брус (3,8).  

Регионална упосленост капацитета и становништва је Топлички округ (7,4), 

Пиротски (9,5), Јабланички (13) и Пчињски. У Граду Београду 195 становника ради на 

km
²
, а у Новом Саду чак 217, односно, 73 општина у Србији има мање од запослених по 

квадратном километру. 

Социјални несклад на општинском и нивоу округа може се посматрати и преко 

односа између броја запослених и броја пензионера. Наиме, док је у Граду Београду 

овај однос и повољнији је од просека Србије (1,4 запослених на једног пензионера), а у 

неразвијеним и привредно слабо активним општинама тај однос је знатно неповољнији у 

неким се изједначио број запослених и број пензионера, а у чак 74 општине је већи број  

пензионо  осигураних  од  радних  лица. 
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4.3.4. Зараде у Србији 

Што се тиче просечних зарада по становнику Град Београд, који бележи и највеће 

учешће услужног сектора у структури привреде, има и највеће просечне зараде од 42 489 

РСД. Најмање просечне зараде по становнику има Топлички округ са 23 689 РСД. И код 

овог показатеља приметне су значајне регионалне разлике. Северно од града Београда, 

укључујући и град Београд, сви окрузи осим Сремског имају просечне зараде по 

становнику веће од 30 000 РСД. При томе не треба изгубити из вида да је и Сремски 

округ са просечном нето зарадом од 29 442 РСД врло близу овој вредности. 

Истовремено од 17 округа који се налазе јужно од Београда само 4 имају просечне 

зараде више од 30 000 РСД, и то Борски, Шумадијски, Браничевски и Подунавски 

округ. Три округа са најнижим просечним зарадама, Топлички (23 689 РСД), 

Јабланички (25 969 РСД) и Пчињски (26 118 РСД), налазе се у региону Јужне и Источне 

Србије. На овај начин и овај показатељ указује на значајне регионалне неједнакости у 

погледу привредне развијености региона Републике Србије. 

Индикатор посматран у односу са просечном потрошачком корпом указује да су 

запослени у градовима Србије (Краљево, Ниш, Зајечар, Ваљево и Лесковац) у 2012. 

години издвајали више од просечне зараде за подмиривање просечне потрошње (однос 

1,03), док је тај однос повољнији за запослене у Београду (0,74), Новом Саду (0,72) и 

Смедереву (0,76). Тачније, у 34 општине су просечне зараде по запосленом биле испод 

70% просека Републике, односно, у појединим београдским општинама просечна зарада је 

скоро 4 пута била већа него у општини Бела Паланка. 
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Графикон 8. Регионална привредна неравномерност 2012. године 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Највише зараде у Србији су имали запослени у секторима где је завршен процес 

приватизације и рестуктурирања, док су најниже у нереструктуираним секторима, где 

није спроведена приватизација и који су неспремни за оштру конкуренцију. 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у августу 2015. године износи 

44630 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у 

јулу  2015. године, номинално је мања за 2,1% и реално је мања за 3,0%. 

 Просечна зарада исплаћена у августу 2015. године номинално је мања за 

2,3% и реално је мања за 4,3% од просечне зараде исплаћене у августу 2014. године, 

 Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у августу 2015. године 

номинално је мања за 2,1% и реално је мања за 4,1% у односу на просечну зараду без 

пореза и доприноса исплаћену у августу 2014. године, 

 Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–август 2015. године, у 

поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–август 2014. године, 

номинално је мања за 0,8%, а реално је мања за 2,2%, 
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 Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–август 

2015. године, номинално је мања за 0,5 и реално је мања за 1,9% у односу на просечну 

зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар-август 2014. године.39 

 

4.4. Регионална економско-финансијска анализа округа 

У транзиционом периоду у Србији (2001-2011) дошло је до побољшања животног 

стандарда становништва (БДП по глави становника у 2011. порастао је 4,3 пута у односу 

на 2001. годину) и смањења стопе сиромаштва (6,3%). Међутим, одраз глобалне 

финансијске кризе на привреду Србије кроз оштар пад економске активности у последњем 

кварталу 2011. године нагласио је потребу структурног реформисања целокупне привреде, 

повећања продуктивности, унапређења конкурентности, јачања инвестиционих 

капацитета, модернизације индустрије, стимулисања инвестиција, отварања нових радних 

места и равномернијег регионалног развоја смањењем привредних диспаритета. У Србији 

је у 2011. било 9 округа добиташа (унутар којих је 66 општина пословало са добитком), 

док су предузећа из осталих 16 округа (укупно 93 општине112) пословала са нето 

губитком. 

