
СРБИЈЕ Република Србија
Републички завод за статистику

Европска
Комисија

Подржано од стране
Европске комисије

Србија
Приходи и услови

живота
2013

ДОМАЋИНСТВО ЗДРАВЉЕ

ПРИХОДИ УСЛОВИ ЖИВОТА





Приходи и услови
живота

2013

Србија

Република Србија
Републички завод за статистику



© 2015.
При навођењу навести: Републички завод за статистику, 2015. Приходи 
и услови живота у Републици Србији - 2013. Финални извештај. Београд, 
Република Србија: Републички завод за статистику

Издавач
Републички завод за статистику

Милана Ракића 5, Београд
Тел: 011 2412 922; Фаx: 011 2411 260

За издавача:
Проф. др Драган Вукмировић, директор

Аутори
Гордана Матковић

Горана Крстић
Бошко Мијатовић

Рецензенти
Слободан Цвејић

Драган Вукмировић

Дизајн, припрема и штампа
ЧУГУРА ПРИНТ - Београд

www.cugura.rs

Тираж
250

Година
2015.

ISBN: 978-86-6161-136-0



 v

Сумарни приказ истраживања и 
посматране популације

Опис истраживања

Оквир узорка Попис становништва, станова и домаћинстава 2011

Упитници Упитник за домаћинство
Упитник за лице старије од 15 година

Обука анкетар Април 2013

Теренски рад Мај-Јун 2013

Узорак истраживања

Домаћинства

   у узорку 8.008

   пронађена 7.777

   анкетирана 6.501

   стопа одговора (%) 83,6

Лица старија од 15 година

   пронађена 17.183

   анкетирана 17.183

Реализовани узорак (непондерисане вредности)

Укупно лица 20.069

Просечна величина домаћинства 2,9

Полна структура

   Мушкарци 48,8

   Жене 51,2

Старосна структура

   Млађи од 18 17,8

   18-64 64,3

   Старији од 65 17,8

Проценат лица који живи у:

   Ретко насељеним подручјима 38,7

   Средње насељеним подручјима 28,6

   Густо насељеним подручјима 32,7

   Београдском региону  19,5

   Региону Војводине 27,1

   Региону Шумадије и Западне Србије 30,1

   Региону Источне и Јужне Србије 23,3
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Основни индикатори

Индикатор СИЛK 2013

li01 Праг ризика од сиромаштва (на месечном нивоу), једночлано домаћинство (РСД) 13.680,00

li02 Стопа ризика од сиромаштва (%) 24,6

li10 Стопа ризика од сиромаштва пре социјалних трансфера  
(социјални трансфери нису укључени у приход) (%) 31,4

li09 Стопа ризика од сиромаштва пре социјалних трансфера  
(пензије и социјални трансфери нису укључени у приход) (%) 50,1

li11 Релативни јаз ризика од сиромаштва, % 36,6

iw01 Стопа ризика од сиромаштва лица која раде (%) 14,9

di11 Квинтилни однос С80/С20 8,8

di12 Ђини коефицијент 0,38

lvho05a Стопа пренасељености стана 54,2

lvho07a Стопа оптерећености трошковима становања 28,3

оv9b1 (sip8) Стопа материјалне депривације 44,3

mddd11 Стопа изразите материјалне депривације 26,9

lvhl01 Удео појединаца који своје здравствено стање оцењују као лoше или веома 
лоше (18+) (%) 21,4

mdes01 Удео појединаца која живе у домаћинствима која не могу да приуште 
адекватно загревање стана (%) 18,3

mdes02 Удео појединаца која живе у домаћинствима која не могу да приуште недељу 
дана одмора ван куће (%) 67,2

mdes03 Удео појединаца која живе у домаћинствима која не могу да приуште месо или 
рибу у оброку сваког другог дана (или њихову вегетеријанску замену) (%) 30,6

mdes04
Удео појединаца која живе у домаћинствима која не могу да приуште 
неочекивани трошак у износу од 10.000 динара који би био плаћен из буџета 
домаћинства 

50,1

mdes05
Удео појединаца који живе у домаћинствима која касне са плаћањем трошкова 
(хипотека или рента за стан, рачуни за комуналне услуге или куповина на 
кредит)

48,3

mdes06 Удео појединаца који живе у домаћинствима која касне са плаћањем трошкова 
за хипотеку или ренту за стан 1,6

mdes07 Удео појединаца који живе у домаћинствима која касне са измиривањем 
рачуна за комуналне услуге 36,9

mdes08 Удео појединаца који живе у домаћинствима која касне са плаћањем рате за 
кредит или друге обавезе везане за кредит 22,8

mdes09 Удео домаћинства која нису умогућности да „саставе крај са крајем“ /(тешко и 
врло тешко) 64,6

mded04 Удео појединаца који живе у домаћинствима чији је буџет знатно оптерећен 
трошковима становања 67,0

mded05 Удео појединаца који живе у домаћинствима у којима постоји знатна 
финансијска оптерећеност отплатом дугова од кредита или позајмице 66,4

mddu01 Удео појединаца који живе у домаћинствима која не могу да приуште телефон 
(фиксни или мобилни) 0,7

http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient
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Индикатор СИЛK 2013

mddu02 Удео појединаца који живе у домаћинствима која не могу да приуште ТВ у боји 1,0

mddu03 Удео појединаца који живе у домаћинствима која не могу да приуште 
компјутер 16,1

mddu04 Удео појединаца који живе у домаћинствима која не могу да приуште веш 
машину 4,2

mddu05 Удео појединаца који живе у домаћинствима која не могу да приуште 
аутомобил 25,0

mddw01 Удео појединаца који живе у домаћинствима која се суочавају са буком из 
комшилука или са улице 12,7

mddw02 Удео појединаца који се суочавају са загађеном околином у крају у којем живе 18,7

mddw03 Удео појединаца који се суочавају са ризиком од криминала, насиља или 
вандализма у крају у којем живе 20,2



 viii

Садржај

Сумарни приказ истраживања и посматране популације ...........................................................................................v
Основни индикатори................................................................................................................................................................................. vi
Садржај ...........................................................................................................................................................................................................viii
Списак графикона ........................................................................................................................................................................................x
Списак табела .............................................................................................................................................................................................xiv
Листа скраћеница ...................................................................................................................................................................................... xv
Предговор ......................................................................................................................................................................................................xvi
Главни закључци ..................................................................................................................................................................................xviii
Методологија ............................................................................................................................................................................................xxvi

ПОГЛАВЉЕ 1
Неједнакост у Србији ................................................................................................................................... 1

1.1. О мерењу неједнакости ................................................................................................................................................................3
1.1.1. Неједнакост чега? ..............................................................................................................................................................3
1.1.2. Мере неједнакости .............................................................................................................................................................3

1.2. Неједнакост у Србији .....................................................................................................................................................................5
1.2.1. Ђинијев коефицијент .......................................................................................................................................................6
1.2.2. Однос 80/20.............................................................................................................................................................................7
1.2.3. Кретање медијане дохотка .........................................................................................................................................9

ПОГЛАВЉЕ 2
Ризик од сиромаштва у Србији ............................................................................................................. 13

2.1. О мерењу сиромаштва................................................................................................................................................................15
2.1.1. Основне дефиниције ......................................................................................................................................................18

2.2. Ризик од сиромаштва у Србији ...........................................................................................................................................19
2.2.1. Праг ризика од сиромаштва ...................................................................................................................................19
2.2.2. Ризик од сиромаштва ...................................................................................................................................................20
2.2.3. Ризик од сиромаштва и социјални трансфери .........................................................................................29
2.2.4. Дисперзија око прага ...................................................................................................................................................31
2.2.5. Релативни јаз ризика од сиромаштва.............................................................................................................32

ПОГЛАВЉЕ 3
Депривација и субјективно сиромаштво .........................................................................................35

3.1. Депривација – појмови и показатељи  ........................................................................................................................37
3.1.1. Депривација – појмови ...............................................................................................................................................37
3.1.2. Депривација – показатељи .....................................................................................................................................39

3.2. Материјална депривација .......................................................................................................................................................40
3.2.1. Изразита материјална депривација – профил угрожених  ............................................................42
3.2.2. Фактори материјалне депривације – економска оптерећеност и димензија трајних 
потрошних добара  .......................................................................................................................................................................52

3.3. Стамбена угроженост ..................................................................................................................................................................60
3.3.1. Стамбена депривација ................................................................................................................................................60
3.3.2. Економско оптерећење повезано са становањем  ................................................................................62
3.3.3. Депривација повезана са стамбеним окружењем  ...............................................................................63

3.4. Субјективно сиромаштво и здравствена угроженост .......................................................................................65
3.4.1. Субјективно сиромаштво ...........................................................................................................................................65
3.4.2. Здравствени аспект .......................................................................................................................................................68



 ix

ПОГЛАВЉЕ 4
Услови рада и интензитет рада чланова домаћинства ............................................................71

4.1. Увод .........................................................................................................................................................................................................73
4.2. Услови рада и интензитет рада чланова домаћинства ...................................................................................75

4.2.1. Услови рада .........................................................................................................................................................................75
4.2.2. Интензитет рада чланова домаћинства .........................................................................................................79

4.3. Стопа ризика од сиромаштва лица која раде (запослених) .........................................................................90

ПОГЛАВЉЕ 5
Ризик од сиромаштва или социјалне искључености  .................................................................99

5.1. Ризик од сиромаштва или социјалне искључености (РССИ) ......................................................................101
5.1.1. Појам угрожености ......................................................................................................................................................101
5.1.2. Ниво угрожености  ......................................................................................................................................................104
5.1.3. Профил угрожених  .....................................................................................................................................................106

ПОГЛАВЉЕ 6
Пресеци индикатора за праћење имплементације стратегије Европа 2020  ............... 115

6.1. Пресек изразите материјалне депривације и ризика од сиромаштва ..............................................117
6.2. Пресек веома ниске радне интензивности и ризика од сиромаштва .................................................122
6.3. Пресек веома ниске радне интензивности и изразите материјалне депривације ...................126
6.4. Профил конзистентно угрожених ...................................................................................................................................128

АНЕКСИ
Анекс 1:  Списак лица ангажованих на спровођењу EU-SILC-а 2013 .............................................................136
Анекс 2: Табеле ........................................................................................................................................................................................139
Анекс 3: Стандардне грешке ..........................................................................................................................................................154
Анекс 4: Литература .............................................................................................................................................................................159
Анекс 5: Упитници ..................................................................................................................................................................................163



 x

Списак графикона

ГРАФИКОН 1.1 Лоренцова крива .....................................................................................................................................................4

ГРАФИКОН 1.2 Расположиви доходак 2012, у % .................................................................................................................5

ГРАФИКОН 1.3 Ђинијев коефицијент ............................................................................................................................................6

ГРАФИКОН 1.4 Однос 80/20 ..................................................................................................................................................................8

ГРАФИКОН 1.5 Медијана дохотка по доходним категоријама, 2012, дин. ........................................................9

ГРАФИКОН 1.6 Медијана дохотка 2012, дин. ........................................................................................................................10

ГРАФИКОН 1.7 Медијана дохотка по активности 2012, дин. ....................................................................................11

ГРАФИКОН 1.8 Медијана дохотка по старости и полу 2012, дин. ........................................................................12

ГРАФИКОН 2.1 Стопе ризика од сиромаштва 2012, % ..................................................................................................20

ГРАФИКОН 2.2 Стопе ризика према полу, 2012, % ..........................................................................................................21

ГРАФИКОН 2.3 Стопе ризика по полу и старости, 2012, % ........................................................................................22

ГРАФИКОН 2.4 Стопе ризика по насељима, 2012, % ......................................................................................................23

ГРАФИКОН 2.5 Стопе ризика по регионима, 2012, % .....................................................................................................23

ГРАФИКОН 2.6 Стопе ризика по старости, 2012, % ..........................................................................................................25

ГРАФИКОН 2.7 Ризик од сиромаштва за појединце и домаћинствима са децом, 2012, % ...............26

ГРАФИКОН 2.8 Ризик од сиромаштва за домаћинства без деце, 2012, % ....................................................26

ГРАФИКОН 2.9 Ризик од сиромаштва по образовању, 2012, % ............................................................................28

ГРАФИКОН 2.10 Ризик од сиромаштва по радној активности , 2012, % ........................................................29

ГРАФИКОН 2.11 Ризик од сиромаштва по власништву стана, 2012, % ...........................................................30

ГРАФИКОН 2.12 Ризик од сиромаштва без пензија и социјалних трансфера, 2012, % ......................31

ГРАФИКОН 2.13 Смањење ризика од сиромаштва 2012, % ......................................................................................32

ГРАФИКОН 2.14 Ефекти промене прага ризика, 2012, % ............................................................................................33

ГРАФИКОН 3.1 Стопе МД, изразите МД и екстремне МД, Србија 2013, ЕУ и НЗЧ, 2012, % ................41

ГРАФИКОН 3.2 Дубина МД, Србија 2013, ЕУ и НЗЧ, 2012, % ....................................................................................42

ГРАФИКОН 3.3 Стопе изразите МД по полу и великим старосним групама, % .........................................43

ГРАФИКОН 3.4 Структура изразито МД популације према типу домаћинства у коме живе, %  45

ГРАФИКОН 3.5  Стопа изразите материјалне депривације према положају на тржишту рада, 
популација 18+, %  ..............................................................................................................................................46

ГРАФИКОН 3.6  Стопа изразите материјалне депривације према образовању и полу, 
становништво18+, Србија 2013, ЕУ и НЗЧ 2012, %  .....................................................................47

ГРАФИКОН 3.7 Стопе изразите МД деце према нивоу образовања родитеља, % ..................................48

ГРАФИКОН 3.8 Стопе изразите материјалне депривације према регионима НСТЈ 2, %  ..................49



 xi

ГРАФИКОН 3.9 Стопа изразите материјалне депривације према густини насељености, %  ..........50

ГРАФИКОН 3.10  Стопе изразите материјалне депривације према власничком статусу над 
стамбеним простором, %  .............................................................................................................................50

ГРАФИКОН 3.11 Стопе изразите МД према квинтилима дохотка, %  ................................................................51

ГРАФИКОН 3.12 Структура изразито МД популације према квинтилима дохотка, у % ....................52

ГРАФИКОН 3.13  Удео појединаца који живе у домаћинствима која не могу да приуште 
поједина трајна потрошна добра, % ..................................................................................................53

ГРАФИКОН 3.14  Удео појединаца који живе у домаћинствима која не могу да приуште 
аутомобил, према типу домаћинства, % ..........................................................................................53

ГРАФИКОН 3.15  Удео појединаца који живе у домаћинствима која не могу да приуште 
компјутер, према типу домаћинства, % ...........................................................................................54

ГРАФИКОН 3.16  Удео појединаца који не могу истовремено да приуште поједине ставке 
димензије трајних потрошних добара, према броју ставки, % ......................................55

ГРАФИКОН 3.17  Удео појединаца који живе у домаћинствима која не могу да приуште 
поједине ставке економске димензије, % .......................................................................................56

ГРАФИКОН 3.18  Удео појединаца који живе у домаћинствима која касне са измиривањем 
рачуна за комуналне услуге, Србија 2013, ЕУ и изабране земље 2012, % .........57

ГРАФИКОН 3.19  Удео појединаца који живе у једночланим домаћинствима, једнородитељским 
породицама и породицама са троје и више деце, према ставкама економске 
димензије које не могу да приуште, % ............................................................................................58

ГРАФИКОН 3.20  Удео појединаца који не могу истовремено да приуште поједине ставке 
економске димензије, према броју ставки, %  ............................................................................59

ГРАФИКОН 3.21 Стопе изразите стамбене депривације према типу домаћинства, %.........................60

ГРАФИКОН 3.22  Удео појединаца који живе у стану без купатила и тоалета, према типу 
домаћинства, укупно и у ризику од сиромаштва, % ..............................................................61

ГРАФИКОН 3.23  Удео расхода за становање у расположивом дохотку, према типу домаћинства, 
укупно и у ризику од сиромаштва, % ...............................................................................................62

ГРАФИКОН 3.24  Знатно оптерећење буџета домаћинства трошковима становања, према типу 
домаћинства, укупно и у ризику од сиромаштва, % ..............................................................63

ГРАФИКОН 3.25  Стопа депривације повезане са крајем у којем домаћинство живи, укупно и у 
ризику од сиромаштва, у Србији 2013 и у ЕУ и НЗЧ, 2012, %  .......................................64

ГРАФИКОН 3.26  Субјективно сиромаштво – да ли је домаћинство у могућности да састави крај 
са крајем, % ...........................................................................................................................................................65

ГРАФИКОН 3.27  Удео појединаца који живе у домаћинствима која тешко или веома тешко 
састављају крај са крајем, укупно, појединци са приходом изнад и испод 
прага ризика од сиромаштва, % ............................................................................................................66

ГРАФИКОН 3.28  Појединци који живе у домаћинствима која тешко или веома тешко 
састављају крај са крајем, према типу домаћинства, % ...................................................67

ГРАФИКОН 3.29  Удео појединаца који живе у домаћинствима која тешко или веома тешко 
састављају крај са крајем у изабраним земљама ЕУ, 2012, % .....................................68



 xii

ГРАФИКОН 3.30  Удео грађана који неповољно оцењују своје здравствено стање, Србија 18+, 
65+, жене 2013, и ЕУ 18+, жене 2012, % ...........................................................................................69

ГРАФИКОН 4.1  Структура укупног становништа и становништва у ризику од сиромаштва према 
најчешћем статусу на тржишту рада (18-64), % ..........................................................................76

ГРАФИКОН 4.2  Структура укупног становништа и становништва у ризику од сиромаштва према 
занимању (18 и више година), % ..............................................................................................................77

ГРАФИКОН 4.3  Структура укупног становништа и становништва у ризику од сиромаштва према 
дужини радног времена и полу (18 и више година), % ..........................................................78

ГРАФИКОН 4.4  Проценат лица (0-59 година) која живе у домаћинствима са веома ниским 
интензитетом рада у Србији, ЕУ и земљама ЕУ са највећим процентом ових 
лица, 2012 ...................................................................................................................................................................80

ГРАФИКОН 4.5  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом рада 
по старости и полу и укупна стопа запослености по старости ........................................81

ГРАФИКОН 4.6  Медијана еквивалентног дохотка према радној интензивности чланова 
домаћинства, РСД .................................................................................................................................................82

ГРАФИКОН 4.7  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом рада 
према најчешћем статусу на тржишту рада и полу (18-59 година) .............................83

ГРАФИКОН 4.8  Структура лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом рада 
према радном статусу, % ................................................................................................................................84

ГРАФИКОН 4.9  Проценат лица која не раде у становништву радног узраста (18-64 године) у 
Србији и појединим земљама ЕУ, 2012. ...............................................................................................85

ГРАФИКОН 4.10  Проценат лица која не раде (18-59 година) и живе са одраслим члановима 
који раде у Србији и појединим земљама ЕУ, 2012 ................................................................85

ГРАФИКОН 4.11  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом 
рада према нивоу образовања и полу (18-59 година) ........................................................86

ГРАФИКОН 4.12  Проценат деце која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом 
рада према образовању њихових родитеља (0-17 година) .............................................87

ГРАФИКОН 4.13  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом 
рада према типу власништва над стамбеним објектом (0-59 година) .....................88

ГРАФИКОН 4.14  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом 
рада у укупној популацији према НСТЈ 2 регионима (0-59 година) .........................88

ГРАФИКОН 4.15  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом 
рада у укупној популацији према степену урбанизације (0-59 година) ...............89

ГРАФИКОН 4.16  Стопа ризика од сиромаштва запослених (18-64 године) у Србији и ЕУ, 2012, у % 
91

