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Бруто домаћи производ Републике Србије у 2004. години 
- Претходни резултати - 

Методолошка објашњења 
 

У обрачуну бруто домаћег производа (БДП) Републике Србије (без података за 
Косово и Метохију), у текућим и сталним ценама, 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 јесу расположиви административни 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 најчешће је коришћен агрегат Система националних рачуна и 
индикатор укупних економских активности на нивоу Републике. За његово израчунавање  у 
тржишним и сталним ценама примењен је производни метод. Полазећи од бруто додате 
вредности у базним ценама, додавањем пореза на производе и одузимањем субвенција 
добија се бруто домаћи производ у тржишним ценама. Базна цена јесте износ који 
произвођач прима од купца за јединицу добра и услуге, умањен за све порезе на добра и 
услуге и увећан за примљене субвенције. 

За прерачунавање БДП у EUR користи се просечан курс у току године.  

Бруто домаћи производ у сталним ценама представља суму бруто додатих вредности 
на нивоу сектора и области Класификације делатности, обрачунатих у сталним ценама, 
увећану за порезе и умањену за субвенције на производе у сталним ценама. 

У обрачунима је примењен метод екстраполације, уз употребу једноструких (single) 
индикатора – аутпута или инпута, израженог у форми базног индекса на изабрану базну 
годину (2002. година). Полазна претпоставка јесте постојање директне корелације између 
кретања индикатора и кретања бруто додате вредности. Као основни индикатори користе се 
индекси физичког обима производње, промета, цена, док су за обрачуне сектора осталих 
услуга (државна управа, образовање, здравствени и социјални рад, друге комуналне 
друштвене и личне услуге и домаћинства са запосленим лицима) коришћени подаци о 
часовима рада и о броју запослених. 

 
 
 
 



СРБ269 НР30 031105 2 

1. Бруто домаћи производ, у тржишним ценама  

Република Србија 

 2003 2004 
Индекс 

2004/2003 

    
Бруто домаћи производ (БДП), мил. дин. 1095402 1310300 119,6 

Бруто домаћи производ (БДП), мил. ЕUR 16838 18056 107,2 
 

2. Бруто домаћи производ, у сталним ценама 
(у ценама 2002. године) 

 
Република Србија                               мил. дин. 

Бруто домаћи производ 

 
2003 2004 

индекс 

2004/2003 

     
А Пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда 121621,7 144823,3 119,1 
Б Рибарство 450,5 471,7 104,7 
В Вађење руда и камена 15745,2 15954,9 101,3 
Г Прерађивачка индустрија 155692,8 169404,5 108,8 
Д Производња електричне енергије, гаса и воде  32864,7 32898,9 100,1 
Ђ Грађевинарство 33214,2 34376,7 103,5 
Е Трговина на велико и мало, оправка возила 79143,5 92572,5 117,0 
Ж Хотели и ресторани 9319,9 9267,5 99,4 
З Саобраћај, складиштење и везе 77927,0 90093,0 115,6 
И Финансијско посредовање 58765,1 64502,3 109,8 
Ј Послови с некретнинама, изнајмљивање 78597,7 80144,9 102,0 
К Државна управа; обавезно социјално осигурање 32484,5 33394,1 102,8 
Л Образовање 26187,1 26606,1 101,6 
Љ Здравствени и социјални рад 36476,9 36878,1 101,1 
М Остале комуналне, друштвене и личне услуге 20235,4 20250,5 100,1 
Н Приватна домаћинства са запосленим лицима 1098,9 1108,0 100,8 

       
 Бруто додата вредност (БДВ) 779825,2 852747,1 109,4 
        
 Порези минус субвенције на производе 161790,8 176813,2 109,3 
        
 БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) 941616,0 1029560,3 109,3 
 
 
 
 
 
 

 
  

Издаје и штампа: Републички завод за статистику Србије, Београд, Милана Ракића 5  
Tелефон: 2412-922 (централа) ● Tелефакс: 2411- 260 ● www.statserb.sr.gov.yu 

Одговара: др Драган Вукмировић, директор  
Tираж: 200 ● Периодика излажења: годишња 