Укупно 89.726 предузећа и задруга унутар привреде Србије (2011), претежне 

концентрисаности (близу 60%) у свега четири округа (Граду Београду, Јужно-бачком, 

Нишавском и Северно-бачком округу) испословала су нето губитак од преко 36 млрд. 

динара, послујући у амбијенту од само шест профитабилних сектора привреде.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39  www.stat.gov.rs 
40  Заједно са општинама са АП Косово и Метохија и осталим општинама (унутар профитабилних округа) 

које су пословале са нето губитком. 
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Графикон 9. Региони губиташи привреде Србије, 2011. године (хиљ. динара) 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Међутим, секторска анализа привреде Србије у 2011. показује да су свега четири 

сектора својим губицима највише допринела укупном губитку привреде - прерађивачка 

индустрија, трговина, саобраћај, складиштење и везе и производња електричне енергије и 

гаса (ови сектори узимају кумулативна учешћа од 74% у укупном губитку привреде, 

67% у укупном броју привредних субјеката и 69% у укупном броју запослених). 

Највећи утицај на негативни финансијски резултат привреде (губитак преко 36 

млрд.динара) имала су предузећа из чак 16 округа и 65 општина унутар округа губиташа 

у Србији. Највећи број општина губиташа је из Града Београда, Јужно-банатског и 

Браничевског округа по 7, затим из Шумадијског и Пчињског округа по 6, из 

Мачванског округа 5 и из Северно-банатског, Зајечарског, Нишавског и Јабланичког 

округа по 4 општине (премда су Мачвански и Нишавски округ пословали са нето 

добитком) 
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Графикон 10. Извоз по становнику (у еврима) 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Висок спољнотрговински дефицит, непромењена извозна структура Србије 

(извоз радно-интензивних и металних производа и сировина) и неприлагођеност извоза 

потребама потрошача на тржишту Европске уније, детерминанте су неконкурентности 

домаћих предузећа на међународном тржишту. Извозно конкурентна предузећа која су 

највише допринела оствареном извозу у претходној години су са територије Града 

Београда, Јужно-бачког, Подунавског и Златиборског округа. 

Генерално, постоји висока зависност домаће привреде од увоза материјала за 

репродукцију (61,3% укупног увоза у вредности од 9,5 млрд. евра) и увоза робе широке 

потрошње (са 22,2% учешћа у укупном увозу вредности од 3,4 млрд. евра, ова наменска 
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категорија је остварила највећи раст од преко 33% у односу на 2011. годину). Удео увоза 

средстава за рад у укупном увозу Србије није прешао 20% (вредност од 2,5 млрд. 

евра). 

Несиметрична регионална спољнотрговинска активност у корелацији са 

неравномерном регионалном привредном дисперзијом може се приказати висином извоза 

по становнику, који је у 2012. години износио 906 евра. Извозним резултатима у 

прошлој години су највише допринела извозно конкурента предузећа из Града Београда, 

Јужно-бачког, Подунавског и Златиборског округа, са кумулативним учешћем у извозу 

Србије од 75%. Окрузи који су забележили највеће негативне вредности стопе раста 

извоза по становнику у 2012. години у односу на 2011. годину су: Топлички (24%), 

Нишавски (19%), Поморавски (19%) и Зајечарски округ (13%).41 

Трогодишњи просечно већи извоз од увоза забележили су Подунавски (преко 

700 милиона евра), Северно-банатски, Јужно-банатски и Пиротски округ (збирно око 

700 милиона евра), док је највећи трогодишњи спољнотрговински дефицит забележен у 

Граду Београду (4,6 млрд. евра) и Јужно-банатском округу (4,7 млрд. евра). 

Извоз заснован на производима ниже фазе прераде (где се сврставају текстилни 

производи, засновани на јевтиној и квалификованој радној снази, и производи металске 

индустрије, засновани на експлоатацији рудног богатства) не представља основ за 

достизање респективне извозно-конкурентске позиције Србије на међународном тржишту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41  Рeпубликa Србиja, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Сектор за стратешке 

анализе и истраживање, (2012) Извештај о регионалном развоју Србије 2011. Београд, стр. 54. 
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Графикон 11. Пословање предузећа по окрузима 2010-2011. година 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Резултати пословања предузећа указују да је финансијска стабилност предузећа 

Србије у 2011. години, изузетно ниска (0,693), и да бележи благи пад (-0,054) у односу 

на 2010. годину. Регионално посматрано, у 2011. години, коефицијент финансијске 

стабилности, изнад вредности један, не остварују предузећа ни једног округа у Србији. 