ГРАФИКОН 4.17  Стопа ризика од сиромаштва за лица која раде према радној интензивности и 
типу домаћинства, % .......................................................................................................................................92

ГРАФИКОН 4.18  Структура запослених у ризику од сиромаштва према интензитету рада 
чланова домаћинства, % ..............................................................................................................................93

ГРАФИКОН 4.19  Стопа ризика од сиромаштва запослених према полу, %  ................................................94



 xiii

ГРАФИКОН 4.20 Стопа ризика од сиромаштва запослених према дужини радног времена, % ..95

ГРАФИКОН 4.21  Стопа ризика од сиромаштва запослених према нивоу образовања (18 и више 
година), % ................................................................................................................................................................95

ГРАФИКОН 4.22 Стопа ризика од сиромаштва запослених према типу домаћинства, % .................96

ГРАФИКОН 5.1 Стопа ризика од сиромаштва или социјалне укључености  ............................................105

ГРАФИКОН 5.2  Стопе ризика од сиромаштва или социјалне искључености по полу и великим 
старосним групама, % ....................................................................................................................................107

ГРАФИКОН 5.3 Стопе РССИ према типу домаћинства, % .........................................................................................108

ГРАФИКОН 5.4 Стопе РССИ према нивоу образовања, 18+, Србија, ЕУ и НЗЧ% ....................................109

ГРАФИКОН 5.5 Стопе РССИ деце према нивоу образовања родитеља, % .................................................111

ГРАФИКОН 5.6 Стопе РССИ према власничком статусу, % .....................................................................................112

ГРАФИКОН 5.7 Стопе РССИ према НСТЈ 2 регионима, % ..........................................................................................113

ГРАФИКОН 5.8 Стопе РССИ према степену урбанизације, % ...............................................................................113

ГРАФИКОН 6.1 Пресек основних индикатора EU-SILC истраживања .............................................................118

ГРАФИКОН 6.2 Стопе конзистентне угрожености према старости и полу, % ..........................................129

ГРАФИКОН 6.3 Стопе конзистентне угрожености, за поједине типове домаћинства, % ................130

ГРАФИКОН 6.4 Стопе конзистентне угрожености према нивоу образовања, % ...................................130

ГРАФИКОН 6.5 Стопе конзистентне угрожености према положају на тржишту рада, % .............131

ГРАФИКОН 6.6 Стопе конзистентне угрожености према регионима, % .......................................................132

ГРАФИКОН 6.7 Стопе конзистентне угрожености према степену урбанизације, % ...........................133



 xiv

Списак табела

ТАБЕЛА 2-1 Ниво развоја региона, Србија = 100, 2012. ..............................................................................................24

ТАБЕЛА 2-2 Алтернативни прагови ризика од сиромаштва ....................................................................................33

ТАБЕЛА 2-3 Релативни јаз ризика од сиромаштва према старости и полу ................................................34

ТАБЕЛА 3-1 Стопе изразите материјалне депривације према типу домаћинства, % ..........................44

ТАБЕЛА 4-1  Структура укупног становништва (15 и више година) према субјективном статусу 
на тржишту рада према подацима EU-SILC и АРС, 2012, % .......................................................77

ТАБЕЛА 4-2  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом рада 
према типу домаћинства (0-59 година) ......................................................................................................81

ТАБЕЛА 4-3 Лица старости 18-64 године према активности и ризику од сиромаштва, % ...............91

ТАБЕЛА 5-1  Удео и број појединаца у ризику од сиромаштва или социјалне искључености, 
укупно и по критеријуму угрожености, Србија, ЕУ и НЗЧ, 2013. .........................................105

ТАБЕЛА 5-2  Стопе угрожености према нивоу образовања и према различитим критеријумима 
ризика, % .........................................................................................................................................................................110

ТАБЕЛА 5-3 Стопе РССИ према положају на тржишту рада, 18+, Србија, ЕУ и НЗЧ, %  .................112

ТАБЕЛА 6-1  Удео становништва према појединим критеријумима угрожености, према 
карактеристикама, % .............................................................................................................................................120

ТАБЕЛА 6-2  Удео становништва према појединим критеријума угрожености према региону и 
степену урбанизације, % ....................................................................................................................................122

ТАБЕЛА 6-3  Удео становништва у појединим пресецима према старости, полу и нивоу 
образовања, у % .......................................................................................................................................................123

ТАБЕЛА 6-4 Удео становништва у појединим пресецима према типу домаћинства, у % .............124

ТАБЕЛА 6-5  Удео становништва у појединим пресецима према квинтилима дохотка и 
најчешћем статусу на тржишту рада, у % ...........................................................................................124

ТАБЕЛА 6-6  Удео становништва у појединим пресецима према НСТЈ 2 регионима и степену 
урбанизације, у % ....................................................................................................................................................125



 xv

Листа скраћеница

CEIES фран. Comité consultatif européen de l’information statistique 
dans les domaines économique et social

COPE eнгл. Combating Poverty in Europe

EC енгл. Еuropean Commision

ECINEQ енгл. Society of the Study of Economic Inequality

ETUI-REHS енгл. European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety

EU-SILC енгл. Еuropean Union - The Survey of Income and Living Conditions

EУ енгл. Europen Union

ILO енгл. International Labour Office

NBER енгл. The National Berau of Economic Research

OSE енгл. The European Social Observatory

UCD енгл. Universtiy College Dublin

UNECE енгл. United Nations Economic Commission for Europe

АПД Анкета о потрошњу домаћинства

АРС Анкета о радној снази

ВНИР Веома низак интензитет рада

ИМД Изразита материјана депривација

ЛСМС Студија о животном стандарду

МД Материјална депривација

МОР Међународна органозација рада

НЗЧ Нове земље чланице

НСТЈ 2 Номенклатура статистичких територијалних јединица 2

ОЕЦД енгл. Organisation for Economic Cooperation and Development

ППС енгл. Purchasing Power Standard

РЗС Републички завод за статистику

РСД Република Србија динар

РССИ Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености

САД Сједињене Америчке Државе

СИПРУ енгл. Social Inclusion and Poverty Reduction Unit

СРС Стопа ризика од сиромаштва

ТСУСС Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва 



 xvi

Предговор

„Анкетa о приходима и условима 
живота“ (Survey on Income and Living 
Conditions - EU-SILC) се у Европи 
сматра најрелевантнијим за потре-
бе праћења сиромаштва, социјалне 
укључености, неједнакости и живот-
ног стандарда, уопште. У земљама ЕУ 
спровођење овог истраживања почело 
је још 2003. године, а за нас предста-
вља обавезу на путу европских инте-
грација. Иако Европска унија још увек 
није званично захтевала од Србије да 
уведе ово истраживање, Завод, у жељи 
да спремно сачека овај званичан за-
хтев, иде корак испред и интезивно 
ради на његовом спровођењу.

EU-SILC се од јануара 2013. године 
по први пут спроводи у Републици 
Србији. Реализацију Пројекта подр-
жава Међународна банка за рекон-
струкцију и развој („Светска банка“), 
која наступа у својству администра-
тора средстава Гранта које обезбеђује 
Европска комисија („Донатор“) у окви-
ру пројекта Serbia EC Hybrid TF for SILC 
survey TF071853. Директни корисник 
средстава је Републички завод за ста-
тистику (у даљем тексту: Завод).

„Анкетa о приходима и условима 
живота“ (Survey on Income and Living 
Conditions - EU-SILC) спроводи се на 
основу Закона о званичној статистици 
(„Службени гласник РС“, број 104/09). 

Како бисмо имали податке о сиро-
маштву који су упоредиви са ЕУ не-
опходно је у потпуности усагласити 
нашу са европском методологијом, по 
којој се сиромаштво изражава рела-
тивно, у односу на читаво становни-
штво и то на основу укупних прима-
ња домаћинстава. Додатна предност 
новог истраживања, и новитет у ста-
тистици сиромаштва, је да ћемо моћи 
дугорочно да пратимо сиромаштво, 
јер ће свако домаћинство изабрано 
једне године у узорак бити праћено и 
у наредне три године тако да ћемо, из-
међу осталог, имати увид и у то како 

одређене политике (које се доносе у 
циљу смањења сиромаштва и повећа-
ње социјалне укључености) утичу на 
угрожена домаћинства.

Ова публикација има за циљ да 
омогући правилно коришћење стати-
стичких података важних за праћење 
развојне политике Србије, нарочито у 
погледу трeнутног стања сиромаштва 
и социјалне искључености становни-
ка Србије. Публикацијом су обухваће-
ни основни показатељи сиромаштва и 
социјалне искључености а на основу 
првих резултата Анкета о примањима 
и условима живота (EU-SILC) спрове-
дене 2013 године. Публикација је ре-
зултат посвећености свих учесника у 
овом процесу.

На почетку Пројекта образован је 
EU-SILC Управни одбор са циљем да 
координира спровођење Пројекта и 
размењује информације о оператив-
ном развоју Пројекта. Управни одбор 
чине представници пет институција: 
Светске банке (Diane Steel), Делегаци-
је Европске Уније у Републици Србији 
(George Pappagianis), Владе Републи-
ке Србије – Канцеларија за европске 
интеграције (Милена Радомировић), 
Владе Републике Србије – Тим за со-
цијално укључивање и смањење сиро-
маштва (Жарко Шундерић) и Завода. 

Стратешком подршком али и сво-
јом личном посвећеношћу, Директор 
Републичког завода за статистику 
Драган Вукмировић, заслужан је за 
успешну реализацију овог истражи-
вања. На почетку Пројекта, образован 
је Тим за спровођење EU-SILC истра-
живања (Survey Implementation Group 
– SIG). Тим, којим је руководила Тија-
на Чомић, чинило је више чланова, 
запослених у Заводу. Сваки члан Тима 
је био одговоран за одређену групу 
методолошких и оперативних актив-
ности. За развој упитника и целокоп-
не методологије, поред руководиоца 
тима, задужени су били Матејa Петру-
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шевић и Сањa Вујацков. За координа-
цију пројектних активности задужена 
је Јелена Будимир уз помоћ Мирјане 
Ђурић. Мирјана Огризовић-Браша-
нац је радила на избору узорка, док је 
Софија Сувочарев допринела изради 
свих индикатора.

За израду публикације били су ан-
гажовани спољни експерти који су 
кроз свој досадашњи рад већ доказа-
ни стручњаци и признати познаваоци 
области које су анализирали. Аутор 
Поглавља Депривација и субјективно 
сиромаштво и Ризик од сиромаштва 
или социјалне искључености је Гор-
дана Матковић, дела Услови рада и 
интензитет рада чланова домаћин-
ства, Горана Крстић, док је на дело-
вима Ризик од сиромаштва у Србији  

и Неједнакост у Србији радио Бошко 
Мијатовић. Ауори поглавља Пресеци 
индикатора за праћење имплемента-
ције стратегије Европа 2020 су Горда-
на Матковић и Горана Крстић.

Захвалност дугујемо свакако и ан-
кетарима и вођама тимова који су 
успешно прикупили податке на тере-
ну, запосленима у подручним одеље-
њима РЗС-а, као и оператерима који 
су уносили податке.

Време које су испитаници одвојили 
за учествовање у овом истраживању 
показује њихово разумевање за потре-
бе да се креаторима политике обезбе-
ди детаљнија слика о условима жи-
вота у Србији. Стога и њима дугујемо 
велику захвалност. 

EU-SILC Тим
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Главни закључци

Неједнакост у Србији

Неједнакост доходака је у Србији из-
ражена: највиша је међу земљама које 
учествују у EU-SILC истраживању, а, 
оквирно посматрано, спада међу сред-
ње у светским размерама. Ђинијев ко-
ефицијент за Србију је 38,0, док је про-
сек за Европску унију 30,4. Постојање 
социјалних трансфера и пензија у 
знатној мери смањује неједнакост, по-
што би без њих она изосила 54,4. Ђи-
нијев коефицијент је врло уједначен 
када се посматрају поменута четити 
крупна региона Србије. 

Друга мера неједнакости у EU-SILC 
систему је однос доходака најбогати-

јег и најсиромашњег квинтила ста-
новништва по дохотку. Овај однос, тзв. 
80/20, у Србији износи 8,8, док је про-
сек за земље Европске уније 5,0. 

Већа општа неједнакост у Србији 
него у земљама чланицама Европске 
уније углавном је последица скромног 
обима социјалне заштите и практич-
ног непостојања прогресивног опоре-
зивања доходака. Стога на висину оба 
показатеља неједнакости претежно 
утичу фактори тржишног одређивања 
зарада и пензије.

Ризик од сиромаштва у Србији

Стопа ризика од сиромаштва је у 
Србији износила 24,6% у 2012. години, 
тако да се сваки четврти грађанин Ср-
бије налазио у међу онима код којих 
постоји ризик сиромаштва. Сви ови 
грађани се не могу сматрати сиро-
машнима, већ им њихов доходак оте-
жава достизање животног стандарда 
који је у Србији уобичајен. Другим ре-
чима, неки од њих јесу сиромашни, а 
неки тек потенцијално сиромашни и 
могу прећи међу сиромашне с даљим 
погоршањем положаја. При томе, праг 
ризика од сиромаштва постављен је 
на 164.160 динара годишње за једно-
члано домаћинство или на 344.736 
динара годишње за четворочлано 
(двоје одрасли, двоје деце млађе од 14 
година). Стопа ризика од сиромаштва 
у Србији највиша је међу свим земља-
ма које су ускључене у EU-SILC систем 
(укупно 32). Ових 24,6% Србије више 
је од просека целе Европске уније 
(16,9%) и од групације нових чланица 
ЕУ (17,3%).

Релативни јаз ризика од сирома-
штва, као мера дубине ризика од сиро-
маштва, износи 36,6%, што значи да је 
толики мањак дохотка ових грађана у 
односу на праг ризика од сиромаштва. 
Новчано, овај мањак месечно износи 
8,8 милијарди динара, што значи да 
би било потребно толико трансфери-
сати угроженим грађанима па да се 
ризик сиромаштва уклони, с тим да се 
обезбеди да таргетираност трансфера 
буде савршена, понашање (радне ак-
тивности исл) оних који их примају 
непроменљиво и потребна буџетска 
средстава расположива. 

Ризик од сиромаштва је подједнак 
за жене и мушкарце: у односу на оп-
шту стопу ризика од 24,6%, стопа за 
жене је 24,3%, а за мушкарце 24,9%, 
што је занемарљива разлика. Међу 
појединим старосним категоријама 
постоје одређене разлике: жене су у 
повољнијем положају у добу од 55 до 
64 године него мушкарци (18,2 према 
25,9%), а у старијим годинама (65 и 
више) ризик од сиромаштва мушка-
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раца нижи је него жена (15,3 према 
22,5%).

У градовима је ризик од сирома-
штва за половину мањи него у оста-
лим насељима (17,8 према 34,6%), као 
што је на густо насељеним подручји-
ма за две трећине мањи него на ретко 
насељеним. Регионално посматрано, 
одскаче Београд са врло ниских 11,6% 
док је стопа ризика сиромаштва у Вој-
водини, Шумадији и западној Срби-
ји и источној и јужној Србији 26,8%, 
28,2% и 31,0% респективно. 

По старости посматрано, ризик од 
сиромаштва је највиши у групи 12-17 
година (32,7%), а најнижи у групи 65+ 
(19,5%). Све групе са мање од 25 годи-
на имају натпросечну стопу ризика 
од сиромаштва, која потом опада до 
најстарије групе. Виша стопа ризика 
уобичајена је за децу будући да она 
немају приходе, а чине равноправ-
не чланове домаћинства у потрошњи 
заједничких финансијских средста-
ва. Из тог разлога су и домаћинства 
са децом угроженија ризиком сироп-
маштва него домаћинства без деце: 
27,2% према 21,3%. Али, ова разлика 
није посебно изражена, због малог 
броја деце у Србији и већег дохотка 
одраслих са децом него одраслих без 
деце.

Образовање је важна детерми-
нанта ризика сиромаштва. Стопа 
ризика сиромаштва видљиво опада 
са подизањем образовног нивоа: са 
36,0% код предшколског или основног 
образовања преко 21,2% код средњо-
школског или специјализације после 
средње школе до 6,2% код оних са ви-

шом и високом школом или доктор-
ским студијама. 

Ризик сиромаштва према радној ак-
тивности битно је различит: стопа ри-
зика код оних који раде је 14,9%, а код 
оних који не раде 29,2%. Разлике уну-
тар ових категорија су још веће. Најви-
ши ризик имају незапослени – 48,7%. 
Њима следе самозапослени (мали 
привредници, земљорадници, улич-
ни продавци итд) са стопом од 38,3%, 
потом „остали неактивни“, у које улазе 
неспособни за рад (ученици и студен-
ти, они који обављају кућне послове 
итд), са стопом од 32,7%. Знатно испод 
просека су пензионери са 14,5%, што 
указује да пензијски систем у осно-
ви обезбеђује сигурност пензионера. 
Најнижу стопу имају запослени код 
послодавца од 6,4%, што показује да 
ни редовно запослење није гаранција 
сигурности. 

Социјални траснфери и пензије 
битно утичу на смањење ризика сиро-
маштва становништва: са 50,1%, коли-
ка би стопа ризика била без ових да-
вања, на 24,6%. Социјални трансфери 
својим постојањем снижавају укупан 
ризик сиромаштва за 6,8 процентних 
поена, и то претежно код најмлађих 
категорија, а пензије за 18,7 процент-
них поена, свакако код настаријих.

Укупно посматрано, ризик сиро-
маштва је најраширенији код оних 
са мало или нимало образовања, код 
оних који су незапослени или самоза-
послени и код оних који живе у сели-
ма и варошицама на ретко насељеним 
подручјима Србије. Изнад просека су 
угрожена и деца.

Депривација и субјективно сиромаштво

Ниво материјалне депривације у Ср-
бији је врло висок, на нивоу најугро-
женијих нових земаља чланица ЕУ. 
Стопа МД 2013. године износи 44,3%, 
а екстремне МД 14,2%. Удаљеност од 
просека ЕУ се повећава са повећа-
њем степена угрожености, а разлика 

је мања у односу на нове земље чла-
нице. Дубина МД у Србији није висок. 
У просеку, материјално депривирани 
појединци не могу да приуште четири 
ставке, што је на нивоу дубине мате-
ријалне депривације у земљама ЕУ. 
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Најзначајнији индикатор оскудице 
у оквиру овог концепта је стопа изра-
зите материјалне депривације, која у 
Србији износи 26,9%. То значи да при-
ближно два милиона грађана Србије 
не може да приушти најмање четири 
од девет ставки неопходних за одго-
варајући животни стандард, према 
европским критеријумима. 

Профил угрожености открива да 
на материјалну депривацију највише 
утиче тип домаћинства у ком поједи-
нац живи, његов положај на тржишту 
рада, као и степен образовања. У по-
јединим сегментима, стопе изразите 
материјалне депривације износе бли-
зу или чак преко 40%. Најугроженији 
су појединци који живе у једночла-
ним домаћинствима, једнородитељ-
ским породицама и породицама са 
двоје одраслих и троје и више издр-
жаване деце (стопе у распону од 36,1% 
до 45,3%), незапослена лица (44,6%) и 
појединци са најнижим нивоом обра-
зовања (38,3%). 

Пол и старост су од мање важности 
за степен угрожености у односу на 
горе наведене одреднице. Иако деца 
у просеку нису више угрожена, она су 
изложена оскудици уколико живе у 
појединим типовима домаћинстава. 
У најтежој позицији су деца чији су 
родитељи са најнижим нивоом обра-
зовања (стопа изразите МД 63,6%). 

У односу на пол и старост, значај 
региона и степена урбанизације је не-
што већи, те су изнад просека угроже-
ни појединци који живе у Војводини и 
Региону Јужне и Источне Србије, као и 
у слабије насељеним подручјима (сто-
пе око 30%).

