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Бруто домаћи производ Републике Србије у 2003. години 
- Претходни резултати - 

 
 
 

МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА 
 
У овом саопштењу објављују се претходни резултати обрачуна бруто домаћег 

производа (БДП) и његове финалне употребе за Републику Србију (без података за Косово и 
Метохију) за 2003. годину. У обрачуну БДП и других макроекономских агрегата примењује се 
методологија усклађена са Системом националних рачуна (SNA 93), Европским системом 
националних рачуна (ESA 95), међународним стандардима и препорукама. Систем националних 
рачуна базира се на ширем концепту производње тако да се поред производње материјалних 
добара и услуга обухватају и нематеријалне услуге. 

Полазна основа су расположиви извори података (годишњи завршни рачуни, платни 
биланс као и редовна статистичка истраживања), док се за поједине категорије врше процене на 
основу других релевантних елемената. 

Бруто домаћи производ је најчешће коришћен агрегат Система националних рачуна и 
индикатор укупних економских активности на нивоу Републике. За његово израчунавање 
примењен је производни метод. Полазећи од БДП у базним ценама (износ који тржишни 
произвођач прима од купца за јединицу добра и услуге умањен за све порезе на добра и услуге и 
увећан за примљене субвенције) додавањем пореза на производе и одузимањем субвенција 
добија се БДП у тржишним ценама. 

Прерачунавање БДП у USD врши се по методологији Светске банке, која се базира на 
трогодишњим покретним просецима тржишног курса и подацима о инфлацији у Републици Србији 
и у Америци, док је за обрачун у EUR коришћен просечан курс у току године. Обрачун  БДП по 
становнику урађен је на основу процењеног укупног броја становника средином године. 

Аутпут се дефинише као тржишна вредност свих произведених роба и услуга и 
представља резултат производње свих резидентних институционалних јединица. 

Међуфазна потрошња представља вредност добара и услуга које се користе или троше 
у процесу производње искључујући трошење фиксне активе које се приказује као потрошња 
основних фондова. 

Бруто домаћи производ представља резултат производних активности резидентних 
институционалних јединица и једнак је суми њихових додатих вредности, које се обрачунавају за 
све институционалне секторе. 

Потрошња основних фондова представља вредност утрошене фиксне активе, као 
резултат нормалног трошења, употребе, физичких кварова, случајних оштећења и предвиђеног 
застаревања у току обрачунског периода. 

Нето домаћи производ се добија као разлика између бруто домаћег производа и 
потрошње основних фондова. 
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1. Бруто домаћи производ у базним ценама, 2003. 

          
Република Србија у мил. дин. 

Аутпут Међуфазна 
потрошња 

Бруто домаћи 
производ  (1-2) 

Потрошња основних 
фондова 

Нето домаћи 
производ (3-4) 

1 2 3 4 5 
     

2034580,9 1119284,7 915296,2 160347,0 754949,2 
     

 
 

2. Употреба бруто домаћег производа у тржишним ценама, 2003. 
          
Република Србија 
 Укупно, мил. дин. Структура у % 
   
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) 1095402,2 100,0 
      
Финална потрошња 1173069,3 107,1 
    Лична (индивидуална) потрошња 894860,0 81,7 
         Сектора домаћинстава и непрофитних институционалних  
          јединица које услужују домаћинства 825781,2 75,4 
         Сектора државе 69078,8 6,3 
    Колективна потрошња 278209,3 25,4 
Бруто инвестиције 154544,0 14,1 
Промене у залихама 7154,3 0,6 
Извоз роба и услуга 200930,1 18,3 
Увоз роба и услуга ( - ) 462536,6 42,2 
Испоруке другој републици 56436,1 5,2 
Набавке из друге републике ( - ) 34195,0 3,1 
   
 
 

3. Бруто домаћи производ (USD и EUR) 
          
Република Србија  

  2001 2002 2003 
     
БДП по методу Светске банке - укупно, мил. USD  9426,8 10968,0 15075,7 
Бруто домаћи производ - по становнику, USD  1220,0 1461,6 2001,4 
     

Бруто домаћи производ - укупно, мил. EUR  11916,6 15149,2 16838,0 
Бруто домаћи производ - по становнику, EUR  1542,2 2018,8 2235,4 
     
 
 

Напомена уз објављене податке 
 
Методолошке основе СНА и детаљнији обрачуни са ширим избором показатеља, кроз 

читав скуп повезаних рачуна на различитим нивоима агрегације, биће презентовани у едицији 
Републичког завода за статистику - “Систем националних рачуна Републике Србије 2003”, која је у 
припреми. Она ће садржати и ревизију до сада објављених података од 2000-2003. године, у 
складу са новим препорукама и доследном применом методолошких решења.  
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