Највишу финансијску равнотежу, остварују предузећа са подручја Златиборског (0,937) а 

најнижу предузећа Шумадијског и Јабланичког округа. На нивоу општина, финансијску 

дугорочну равнотежу (вредност више од 1) остварују предузећа из веома малог броја  

општина  (Врбас,  Вршац,  Косјерић,  Бечеј,  Бајина  Башта,  Ариље,  Апатин, Горњи 

Милановац, Нишка Бања, Бачка Паланка, Мало Црниће 42 ). Њихова финансијска 

                                                 
42 Финансијску стабилност предузећа општине Мало Црниће, остварују због високе покривености сталне 

имовине капиталом из сектора трговине (учешће капитала ових предузећа у капиталу укупне привреде 
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равнотежа се огледа у томе што им је стална имовина покривена (више од 80%) капиталом 

из сектора прерађивачке индустрије, грађевинарства, саобраћаја и вађење руда. Веома 

лоша имовина условила је да су високу финансијску равнотежу (од 0,953 до 0,981) 

остварила предузећа из неразвијених општина (Ковачица, Ћићевац, Бољевац, Прибој, 

Нова Црња, Нови Кнежевац, Жабаљ и Црна Трава). 

За овако ниско стање финансијске сигурности, односно равнотеже предузећа, 

одговорна је и досадашња пасивна инвестициона активност, која не обезбеђује подизање 

конкурентности. И ако су остварене инвестиције у Србији у нова основна средства, веће 

(за 17,1%, базна 2006.) њихов карактер односно намена окренут је ка реконструкцији, 

модернизацији и одржавању постојећих капацитета (54,2%). Учешће активних 

инвестиција, односно улагање у нове капацитете, износи 45,8%, што је недовољно за 

значајније подизање конкурентности привреде. Највеће учешће у новим капацитетима 

бележи развијен Јужно-бачки (62,2%), а најмање Подунавски округ (17,3%), који 

пласира више од 80% својих инвестиција у модернизацију и одржавање постојећих 

капацитета. Високо учешће инвестиција у модернизацију и одржавање (преко 50% од 

укупних инвестиција) има 18 округа у Србији, међу којима су и сви неразвијени 

окрузи (Борски, Пчињски, Расински, Јабланички и други). 

Анализирајући учешће у укупним инвестицијама у нова основна средства, 

долазимо до закључка да су Град Београд (48,4%) и Јужно-бачки округ (9,5%) у 

изразитој предности у односу на остали део Србије, док услед недостатка инвестиција 

у нове капацитете, неразвијени региони све више привредно заостају. Секторска 

структура инвестиција, која је значајна за одређивање конкурентности региона, приказује 

нам, да је у укупним инвестицијама у нова основна средства, на нивоу Србије, највише 

заступљена прерађивачка индустрија (20,9%), саобраћај (14,6%) и грађевинарство (13%). 

Међутим, инвестиције у прерађивачкој индустрији су као и укупне инвестиције, на 

нивоу Србије, углавном окренуте ка реконструкцији и одржавању постојећих капацитета 

(62,8%). Низак ниво инвестиција у нове капацитете прерађивачке индустрије (до 50%) 

има 19 округа у Србији. 43  Оваква инвестициона структура указује на изузетно 

неповољан положај прерађивачке индустрије, управо кад су у питању најважнији извори 

                                                                                                                                                           
општине је 83,5%). 
43  Рeпубликa Србиja, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Сектор за стратешке 

анализе и истраживање, (2012) Извештај о регионалном развоју Србије 2011. Београд, стр. 55. 
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повећања производње и продуктивности. Без улагања у технолошки савременије 

капацитете, не може се обезбедити виши технолошки ниво производа и подизање 

конкурентности региона. Поред тога, препрека вишој конкурентности региона су и 

недефинисани инвестициони секторски приоритети. Највећи раст (у односу на 

претходну годину), поред сектора грађевинарства (59,5%) и вађења руда и камена 

(42,7%), реализован  је  у  комуналним  делатностима  (77,2%)  и  активностима  у  вези  

некретнина (51,8%), односно секторима који не обезбеђују вишу стопу конкурентности и 

привредног раста. 

 

4.5. Приоритети регионалног развоја 2015. 