Преко 2/3 појединаца који су изра-
зито МД припадају првом и другом 
квинтилу по дохотку, што значи да су 
2012. године располагали еквивалент-
ним дохотком од највише 12, односно 
19 хиљада динара месечно. 

Ниво и профил угрожености у Ср-
бији је најсличнији онима који су за-
бележени у Мађарској и Летонији, а 

стопе изразите МД су ниже него у Бу-
гарској и Румунији.

Профил угрожености према инди-
каторима МД се донекле разликује од 
оног који се уочава на основу других 
критеријума, а пре свега на основу 
дохотка/ризика од сиромаштва. Ове 
разлике су добрим делом методоло-
шке, али су и концептуалне природе. 
Индикатори МД одражавају ефекте и 
текућих, али и дуготрајних матери-
јалних услова, немонетарних инпута, 
прихода од сиве економије, па и тро-
шкова који могу веома да се разликују 
у зависности од индивидуалних при-
лика или региона/места у коме поје-
динац живи. У српским условима, по-
себно велику важност имају приходи 
у натури, који достижу и 15,2% укупне 
потрошње изван градских средина и у 
појединим регионима, а најзначајни-
ји су за појединце који се баве пољо-
привредом (самосталци). Ови разлози 
делимично објашњавају и „непокла-
пање“ између материјално деприви-
раног дела популације и онога који је 
у ризику од сиромаштва. 

У Србији је економска димензија 
материјалне депривације много зна-
чајнија за објашњење угрожености 
него немогућност да се приуште по-
једина трајна потрошна добра. Нај-
распрострањенији фактори изразите 
материјалне депривације су, наиме, 
везани за финансијска оптерећења 
(кашњење у плаћању рачуна и других 
финансијских обавеза, суочавање са 
изненадним расходима) и немогућ-
ност да се приушти годишњи одмор. 
Упркос мањем утицају на стопе МД у 
односу на друге ставке економске ди-
мензије, у Србији посебан значај има 
чињеница да 18,3% појединаца живи 
у домаћинствима која не могу да 
обезбеде адекватно грејање, као и да 
30,6% не може да приушти квалитет-
ну исхрану. Ови показатељи указују на 
ниво задовољења базичних потреба и 
од посебне су важности у мање разви-
јеним земљама. 
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Појам депривације не укључује 
само материјалну компоненту. У Ср-
бији је висока и стопа изразите стам-
бене депривације (16,4%), чему више 
доприноси неадекватна величина/
структура стамбеног простора него 
неквалитетни услови становања. До-
датно, између 12% и 20% испитаника 
неповољно оцењује крај у коме живе, 
по критеријуму загађености живот-
не средине, превелике буке или кри-
минала/вандализма. И финансијска 
оптерећеност трошковима становања 
је висока и по објективним и по су-
бјективним критеријумима. Сви ови 
показатељи су знатно изнад просека 
земаља ЕУ.

У свеобухватном смислу, појам де-
привације укључује и здравствени 
аспект. У популацији старијој од 18 
година, сваки пети грађанин Срби-
је оцењује да је његово здравствено 
стање лоше (17,2%) или веома лоше 
(4,2%), што је двоструко изнад просека 
ЕУ.

У светлу свих показатеља деприва-
ције очекивана је и процена готово 
2/3 грађана да тешко или веома тешко 
састављају крај са крајем. У поређењу 
са другим земљама у којима је угро-
женост према критеријуму матери-
јалне депривације висока, субјектив-
но сиромаштво у Србији је унеколико 
прецењено. 

Услови рада и интензитет рада чланова домаћинства

У Србији, 18,2% или близу милион 
људи старости до 60 година живи у 
домаћинствима са веома ниским ин-
тензитетом рада, што је знатно више 
од просека Европске уније и земаља 
нових чланица (10,5% и 8,2% респек-
тивно). Високој стопи ниског интен-
зитета рада у Србији допринела је пре 
свега висока неактивност становни-
штва радног узраста, али такође и ни-
зак проценат таквих лица која живе са 
другим одраслима који раде. Оба ова 
показатеља су знатно лошија у Србији 
у односу на просек Европске уније, и 
у односу на сваку земљу појединачно 
(изузев Ирске).

Профил лица која живе у домаћин-
ствима са веома ниским интензите-
том рада указује на неколико важних 
закључака. 

Прво, субјективни статус поједи-
наца на тржишту рада и њихов ниво 
образовања су важне одреднице дома-
ћинстава са веома ниским интензите-
том рада. Пензионери и незапослени 
су најугроженији (51,7% и 48,7% ре-
спективно), док је проценат запосле-
них у овим домаћинствима такорећи 
занемарљив (0,6%). Највећи ризик да 
лице припада домаћинству веома ни-

ског интензитета рада имају најмање 
образовани (29,6%), будући да је ниво 
образовања негативно корелисан са 
незапосленошћу и неактивношћу. 

Друго, иако су деца исподпросеч-
но угрожена, чињеница да 16% деце 
живи у домаћинствима у којима ни 
један члан радног узраста не ради 
или ради веома мало указује на 
озбиљне социјалне и економске ри-
зике са којима могу бити суочени то-
ком живота, као што су сиромаштво, 
ограничена образовна постигнућа, 
као и међугенерацијске последице 
незапослености и сиромаштва. Деца 
су надпросечно угрожена уколико 
живе у појединим типовима дома-
ћинстава, а то су једнородитељске по-
родице (38,9%) и домаћинства чији 
родитељи имају најнижи ниво обра-
зовања (38,2%). Међу домаћинствима 
без деце, најугроженија су једночла-
на и двочлана домаћинства (40,30% и 
31,8%, респективно).

Треће, разлике по полу нису изра-
жене на нивоу укупне популације, 
већ када их посматрамо по старосним 
групама. Најугроженија су најстарија 
лица радног узраста од 55 до 59 годи-
на (31,8%), а посебно жене (36,9%) по-
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што се оне раније пензионишу и по-
стају неактивне.

Четврто, посматрано по региони-
ма и степену урбанизације, разлике 
у процентима лица која живе у дома-
ћинствима веома ниског интензите-
та рада, нису тако велике као што је 
то случај код ризика од сиромаштва. 
Надпросечне шансе да живе у дома-
ћинствима са веома ниским интензи-
тетом рада имају становници Војво-
дине и Јужне и Источне Србије (21%), 
и средње и слабо насељених подручја 
(око 20%).

Структура лица која живе у дома-
ћинствима веома ниског интензитета 
рада, која може бити од значаја при-
ликом дефинисања специфичних по-
литика, показује да деца чине 20,6%, 
лица са средњим нивоом образовања 
59%, а лица која не раде преко 90% 
(незапослени 60%, остали неактивни 
21,9%, пензионери 15,6%).

Поред ризика и профила лица која 
живе у домаћинствима са веома ни-
ским интензитетом рада, анализиран 
је скуп EU-SILC индикатора који се 
односи на ризик од сиромаштва запо-
слених. 

Запослење није сигурна заштита 
од сиромаштва, будући да запосле-
ни чине скоро 30% лица у ризику од 
сиромаштва. Повећање радне интен-
зивности домаћинства значајно сма-
њује стопу ризика од сиромаштва за-
послених, од 36,5% за домаћинстава 
са ниским интензитетом рада до 12% 
и 9,1% за домаћинстава са високим 
или веома високим интензитетом 
рада. Међутим, повећање интензите-
та рада је потребан али не и довољан 
услов за смањење ризика од сирома-
штва запослених, будући да само јед-
на четвртина запослених у ризику од 
сиромаштва живи у домаћинствима 
са веома ниским или ниским интен-
зитетом рада. Остале три четвртине 
запослених живе у домаћинствима са 
најмање средњим интензитетом рада, 
што значи да основни узрок сирома-

штва запослених није само понуда 
рада осталих чланова у домаћинству, 
већ су то карактеристике посла (часо-
ви рада, тип односно квалитет запо-
слења), карактеристике запослених 
(образовање, радно искуство) и/или 
карактеристике домаћинства (број из-
државане деце и сл.). 

Посматрано према карактеристи-
кама посла, највише су угрожени са-
мозапослени, који имају знатно већу 
стопу ризика од сиромаштва од запо-
слених код послодавца (39,1% према 
6,4%), као и запослени са непуним 
радним временом (35,9%). Према 
томе, запослење смањује ризик од си-
ромаштва, али оно није гаранција бо-
љег благостања и изласка из сирома-
штва, будући да је квалитет запослења 
кључни фактор који то опредељује.

Према карактеристикама лица, 
образовање је свакако најважнија де-
терминанта ризика од сиромаштва 
запослених. Док је приближно свако 
треће запослено лице са најнижим 
нивоом образовања (35,5%) било изло-
жено ризику од сиромаштва, само 
3,1% запослених са високим образо-
вањем је било угрожено. То указује да 
је виши ниво образовања сигуран пут 
изласка из сиромаштва, јер тржиште 
рада награђује образовање кроз знат-
но веће зараде високообразованих у 
односу на остале образовне профиле. 

Када су у питању карактеристике 
домаћинства, присуство деце утиче 
на одлуку о интензитету рада, али та-
кође утиче и на еквивалентни дохо-
дак. Најугроженији су запослени који 
живе у домаћинствима са две или 
више одраслих особа са издржаваном 
децом (15,9%).

Профил лица која су изложена ком-
бинацији ризика веома ниске интен-
зивности рада и ризика од сирома-
штва веома је сличан профилу лица 
која су изложена комбинацији ризи-
ка веома ниске интензивности рада 
и изразите материјалне депривације. 
Разлика је једино у релативном степе-
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ну угрожености појединих категорија 
лица која припадају овим пресецима.

На крају у виду методолошких на-
помена треба истаћи и потребу са-
гледавања стварне радне активности 
лица у домаћинству на основу дефи-

ниције МОР, која најчешће одступа од 
субјективне слике на основу самоде-
кларисања испитаника, што би поред 
осталог, омогућило и упоредивост по-
датака EU-SILC-а са подацима Анкете 
о радној снази.

Ризик од сиромаштва или социјалне искључености 

Ниво ризика од сиромаштва или соци-
јалне искључености у Србији је врло 
висок. Преко 3 милиона становника је 
изложено ризику од сиромаштва или 
изразитој материјалној депривацији 
или живи у домаћинствима ниског 
интензитета рада. Стопа РССИ од пре-
ко 42% је значајно виша него у ЕУ и 
у земљама новим чланицама, осим у 
Бугарској и у Румунији. Посматрано 
према појединим индикаторима ова-
ко великом броју угрожених највише 
доприноси 1,9 милиона појединаца 
који су изразито материјално депри-
вирани, што је уобичајено у мање ра-
звијеним земљама са високим ниво-
ом сиромаштва у апсолутном изразу.

Међу појединцима који су изложе-
ни ризику од сиромаштва или соци-
јалне искључености у неповољнијем 
положају су они који су истовремено 
угрожени по основу више критери-
јума (1,2 милиона). У Србији је при-
ближно 420 хиљада појединаца кон-
зистентно угрожено у складу са свим 
критеријумима (5,9%), а међу онима 
који су истовремено угрожени по два 
основа најбројнији су појединци који 
су и у ризику од сиромаштва и изра-
зито материјално депривирани (при-
ближно 905 хиљада или 12,6%). 

Старосне и полне разлике нису 
одлучујуће за објашњење угрожено-
сти. Према индикатору РССИ ниво 
угрожености деце и одраслих је при-
ближно једнак и незнатно изнад про-
сека, а најмања је угроженост стари-
јих од 65 година (35,8%). Ниже стопе 
РССИ старих су доминантно резултат 
њиховог изузимања из процене угро-
жености по основу интензитета рада, 

мада су они исподпросечно угроже-
ни и по критеријуму ризика од сиро-
маштва. Разлике по полу су уочљиве 
само међу најстаријима, што је најве-
ћим делом резултат ниских прихода 
старијих жена. 

Профил угрожености показује да на 
степен изложености ризику од сиро-
маштва или социјалне искључености 
највише утиче положај на тржишту 
рада, образовање и тип домаћинства 
у коме појединац живи. Стопе РССИ су 
највише међу незапосленима (преко 
72%), међу појединцима који живе у 
једнородитељским породицама и по-
родицама са више од троје деце (61,5% 
и преко 54% респективно), као и међу 
онима са најнижим нивоом образо-
вања (55,5%). Деца су далеко најугро-
женија када њихови родитељи нису 
стекли ни основно образовање или су 
завршили само основну школу (преко 
82%).

Пошто у најугроженијим породи-
цама са децом живи релативно мали 
број појединаца, у просеку су чак не-
знатно више угрожени они који живе 
у домаћинствима без деце, а посебно 
су ризику од сиромаштва или соци-
јалне искључености изложена једно-
члана домаћинства (49,8%).

Најзад, разлика је уочљива и у зави-
сности од региона и подручја на коме 
појединац живи. Према критерију-
му РССИ најугроженији су поједин-
ци који живе у Војводини и у Јужној 
и Источној Србији (приближно 46%), 
као и они на ретко насељеним по-
дручјима (51,4%).

Иако се у општим цртама профил 
угрожености према индикатору РССИ 
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наизглед не разликује значајно од 
профила према другим критеријуми-
ма и индикаторима који улазе у његов 
састав, детаљнији увиди показују да 
су разлике ипак присутне и да значај-
ним делом произилазе из методоло-
шких специфичности. 

Претходна анализа показује да на-
лазе који се тичу РССИ треба интер-
претирати уз меру опреза из неколи-
ко разлога. Прво, према критеријуму 
ризика од сиромаштва или социјалне 
искључености угрожен је јако велики 
део становништва, што само по себи 
доводи у питање адекватност овог 
индикатора за српске прилике. Дру-
го, прихватљивост или/или концепта 
проблематична је и с обзиром да је 
1,8 милиона грађана, или чак 60% од 
укупног броја у ризику од сиромаштва 
или социјалне искључености угроже-
но само по једном основу, што пред-
ставља сувише “инклузиван” приступ 
и у контексту практичних политика 
скреће фокус са најугроженијих. Када 
су појединци истовремено угрожени 
по више основа мање су шансе да је 
њихов стандард заправо на прихва-
тљивом нивоу, посебно у земљама у 
којима су сива економија и натурална 
потрошња широко распрострањени. 
Треће, методолошке специфичности 
могу у значајној мери да замаскирају 
реалне разлике у интензитету угроже-
ности појединих група. То се посебно 
односи на могућност да се реално са-
гледа положај старих, чија се угроже-
ност за разлику од свих осталих група 
мери само на основу два критеријума. 

Једна од могућих алтернатива РССИ 
приступу је отуда да се угроженим 
сматрају појединци који испуњавају 
сва три критеријума, који су истовре-

мено изложени ризику од сиромаштва 
и изразито материјално депривира-
ни и у домаћинствима веома ниског 
интензитета рада. У Србији број оних 
који су конзистентно угрожени према 
сва три критеријума износи преко 420 
хиљада, а стопа достиже високих 5,9%. 

Детаљнија анализа ове популације 
у српским приликама има смисла, с 
обзиром на размере самог феномена. 
И овај индикатор одликују, међутим, 
методолошке специфичности које је 
потребно унапред истаћи. Због тзв. 
и/и приступа, који захтева да поједи-
нац буде угрожен по сва три основа, 
читави сегменти становништва, као 
на пример стари, запослени и самоза-
послени практично не могу по дефи-
ницији да буду угрожени. Чак и када 
су без дохотка и изразито материјал-
но депривирани у највишем могућем 
ступњу. Иако ове чињенице умањују 
адекватност овог индикатора за ана-
лизу профила угрожености, он ипак 
омогућава да се изоштрено сагледа 
положај појединих вулнерабилних 
група. 

Спроведена анализа тако показује 
да готово свако десето дете у Србији 
живи у домаћинству са веома ниским 
дохотком, које не може да приушти 
многе од ставки које су неопходне за 
одговарајући животни стандард и у 
коме родитељи практично не раде. 
Када се анализирају појединци који 
живе у једнородитељским породица-
ма и незапослени овај удео се пење 
на 22%. Веома је висока стопа кон-
зистентне угрожености и за поједин-
це са најнижим нивоом образовања 
(8,8%), као и за оне у ретко насељеним 
подручјима и у Јужној и Источној Ср-
бији (преко 7%). 

Пресеци индикатора за праћење имплементације 
стратегије Европа 2020

Од укупног броја изразито МД тек 
је приближно половина у ризику од 

сиромаштва, а удео популације која 
је истовремено угрожена према оба 



 xxv

критеријума износи 12,7%, што је го-
тово три пута више него у ЕУ. Разлике 
у профилу између изразито матери-
јално депривираног дела популације 
и „конзистентно“ сиромашних, иако 
постоје, нису велике. Према критери-
јуму конзистентног сиромаштва сте-
пен угрожености деце, незапослених, 
најмање образованих и појединаца 
који живе у једнородитељским поро-
дицама је већи него према другим 
критеријумима. Додатно, угроженост 
је мања у Београду и у густо насеље-
ним подручјима. Може се сматрати 
да изразито материјално деприви-
рани појединци који су истовремено 
изложени и ризику од сиромаштва 
представљају најугроженији сегмент 
укупног становништва, али и да би у 
условима великог „непоклапања“ фо-
кусирање само на конзистентно сиро-
машне оставило неосветљеним вели-
ки део феномена угрожености.

Веома низак интензитет рада и/или 
ниске зараде запослених кључне су 
детерминанте ризика од сиромаштва 
и изразите материјалне деприваци-
је. Скоро две трећине лица (64%) која 
живе у домаћинствима веома ниског 
интензитета рада је изложено ризику 
од сиромаштва. Међутим, само тре-
ћина лица у ризику од сиромаштва 
(35,4%) живи у домаћинствима веома 
ниског интензитета рада. То указује 
да су ниске зараде по часу, односно, 
квалитет запослења, у комбинацији 
са већим интензитетом рада од веома 
ниског, кључни разлози сиромаштва 
овог дела популације.

Такође, свако друго лице које живи 
у домаћинству веома ниског интензи-
тета рада је изразито материјално де-
привирано (55,9%). Поред тога, више 
од три четвртине лица (77,6%) која су 
изложена комбинацији ова два ризи-
ка су истовремено изложена и ризи-
ку од сиромаштва, што указује да је 
низак доходак последица ниског ин-
тензитета рада чланова домаћинства, 
који је недовољан за финансирање 

расхода за све ставке са листе на осно-
ву којих се процењује материјална де-
привација. 

Према свим показатељима угроже-
ност у Србији је далеко распрострање-
нија него у највећем броју земаља ЕУ, 
али и него у новим земљама чланица-
ма, осим у Бугарској и Румунији. Ра-
злике у угрожености појединих група 
у Србији су углавном мање, делимич-
но као резултат заједничког живота и 
солидарности у условима недовољне 
социјалне заштите. То се изоштрено 
види на примеру једнородитељских 
породица, чији је број и удео у Србији 
мали или незапослених који због ни-
ских социјалних давања и не могу да 
живе сами. 

Низак животни стандард је реал-
ност Србије и сасвим је сигурно да 
борба против сиромаштва и социјалне 
искључености има важно место у сету 
практичних политика. Поред гене-
ралних политика које су усмерене на 
читаву популацију, програми за сма-
њење сиромаштва обично укључују и 
посебне мере фокусиране на оне који 
су најугроженији. Избор адекватних 
индикатора који ће реално да одразе 
разлике у степену угрожености изме-
ђу појединих популационих група је 
од одлучујуће важности да би специ-
фичне мере могле да се формулишу и 
дају резултате. Анализа јасно показује 
да сви индикатори у датим околности-
ма имају своје предности, али и огра-
ничења, те да је изузетно важно да се 
разумеју њихове специфичности. 
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Методологија

Oпште информације

EU-SILC истраживањем, обезбеђују се 
две врсте података на годишњем ни-
воу:

 • Подаци пресека стања (енг. Cross-
-sectional) – ови подаци се односе 
на одређено време или за одређени 
период и дају информације о при-

мањима, сиромаштву, социјалној 
искључености и другим условима 
живота, и

 • Подаци праћења стања (енг. 
Longitudinal) – подаци о променама 
на индивидуалном нивоу у перио-
ду од четири године.

