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Сиромаштво у Републици Србији, 2008–2010.  
 

У Републици Србији у 2010. години 9,2% становника сматра се сиромашним (живи испод апсолутне 
линије сиромаштва), јер је њихова потрошња по потрошачкој јединици у просеку била нижа од линије 
сиромаштва, која је износила 8544 динара месечно по потрошачкој јединици. 

Број сиромашних у 2010. години, у односу на 2009. годину, порастао је са 6,9% на 9,2%, док је од 2008. 
до 2009. број сиромашних порастао за 0,8 процентних поена. 

Сиромаштву је изложеније становништво које живи на ванградском подручју, затим вишечлана 
домаћинства (посебно она која у свом саставу имају више деце, незапослених и неактивних чланова), 
домаћинства чији је носилац нижег образовног нивоа и сл. 

 

 

1. Проценат сиромашних и апсолутна линија сиромаштва у Републици Србији, 2008–2010. 

 2008 2009 2010 

    
Апсолутна линија сиромаштва по потрошачкој јединици, месечно,     
у РСД 7401 8022 8544 
Проценат сиромашних 6,1 6,9 9,2 
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2. Профил сиромаштва у Републици Србији, 2008–2010. 
% 

 2008 2009 2010 

    
Апсолутна линија сиромаштва по потрошачкој јединици, месечно,
у РСД 7401 8022 8544 
Проценат сиромашних 6,1 6,9 9,2 
    
Према типу насеља    
Градско подручје 5,0 4,9 5,7 
Ванградско подручје 7,5 9,6 13,6 
    
По територији    
Град Београд 2,9 3,8 5,3 
Војводина 6,8 4,9 6,8 
Централна Србија 7,0 9,3 12,0 
    
Према типу домаћинства    
Једночлана 6,6 5,7 5,6 
Двочлана 5,5 5,6 5,9 
Трочлана 5,1 5,0 7,0 
Четворочлана 4,7 4,7 7,1 
Петочлана 5,2 5,7 11,7 
Шесточлана и више 10,0 14,2 16,4 
    
Према годинама старости    
Деца до 13 година 7,3 9,8 13,7 
Деца од 14 до 18 6,9 8,4 9,1 
Одрасли од 19 до 24 5,9 7,5 11,5 
Одрасли од 25 до 45 5,0 6,4 8,9 
Одрасли од 46 до 64 5,4 5,3 8,0 
Стари 65 и више година 7,5 7,5 7,9 
    
Деца/одрасли    
Деца 7,1 9,3 12,2 
Одрасли 5,8 6,4 8,5 
    
Према образовању носиоца домаћинства    
Незавршена основна школа 9,0 14,8 14,2 
Основна школа 10,5 9,2 12,7 
Средња школа 4,8 3,0 4,8 
Виша школа 2,7 1,8 2.4 
Висока школа 1,9 0,6 0.8 
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Методолошка објашњења 

Сиромаштво се у Републици Србији израчунава од 2006. године, на основу података Анкете о 
потрошњи  домаћинстава, која се од 2003. године спроводи по међународним стандардима и препорукама 
Евростата, ILO и УН, чиме је обезбеђена међународна упоредивост података.  

Републички завод за статистику израчунава индикаторе сиромаштва на основу Одлуке о Програму 
званичне статистике у периоду од 2011. до 2015. године („Службени гласник РС“, број 23/11).  

Сиромаштво се у Републици Србији анализира на основу потрошње домаћинства, јер потрошња 
домаћинства представља поузданију меру благостања становништва, због своје стабилности, обухватности 
и усклађености током дужег периода, за разлику од прихода домаћинства, који је подложан краткорочним 
флуктуацијама.  

Потрошња домаћинства дефинисана је као сума издатака за храну и осталих текућих издатака која 
укључује купљене производе, сопствену производњу и поклоне. Основне компоненте потрошње према COICOP 
класификацији су: 1) потрошња хране и безалкохолних пића, 2) потрошња алкохолних пића и дувана, 3) издаци за 
одећу и обућу, 4) издаци за становање, воду, струју, гас и друга горива, 5) издаци за покућство и рутинско 
одржавање стана, 6) издаци за здравство, 7) издаци за транспорт, 8) издаци за комуникације, 9) издаци за 
рекреацију и културу, 10) издаци за образовање, 11) издаци за ресторане и хотеле и 12) издаци за остала добра и 
услуге. 

Импутација вредности услуга коришћењем трајних потрошних добара, као и импутација станарине за 
власнике стана/куће, искључена је из анализе због недостатка података у Анкети о потрошњи домаћинстава 
потребних за њихово израчунавање. 

Овако дефинисана потрошња дефлационирана је регионалним индексима цена хране који су добијени из 
Анкете о потрошњи домаћинстава. На тај начин већа потрошња једног домаћинства биће резултат 
искључиво потрошње већих количина или потрошње квалитетнијих производа, а не резултат виших цена. 

Како се подаци о потрошњи прикупљају на нивоу домаћинства да би се одредио ниво благостања 
људи, укупна потрошња домаћинства се расподељује између чланова домаћинства коришћењем OECD-ове 
скале еквиваленције (потрошачких јединица), при којој носилац домаћинства добија пондер 1, сваки 
одрасли члан домаћинства (стар 14 и више година) пондер 0,7, а деца (испод 14 година старости) пондер 
0,5.   

Апсолутна линија сиромаштва одређује апсолутни минимум животног стандарда и базира се на фиксној 
потрошачкој корпи хране неопходној за задовољавање минималних потреба за одређеном количином и 
структуром калорија, која се увећава за износ осталих издатака, као што су одевање, хигијена, огрев, осветљење 
и слично.  

Вредност апсолутне линије сиромаштва (дефинисане 2006. године) израчунава се применом 
одговарајућег годишњег индекса потрошачких цена.  

Профил сиромаштва описује ко су сиромашни у Републици Србији, према различитим 
карактеристикама као што су место становања домаћинства (локација и регион), статус на тржишту рада 
носиоца домаћинства и чланова домаћинства и демографска структура домаћинства (пол, старост, 
величина домаћинства, број деце).  

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и 
Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). 
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