1) Функционално редефинисање институционалног модела којим се 

дефинише политика регионалног развоја Србије. Примаран значај је реализација низа 

активности у склопу доношења новог Закона о регионалном развоју Србије. Нова 

законска решења биће утемељена на детаљном процесу преиспитивања свих постојећих 

законских решења: развојна документа, надлежност и одговорност свих институција, 

активно институционално позиционирање, надлежност и одговорност округа, улога 

регионалних развојних агенција и савета, вертикална институционална координација, 

подстицајни механизми, дефинисање `уговорних модела` централног нивоа 

(министарство) са надлежним регионималним институцијама око реализације стратешких 

приоритета, и др. 

2) Доношење кровног стратешког развојног документа из области 

регионалног развоја за период 2015-2020, којим би се утврдили државни циљеви из 

области регионалног развоја, регионални приоритети, подстицајни механизми, 

институционална надлежност, одговорност у свим областима релевантним за реализацију 

политике регионалног развоја. 

3) Утврђивање нове методологије за мерење степена развијености 

подручја у Србији. Процес утврђивања критеријума и показатеља за мерење степена 

развијености мора да уважава принципе репрезентативности индикатора, 

транспарентности и статистичке доступности. 

4) Статистичко методолошко унапређивање мерења регионалних разлика 
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кроз обухват и мерење регионалног БДП на нивоу НСТЈ-3 (по окрузима). 

Примењујући принцип европске статистике да се обезбеди упоредивост статистичких 

територијалних јединица на нивоу области НСТЈ-2 и НСТЈ-3, Србија би обрачуном БДП 

за ниво НСТЈ-3 имала најважнији економско-аналитички инструмент за оцењивање 

регионалних неравномерности. 

5) Израда државних регионалних програма од посебног интереса за 

државу (Подриње, Стара Рашка, Југ Србије, и др). Програми би дефинисали 

стратешке приоритете, подстицајне механизме и мере, надлежност и одговорност, период 

важења. 

6) Редефинисање републичких финансијских подстицајних институција: 

7) јачање контролне и евалутивне улоге републичких институција. Позитивна 

пракса развијених европских земаља у овом сегменту упућује на два кључна принципа: 

први је да се одлуке доносе на здравим економским и финансијским принципима, а 

други је деполитизација или професионализација управљачког тела. Такође, препоруке 

су да се циљано инвестира, јер се сматра да централна подстицајна институција (Фонд, 

Развојна банка) не може да финансира све пројекте, већ да се усмери на приоритетне 

секторе (прерађивачки извозни сектор); 

8) Преиспитивање свих аспеката формирања посебне институције која би се 

бавила финансирањем развоја неразвијених подручја (посебан Фонд за развој 

неразвијених). Током две деценије улога Фонда за развој се мењала, а тиме и 

програмски и финансијскии оквир за неразвијене општине. Ако се има у виду да уз 

веће или мање осцилације, око 20% општина Србије већ више од пола века није 

изашло из круга неразвијености, апострофира се потреба за преиспитивањем функције 

и ефеката досадашње подстицајне политике. Потреба да се институционализује фонд за 

неразвијене била би у циљу решавања нагомиланих проблема, али и у контексту развоја 

институција сагласно савременим стандардима. 

9) Афирмација института Локални економски развој (ЛЕР). Надлежно 

министарство за регионални развој и локалну самоуправу успоставиће вертикални модел 

координације између министарства и локалне самоуправе у свим кључним сегментима  

ЛЕР-а: планирање и програмирање ЛЕР-а, циљне групе ЛЕР-а, концепт развоја и 

промоција малог и средњег предузетништва, промоција локације, подстицајне 
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институције ЛЕР-а (предузетнички центри, предузетнички инкубатори, предузетничке 

зоне, локалне гаранцијске агенције, и др.); мониторинг и евалуација ЛЕР-а и развојне 

интервенције. 

10) Програми кадровске оспособљености неразвијених општина за 

аплицирање и имплементацију пројеката. Обуку и средства за реализицају ових 

програма обуке обезбедиће надлежно министарство, републичка агенција и регионалне 

развојне агенције. 

11) Доношење пакета подстицајних мера за градове „чворишта” (Суботица, 

Панчево, Крагујевац, Ужице, Нови Пазар и Зајечар), градове који имају посебан 

значај у регионалном развоју (Ваљево, Краљево и Врање), као и за градове у пограничном 

подручју (Сомбор, Сремска Митровица, Лозница и Шабац). 