Ниво репрезентативности података
Анкета се спроводи на територији 
Републике Србије, а обрадом се обез-
беђују подаци за Републику Србију 
(укупно) и за регионе: Београдски ре-
гион, Регион Војводине, Регион Шума-
дије и Западне Србије и Регион Јужне 

и Источне Србијe. Републички завод 
за статистику од 1999. године не рас-
полаже појединим подацима за АП 
Косово и Метохија, тако да они нису 
садржани у обухвату података за Ре-
публику Србију (укупно). 

Роковник основних фаза спровођења истраживања, 
укључујући публиковање података
Анкета се спроводи једном годишње. Кон-
трола и шифрирање се вршe паралелно 
са трајањем теренског рада. Обрада по-
датака и процес импутације трају на-

редна три месеца и након тога следи 
припрема и рад на Саопштењу, које се 
издаје у штампаном облику и презен-
тује на сајту Завода.

Организација истраживања

Људски ресурси
У активности припреме и спровођења 
првог таласа EU-SILC истраживања 
укључено је преко 140 особа (од чега је 
за спровођење теренског рада ангажо-
вано 24 вође тима и 89 анкетара). 

Анкетирање домаћинстава на тере-
ну спроводeно је у тимова. Један тим 
чинили су вођа тима и 3-4 анкетара. 
На терену је било укупно 24 тимова. 

Вођа тима је, између осталог, био 
задужен за расподелу посла међу ан-
кетарима, да води рачуна о динамици 
рада, роковима и трошковима, да по-
маже при решавању одређених мето-
долошких питања и недоумица (било 

самостално, било уз помоћ контроло-
ра), да контроллише све упитнике и 
да их као исправне преда надређеном 
контролору. 

Анкетар је, поред обавезе да извр-
ши анкетирање у домаћинствима за 
која је задужен, имао обавезу и да сук-
цесивно извештава вођу тима о свом 
раду, консултује се са њим у вези са 
одређеним недоумицама и ситуаци-
јама, као и да редовно предаје мате-
ријал вођи тима/контролору на увид. 
Сви чланови једног тима су у исто 
време одлазили у њима додељене по-
писне кругове и сви заједно прона-
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лазили/анкетирали домаћинства са 
списка. 

Главни терен је спроведен у пери-
оду 6. мај – 17. јун 2013. године. Ис-
траживање је спроведено применом 

PAPI методе (папир и оловка метода). 
Анкетари су носили са собом папир-
не упитнике, одлазили на адресе до-
маћинстава и вршили интервјуисање 
лицем у лице. 

Метод, време и извори за прикупљање података
Ова анкетa се спроводи једном годи-
шње, током маја и јуна. Анкетирање 
траје шест недеља, а референтни пе-
риод за прикупљене податке који се 
односе:

 • на приходе је 12 месеци у претход-
ној календарској години,

 • на материјалну ускраћеност је 
тренутак анкетирања. 

У Анкети се подаци прикупљају од 
свих лица старих 15 и више година1 
у домаћинствима која су изабрана у 
узорак, а упитник је основни инстру-
мент за добијање одговора путем ин-
тервјуа (на терену). Извор података 
представља изјава лица које даје по-
датке анкетару. 

1 Од 2014. године Анкетом су обухваћена сва 
лица старија од 16 година

Обавеза заштите индивидуалних података
Резултати истраживања објављују се 
у агрегираном облику и у потпуности 

је обезбеђена тајност индивидуалних 
података о домаћинствима и лицима.

Јединице посматрања

Јединице посматрања су изабрана 
домаћинства, према плану узорка, 
било да је реч о самачким или више-
чланим домаћинствима, као и сви 
чланови домаћинства старости 15 и 
више година. 

Домаћинством се сматра: 

 • заједница лица чији чланови за-
једно станују, хране се и заједнички 
троше остварене приходе (више-
члано домаћинство); 

 • самац који живи, храни се само-
стално и троши остварене приходе 
(једночлано, односно самачко до-
маћинство).

Убрајају се и:

 • Чланови домаћинстава који су при-
времено одсутни (краће од 12 месе-
ци);

 • Ученици и студенти сматрају се 
члановима домаћинства без обзи-
ра на дужину боравка изван свог 

домаћинства (у школама и на сту-
дијама);

 • Лица која раде или се школују у 
другом месту у земљи или ино-
странству, имају економске везе са 
домаћинством или бораве у дома-
ћинству више од месец дана током 
године а немају своје домаћинство 
– такође се сматрају члановима до-
маћинства и имају третман при-
времено одсутних.

Не убрајају се:

 • Особе које бораве у другом месту у 
земљи или иностранству дужи пе-
риод (дванаест или више месеци) 
– третирају се као одсутна лица и 
искључују се из Анкете.

 • Подстанари и сустанари који живе 
са члановима домаћинства у истом 
стану или кући, а не хране се зајед-
но са укућанима, не убрајају се у 
чланове тог домаћинства, већ они 
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представљају посебно домаћинство 
са боравиштем на тој адреси. 

 • Анкетом се не обухватају тзв. колек-
тивна домаћинства (болнице, за-
твори, манастири, интернати и сл.). 
Међутим, ако лице из домаћинства 
борави у колективном домаћинству 
краће од дванаест месеци, онда се 
укључује у Анкету. Колективна до-
маћинства не улазе у оквир узор-

ка јер утицај искључивања старих 
лица која живе у домовима за ста-
ре, лица са инвалидитетом која 
живе у институцијам, бескућници 
могу имати различит утицај од зе-
мље до земље 

 • Привремено присутна лица (гости 
и сл.), која су чланови других дома-
ћинстава, не укључују се у Анкету.

Обухват истраживања
Основни социо-демографски пода-
ци прикупљени су о свим лицима у 
изабраним домаћинствима, док су о 

радној активности и приходима ан-
кетирана само лица стара 15 и више 
година. 

Инструменти истраживања

Иако се EU-SILC истраживање по први 
пут спроводи у Србији и представља 
врло сложено истраживање, Завод је 
донео одлуку да се у првом таласу ово 
истраживање спроведе у потпуности у 
складу са методолошким и организа-
ционим упутсвима Евростата и да се 
кроз анкетна питања од испитаника 
добију подаци који ће омогућити да 
се Евростату доставе све тражене ва-
ријабле.

У истраживању је коришћено два 
типа упитника: Упитник за домаћин-
ство и Упитник за лице старије од 15 
година.

1. Упитник за домаћинство – Сврха 
Упитника за домаћинство је при-
бављање података о општим ка-
рактеристикама домаћинстава и 
њихових чланова. Овим упитником 
се прикупљају важни подаци за ве-
лики број показатеља и идентифи-
кују се лица која испуњавају услов 
да буду анкетирана Упитником за 
лице. Упитник треба да буде попу-
њен методом интервјуа са чланом 
домаћинства који је најбоље упо-
знат са ситуацијом у домаћинству. 
Састоји се из следећих целина:

 • Информациони панел за домаћин-
ство – садржи питања о основним 
подацима о домаћинству и анке-
тирању (име и презиме лица које је 
давало одговоре на питања из овог 
упитника, када је почело анкети-
рање, ко је носилац домаћинства и 
сл.).

 • Модул ХЛ: Списак чланова дома-
ћинства – питања која се односе на 
основне информације о члановима 
домаћинства (пол, датум рођења, 
структура породице и сл.).

 • Модул ОП: Општи подаци – садржи 
питања која се односе на образова-
ње, брачно стање, земљу рођења и сл.

 • Модул БД: Брига о деци.
 • Модул Становање – у делу 6. овог 

модула врсте трошкова становања 
су детаљно побројане, сходно спе-
цифичним одликама Србије.

 • Модул Примања домаћинства у 
2012. години – у делу 8. овог мо-
дула врсте социјалних давања и 
породичних додатака су детаљно 
побројане, сходно специфичним 
одликама Србије.

 • Модул Пољопривредна активност 
у 2012. години – приходи од пољо-
привредне производње имају вели-
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ки удео у укупним приходима ве-
ликог броја домаћинстава у Србији 
зато је развоју овог дела Упитника 
посвећено доста пажње.

 • Модул Квалитет живота – питања 
се односе на материјалну ускраће-
ност деце узраста до 15 година.

 • Модул ИА: Извештај анкетара – 
прикупљају се подаци о укупном 
броју чланова домаћинства, колико 
чланова домаћинства има 15 или 
више година, разлози непопуњава-
ња Упитника за лице, да ли су по-
даци о лицу добијени директним 
анкетирањем лица или је одговоре 
дало друго лице из домаћинства и 
сл.

 • Поља за запажања анкетара, вође 
тима и контролора.

2. Упитник за лице – Сврха Упитника 
за лице је да се прибаве подаци о 
економској активности, примањи-
ма, здрављу и сл. за сваког поједи-
начног члана домаћинства који је 
на дан 31.12.2012. године имао 15 
или више година.

Састоји се из следећих целина:

 • Информациони панел за лице - са-
држи питања о основним подацима 

о лицу и анкетирању (пол и старост 
лица, начин на који су добијени по-
даци о лицу: директно или преко 
другог лица и сл.).

 • Модул Економска активност – на 
почетку овог модула стоји напоме-
на да, уколико лице за које се по-
пуњава упитник има више послова 
којима се бави, оно мора сâмо да 
одлучи који је његов главни посао. 
Део 1. овог модула садржи сет пита-
ња којима се утврђује да ли је лице 
било запослено у референтној сед-
мици. Део 3. садржи, између оста-
лог, важна итања којима се прави 
разлика између неактивног и неза-
посленог лица.

 • Модул Примања у 2012. години – 
питања у вези примања по основу 
запослености су подељена у два сег-
мента: један се тиче примања запо-
слених радника код послодавца, а 
други примања по основу самоза-
послености. 

 • Модул Квалитет живота – питања 
се односе на здравствено стање, ма-
теријалну ускраћеност и услове жи-
вота лица. 

 • Поља за запажања анкетара, вође 
тима и контролора.

План узорка
Основни скуп чине домаћинства и 
лица на територији Републике Србије, 
без Региона Косово и Метохија, која 
представљају уобичајено становни-
штво. Искључена су лица у колектив-
ним домаћинствима (студентски и 
ђачки домови, домови за децу и омла-
дину ометену у развоју, домови за 
социјално угрожену децу, домови за 
пензионере, старе и изнемогле, домо-
ви за одрасле инвалиде, манастири, 
самостани и сл.).

Тип узорка. – Двоетапни страти-
фиковани, ротациони панел узорак. 
Јединице прве етапе су пописни кру-

гови, а јединице друге етапе су дома-
ћинства. 

Стратификација. – Пописни кру-
гови као примарне јединице страти-
фикују се према типу насеља (град 
и остало) и према територији на 
нивоу НСТЈ 2 (Београдски регион, 
Регион Војводине, Регион Шумади-
је и Западне Србије и Регион Јужне и 
Источне Србије).

Оквир за избор узорка. – За прву 
етапу то је списак пописних кругова 
са 20 и више домаћинстава, а за другу 
етапу спискови домаћинстава за иза-
бране пописне кругове. Оквир је ре-
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дукован за 1,5% у односу на основни 
скуп.

Величина узорка. – Планирана ве-
личина узорка износи 8008 домаћин-
стaва и 572 пописна круга. У сваком 
пописном кругу бира се по 14 дома-
ћинстава. 

Алокација узорка. – Пропорцио-
нална алокација према броју дома-
ћинстава, у оквиру типа насеља и 
територије, незнатно је коригована 
како би се добила боља прецизност 
оцена на нивоу региона.

Избор узорка. – Јединице прве ета-
пе (пописни кругови) бирају се систе-
матски са вероватноћом пропорцио-
налном броју домаћинстава. У оквиру 
сваког стратума пописни кругови су 
сортирани према општини којој при-
падају, насељу и редном броју у окви-
ру општине. На тај начин је, уз систе-
матски избор, обезбеђен висок ниво 
имплицитне географске стратифика-
ције и осигурана ефективна дистри-
буција узорка. Јединице друге етапе 
(домаћинства) бирају се са једнаким 
вероватноћама (просто случајно).

Ротациона шема. – Узорак се са-
стоји од четири ротационе групе, 
које представљају независне поду-
зорке. Сваки подузорак је алоциран и 
изабран независно по истој узорачкој 
шеми и оцењује целу популацију. 

Сваке године једна ротациона гру-
па из претходне године се искључује 
из узорка и нова ротациона група се 
укључује у узорак. При потпуно ус-
постављеној ротационој шеми свака 
ротациона група остаје у узорку че-
тири године. На тај начин, између две 
узастопне године Г и Г+1 остварује се 
преклапање узорка од 75%, између го-
дина Г и Г+2 од 50%, између година Г 
и Г+3 смањује се на 25% и на нула за 
дуже интервале.

Систем оцењивања. – Одговара 
двоетапном стратификованом узорку, 
где је процедура избора за прву етапу 
пропорционална величини са пона-
вљањем, а за другу просто случајна 
без понављања.

Основни пондер који произлази из 
примењеног плана узорка кориго-
ван је за неодговор. Да би оцене тота-
ла броја домаћинстава и лица, биле 
у складу са текућим демографским 
проценама, извршена је калибрација 
оцена на основу процењеног броја до-
маћинстава према броју чланова, на 
нивоу типа насеља и региона и про-
цењеног броја лица по полу и пето-
годишњим интервалима старости на 
нивоу Републике Србије укупно.

Израчунавање пондера усклађено 
је са одговарајућим регулативама ЕУ-
РОСТАТ-а. 

Рачунати су монетарни и немоне-
тарни индикатори, као и њихове гре-
шке, за Републику Србију – укупно, 
ниво НСТЈ 2, пол и одређене интерва-
ле старости.

Узорачке грешке публикују се само 
за главне индикаторе истраживања. 
Поред стандардне грешке и коефици-
јента варијације (CV) као релативне 
мере поузданости оцене изражене у 
процентима, дати су и 95-процентни 
интервали поверења за параметре.
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1.1. О мерењу неједнакости

Мерење степена и промена неједна-
кости врши се из најмање два разлога: 
прво, да би се омогућило установља-
вање положаја појединца и група у 
друштву и, друго, да би се омогућила 
анализа политика усмерених на (не)
једнакост или неку другу политику са 
последицама по ниво (не)једнакости.

1.1.1. Неједнакост чега?
Неједнакост може имати већи број 
димензија. При разматрању и мере-
њу економског положаја појединца у 
друштву и његовог благостања јавља 
се више могућих кандидата за мери-
ло: имовина, животни доходак, теку-
ћи доходак, потрошња итд. Вероватно 
би најбоље било користити имови-
ну, пошто она представља пуну меру 
контроле појединца над економским 
ресурсима, а под имовином подразу-
мевамо новац, хартије од вредности, 
некретнине и све остало што човек 
поседује. Међутим, информациони 
захтеви за коришћење имовине као 
мерила су несавладиви – од нера-
сположивости потребних регистара, 
преко концепцијски тешко решивих 
питања (нпр. да ли и како укључити 
стечена пензијска права или људски 
капитал), до питања вредновања по-
јединих делова имовине и њиховог 
сабирања у један индекс. Слично је са 
дохотком током животног века.1

Као оперативно реалистични кан-
дидати преостају текући доходак и 
потрошња и оба се користе у истра-
живањима неједнакости. У Европској 
унији, односно у EU-SILC систему, до-
ходак се користи као основа за мере-
ње неједнакости, што је логичан избор 
ако се има у виду да се и мерење (ри-
зика) сиромаштва заснива на дохотку. 

1 Frank A. Cowell (2014). Measuring Inequality 
(LSE Perspectives in Economic Analysis), 2011:4.

Стога ћемо и ми надаље мерити нејед-
накост у дохоцима.

1.1.2. Мере неједнакости
Ниједна мера неједнакости није са-
свим задовољавајућа, већ свака  по-
седује своје предности и недостатке. 
Због тога је најбоље у истраживањима 
употребити више мера како би се до-
била уравнотеженија и тачнија слика.

Најпопуларнија мера неједнакости 
је Ђинијев коефицијент, који ћемо 
приказати на графички начин. Осно-
ва овог коефицијента је Лоренцова 
крива која показује колики проценат 
дохотка присваја одређени проценат 
становништва.

На овом графикону Лоренцова кри-
ва је закривљена линија црвене боје 
која приказује дистрибуцију доходака 
становништва помоћу кумулативног2 
дохотка на вертикалној оси и кумула-
тивног становништва на хоризонтал-
ној оси. Тако сиромашнија половина 
становништва у овом случају оствару-
је око 20% укупног дохотка. Права ли-
нија плаве боје означава такву хипо-
тетичку дистрибуцију дохотка у којој 
сви појединци имају једнаке дохотке, 
значи потпуну једнакост. 

Ђинијев коефицијент је једнак од-
носу површине А и збира површина А 
и Б, тј. 

Г= А/(А+Б)

где је Г ознака за Ђинијев коефици-
јент. Што је Лоренцова линија закри-
вљенија, то је Ђинијев коефицијент 
већи. Уколико Лоренцова линија узме 
екстремну вредност и поклапа се са 
хоризонталном осом од (0,0) до (100,0), 
па затим оде до (100,100), цео доходак 
присваја само један појединац и вред-

2 Појам кумулативности означава збир свих 
претходних вредности.
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ност Ђинијевог коефицијента је 1, што 
је максимална неједнакост. Уколико 
се пак Лоренцова крива поклопи са 
линијом једнаких доходака, тада је 
вредност Ђинијевог коефицијента јед-
нака 0. У стварности се вредност овог 
коефицијената креће између те две 
крајности, обично између 0,20 и 0,50. 

Ђинијев коефицијент поседује ра-
зличите врлине које га чине добрим 
мерилом (независност од просека и 
величине популације, симетрија, за-
довољава Пигу-Далтонов тест), али је 
за његову популарност најважнија та 
што га је лако интерпретирати. Њему 
се приписују две слабости. Прво, да 
је осетљив на све сегменте дистрибу-
ције дохотка подједнако, односно да 
не придаје већу важност доњем делу 
доходне лествице, на коме се нала-
зе сиромашнији појединци.3 И друго, 
да није адитиван, тј. да збир Ђиније-
вих коефицијената подгрупа станов-
ништва није једнак коефицијенту за 
целу популацију, тако да није погодан 

3 Ово се може сматрати и врлином пошто, кое-
фицијент непристрасно говори о неједнако-
сти.

за декомпоновање укупне неједнако-
сти на подгрупе.

Због ових разлога развијене су број-
не друге мере. Неке омогућују уград-
њу пристрасности у корист сирома-
шнијих или неких других појединаца, 
а неки декомпозицију. Тако Општи 
индекси ентропије дозвољавају и 
пристрасност и адитивност, зависно 
од одабраних параметара. Један од 
индекса је Тејлов, а његова основна 
слабост је немогућност једноставне 
интерпретације. И Аткинсонове мере 
омогућавају пристрасност, као и тзв. 
Проширени Ђинијев коефицијент.

Поред Ђинијевог коефицијента, 
друга мера која се користи у EU-SILC-у, 
па и у овом истраживању, јесте стопа 
дисперзије квинтила.4 Она предста-
вља однос просечног или укупног до-
хотка (или потрошње) најбогатијег и 
најсиромашнијег квинтила и тако не-
посредно приказује крајњу дисперзију 

4 Уколико се сви појединци поређају по виси-
ни дохотка, квинтил је део друштва који чини 
20% тих појединаца. Квинтила је пет, од најси-
ромашнијег до најбогатијег.

ГРАФИКОН 1.1 Лоренцова крива
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у расподели. Она свакако може, осим 
квинтила, користити и дециле, пер-
центиле, вентиле или било које дру-
ге једнако бројне делове популације. 
Ова мера је врло популарна, пошто је 
субјективно сасвим јасна и непосред-
но говори о питању које је у неким 
околностима најважније. У слабости 

се могу убројити занемаривање ин-
формација о већем делу лествице до-
ходака (три средња квинтила), па чак 
и информација о неједнакости унутар 
највишег и најнижег квинтила, као и 
осетљивост на крајње екстремне вред-
ности (аутлајере).

1.2. Неједнакост у Србији

У овом одељку приказаћемо, с једне 
стране, неједнакост расподеле дохот-
ка у Србији и њеним регионима кроз 
две мере неједнакости (Ђини коефи-
цијент и однос дисперзије квинтила) 
и, са друге стране, поређење средњих 
(медијанских) доходака различитих 
категорија становништва Србије. 

У графикону 1.2 приказујемо криву 
диструбуције дохотка у Србији.

Она показује колико сваки перцен-
тил5 становништва (а поређани су по 
висини прихода) остварује процената 
еквивалентног расположивог дохотка 
целог становништва. Тако први пер-
центил остварује удео близак нули 
(и чак има негативан расположиви 
приход), док стоти перцентил (онај 
на крајње десној страни претходног 
графикона) остварује више од пет 
процената прихода целог становни-

5 Перцентил је стоти део становништва. 

ГРАФИКОН 1.2 Расположиви доходак 2012, у %
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штва. Медијана дохотка, која се на-
лази тачно на средини хоризонталне 
осе, достиже 0,85% укупног дохотка, 
док просечан доходак свих перценти-
ла (1% укупног дохотка) остварује тек 
61. перцентил. Како се на графикону 
види, раст дохотка је доста умерен до 
90. перцентила, да би се потом убрзао 
тако да стоти перцентил има 5,4 пута 
већи просечан доходак него што је 
просек целог становништва.

Из криве приказане на претходном 
графикону може се, кроз једноставну 
кумулацију и становништва и дохот-
ка, добити Лоренцова крива за Србију. 

1.2.1. Ђинијев коефицијент
Вредност Ђинијевог коефицијента у 
2012. години је за Србију износила 
38,0.6 Ова се вредност може сматрати 
средњом у светским размерама, јер се 
ови коефицијенти крећу од 20 па до 

6 Помножили смо оригиналну вредност Ђини 
коефицијента са 100 ради лакшег разумевања. 
Распон између минималне и максималне 
вредности стога је 0-100.

изнад 50, али и високом у европским 
размерама. Просек за Европску унију 
био је 2012. године 30,4, а за три не-
чланице ЕУ које учествују у EU-SILC-у 
25,1. Распон Ђинијевог коефицијента 
у овим европским земљама је од 22,5 
до 35,7. Остале, ваневропске земље 
ОЕЦД-а, организације коју чине веће 
развијене земље и земље са средњим 
дохотком, имале су 2011. године Ђи-
нијев коефицијент од 31,1 до 50,3. У 
мање развијеним земљама света ко-
ефицијенти су сличне висине, често 
виши од 40, а у појединим и виши од 
50.7 8

7 За велику базу Ђинијевих коефицијената у 
свету видети http://siteresources.worldbank.
org/INTRES/Resources/469232-1107449512766/
allginis_2014.dta.

8 Упоредивост Ђинијевих коефицијената по 
земљама није потпуна пошто се методологије 
у неким случајевима разликују. Методологија 
коју користи OECD је слична EU-SILC 
методологији (основа је нето доходак), па су 
и резултати врло слични за европске земље. 
За земље у развоју обично се користи Ђинијев 
коефицијент израчунат по потрошњи, који 
даје мање вредности него под дохотку.

ГРАФИКОН 1.3 Ђинијев коефицијент
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На графикону 1.3 приказан је степен 
неједнакости у Србији у поређењу са 
земљама региона и неким другим зе-
маљама из Европске уније и ОЕЦД-а. 

Међу земљама укљученим у EU-
-SILC систем, Србија има највиши сте-
пен неједнакости.9 Следе је Летонија 
(35,7), Шпанија (35,0), Португалија 
(34,5), Грчка (34,3), Бугарска (33,6), 
Румунија (33,2), Естонија (32,5) итд. 
На дну листе су Норвешка (22,5), Сло-
венија (23,7), Исланд (24,0), Шведска 
(24,8) и Чешка (24,9).

Обрачунати су и алтернативни 
Ђинијеви коефицијенти за приходе 
становништва када се искључе (1) со-
цијални трансфери и (2) социјални 
трансфери и пензије10 како би се про-
верила важност ових давања за ујед-
начавање прихода становништва. 

1. Искључење социјалних трансфе-
ра из круга прихода становништва 
резултира већим Ђинијевим кое-
фицијентом него у основној вари-
јанти: 42,1 према 38,0. То значи да 
социјални трансфери смањују не-
једнакост у Србији за 4,1 процен-
ти поен, тј. за једну десетину, што 
значи да од њих већу корист имају 
грађани са нижим него са вишим 
дохотком. Будући да многи тран-
сфери нису везани за финансијски 
положај грађана, то они који јесу 
(дечији додаци, новчана социјална 
помоћ и слично) имају доста сна-
жан утицај на уједначавање распо-
деле дохотка. 

2. Искључење и социјалних трансфе-
ра и пензија из круга прихода ста-
новништва доноси далеко већи Ђи-

9 Знатно нижи Ђинијев коефицијент је добијен 
за Србију у 2012. години и на основу података 
о потрошњи из Анкете о потрошњи домаћин-
става, када је износио 26, видети Б. Мијатовић, 
исто, стр. 35. Ђинијеви коефицијенти на осно-
ви дохотка увек су виши него на основу потро-
шње.

10 За концепт анализе без ових прихода и дефи-
ниције видети поглавље Ризик од сиромаштва 
у Србији

нијев коефицијент него у основној 
варијанти – 54,4 према 38,0 – што 
значи да би без ових давања нејед-
накост у Србији била знатно већа, 
односно да они битно смањују не-
једнакост – чак за 16,4 процентних 
поена. Велика важност пензија, од-
носно њихов утицај на Ђинијев ко-
ефицијент последица је чињенице 
да је за готово све старије грађане 
пензија једини извор прихода, па 
би без њих њихови приходи пали 
на нулу, што би веома повећало не-
једнакост.

Обрачунати су и Ђинијеви коефи-
цијенти за НСТЈ 2 региона Србије, да 
би се испитало да ли неки од њих 
предњачи у неједнакости и повлачи 
Србију у том правцу. Показало се, ме-
ђутим, да је уједначеност ових коефи-
цијента доста висока: Београд и Шу-
мадија и западна Србија по 35, јужна 
и источна Србија 37 и Војводина 40. 
Овакав резултат је различит у односу 
на неке друге земље, на пример Фран-
цуску и Чешку, у којима главни градо-
ви, Париз и Праг, одскачу по висини 
Ђинијевог коефицијента у односу на 
остале делове земље и подижу општи 
ниво неједнакости за земљу у целини, 
али је сличан Шпанији, у којој је нај-
нижа неједнакост у Мадриду. 11

1.2.2. Однос 80/20
На графикону 1.4 приказан је положај 
Србије и неколико земаља региона 
према односу највишег и најнижег 
квинтила, односно односу 80/20, како 
се скраћено означава. 

И по овом мерилу Србија показује 
високу неједнакост у поређењу са дру-
гим европским земљама (8,8). У од-
носу на просек Европске уније, однос 
80/20 је у Србији већи за 76%. Међу 

11 N. T. Longford, M. G.Pittau, R.Zelli, R.Massari 
(2010). Measures of poverty and inequality in the 
countries and regions of EU, ECINEQ WP 2010 – 
182:18.
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европским земљама највиши однос 
80/20 имају Шпанија 7,2, Грчка 6,6, 
Летонија 6,5, Румунија 6,3 и Бугарска 
6,1, док је најнижи однос у Норвешкој 
(3,2), на Исланду и у Словенији (3,4), 
у Чешкој (3,5) и Словачкој и Финској 
(3,7). Иако има највећу неједнакост 
у Европи, Србија не одскаче знатно 
од неких земаља јужне и југоисточне 
Европе.

Структурно посматрано, однос 80/20 
знатно је нижи код грађана старих 65 
и више година него код млађих (мање 
од 65 година): 6,3 према 9,3, што је по-
следица пензијског система и њего-
вих решења, посебно о минималним 
и максималним пензијама. С друге 
стране, диструбуција доходака мла-
ђих грађана углавном је последица 
њиховог положаја на тржишту рада 
или ван њега, што повећава разлике 
између појединаца. 

Овај однос је сличан, мада не и јед-
нак за мушкарце и жене у Србији: 8,9 
према 8,4. Виши однос 80/20 код му-
шкараца вероватно је примарно по-
следица већих разлика у зарадама и 
пензијама међу њима.

Већа општа неједнакост у Србији 
него у земљама чланицама Европске 

уније углавном је последица веће ра-
звијености социјалне заштите у Евро-
пи и јачег прогресивног опорезива-
ња, посебно у развијеним земљама 
западне и северне Европе. У Србији 
је, с једне стране, социјална заштита 
углавном скромног обима, нарочито 
код одраслих грађана, посебно фи-
нансијски трансфери становништву 
(скромни су и новчана социјална по-
моћ, и накнаде за незапосленост, и де-
чији додаци, не постоје трансфери за 
социјално становање итд.), а, с друге 
стране, прогресивно опорезивање ви-
соких доходака готово да не постоји. 
Стога на висину оба показатеља нејед-
накости претежно утичу фактори тр-
жишног одређивања зарада и пензије, 
док је уједначујући утицај социјалних 
давања и пореза скроман. 12

12 Овакав ниво неједнакости у Србији знатно 
је виши од нивоа у источној Европи, где су 
непосредни порези и државни трансфери 
обезбедили знатно нижи Ђинијев коефици-
јент. Видети S. Zaidi (2009).  Main Drivers of 
Income Inequality in Central European and Baltic 
Countries, Some Insights from Recent Household 
Survey Data, The World Bank, Europe and Central 
Asia Region, Poverty Reduction and Economic 
Management Department.

ГРАФИКОН 1.4 Однос 80/20
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1.2.3. Кретање медијане 
дохотка

Следећи метод приказа разлика у до-
хоцима је праћење кретања медија-
не дохотка, као средње вредности, у 
различитим доходним категоријама, 
што је представљено на графикону 1.5.

Те доходне категорије дефинисане 
су процентима опште медијане - 40, 
50, 60 и 70% - а цело становништво Ср-
бије дели се на оне који се по дохотку 
налазе испод и на оне који се налазе 
изнад сваке од те четири медијане. 
Мера дохотка ових осам група станов-
ништва је такође медијана као средња 
вредност, али специфична за при-
паднике сваке од тих група. Тако је, 
на пример, питање колики је средњи 
(медијални) доходак свих оних који 
имају доходак нижи од 50% медијал-
ног дохотка у Србији. 

Како се померамо удесно, од 40% ка 
70% медијалног дохотка, број станов-
ника испод дате медијане се повећава, 
а изнад смањује, пошто становништво 
прелази из више доходовне групе у 

нижу. Истовремено се доходак и јед-
них и других повећава. Како се види, 
разлика у дохотку између оних који се 
налазе изнад и испод било које меди-
јалне тачке је прилична. Уочљиво је 
да је та разлика практично констант-
на (креће се између 230 и 240 хиља-
да), тако да однос двеју специфичних 
медијана група изнад и испод општих 
медијана опада – са 4,7 на 3,8, 3,2 и 2,9 
респективно. 

На 60% опште медијане, што је праг 
ризика од сиромаштва, медијана 
еквивалентног расположивог дохот-
ка свих оних чији је доходак виши од 
прага је 334 хиљаде, док је за оне ис-
под прага ризика медијана 104 хиља-
де динара годишње. Другим речима, 
средњи доходак дела становништва 
које се налази у ризику од сирома-
штва је око 1/3 средње вредности до-
хотка осталих, бољестојећих грађана.

У наставку ће бити приказане меди-
јане еквивалентног дохотка за одређе-
не групе становника, односно типове 
домаћинстава, што приказује средње 
дохотке и омогућује поређење и ран-

ГРАФИКОН 1.5 Медијана дохотка по доходним категоријама, 2012, дин.
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гирање појединаца и домаћинстава 
по одређеним карактеристикама.

Медијана дохотка по појединим ти-
повима домаћинства приказана је на 
графикону 1.6. Потребно је подсетити 
да је доходак овде (и надаље) дефи-
нисан као расположиви доходак по 
„еквивалентном одраслом”, што значи 
да је узета у обзир конфигурација до-
маћинства по бројности и старости уз 
помоћ скала еквиваленције. 

Како се види, најнижи доходак 
имају они који живе у домаћинству 
са више деце, док највиши имају они 
који живе у домаћинству са више од-
раслих а без деце. Такви исходи резул-
тат су различитог односа броја оних 
који зарађују и оних који су издржа-
вани. Али, донекле неочекивано, сва 
домаћинства са децом имају већи ме-
дијански доходак него сва домаћин-
ства без деце – 297 према 260 хиљада 
годишње – и поред тога што су деца 
главна категорија издржаваних лица. 
Нема сумње да однос броја одраслих и 
броја деце није једина детерминанта 
дохотка, већ да је важан и број актив-
них лица међу одраслима, као и ви-
сина њихових зарада. Очигледно је да 

међу одраслима који имају децу има 
више оних који зарађују, и то са већим 
зарадама. Могло би се хипотетички 
оценити да је на делу механизам ау-
тоселекције – да децу обично имају 
они који могу да их лакше издржавају, 
тј. да млади често одлажу рађање деце 
док им се не поправе материјални 
услови. 

На графикону 1.7 приказана је ме-
дијана дохотка по економској актив-
ности.

Исподпросечан средњи доходак 
имају незапослени, самозапослени и 
остали неактивни, а изнадпросечан 
само пензионери и запослени код по-
слодавца. Редослед дохотка по типо-
вима економске активности углавном 
је логичан: најнижи доходак имају 
незапослени, а највиши запослени 
код послодавца. Други по висини су 
пензионери, што је резултат повољних 
решења у пензијском систему. Само-
запослени су, с друге стране, тек у не-
што бољој позицији од незапослених, 
док су испод осталих неактивних, што 
је наизглед неочекивано. Међутим, 
два су основна узрока ниског дохотка 
самозапослених: (1) овој категорији 

ГРАФИКОН 1.6 Медијана дохотка 2012, дин.
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припадају пољопривредници, чији 
се један део производње не укључује 
у обрачун стога што се води као нату-
рална потрошња и (2) економска кри-
за је снажније погодила неформалан 
сектор него формалан, тако да су ре-
ални дохоци многих самозапослених 
нижи него раније. 

Како се види, однос доходака запо-
слених код послодавца и незапосле-
них је два према један, што показује 
да је за домаћинство приличан хенди-
кеп уколико је неки члан незапослен. 
Јер, не само што сам незапослени има 
низак доходак, већ исти такав имају и 
сви остали у домаћинству, а по дефи-
ницији о подели дохотка домаћинства 
на равне части.

И на крају, приказујемо разлике у 
дохотку према старости и полу (гра-
фикон 1.8).

Како се види, доходак за укупно ста-
новништво (плава линија) постепено 
расте од детињства до година када се 
окончава радни век (55-64), да би са 
пензионисањем опао. Ипак, тај пад 
није велики, па је доходак пензионера 
једнак дохотку оних који имају 25-54 
године. Свакако, овде није реч само о 

дохоцима пензионера и запослених, 
већ о миксу доходака у домаћинству и 
подели на све чланове.

Жене и мушкаци имају практич-
но једнак доходак: медијана за екви-
валентног одраслог свих становника 
Србије је 274 хиљаде, колики је и код 
мушкарца, док је код жена 273 хиља-
де динара годишње. Разлика између 
њихових доходака је мала све до 55-64 
године, што је очекивано с обзиром на 
заједнички живот већине жена и му-
шкараца, укључујући децу оба пола. 
Али, код оних који имају 55-64 године 
жене имају већи доходак од мушкара-
ца за једну десетину, с тим да мушкар-
ци чак имају нешто нижи доходак 
него они са 25-54 године, што је неоче-
кивано и што захтева дубљу анализу 
која би упоредила положај самачких 
мушких и женских домаћинстава (по-
што се само код њих могу у пуној мери 
испољити разлике у дохоцима према 
полу), утицај отпремнина при пензи-
онисању на дохотке (пошто се жене и 
мушкарци пензионишу у различитим 
годинама), однос претежно мушких 
и претежно женских домаћинстава 
на селу (где не постоји новчани дохо-

ГРАФИКОН 1.7 Медијана дохотка по активности 2012, дин.
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дак) и међу незапосленима и слично. 
С друге стране, мушкарци имају у на-
старијој генерацији, са 65 и више го-
дина, доходак виши за 15% него жене. 
То се може објаснити као последица 

историје, пошто су они током претход-
них деценија имали више зараде, па 
су им и пензије више, посебно у једно-
чланим домаћинствима.

ГРАФИКОН 1.8 Медијана дохотка по старости и полу 2012, дин.
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2.1. О мерењу сиромаштва

Доход(ов)но сиромаштво је, уз мате-
ријалну депривацију и  удео поједи-
наца који живе у домаћинствима ве-
ома ниског интензитета рада, једна од 
три кључне димензије преко којих се 
у Европској унији прати ризик од си-
ромаштва и социјалне искључености. 
Од како су 2010 године свих 27 члани-
ца ЕУ усвојиле социјалну укљученост 
као циљ и на тај начин показале по-
литичку посвећеност борби против 
сиромаштва и социјалне искључено-
сти (Fusco, Guio, Marlier, 2010: 8), ме-
рење доходовног сирмоаштва путем 
EU-SILC се стално анализира и усавр-
шава.

Мерење сиромаштва нам омогућује 
да спознамо димензије овог проблема 
у једној земљи, чиме се ствара инстру-
ментална основа за политику убла-
жавања или укидања сиромаштва. 
Методи мерења се, међутим, међу-
собно разликују зависно од одабраног 
концепта сиромаштва, нивоа развоја 
земље, расположивости података, ме-
тодолошких преференција итд. 

Ко је у ризику од сиромаштва? Шта 
је уопште сиромаштво и како да га де-
финишемо? Сиромаштво се обично 
описује као непотпуно задовољавање 
основних животних потреба, али су 
једнако важна и следећа питања: које 
све потребе спадају у основне и којом 
се мером изражава степен успешно-
сти задовољења тих потреба. Свакако 
да се у основне животне потребе убра-
јају исхрана, становање, одећа, обућа, 
основна хигијена и слично, а могу се 
укључити и основна здравствена за-
штита и основно образовање због сво-
јих важних позитивних ефеката. Тако-
ђе, са економским напретком може се 
променити, односно проширити садр-
жај појма сиромаштва тако да се међу 
нужне потребе укључе и неке које ра-
није нису сматране нужним.

У политици ЕУ је комплексност си-
ромаштва уочена врло рано, тако да 

је диференцирање ‹излазних› (‹ми-
нимални услови живота›) и ‹улазних› 
(‹недостајући ресурси›) компоненти 
сиромаштва препозната у званичној 
дефиницији сиромаштва много пре 
почетка Отвореног метода координа-
ције (ОМК) као званичног механизма 
координација социјалних политика 
земаља чланица (Fusco, Guio, Marlier, 
2010: 9). Савет министара ЕУ је 1985 
усагласио дефиницију према којој су 
‹сиромашне особе чији ресурси (ма-
теријални, културни и социјални) су 
толико ограничени да их искључују 
из минимално прихватљивог начи-
на живота у држави чланици у којој 
живе›. (Council, 1985).