12) Институционално усклађивање процеса доношења и имплементације 

регионалних просторних планова, просторних планова посебне намене и 

стратешких планова развоја градова са регионалним развојним програмима.44 

 

4.6. Циљеви равномерног регионалног развоја 

Циљеви равномерног регионалног развоја су: 

   Одржив развој. Повећање животног стандарда данашњих генерација је 

прихватљиво ако јачају извори благостања и унапређују се фактори развоја, што за 

узврат повећава потенцијал развоја будућих генерација. Одрживи развој треба да 

резултира у дугорочно балансираном развоју све три компоненте благостања (економска, 

социјална и компонента животне средине). 

Подизање регионалне конкурентности. Кључни развојни циљ Републике 

Србије је веће благостање становништва. За остваривање тог циља Република Србија 

своју стратегију привредног развоја мора првенствено да усмери на подизање 

регионалне конкурентности, смањење незапослености и сиромаштва. Само подизањем 

регионалне конкурентности у наредним годинама просечна годишња стопа раста БДП 

у Републици Србији може да буде 7% до 2015., односно да достигне ниво БДП по 

становнику од око 8.000 УСД. Овај циљ захтева ефикасно спровођење свих 

                                                 
44  Извештај о регионалном развоју Србије 2012, стр. 101 
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транзиционих и реформских процеса који могу да активирају регионалне развојне 

потенцијале земље–људске, материјалне и природне и допринесу да привреда Републике 

Србије постане привлачна за бржи развој домаћег приватног сектора и већи долазак 

иностраног капитала. Примарни задатак државе је формирање здравог тржишног 

амбијента и привлачење страних директних инвестиција. 

Смањење регионалних неравномерности и сиромаштва. Регионалне 

диспропорције у степену развијености у Републици Србији су највише у Европи, и из 

године у годину се повећавају. Регионалне разлике, посматране на нивоу округа, мерене 

индек- сом развојне угрожености износе 1:7, док однос најразвијеније и најнеразвијеније 

опш- тине износи 1:15 у 2005. години. Остваривање овог циља је изузетно важно, 

имајући у виду да није завршен процес транзиције. Осим тога, колапс појединих 

привредних сис- тема и процес транзиције утицали су да се параметри неразвијености још 

више продубе на традиционално неразвијеном Југу Србије и подручју Старог Раса, као и 

да се, некада развијена индустријска подручја Републике Србије, данас налазе у јако 

тешкој економ- ској и социјалној ситуацији, што је иницирало појаву нових подручја 

неразвијености (Источна Србија, делови централне Србије, регионални центри 

рударства и традицио- налне индустрије) и девастираних подручја. И поред економског 

раста у периоду од 2000. до 2005. године сваки десети становник Републике Србије је 

сиромашан, што се објашњава ефектом транзиционих промена у функционисању 

економског система. Регионалне диспропорције до 2015. године требале би да буду мање 

од 1:3.45
 

Заустављање негативних демографских кретања. Депопулација (интензиван 

процес демографског пражњења захватио је 79 општина), миграциони токови (од 1981. 

године негативан миграциони салдо који је у периоду од 1995. до 2000. године ублажен 

приливом избеглих и расељених лица), негативан природни прираштај (22 округа има 

негативан природни прираштај), демографско старење (од 7 стадијума демографске 

старости сви региони се налазе у три: најдубља демографска старост, дубока демографска 

старост и демографска старост), смртност одојчади (скоро двоструко више од просека 

                                                 

45  Група аутора, (2007) Стратегија регионалног развоја Србије у периоду 2007 – 2012. године, 

Републички завод за развој, Београд,стр. 45. 
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земаља ЕУ), очекивано трајање живота (1,5 годину мање од просека у Европи), 

представљају изузетно велике демографске и развојне проблеме. 

Наставак процеса децентрализације. Република Србија је до 2000.  године била 

високо централизована земља са ограниченом аутономијом за локалне самоуправе. 

Транзиционим реформама положај јединица локалне самоуправе знатно је побољшан и 

остварен већи степен децентрализације. Системски је уређен оквир за демократско 

деловање локалне самоуправе, побољшан је њен финансијски положај, градови и 

општине добили су проширени делокруг изворних и поверених послова, чиме је локална 

самоуправа у Републици Србији доживела значајан степен афирмације у односу на 

претходни период. Након усвајања Устава створене су системске претпоставке за даље 

јачање локалне самоуправе. 
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5. НЕОПХОДНОСТ УКЉУЧИВАЊА СРБИЈЕ У 

СТРУКТУРНУ И КОХЕЗИОНУ ПОЛИТИКУ ЕВРОПСКЕ 

УНИЈЕ 

Примарни разлог европске регионалне политике је економског карактера: једино 

прекорегионалне политике ЕУ може ефикасно да утиче на регионалне социоекономске 

диспропорције у земљама чланицама. Јединствено европско тржиште без ефикасне 

регионалне политике ЕУ не може да смањи регионалне разлике у ЕУ. Ово опредељење је 

врло важно за све земље Југоисточне Европе, јер у томе лежи огромна шанса за њихов 

регионални, односно укупан друштвено-економски развој. 