Приликом избора метода мерења 
доход(ов)ног сиромаштва јављају се 
следеће основне алтернативе:1

 • доходак или потрошња као основни 
индикатор,

 • апсолутна или релативна линија 
сиромаштва.

1. Прва дилема односи се на питање 
шта ће се узети као најбољи израз 
благостања (животног стандарда) 
појединца, односно домаћинства: 
доходак или потрошња? 

Европска унија сиромаштво пове-
зује са мањком расположивих ресурса 
грађана, чему је доходак концептуал-
но ближи, а и полази од уверења да 
су у развијеним земљама подаци о 
дохотку поузданији него о потрошњи. 
Стога се у ЕУ (такође и у САД) распо-
ложиви доходак користи као важан 
индикатор благостања. Светска бан-
ка предводи оне који верују да је по-
трошња бољи индикатор, посебно за 
земље у развоју, полазећи од тога да 

1 Детаљније о овим дилемама видети Матковић 
(2014).
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је задовољење потреба најдиректније 
везано за потрошњу, као и да су пода-
ци о потрошњи у овим земљама поу-
зданији од података о дохотку. 

У Србији је до 2002. године сирома-
штво праћено преко дохотка, док је од 
2002. коришћена потрошња као пока-
затељ финансијског сиромаштва. Од 
2013. године примењују се оба присту-
па у две одвојене анкете: АПД детаљ-
није бележи потрошњу домаћинстава, 
а EU-SILC је више сконцентрисан на 
приходе. 

2. Друга дилема односи се на питање 
да ли ће се установити апсолутна 
линија сиромаштва, изражена нов-
чаном вредношћу одабране мини-
малне корпе добара, или ће се ли-
нија сиромаштва одредити у односу 
на релативну позицију појединца/
домаћинства у општој дистрибуци-
ји дохотка или потрошње (на при-
мер, као 60% медијане дохотка). 

Апсолутна линија сиромаштва по-
годна је за анализу изразитог сиро-
маштва, односно задовољења заиста 
основних, минималних животних 
потреба, будући да се заснива баш на 
корпи добара која, по дефиницији, 
обезбеђује задовољење основних по-
треба. 

С друге стране, код мерења релатив-
ног сиромаштва особама које су у ри-
зику од сиромаштва сматрају се они 
чији су доходак и начин живота битно 
слабији од општег стандарда живота у 
датој земљи те се суочавају са тешко-
ћама да воде нормалан живот и уче-
ствују у уобичајеним економским, со-
цијалним и културним активностима 
(European Comission, 2011: 7-8).

У Србији jе током последњих де-
ценија коришћена апсолутна лини-
ја сиромаштва, а од 2011 године, од 
када је Влада Републике Србије поче-
ла да израђује Националне извештаје 
о социјалном укључивању и смање-
њу сиромаштва као вид припреме 

за прикључење ОМК, сиромаштво се 
анализира и приказује кроз оба при-
ступа. У извештају из 2014. године по 
први пут су за анализу сиромаштва 
коришћени подаци прикупљени пу-
тем EU-SILC анкете. 

EU-SILC је напредан статистички 
систем који Европској унији и земља-
ма чланицама и другим земљама које 
учествују у пројекту обезбеђује ква-
литетну анализу многих релевантних 
питања, укључујући питања сирома-
штва. И Србија ће применом ове мето-
дологије свакако добити напреднију 
анализу многих друштвених феноме-
на, посебно сиромаштва. Приликом 
тумачења резултата треба имати у 
виду да је методологија EU-SILC у про-
цесу сталног преиспитивања и уна-
пређивања.2 и да на налазе утичу и 
неке специфичности EU-SILC методо-
логије о којима говоримо у наставку. 

Стопа ризика од сиромаштва. Евро-
стат децидирано наводи да стопа 
ризика од сиромаштва „не мери бо-
гатство или сиромаштво, већ низак 
доходак у поређењу са другим грађа-
нима дате земље, што не значи неми-
новно низак животни стандард”.3 Сто-
га ова мера није сасвим упоредива са 
мерама сиромаштва из других истра-
живања, као што су стопе сиромаштва 
из Анкете о животном стандарду (РЗС, 
2007) или Анкете о потрошњи дома-
ћинстава у Србији (Мијатовић, 2014).  

Затим, као што је већ речено, Европ-
ска унија се унутар EU-SILC система 
определила за релативну линију (ри-
зика) сиромаштва, чија је основа упо-
ређење животног стандарда, односно 
начина живота са другим становни-
цима дате земље, а не са неким типом 
минималне потрошачке корпе. Неке 
важне одлике на овај начин утврђене 
линије сиромаштва су следеће:

2 Видети детаљније у EUROSTAT, 2013. 
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_

explained/index.php/Glossary:At-risk-of-
-poverty_rate, 18.9.2014.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
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 • Постоји висока повезаност стопе 
ризика од сиромаштва и степена 
неједнакости у дохоцима, с тим да 
је у земљи са већом неједнакошћу и 
стопа ризика од сиромаштва виша, 
цетерис парибус. У основи, стопа 
ризика од сиромаштва је једна вр-
ста мере неједнакости доходака ни-
жих од медијалног, а не мера сиро-
маштва у ужем смислу. Речником 
Евростата, „стопа ризика од сиро-
маштва је мера неједнакости дохот-
ка, а не директна мера сиромаштва“ 
(EUROSTAT, 2013: 105). На животни 
стандард могу утицати и други фак-
тори, као што су имовина, штедња и 
задуживање домаћинства. Због тога 
EU-SILC систему постоји друга мера 
која непосредније говори о матери-
јалној оскудици – стопа изразите 
материјалне депривације (видети 
поглавље Депривација и субјектив-
но сиромаштво), а сиромаштво се 
приказује кроз оба показатеља.

 • Неновчани доходак. Расположи-
ви доходак је дефинисан као сума 
новчаних прихода, али постоје неке 
важне ставке укупног дохотка које 
нису обухваћене, а првенствено 
компоненте дохотка у натури, дакле 
неновчаног дохотка. Поменућемо 
две важне – становање и натурал-
ну потрошњу – мада постоје и друге 
(образовање, здравство итд.). 

 • Становање свакако доноси ток ко-
ристи станарима, будући да им 
даје кров над главом и заштиту од 
спољних елемената. У мери у којој 
је ток стамбених услуга бесплатан, 
било у целини (у објекту станује 
власник), било делимично (закупац 
плаћа субвенционисану кирију), 
домаћинство поседује виши живот-
ни стандард него што му омогућује 
само новчани доходак. Стога би, са 
економске тачке гледишта, у обра-
чун укупног дохотка домаћинства 
требало укључити један додатни 
износ који је еквивалент овог не-
новчаног „прихода“. Ово укључење 

обично се врши кроз тзв. импутира-
ну ренту, што је процењен износ те 
користи у новчаном изразу. 
У методологији EU-SILC импутира-
на рента се мери, али се за сада само 
пробно укључује у укупни доходак 
домаћинства (Törmälehto, V-M and 
Sauli, H. 2013). Стога ни калкулаци-
ја дохотка у овој анализи за Србију 
не садржи импутирану ренту. Бу-
дући да становање представља до-
ста важан део животног стандарда, 
питање је какви су ефекти овог не-
укључења на ризик од сиромаштва. 
Глобално посматрано, изостанак 
импутиране ренте снижава дохо-
дак домаћинстава као групе, али 
такође снижава праг испод кога 
постоји ризик од сиромаштва (60% 
медијане дохотка домаћинстава), 
тако да њено укључење не би дове-
ло до промене стопе ризика од си-
ромаштва уколико не би постојали 
дистрибуциони ефекти (различит 
утицај на појединце са различитим 
дохотоком). Али, они постоје, јер 
(не)укључивење импутиране ренте 
различито утиче на положај поједи-
них група становништва, а зависно 
од власничко-закупачког статуса и 
висине дохотка. 
У већини земаља ЕУ укључење им-
путиране ренте довело би до смање-
ња стопе ризика од сиромаштва (у 
малој групи земаља долази до ми-
нималног повећања) и до смањења 
разлика у дохотку међу становни-
цима, мерено Ђинијевим коефици-
јентом, а првенствено због високог 
учешћа становања власника или 
повлашћених закупаца (око 80%) 
(Törmälehto, V-M and Sauli, H. 2013: 
28, 61). У Србији би ефекат веро-
ватно био сличан, пошто је учешће 
власника (и њихових сродника) у 
коришћењу стамбених јединица 
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још веће – 93,2% према Попису из 
2011. године.4

 • Друга компонента – производња 
хране и пића у домаћинству за соп-
ствене потребе – потенцијално је 
такође важна ставка која се у EU-
-SILC систему не укључује у обрачун 
дохотка, иако се подаци прикупља-
ју. У складу с тим, ни у Србији се 
производња за сопствене потребе, 
односно натурална потрошња не 
рачуна у доходак. Основни узрок 
неукључивања натуралне потро-
шње у Европској унији је чињеница 
да је за велику већину земаља ова 
производња/потрошња од марги-
налне важности: једно истражива-
ње показало је да је само у Румуни-
ји учешће ове производње знатно 
(18% дохотка), док је у осталима од 
0% до 2% (Paats adn Tiit, 2010: 188).
У Србији, производња за сопствене 
потребе представља важну компо-
ненту укупне потрошње, како све-
дочи Анкета о потрошњи домаћин-
става: она представља 6,3% укупне 
личне потрошње у 2012. години 
(РЗС, 2013: 23, 25). Што је још важни-
је, натурална потрошња је концен-
трисана у домаћинствима са ни-
жим дохотком, која су угроженија 
сиромаштвом.5

2.1.1. Основне дефиниције
Укупан расположиви доходак дома-
ћинства обухвата све новчане приходе 
како сваког члана домаћинства поје-
диначно, тако и заједничке, на нивоу 
домаћинства, као што су бруто прихо-
ди од рада (зараде од запослења и од 
самозапослености), затим приходи од 

4 Видети http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
userFiles/file/Popis%20stanovnistva%202011/
LOOPIA/Stanovi/NASELJA/Tabela%201.xls, 
28.9.2014.

5 Учешће натуралне потрошње код првог, другог 
и трећег децила је 14,2%, 11,4% i 7,8% респек-
тивно, према АПД 2013, интерни материјал 
РЗС.

капитала, пензија, социјалних при-
мања и средства примљена од других 
домаћинстава, а умањено за плаће-
не порезе и доприносе и исплаћене 
трансфере другим домаћинствима. У 
расположиви доходак нису укључени 
приходи у натури (видети у наставку).

Еквивалентан расположиви дохо-
дак је укупан расположиви доходак 
домаћинства коригован на основу 
структуре домаћинства. 

Трошкови појединих чланова дома-
ћинства нису међусобно једнаки, јер 
(1) постоји економија обима, тј. сваки 
додатни члан доноси све мање тро-
шкове од првог, пошто неки трошкови 
остају фиксни или готово фиксни, и 
(2) издржавање деце кошта мање него 
издржавање одраслих. Стога се укупан 
расположиви доходак домаћинства не 
дели са бројем стварних чланова до-
маћинства, већ са корективним бро-
јем насталим из скале еквиваленције 
– тзв. бројем еквивалентних одраслих 
– уз помоћ кога се коригује величина 
домаћинства. 

У EU-SILC-у се примењује тзв. моди-
фикована ОЕЦД скала еквиваленци-
је.6

Еквивалентан расположиви дохо-
дак добија се поделом укупног распо-
ложивог дохотка збиром коефиције-
ната са модификоване ОЕЦД скале 
за дато домаћинство, односно бројем 
чланова домаћинства сведених на 
еквивалентне одрасле.

Овако израчунат еквивалентан ра-
сположиви доходак приписује се сва-
ком члану домаћинства подједнако.

Медијана7 еквивалентног располо-
живог дохотка је онај доходак који за-
узима средње место по висини дохо-
дака у датој земљи, односно онај који 

6 Према овој скали први одрасли члан дома-
ћинства (старији од 13 година) добија коефи-
цијент 1, сваки следећи одрасли коефицијент 
0,5, а свако дете (млађе од 14 година) коефи-
цијент 0,3.

7 Медијана је средишња вредност скупа поређа-
ног у растућем редоследу. 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Popis%20stanovnistva%202011/LOOPIA/Stanovi/NASELJA/Tabela%201.xls
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Popis%20stanovnistva%202011/LOOPIA/Stanovi/NASELJA/Tabela%201.xls
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Popis%20stanovnistva%202011/LOOPIA/Stanovi/NASELJA/Tabela%201.xls
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дели све расположиве дохотке грађа-
на поређане по висини на две једна-
ко бројне групе: у првој су сви дохоци 
нижи од медијалног, а у другој су сви 
виши. Медијални доходак се користи 
јер је утицај екстремних вредности 
мањи него у случају коришћења арит-
метичке средине.

Праг ризика од сиромаштва пред-
ставља 60% медијане националног 
еквивалентног расположивог дохотка.

Стопа ризика од сиромаштва (енгл. 
– at-risk-of-poverty rate, АРОП) основни 
је показатељ из области сиромаштва у 
EU-SILC систему. Она показује колики 
се проценат укупног становништва 
налази у ризику од сиромаштва, одно-
сно колики проценат се налази испод 
прага ризика од сиромаштва. 

Релативни јаз ризика од сирома-
штва. Ово је мера дубине (ризика) 
сиромаштва, тј. одговара на питање 
колико су сиромашни они који при-
падају групи у ризику од сиромаштва. 
Док нам стопа ризика од сиромаштва 
обезбеђује број оних у ризику од си-
ромаштва, дотле нам релативни јаз 
указује на тежину њиховог положаја, 
односно укупан мањак средстава у од-
носу на праг ризика од сиромаштва.

Ова мера се израчунава утврђива-
њем разлике између медијане екви-
валентног расположивог дохотка свих 
појединаца који се налазе испод пра-
га ризика од сиромаштва и самог пра-
га ризика од сиромаштва, а изражава 
се као проценат прага сиромаштва. 

2.2. Ризик од сиромаштва у Србији

У овом одељку изнети су резултати 
анкете EU-SILC-а и њихове обраде који 
приказују све основне елементе ана-
лизе сиромаштва у Србији: од прага, 
стопе ризика и дубине сиромаштва, 
преко регионалне дистрибуције ризи-
ка од сиромаштва до профила оних у 
ризику од сиромаштва по различитим 
демографским и социоекономским 
карактеристикама. Методологија, са 
дефиницијама појединих индикато-
ра, детаљније је приказана у претход-
ном одељку.

2.2.1. Праг ризика од 
сиромаштва

Установљен као 60% медијане еквива-
лентног расположивог дохотка, праг 
ризика од сиромаштва био је 2012. 
године за једночлано домаћинство 
164.160 динара на годишњем нивоу, 
што је 13.680 динара месечно. Ова 
вредност ће надаље бити коришћена 
као праг ризика од сиромаштва у Ср-
бији. За четворочлано домаћинство 

које чине двоје одраслих и двоје деце 
млађе од 14 година праг ризика од си-
ромаштва износио је 344.736 динара 
годишње, односно 28.728 динара ме-
сечно.

Како би поређења са другим земља-
ма била могућа, годишњи праг ризи-
ка од сиромаштва прерачунат је у два 
алтернативна новчана система: као 
1.451 евро и 2.720 ППС на годишњем 
нивоу8. Висина прага је у Србији нижа 
него у свим осталим земљама које ко-
ристе методологију EU-SILC и које пра-
ти Евростат9, осим у Румунији, чији је 
праг исте године био 2.137 ППС. Прва 
виша од Србије је Бугарска, са 3.714 

8 ППС (engl. Purchasing Power Standard) јесте 
обрачунска валута чија јединица има једнаку 
куповну моћ у свим земљама. Њено увођење 
последица је чињенице да један евро нема 
једнаку куповну снагу у различитим земља-
ма. 

9 То су све земље Европске уније (28), Исланд, 
Норвешка и Швајцарска. Турска је учествова-
ла само 2006. године. За податке видети: http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
income_social_inclusion_living_conditions/data/
main_tables
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ППС, затим следе балтичке републике 
итд. На врху су Луксембург, Норвешка 
и Швајцарска, чији се праг ризика 
од сиромаштва креће између 14 и 16 
хиљада ППС. Висина овог прага зави-
си како од нива развоја ових земаља, 
тако и од дисперзије доходака, па се 
Србија на европској листи прагова 
сиромаштва налази при дну, као и по 
нивоу развоја и неједнакости распо-
деле дохотка. 

2.2.2. Ризик од сиромаштва
Стопа ризика од сиромаштва у Срби-
ји, као основна мера сиромаштва у 
EU-SILC систему, износила је 24,6% у 
2012. години, што значи да се сваки 
четврти грађанин Србије налазио у 
групи оних код којих постоји ризик од 
сиромаштва. Како је напред речено, 
ови појединци не морају бити сиро-
машни и многи нису сиромашни, већ 
им њихова финансијска ситуација 
отежава достизање стандарда живота 
који се у Србији сматра нормалним, 
односно који је уобичајен. Чињеница 
да припадници ове групе имају те-
шкоћа у обезбеђивању одговарајућег 
животног стандарда доноси им ризик 
од сиромаштва, који се код неких ма-

теријализује и они јесу сиромашни, 
док је код другог дела ове групе сиро-
маштво потенцијално и може се реа-
лизовати с даљим погоршањем њихо-
вог положаја. 

Како би се стекла шира слика о си-
ромаштву у Србији, навешћемо ре-
зултате анализе сиромаштва за исту, 
2012. годину, начињену уз помоћ Ан-
кете о потрошњи домаћинстава Репу-
бличког завода за статистику и мере-
ња сиромаштва на основу потрошње: 
према овој методологији стопа сиро-
маштва у Србији је 2012. године била 
8,8%, тј. потрошња 8,8% становништва 
Србије налазила се испод апсолутне 
линије сиромаштва (10.223 динара 
месечно за еквивалентног одраслог).10 
Овај навод дат је само оријентације 
ради и без претензија на поређење са 
мером из EU-SILC-а због раније описа-
них методолошких разлика. 

Стопа ризика од сиромаштва у Ср-
бији највиша је међу свим земљама 
које су ускључене у EU-SILC систем 
(земље ЕУ плус Норвешка, Швајцар-
ска, Исланд и Србија, укупно 32). Ср-
бијиних 24,6% више је од просека како 

10 Б. Мијатовић: Сиромаштво у Србији 2011, 2012. 
и 2013. године, ТСУСС, 2014, стр. 18.
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целе Европске уније (16,9%), тако и 
групе нових чланица ЕУ (примљених 
од 2004. надаље, 17,3%). 

На графикону 2.1 приказан је ниво 
стопе ризика од сиромаштва у Србији 
и околним земљама у којима се кори-
сти EU-SILC:

Све ове земље, осим Мађарске, при-
падају групи земаља са највишом 
стопом ризика од сиромаштва међу 
32 земље, са стопом изнад 20%. Од 
осталих земаља тој групи припада још 
Шпанија, са стопом од 22,2%. Најниже 
стопе ризика од сиромаштва имали су 
2012. године Исланд, Чешка и Норве-
шка – од 7,9% до 10%.11

У наставку ће бити представљена 
дистрибуција сиромаштва према ра-
зличитим особинама становништва 
које могу да објасне настанак и/или 
истрајност сиромаштва.

Посматрано по полу, ризик од си-
ромаштва је подједнак за жене и му-
шкарце: у односу на општу стопу ри-

11 Сви даље наведени подаци за Европску уни-
ју (27 земаља) су из 2012.и преузети са: http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
income_social_inclusion_living_conditions/data/
main_tables, 28.9.2014.