Са друге стране, остаје велики посао да се одради у свим државама ЈИЕ. У области 

регионалног развоја домаћи задатак се односи пре свега на институционално 

прилагођавање стандардима ЕУ. Стихијност и неорганизованост држава ЈИЕ  (и Србије) 

резултира у све већим регионалним диспропорцијама. Утицај Светске економске кризе и 

незавршени транзициони процеси само су мултипликовали проблем. 

Санација ефеката Светске економске кризе трајаће више година, економска 

регионална карта Европе ће се редизајнирати. Комплетно подручје ЈИЕ имаће дуготрајне 

последице, које ће у свим земљама, а међу њима и Србији, имати наглашену регионалну 

димензију. Зато је изузетно важно динамизирати процес прикључења ЕУ, јер је регионална 

политика ЕУ велика развојна шанса за Србију. То је посебно важно, јер незавршене 

транзиционе реформе ће само појачати унутрашње регионалне разлике. 

Развој ће се све више концентрисати у Дунавско-савском појасу, док ће остатак 

Србије, уколико се процес придруживања настави оваквом динамиком, све више развојно, 

економски, демографски заостајати, са великим политичким ризицима. 

Могући интеграциони ефекти прикључења Србије у ЕУ са аспекта регионалног 

развоја су вишеструки, значајни и потврђени, директни и индиректни, регионално 

неравномерни и имају своју економску, демографску, социјалну, инфраструктурну и 

хуману димензију. 

То потврђују, не само искуства свих транзиционих економија које су сада чланице 

ЕУ, већ и наша регионална искуства са пројектима ЕУ током протеклог транзиционог 
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периода (2001-2008). Разлике између ЕУ држава су се смањиле, али јачина позитивних 

ефеката зависи, првенствено, од самих држава, од координације бројних фактора: 

динамике реформи целокупног привредног и образовног система, степена 

децентрализованости идр. Упоређивање регионалних ефеката интегрисаног привредног 

модела у ЕУ и моделаван, или спорог интегрисања са ЕУ, једноставно нису упоредиви. 

Имајући у виду, да је регионални модел Србије високо централизован, 

институционално неизграђен, са огромним негативним ефектима у простору, ефекти 

прикључења у ЕУ добијају посебну позитивну димензију. 

Закључак око интерних регионалних разлика укључује временску димензију и 

стартну развојну позицију. Могући ефекти би се одвијали у два правца: економски јачи 

региони би постали конкурентнији, спремнији за тржишну утакмицу, док неразвијени, 

заостали, периферни и брдско-планински региони би у првом периоду (првих 10 година) 

заостајали за развијенијим регионима али на много вишем нивоу, и тражили своју 

Развојну шансу у јачању принципа солидарности и компензације. Генерално, да би 

се преокренуо деценијски негативан тренд регионалних неравномерности, пресудан је 

значај индиректних ефеката интеграционих процеса ЕУ на регионални развој Србије.То се 

у првом реду односи на изградњу регионалне институционалне инфраструктуре, што 

представља веома дуг и изазован процес. 

Истраживања ефеката структурних фондова ЕУ на регионални развој Србије могу 

се сумирати на следећи начин: 

1) Развојни ефекат .Имајући у виду да се на изграђеност инфраструктурног 

коридора X поклапа са најнеразвијенијим подручјем Србије (Југ Србије), изградњом овог 

виталног паневропског коридора, помоћу фондова ЕУ, зауставиће се негативни развојни 

трендови и ревитализовати комплетно неразвијено подручје Југа Србије. На подручју 

коридора X регистровано је 360.000 незапослених. Изградњом коридора X процене су да 

би се могло запослити 120.000 незапослених. Значајан позитиван ефекат се односи на 

грађевинарство као привредну грану: раст грађевинарства од 10% директно доприноси 

расту БДП од 1%, а индиректно 5 пута, кроз развој других привредних грана. 

2) Инвестициони ефекат. Структурни фондови ЕУ имају неизбежан финансијски 

утицај на укупне инвестиције у појединим земљама ЕУ. На основу истраживања Европске 

комисије за буџетски период 2000-2010. године, на сваки евро утрошен кроз заједничку 
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кохезиону политику у регионима који користе средства у оквиру циља 1 додатно се 

издваја у просеку још 0,9 евра инвестиција из других извора. Такође, у регионима који 

користе средства у оквиру циља 2 (конкурентност региона и запошљавање) на сваки евро 

инвестиран кроз кохезиону политику ЕУ издваја се у просеку још додатна 3 евра 

инвестиција. Реализација великих инфраструктурних пројеката у Србији није могућа без 

укључивања у регионалну политику ЕУ. 

3) Додатни финансијски ефекат. Коришћењем средства из структурних фондова 

ЕУ повећава се и способност јавног сектора у тим регионима за сарадњу са осталим 

међународним финансијским институцијама и банкарским сектором, што са собом повлачи 

обезбеђење додатних извора инвестиција. 

4) Бржи развој приграничних региона. Искуство свих транзиционих економија 

које су данас чланице ЕУ показује да прекогранична сарадња има веома велики значај за 

развој пограничних подручја. Велики број пројеката прекограничне сарадње се односио на 

изградњу инфраструктуре за заштиту животне средине и стимулисање привредне сарадње 

што је поред директних ефеката на локалном нивоу често имало и индиректне и 

мултипликаторске ефекте у другим деловима. Прекогранични програми значајно ће 

унапредити административне капацитете свих учесника програма и на тај начин ће се 

адекватно припремити за коришћење структурних фондова ЕУ када Србија постала 

чланица ЕУ. 

5) Јачање партнерства јавног и приватног сектора. Коришћењем структурних 

фондова стварају се услови да се успостави дугорочни партнерски однос између приватног 

и јавног сектора у форми јавно-приватног партнерства који представља дугорочан извор 

финансирања осталих развојних пројеката у региону. 

6) Афирмација стратешког регионалног планирања. Најјачи директан утицај 

структурних фондова ЕУ манифестује се у јачању концепта регионалног стратешког 

планирања, креирање развојних политикаи инвестиционих програма на националном 

нивоу, али и на  нивоу региона. У складу са тим неопходно је увођење стратешког 

планирања и управљање пројектима у обавезне задатке локалних самоуправа (посебне 

јединице). 

7) Селекција развојних приоритета. Јавне инвестиције се морају пажљиво 

идентификовати и планирати на свим нивоима власти од централног до локалног. 
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Кохезиона политика је одиграла кључну улогу у свим европским регионима у стратешком 

планирању приоритета и њиховом синергетском повезивању са приоритетима на 

националном и нивоу ЕУ. Кохезиона политика ЕУ је одиграла кључну улогу у 

промовисању области које раније нису били у фокусу регионалних и националних 

политика. Као последица имплементације бројних пилот пројеката финансираних кроз 

структурне фондове настале су и националне и регионалне политике у области 

истраживања и развоја нових технологија, иновација и предузетништва, активних 

политика запошљавања и социјалне инклузије. На тај начин кохезиона политика је 

натерала регионалне и националне власти да примене концепт свеобухватног дугорочног 

стратешког планирања економског развоја укључујући и вишегодишње буџетирање. 

8) Реформа јавне управе. Индиректни ефекат кохезионе политике ЕУ огледа се у 

томе што је имплементација структурних фондова утицала на унапређење управљачких 

капацитета администрације. Структурни фондова ЕУ утичу у побољшању способности да 

се креирају и имплементирају јавне политике, повећава се способност за изградњу 

дугорочних партнерстава, интензивнија примена концепта евалуације ефеката политика и 

програма као и транспарентност у одлучивању и размена добрих пракси. На тај начин, кроз 

имплементацију кохезионе политике, реформисала се јавна управа и у другим областима и 

на тај начин је фактички унапређено управљање на свим нивоима. С  тим у вези, оснивање 

нових тела у оквиру имплементације кохезионе политике као нпр. регионалних развојних 

агенција су имали кључну улогу у развоју многих региона ЕУ. 