зика од 24,6%, стопа за жене је 24,3%, 
а за мушкарце 24,9%, што је занемар-
љива разлика. У Европској унији стопа 
ризика код жена већа је него код му-
шкараца: 17,5% према 16,3% (графи-
кон 2.2).

Изједначеност ризика код жена и 
мушкараца последица је како једна-
кости њиховог положаја у економском 
животу (остварују једнаке зараде)12, 
тако и заједничког живота већине 
жена и мушкараца (укључујући децу 
оба пола) и методолошке претпостав-
ке да се унутар домаћинства доходак 
приписује свим члановима подједна-
ко. 

Ипак, међу појединим старосним 
категоријама постоје одређене разли-
ке (графикон 2.3). 

Најуочљивије су две, приказане на 
претходном графикону. Прво, у добу 
од 55 до 64 године жене су у знатно 
мањем ризику од сиромаштва него 
мушкарци (18,2% према 25,9%), де-
лимично стога што се, због пензијске 
регулативе, раније пензионишу него 
мушкарци (укључујући отпремнину 
приликом пензионисања), што им ра-

12 Видети поглавље Неједнакост у Србији.

ГРАФИКОН 2.2 Стопе ризика према полу, 2012, %
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није доноси извесну сигурност. И дру-
го, у старијим годинама (65 и више) 
ризик од сиромаштва мушкараца 
нижи је него ризик од сиромаштва 
жена (15,3% према 22,5%), делимично 
стога што је коначни обухват мушка-
раца пензијским системом већи него 
жена, услед некадашње разлике у сто-
пи запошљавања у корист мушкараца, 
као и стога што жене дуже живе, често 
са скромном породичном пензијом.

Јаз сиромаштва жена мањи је него 
мушкараца – 35,7% према 38,3%. Док 
мушкарци имају мањи јаз у младости 
(пре навршених 18 година) и у ста-
рости (65 и више), дотле је код жена 
мањи између 18. до 64. године.

По типу насеља, ризик од сирома-
штва посматраћемо кроз две катего-
ризације: по степену урбанизације и 
по типу насеља. Степен урбанизаци-
је мери се кроз густину насељености, 
при чему се густом насељеношћу сма-
тра концентрација од преко 500 ста-
новника/км2, средњом од 100 до 500 и 
ретком испод 100 становника по км2. 
Градска и остала подручја дата су по 
дефиницијама Републичког завода за 
статистику (графикон 2.4). 

Ризик од сиромаштва је врло разли-
чит према степену урбанизације: док 
је на средње густо насељеном подруч-
ју близак просеку за Србију (23,5%), 
дотле је на ретко насељеном готово 
три пута већи него на густо насеље-
ном подручју (36,1% према 13,8%). 
Највећи број грађана са ризиком од 
сиромаштва налазе се на ретко насе-
љеном подручју. 

Сличне односе даје и преглед по 
типу насеља: ризик од сиромаштва у 
градском подручју је 17,8%, док је у 
осталим 34,6%, што значи двоструко 
већи. Позитиван аспект је слична про-
сечна дубина сиромаштва на ова два 
подручја, мерена релативим јазом: на 
урбаном 35,7% и на осталом 37,8%.

Такве релације уобичајене су за 
земље у развоју, па тако земље из 
Источне и Југоисточне Европе показу-
ју однос стопа руралног и урбаног си-
ромаштва од 1,3:1 до 3:1 (World Bank, 
2006: 20). Поменута разлика настаје 
због тога што се модернији и продук-
тивнији сектори привреде претежно 
налазе у градовима, док у селима и 
варошицама преовлађују традицио-
налне гране, укључујући пољопривре-
ду, што се одражава на различит ниво 

ГРАФИКОН 2.3 Стопе ризика по полу и старости, 2012, %
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доходака. С тим у складу су и разлике 
у квалификационој структури, па и 
демографским тенденцијама. Овде је 
посебно битан аспект неукључивање 
натуралне потрошње у обрачун дохот-
ка, а она је знатно важнија у сеоским 
него у градским срединама.

Регионалне разлике у ризику од си-
ромаштва приказане су кроз податке 

за четири статистичка региона Срби-
је: Војводину, Београд, Шумадију и За-
падну Србију и Јужну и Источну Срби-
ју (графикон 2.5).

Београд поседује далеко најнижу 
стопу ризика од сиромаштва – тек 
11,6%, што је половина републичког 
просека, па се и једини налази испод 
тог просека. Војводина, Шумадија и 

ГРАФИКОН 2.4 Стопе ризика по насељима, 2012, %
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западна Србија и јужна и источна 
Србија далеко заостају за Београдом 
и имају нешто вишу стопу ризика од 
сиромаштва од републичког просека: 
26,8%, 28,2% и 31,0% респективно.

Најважнији узрок поменутих одно-
са ризика од сиромаштва међу реги-
онима је различит ниво њиховог еко-
номског развоја, мерен друштвеним 
бруто производом по становнику (Та-
бела 2-1). 

Како се види, постоји потпуно слага-
ње ранга (редоследа) региона по ризи-
ку од сиромаштва и по нивоу развоја. 
Извесна разлика уочава се код односа 
нивоа развоја и степена ризика од си-
ромаштва код последња два региона: 
по степену ризика од сиромаштва на-
лазе се у повољнијој позицији него по 
нивоу развоја. Објашњење ове разли-
ке може се наћи у нешто уједначени-
јој расподели расположивог дохотка 
у ова два региона у односу на просек 
Србије, мерено Ђинијевим коефици-
јентом (више у одељку Неједнакост 
у Србији), што доводи до релативног 
смањења стопе ризика од сиромаштва 
и поправља им положај у односу на 
просек Србије у целини. 

Слично стопама ризика од сирома-
штва су и односи код јаза сиромаштва, 
мере дубине сиромаштва: у Београду 
је јаз само 29,9%, у Шумадији и Запад-
ној Србији 34,1%, у Јужној и Источној 
Србији 36,2% и Војводини високих 
42,0%.

Ризик од сиромаштва по старосним 
групама становништва приказан је на 
графикону 2.6.

Уочљиво је да млађе категорије ста-
новништва – сви млађи од 25 година 
– имају изнадпросечну стопу ризика 
од сиромаштва: са мање од шест го-
дина стопа је 27,3, од шест до 11 сто-
па је 29,7%, од 12 до 17 стопа је 32,7% 
(највиша од свих) и од 18 до 24 стопа 
је 27,3%. Средње генерације – од 25 до 
64 године – налазе се на просеку по 
ризику од сиромаштва за Србију, док 
се испод просека, са мањим сирома-
штвом од свих, налази најстарија ге-
нерација, коју чине они са 65 и више 
година (стопа ризика је 19,5%).

Виша стопа ризика од сиромаштва 
уобичајена је за децу и друге члано-
ве домаћинстава у којима деца живе, 
будући да она немају приходе, а чине 
равноправне чланове домаћинства у 
потрошњи заједничких финансијских 
средстава. 

Високу стопу ризика имају и млади 
од 18 до 24 године (27,3%), исто колико 
и деца са мање од шест година, што је, 
на први поглед, неуобичајена појава. 
У европским земљама је ризик од си-
ромаштва ове старосне групације не-
повољнији него у Србији13, првенстве-
но зато што се млади у просеку раније 
одвајају од родитеља и започињу са-
мосталан живот.

Средња групација по старости – од 
25 до 64 године – има ризик од сиро-
маштва око просека Србије: они изме-
ђу 25 и 49 стопу од 24,5% и они изме-
ђу 50 и 64 стопу од 23,5%. Уместо да 

13 Видети http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
show.do?dataset=ilc_li02&lang=en, 26.9.2014.

ТАБЕЛА 2-1 Ниво развоја региона, Србија = 100, 2012.

Регион Ниво

Војводина 102,6

Београд 171,4

Централна Србија 66,5

Шумадија, западна Србија 67,7

Источна и југоисточна Србија 65,4

ИЗВОР: Регионални бруто домаћи производ 2011–2012, РЗС, мај 2014.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li02&lang=en
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су у најбољим годинама, са највећом 
радном активношћу, у минималном 
ризику од сиромаштва, ове су група-
ције на нивоу просека. Узрок тог непо-
вољног положаја је комбинација двају 
чинилаца: први су деца коју ова гру-
пација издржава, а други знатна неза-
посленост (стопа незапослености кре-
ће се, зависно од уже старосне групе, 
између 13,5% и 35,3% радноактивног 
дела исте групе) и висока неактивност 
у овим годинама живота14.

У најповољнијем положају су нај-
старији појединци: стопа ризика од 
сиромаштва старијих од 65 година је 
19,5%, што показује да пензијски си-
стем Србије пружа пензионерима ре-
лативно добру заштиту од ризика од 
сиромаштва.

По дубини сиромаштва, деца (0–17 
година) у Србији такође стоје непо-
вољније од других: јаз сиромаштва 
код њих је 41,0%, што значи да живе у 
сиромашнијој групи оних који се на-

14 Анкета о радној снази 2012, РЗС, Билтен 564, 
2013, стр. 35. 

лазе у ризику од сиромаштва. За оне 
између 18 и 64 године јаз је просечних 
37,8% и за најстарије (65+) само 26,9%.

И у Европској унији стопа ризика 
опада са годинама старости, с тим 
да је највиша код генерације 18–24 
(23,2%), пошто се млади раније одва-
јају од својих родитеља и започињу 
самосталан живот, ризикујући погор-
шање свог положаја. 

Ризик од сиромаштва зависи и од 
демографског и социоекономског са-
става домаћинства. Најважнији фак-
тор је однос броја лица са личним 
приходима (од рада, пензије итд.) и 
неактивних, издржаваних лица без 
икаквих прихода (деца, стари без при-
хода), а додатни, разлика у висини за-
рада. 

Из првог наведеног разлога су сва 
домаћинства са децом више погођена 
ризиком од сиромаштва него дома-
ћинства без деце: однос стопа ризика 
за појединце у овим домаћинствима 
је 27,2% према 21,3%. Ипак, ова разли-
ка није посебно изражена, чему до-
приносе два чиниоца:

ГРАФИКОН 2.6 Стопе ризика по старости, 2012, %
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1. Број деце у Србији је све мањи (до-
минирају домаћинства с једним и 
са два детета), па је и њихов утицај 
на сиромаштво у опадању, и

2. Доходак одраслих који имају децу 
већи је него доходак одраслих без 

деце,15 што ублажава њихов ризик 
од сиромаштва.

Код домаћинстава са децом, нају-
гроженији сиромаштвом су појединци 
у домаћинству које чине две одрасле 

15 Упоређен је просечан укупан расположиви до-
ходак двоје одраслих млађиход 65 годинабез 
деце (556 хиљада годишње) са истим дохотком 
двоје одраслих са једним и са двоје деце (667 и 
686 хиљада годишње).

ГРАФИКОН 2.7 Ризик од сиромаштва за појединце и домаћинствима са децом, 2012, %
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ГРАФИКОН 2.8 Ризик од сиромаштва за домаћинства без деце, 2012, %
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особе са троје и више деце, код којих је 
стопа ризика чак 44,4%. Висок ризик 
од сиромаштва (36,2%) имају и само-
храни родитељи и њихова деца, јер се 
једним дохотком издржава више чла-
нова домаћинства. Три одрасле особе 
са децом су подједнако изложене ри-
зику као домаћинства која чине две 
одрасле особе са једним дететом или 
двоје деце, пошто је очигледно нешто 
већи број деце компензован са нешто 
више доходака у домаћинству.

Ризик од сиромаштва за појединце 
у домаћинствима без деце је, генерал-
но гледано, нижи од просечног и опа-
да са растом броја чланова домаћин-
ства: стопа ризика од сиромаштва је 
27,7% за једночлана и чак је виша од 
просека за Србију, док је за трочлана 
и бројнија 19,3%. Важан допринос овој 
тенденцији даје заједнички живот 
чланова домаћинства код кога се деле 
многи комунални и други трошкови 
(изражено скалом еквиваленције), 
што смањује ризик од сиромаштва.

Дубина сиромаштва варира са струк-
туром домаћинства. Најнижа је у дома-
ћинствима са две одрасле особе од ко-
јих једна има 65 и више година (17,3%) 
и код две одрасле особе са једним дете-
том (26,9%), док је највиши код две од-
расле особе са троје и више деце (50,8%) 
и код самохраних родитеља са једним 
дететом или више деце (49,6%).

И у Европској унији је стопа ризика 
од сиромаштва већа за домаћинства 
са децом него без деце –19,0% према 
14,9% – што је однос сличан као у Ср-
бији. И у ЕУ је врло висок ризик за са-
мохране родитеље (34,6%), али није за 
две одрасле особе са троје и више деце 
(25,6%), док је у Србији то најризични-
ја категорија домаћинстава.

Образовање је важна детерминан-
та ризика од сиромаштва. У EU-SILC-
-у ризик од сиромаштва се приказује 
према три нивоа образовања, као што 
је представљено на Графикону 2.9. 

Стопа ризика од сиромаштва знат-
но опада са повећањем образовног 

нивоа становништва: са 36,0% код 
предшколског или основног образова-
ња, преко 21,2% код средњошколског 
или специјализације после средње 
школе, до 6,2% код оних са вишом и 
високом школом или докторатом. У 27 
земаља Европске уније стопе ризика у 
2012. су 23,9%, 14,5% и 7,6%, што значи 
да Србија има више стопе ризика код 
основног и средњег образовања, али и 
нешто ниже код вишег и високог.

Овим се поново потврђује одавно 
утврђена чињеница да између степе-
на образовања и сиромаштва, одно-
сно ризика од сиромаштва очигледно 
постоји јака веза настала на основу 
доминантног утицаја нивоа образова-
ња на ниво зарада на тржишту рада. 
Овај утицај настаје кроз два канала: 
прво, преко веће продуктивности рада 
образованијег појединца и, друго, 
кроз чињеницу да образовање делује 
као сигнал послодавцу о способности-
ма појединаца, што боље образовани-
ма омогућује приступ боље плаћеним 
пословима. Та веза се потом преноси 
на пензије кроз основна решења пен-
зијског система, што све заједно утиче 
на дохотке становништва и ризик од 
сиромаштва у позитивном смеру за 
образованијег појединца.

Слично ризику од сиромаштва, 
креће се и ниво дубине сиромаштва: 
код најнижег степена образовања је 
38,3%, код средњег 33,8% и код најви-
шег 31,3%.

И у Европској унији постоји слично 
опадање стопа ризика од сиромаштва 
са повећањем степена образованости: 
23,9%, 14,5% и 7,6%. Али, док су код 
прва два степена стопе у Србији више, 
дотле је код највишег степена виша 
стопа ризика у Европској унији.

На следећем графикону приказане 
су стопе ризика од сиромаштва за по-
јединце са различитим статусом рад-
не активности.

Ризик од сиромаштва оних који 
раде и оних који не раде веома је ра-
зличит: стопа ризика код првих је 



Ризик од сиромаштва у Србији 28

14,9%, а код других 29,2%.16 Ове стопе, 
међутим, прикривају велике разлике 
унутар ове две категорије. 

Највиши ризик од сиромаштва има-
ју незапослени, односно они којима је 
то био претежан статус у датој години 
– 48,7%. Стопа ризика незапослених 
мушкараца виша је него незапосле-
них жена – 51,4% према 45,6%. Пошто 
незапослени не зарађују, а мали број 
прима накнаду за незапосленост,17 
то чињеница да је тек половина њих 
угрожена сиромаштвом, а не и већи 
број, представља резултат заједничког 
живота незапослених са другим поје-
динцима који имају сопствене при-
ходе, као што су супружници или ро-
дитељи који зарађују или имају друге 
приходе (пензије, добит итд.). 

Следећа категорија по висини ризи-
ка од сиромаштва су самозапослени 
(мали привредници, земљорадници, 
улични продавци и др.), са стопом од 
38,3%. Ова висока стопа указује како 

16 Рачунато на становништво са 18 и више годи-
на са више од 6 месеци у датом статусу.

17 Само 62 хиљаде просечно у 2012. години, Ме-
сечни статистички билтен, Национална слу-
жба за запошљавање, јануар 2013, стр. 23.

на неповољне услове привређива-
ња, тако и на ниску продуктивност 
и скромне зараде у сивој економији, 
која представља важан извор самоза-
послења.

Трећи по висини ризика од сиро-
маштва су „остали неактивни“, у које 
улазе неспособни за рад, ученици и 
студенти, они који обављају кућне по-
слове и слично. Њихова стопа ризика 
је 32,7%, тј. сваки трећи је угрожен си-
ромаштвом.

С друге стране, знатно испод просе-
ка налазе се пензионери (14,5%), што 
указује да пензијски систем у осно-
ви обезбеђује сигурност пензионера 
у Србији од релативног сиромаштва. 
У најповољнијој позицији налазе се 
запослени код послодавца, са стопом 
ризика од 6,4%, а то што је проценат 
већи од 0 указује да ни редовно запо-
слење није гаранција за избегавање 
ризика од сиромаштва. 

Ризик од сиромаштва по власни-
штву стамбеног простора погледаћемо 
по две категорије: прва је власништво, 
а друга закупачки однос, који је у Ср-
бији готово увек комерцијалног типа. 
У Србији је социјално становање знат-

ГРАФИКОН 2.9 Ризик од сиромаштва по образовању, 2012, %
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но ређа појава него у Западној Европи, 
тако да је закуп по нижим ценама од 
тржишних веома ретка појава. 

Ризик од сиромаштва чланова за-
купачких домаћинстава нижи је него 
власничких – 18,2% према 24,9% – што 
говори да међу закупцима има доста 
добростојећих људи. Напоменимо и 
важну чињеницу да у Србији доми-
нира становање у сопственом стану 
или кући – у закупљеним стамбеним 
јединицама живи, по EU-SILC-у, тек 
5% становништва – тако да је у анкети 
узорак закупаца скроман, па ове ре-
зултате треба узимати с опрезом.

У Европској унији је однос ризика 
од сиромаштва обрнут: код чланова 
власничких домаћинстава он је 13,7%, 
а код закупачких 26,8%, значи дво-
струко већи. 

2.2.3. Ризик од сиромаштва и 
социјални трансфери

Основна функција социјалних тран-
сфера и пензија је да утичу на смање-
ње ризика од сиромаштва појединих 

категорија становништва. У наставку 
ћемо погледати у којој мери се то и 
дешава. Упоредићемо стопу ризика 
од сиромаштва са укљученим соци-
јалним трансферима и пензијама и са 
њиховим искључењем.

Три линије на Графикону 2.12 при-
казују стопе ризика од сиромаштва 
појединих група становништва по 
старости, а у три алтернативна сцена-
рија:

 • стандардан, до сада коришћен ниво 
прихода (доња линија),

 • из прихода искључени социјални 
трансфери домаћинствима,18 при 
чему се пензије рачунају у доходак 
(средња линија), и

18 Социјалне трансфере чине разноврсне накна-
де и помоћи: накнада за незапослене, накнада 
за боловање, новчана социјална помоћ, дечији 
и родитељски додатак, накнада за породиљско 
одсуство, додатак за помоћ и негу другог лица 
и више давања из области борачке и инвалид-
ске заштите. Поред тога, локалне самоуправе 
додељују једнократне новчане помоћи и друга 
новчана давања сиромашнима.

ГРАФИКОН 2.10 Ризик од сиромаштва по радној активности , 2012, %
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 • из прихода искључени социјални 
трансфери и пензије, дефинисане 
као старосне и породичне (горња 
линија).