9) Едукација запослених у општинској управи о процедурама за креирање и 

спровођење пројеката финансираних из фондова ЕУ. Такође, приликом израде буџета 

локалне самоуправе, неопходно је планирати потребну буџетску резерву у општинском 

буџету како би се финансирало сопствено учешће у ЕУ пројектима. Код пројеката 

прекограничне сарадње кључна препорука јесте да се са општинама из суседне земље на 

време одаберу приоритетни пројекти и да се што пре започне са израдом припремне 

документације, како би на најефикаснији начин искористили могућности које пружају 

програми прекограничне сарадње. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

Вишедеценијска маргинализација регионалног развоја Србије узрокована је 

бројним нескладима на простору Републике. Транзициони процес додатно је 

мултипликовао регионалне диспропорције и узроковао бројне системске нескладе, 

економске, социјалне и демографске асиметричности. Због непостојања политичког 

консензуса, институционални вакуум из области регионалног развоја траје већ осам 

година. Србија је данас високо централизована држава, нерегионализована, са затвореном 

неконкурентном привредом, неповезана са окружењем. Истраживања и емпиријске 

анализе регионалног развоја Србије указују да традиционални системи промовисања 

равномерног регионалног развоја нису били нарочито ефикасни. 

Незапосленост је кључни економски и социјални проблем у свим подручјима 

Републике. Највеће учешће у регистрованој незапослености имају млади (од 25-29 

година) са преко 13%. У просеку се на посао чека 4 године. Највише незапослених има 

први (28%) и четврти степен стручне спреме (28%), а дипломци чине 5,9%. 

Демографска девастација више од 50% општина у Србији. Већа привредна 

активност у градовима, боља друштвена и образовна инфраструктура, бројност и 

разноврсност културних и забавних садржаја, широка лепеза активности из сектора 

услуга, детерминсали су демографску концентрацију миграната из других делова земље 

у приградске општине Србије. Позиционирање 22. регионалне области на координати са 

негативним демографским вредностима (стопа пада становништва између два пописа), 

значајно смањује економски и социјалну основу за регионални развој. 

Ниска образовна и недовољна кадровска структура становништва у скоро 2/3 

општина. На релацији образовање – (не)запосленост изражене су неусклађености које 

доприносе и просторној и секторској неравномерности на тржишту рада. Образовни 

систем неопходно је ускладити са будућом привредном структуром, неопходним знањем, 

способностима и вештинама. Такође, претходни период забележио је драстичан одлив 

мозгова (процењује се да је за 5 година Србију напустило око 340.000 младих). 

Последица је не само недостатак радне снаге, вишег стручног профила, него и 

технократа које неће пренети своје знање и вештине млађим, новозапосленим кадровима. 

Инвестициона активност, у односу на развојне потребе, је на веома ниском нивоу. 
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Посматрајући регионални аспект инвестиција по становнику, наглашена је поларизација 

између Београда (два пута веће) и осталог дела Србије (југоисточно подручје испод 20% 

просека). 

 Недовољна програмска и пројектна припремљеност локалне администрације за 

привлачење домаћих и страних инвестиција и повољних кредитних аранжмана. 

Генeрални проблем је да Србија нема добро припремљене пројекте по општинама, што 

доприноси већем трошку државе, јер се плаћа провизија за резервисање средства ако се 

не користе. Као илустрација Србији је од децембра 2000. до августа 2011. године 

одобрено око 5,4 млрд евра у оквиру нових зајмова, од чега је искоришћено тек око 

2,6 млрд евра. Средства ових зајмова коришћена су за различите инфраструктурне 

пројекте (финансирање изградње и рехабилитације путева, железнице, енергетског 

сектора), као и за пројекте за развој финансијског сектора, МСП сектора, сектора 

здравства, школства и запошљавања. Европска банка за обнову и развој одобрила је 

Србији око 2 млрд евра, од чега је више од половине отишло у инфраструктуру и јавни 

сектор, а остатак у приватни сектор. 

Увођење регионалних јединица, саобразно NUTS класификацији, извршено је у 

свим новим државама чланицама. Формирањем статистичких региона у Србији је 

омогућено да се регионална политика спроводи и у нехомогеним регионима. Ипак, услов 

за то је постојање веома развијене и квалитетне координације између националног, 

регионалног и локалног нивоа. Ипак, имајући у виду чињеницу да је реформа јавне 

управе скуп процес, којег обликују осим економских и политички утицаји, произлази 

да су хомогени региони значајна потреба за вођење регионалне политике у Србији. 

Могући интеграциони ефекти прикључења Србије у ЕУ са аспекта регионалног 

развоја су вишеструки, значајни и потврђени, директни и индиректни, регионално 

неравномерни и имају своју економску, демографску, социјалну, инфраструктурну и 

хуману димензију. 
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