У оба сценарија са искључењима 
праг сиромаштва остаје непромењен 
иако је медијана знатно снижена, а 
анализирају се промене стопе ризи-
ка од сиромаштва под претпоставком 
centeris paribus (све остало једнако), 
што је EU-SILC методологија. Стога су 
промене ризика последица како ре-
дистрибутивних ефеката искључења 
трансфера и пензија на штету ста-
новништва са нижим осталим прихо-
дима, тако и промене укупног нивоа 
прихода становништва у односу на 
почетну ситуацију са трансферима и 
пензијама.

Стопа ризика од сиромаштва би, 
како се види на претходном графико-
ну, била знатно виша него што је била 
у одсуству само социјалних трансфе-
ра (стопа ризика 31,4%) и социјалних 
трансфера и пензија (стопа ризика 
50,1%).

Социјални трансфери својим по-
стојањем снижавају укупан ризик од 
сиромаштва за 6,8 процентних поена 
у односу на укупан за Србију (са 31,4% 
на 24,6%). Највише користи од ових 
трансфера имају деца (мање од 18 го-
дина), којима се ризик од сиромаштва 
смањује са 36,5% на 24,6%, односно за 
11,9 процентних поена (због важности 
дечијих и родитељских додатака). По-
том следе најстарији, стари 65 и више 
година, код којих долази до смањења 
стопе ризика од сиромаштва са 28,9% 
на 19,5%, односно за 9,1 процентни 
поен, док најниже смањење имају 
припадници радно активних генера-
ција (18–64) са 30,6% на 24,5%, одно-
сно 6,1 процентни поен.

Социјални трансфери и пензије за-
једно (горња линија) смањују укупан 
ризик од сиромаштва за 25,5 процент-
них поена, односно са 50,1% при од-
суству ових давања на стандардних 
24,6%. Саме пензије смањују укупан 
ризик за 18,7 процентних поена, знат-
но више него остала социјална дава-
ња. Разлог томе је како величина масе 
пензија, која је знатно већа него соци-

ГРАФИКОН 2.11 Ризик од сиромаштва по власништву стана, 2012, %
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јалних давања, тако и чињеница да 
би једна категорија грађана – старији 
и стари људи – искључењем пензија 
највећим делом остала без прихода и 
пала не само у ризик од сиромаштва 
већ често и у дубоко сиромаштво.

На Графикон 2.13 упоређено је ума-
њење стопе ризика од сиромаштва, у 
процентним поенима, услед постоја-
ња социјалних трансфера и пензија. 
Уочљиво је да пензије нешто више до-
приносе смањењу ризика од сирома-
штва у односу на социјалне трансфере 
и у генерацијама пре пензионисања, 
осим код деце млађе од 18 година. Та-
кав резултат последица је доприноса 
пензија приходима свих који живе у 
вишегенерацијским домаћинствима. 
Свакако, код старијих од 55 година 
пензије играју посебно позитивну уло-
гу у смањењу ризика од сиромаштва, 
а нарочито код старијих од 65 година, 
када је велика већина и мушкараца и 
жена у пензији и не остварује друге 
приходе. С друге стране, допринос со-

цијалних трансфера смањењу ризика 
од сиромаштва уједначен је посматра-
но по годинама старости и креће се 
испод десет процентних поена (од 5,2 
до 9,4), осим код млађих од 18 година, 
код којих је 11,9 процентних поена 
због дечијих и родитељских додатака, 
који представљају важне програме со-
цијалне заштите у Србији.

У Европској унији социјални тран-
сфери (без пензија) смањују ризик од 
сиромаштва са потенцијалних 26,3% 
на 16,9%, односно за 35,7%, а у Срби-
ји само за 21,7%. Ова разлика настаје 
због развијености тзв. европског со-
цијалног модела, у коме су социјална 
давања врло висока и највећа у свет-
ским размерама.

2.2.4. Дисперзија око прага
Како би се стекла потпунија слика о 
ризику од сиромаштва, потребно је 
истражити како би он изгледао уколи-
ко би били коришћени алтернативни 

ГРАФИКОН 2.12 Ризик од сиромаштва без пензија и социјалних трансфера, 2012, %
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прагови. То је учињено на Графикон 
2.14, на коме су приказане стопе ри-
зика од сиромаштва са праговима од 
40%, 50%, 60% (основни праг) и 70% 
медијане еквивалентног расположи-
вог дохотка.

Што је праг ризика виши, то се и 
више појединаца налази испод пра-
га, па стопа ризика од сиромаштва 
расте са подизањем прага. Тако је код 
прага од 40% медијане стопа ризика 
13,4%, код 50% она износи 18,6%, код 
60% стопа је 24,6% и код прага од 70% 
медијане стопа ризика износи 30,5%. 
Око одабраног прага ризика од сиро-
маштва од 60% медијане дохотка по-
стоји прилична концентрација гра-
ђана – 11,9% свих налази се између 
50% и 70% медијане дохотка, значи 
сваки девети грађанин Србије. Тиме 
се потврђује важност одабира прага, 
будући да његово умерено померање 
производи знатне ефекте на број гра-
ђана код којих постоји ризик од сиро-
маштва и који могу због скромног гу-
битка прихода ући у групу са ризиком 
(они који су тренутно ван ње), односно 
са скромним повећањем прихода из 

ње изаћи (они који су тренутно групи 
са ризиком). 

Ипак, концентрација око 60% меди-
јане мања је у Србији него у Европској 
унији, где се у истом распону (50–70% 
медијане) налази 14,2% укупног ста-
новништва. Мања концентрација у 
Србији резултат је веће неједнакости 
доходака, тј. већег удела становни-
штва с ниским дохотком у укупном 
него у Европској унији. Дакле, про-
мена прага донела би мању промену 
стопе ризика од сиромаштва у Србији 
него што је случај у Европској унији.

2.2.5. Релативни јаз ризика 
од сиромаштва

Да би слика о доходовном сиромаштву 
била потпунија потребно је оценити 
и дубину сиромаштва. Релативни јаз 
ризика од сиромаштва говори о томе 
колики је мањак средстава свих оних 
испод прага ризика од сиромаштва у 
односу на сам праг ризика и указује 
на тежину положаја оних који се на-
лазе у овој групи грађана. 

ГРАФИКОН 2.13 Смањење ризика од сиромаштва 2012, %
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Релативни јаз ризика од сирома-
штва у Србији износи 36,6%, што зна-
чи да је толики мањак дохотка ових 
грађана у односу на праг ризика од 
сиромаштва. Укупан месечни мањак 
(еквивалентног) дохотка за све оне 
који се налазе испод прага ризика од 
сиромаштва је 8,8 милијарди динара. 

То значи да би било потребно тран-
сферисати им 8,8 милијарди динара 
па да се ризик од сиромаштва уклони, 
а под претпоставкама савршене тар-
гетираности трансфера, непромење-
ности понашања (радне активности и 
сл.) оних који их примају и располо-
живости буџетских средстава. 

ГРАФИКОН 2.14 Ефекти промене прага ризика, 2012, %

0

5

10

15

20

25

30

35

ТАБЕЛА 2-2 Алтернативни прагови ризика од сиромаштва

 

Валута

Евро РСД Стандард куповне моћи

Тип домаћинства

Једночлано 
домћинство

Две одрасле 
особе са 

двоје деце 
млађе од 14 

година

Једночлано 
домаћинство

Две одрасле 
особе са 

двоје деце 
млађе од 14 

година

Једночлано 
домаћинство

Две одрасле 
особе са 

двоје деце 
млађе од 14 

година

40% медијане 967,40 2.031,50 109.440,00 229.824,00 1.813,50 3.808,30

50% медијане 1.209,30 2.539,40 136.800,00 287.280,00 2.266,80 4.760,30 

60% медијане 1.451,10 3.047,30 164.160,00 344.736,00 2.720,20 5.712,40 

70% медијане 1.693,00 3.555,20 191.520,00 402.192,00 3.173,60 6.664,50 
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Јаз сиромаштва у Србији знатно је 
већи него што је био просек двадесет 
седам земаља Европске уније у 2012. 
(23,4%), али је разлика мања у одно-

су на неколико водећих земаља: Бу-
гарска и Шпанија по 31,4%, Румунија 
30,1%, Хрватска 28,8% итд.

ТАБЕЛА 2-3 Релативни јаз ризика од сиромаштва према старости и полу

Старост
Пол

Женски Мушки Укупно

Укупно 35,7 38,3  36,6

Мање од 18 година 44,5 39,1 41

Између 18 и 64 година 35,7 39,8 37,8

65 и више година 26,9 24,5 26,9
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3.1. Депривација – појмови и показатељи 

3.1.1. Депривација – појмови
У оквиру концепта депривације, угро-
женост се сагледава као вишедимен-
зионални феномен, за чије се мерење 
користе немонетарни показатељи, 
усмерени на исходе. „Животни стан-
дард је питање живота који неко води, 
а не средстава која су му на распола-
гању да би водио такав живот“ (Sen, 
1985: 22). 

Депривација мери ефективно, а не 
потенцијално задовољење потреба, и 
фокусира се и на трајне, а не само на 
тренутне финансијске прилике. Отуда 
се сматра да овај концепт представља 
комплементарни приступ, који омогу-
ћава додатно разумевање феномена у 
односу на оно које обезбеђују мере-
ња по дохотку или потрошњи (Boarini 
& Mira d’Ercole, 2006) (Fusco, Guio, & 
Marlier, 2010) (Nolan & Whelan, 2010). 

Последице приступа заснованог на 
исходима могу се идентификовати 
и у сфери практичних политика. За 
разлику од доходовног сиромаштва, 
које упућује пре свега на реаговање 
у виду новчаних трансфера, депри-
вација осветљава значај повезаних 
политика и мера у различитим обла-
стима, укључујући услуге социјалне и 
здравствене заштите, обезбеђење аде-
кватног становања и слично (Boarini & 
Mira d’Ercole, 2006, 45). 

Први сумарни индекс депривације 
је развио Питер Таузенд (P. Townsend) 
крајем седамдесетих година прошлог 
века. Настојећи да сагледа сирома-
штво и животни стандард у Великој 
Британији, Таузенд је формулисао 60 
индикатора у оквиру 12 димензија 
материјалне и социјалне деприваци-
је. Димензије су се односиле на ис-
храну, облачење, трајна потрошна до-
бра, становање, али и на образовање, 
здравство, социјалне контакте и др. 
(Townsend, 1979, 249–251, 1173).

Према методологији EU-SILC-а 
Европске уније (ЕУ), материјална де-
привација (МД) процењује се у зави-
сности од тога да ли појединац живи 
у домаћинству које може да приушти 
ставке са следеће листе1: 

1. редовно плаћање ренте, рате за стан 
или другог кредита или комунал-
них услуга за стан у ком домаћин-
ство борави 

2. адекватно загревање 
3. подмиривање неочекиваних изда-

така
4. оброк од меса или рибе (или веге-

таријанске замене) сваки други дан
5. одлазак на једнонедељни годишњи 

одмор 
6. телевизор у боји
7. машину за прање веша
8. аутомобил
9. телефон.

Појединац је материјално деприви-
ран ако живи у домаћинству које не 
може да приушти најмање три ставке 
са претходне листе, а изразито је ма-
теријално депривиран ако не може 
да приушти најмање четири. Немо-
гућност да се приушти пет или више 
ставки сматра се екстремном матери-
јалном депривацијом. 

Важно је истаћи да није релевант-
но да ли појединац заиста поседује 
дата потрошна добра, односно да ли 
реализује дате финансијске обавезе. 
Релевантно је само да ли то може да 
приушти. У методолошком смислу, 
разлика је значајна, јер немогућност 
да се поједине ставке приуште подра-
зумева присилно лишавање, чиме се 
елиминише утицај животног стила и 
преференција (Boarini & Mira d’Ercole, 

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Glossary :Material_
deprivation_rate

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Material_deprivation_rate
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Material_deprivation_rate
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Material_deprivation_rate
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2006: 13). Непоседовање појединих 
добара може, наиме, да буде питање 
избора, укуса, става и одлуке, док је 
немогућност да се та добра приуште 
услед недостатка средстава питање 
депривације. С друге стране, форму-
лација питања у контексту присилног 
лишавања, односно могућности да се 
поједине ставке приуште представља 
напуштање покушаја да се сагледају 
објективне прилике, те прихватање 
претежног ослањања на субјективне 
процене испитаника. 

Према датој методологији, разли-
кују се две димензије материјалне 
депривације – економска димензија и 
димензија трајних потрошних добара. 
Прва, економска димензија се односи 
на могућност да се реализују одређе-
не финансијске обавезе и плаћања 
(првих пет ставки са претходне листе). 
Друга димензија се односи на могућ-
ност да се приуште поједина трајна 
потрошна добра (последње четири 
ставке са листе).

Посебна димензија депривације 
омогућава да се додатно сагледају и 
услови становања (стамбена депри-
вација), а анализира се и финансиј-
ско оптерећење домаћинства тро-
шковима становања. За потпуније 
сагледавање стамбене угрожености 
предвиђено је и укључивање аспекта 
стамбеног окружења и животне сре-
дине. Корелација између сиромаштва 
и овог последњег скупа показатеља 
није, међутим, увек висока, пошто он 
више указује на разлике између ур-
баних и сеоских средина него између 
појединих друштвених слојева (Guio & 
Maquet, 2007: 7).

Иако је историјски настао у склопу 
настојања да одрази релативност си-
ромаштва (Townsend, 1979: 31), кон-
цепт депривације у ЕУ је дефинисан 
у смислу онога што се сматра као 
оскудица за европске прилике, а не у 
оквиру појединих друштава, те се пој-
му приписује и одредница „апсолут-
ног“. Отуда, за разлику од индикатора 

релативног (доходовног) сиромаштва, 
концепт депривације омогућава поре-
ђење нивоа угрожености између поје-
диних земаља ЕУ.

Овде је важно указати и на један 
број ограда и напомена, које су од ве-
лике важности за потпуно разумева-
ње феномена материјалне деприва-
ције.

Најпре, индикатори материјалне 
депривације су дефинисани на осно-
ву европских стандарда и европског 
разумевања обележја оскудице. У 
најразвијенијим земљама одлазак на 
годишњи одмор или кашњење у пла-
ћању рачуна представља важан еле-
мент животног стандарда. Питање је, 
међутим, колика је релевантност ових 
ставки за српске прилике. Додатно је 
спорно и што могућност да се приу-
шти недељу дана годишњег одмора 
није консензуално прихваћен пока-
затељ оскудице, с обзиром да се у том 
смислу изјаснило мање од половине 
грађана у мање од половине земаља 
ЕУ. Ова дилема се посебно наглашава 
када се има у виду да у Србији најве-
ћи број грађана сматра да не може да 
приушти управо ту ставку. Кашњење у 
плаћању рачуна пак у српским при-
ликама није само одраз оскудице већ 
може бити и резултат немара.

Друго, новија истраживања су пока-
зала да све ставке на основу којих се 
процењује МД нису адекватне ни за 
земље ЕУ, те се предвиђа њихова реви-
зија. Нова листа би требало да откло-
ни неке од уочених недостатака и у 
српским условима. Најпре, очекује се 
да у оквиру димензије трајних потро-
шних добара са листе буду искључени 
ТВ у боји, телефон и машина за веш, 
а да поред аутомобила буду укључени 
компјутер и могућност замене дотра-
јалог намештаја. Додатно, предвиђе-
но је и пет нових ставки за појединце 
(могућност да се приушти нова одећа, 
два пара обуће, окупљање у рестора-
ну са пријатељима, потрошња мање 
суме новца за личне потребе и разо-
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ноду), а посебно и 13 ставки за децу 
(као, на пример, набавка нове одеће, 
могућност да се приушти одговарају-
ћа обућа, играчке, одлазак на школске 
излете и екскурзију, прославе рођен-
дана, воће/поврће у исхрани и сл.). За 
оцену угрожености деце предлаже се 
и унеколико скраћена листа ставки 
за домаћинства у којима живе (Guio, 
Gordon, & Marlier, 2012: 82). Нови ин-
дикатори би омогућили и да се по 
први пут делимично отвори „црна 
кутија расподеле ресурса у оквиру до-
маћинства“ (Guio, Gordon, & Marlier, 
2012: 17). Трајна потрошна добра са 
листе ставки нису више добар пока-
затељ животног стандарда ни у Срби-
ји. У оквиру ове димензије, у Србији 
је релевантан једино аутомобил, јер 
сва остала добра (ТВ у боји, телефон и 
машину за веш) поседују или могу да 
приуште готово сва домаћинства.

Треће, као и поједини други крите-
ријуми угрожености, и МД се сагле-
дава у контексту онога што домаћин-
ство може да приушти и не омогућава 
сагледавање положаја појединаца у 
оквиру домаћинства. Отуда у Срби-
ји и нема знатнијих разлика у нивоу 
угрожености у зависности од старости 
и пола.

Четврто, на примеру мање разви-
јене земље као што је Србија јасно се 
уочава да све ставке нису подједнако 
значајне и да за разумевање феноме-
на оскудице не могу да буду поста-
вљене у исту раван оне које упућују на 
немогућност да се задовоље базичне 
потребе (адекватно грејање и квали-
тетна исхрана) и оне које се односе на 
квалитет живота исказан кроз могућ-
ност да се приушти годишњи одмор. 
Ово покреће питање укључивања пон-
дера приликом рачунања индикатора 
(Guio & Maquet, 2007: 205) или евен-
туално другачијег дефинисања појма 
екстремне материјалне депривације 
која би могла да се односи само на оне 
који не могу истовремено да задовоље 
базичне потребе. Увек, наравно, остаје 

и могућност да се формулишу нацио-
нално специфични индикатори.

Пето, при коришћењу индикатора 
материјалне депривације важно је 
имати у виду утицај субјективности 
на процену испитаника, који се јасно 
уочава и у српским приликама, по-
себно у оквиру економске димензије. 
Отуда је приликом конципирања по-
литика битно да се уваже и други кри-
теријуми угрожености, али и компле-
ментарни индикатори депривације, 
посебно они који се односе на стано-
вање. 

3.1.2. Депривација – 
показатељи

Индикатори материјалне деприва-
ције су стопа и дубина материјалне 
депривације. Стопа материјалне де-
привације показује удео појединаца 
који су материјално депривирани у 
укупној популацији. Дубина мате-
ријалне депривације показује средњу 
вредност броја ставки које не могу да 
приуште материјално депривирани 
појединци. Стопа изразите материјал-
не депривације представља једну од 
три компоненте Европа 2020 индика-
тора ризика од сиромаштва или соци-
јалне искључености (РССИ). Преоста-
ле две компоненте су стопа ризика од 
сиромаштва и удео појединаца који 
живе у домаћинствима веома ниског 
интензитета рада. 

Индикатори материјалне депри-
вације су усвојени 2009. године 
(European Commission, 2009) као ком-
плементарни показатељи сирома-
штва и социјалне искључености, а пре 
свега имајући у виду ширење ЕУ и чи-
њеницу да тадашњи скуп индикатора 
није на адекватан начин одражавао 
стање у новим земљама чланицама 
и поготово није омогућавао поређе-
ње ситуације у различитим деловима 
заједнице. Индикатори су иницијал-
но конструисани на бази експертске 
анализе, а касније је њихова валид-
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ност потврђена путем анкете Евроба-
рометра о перцепцији сиромаштва и 
социјалне искључености (Guio, 2009: 
4). У односу на ризик од сиромаштва, 
показатељи материјалне депривације 
у већој мери кореспондирају са ствар-
ним животним стандардом (Marx & 
Van Den Bosh, 2007: 6).

Као основна ограничења индикато-
ра који се тренутно користе истиче се 
мали број ставки и недовољна робу-
сност и поузданост појединих ставки, 
па се очекује њихова промена 2015. 
године, када је и предвиђена гене-
рална ревизија циљева и индикато-
ра стратегије ЕУ 2020 (Guio, Gordon, & 
Marlier, 2012: 10-11). 

На основу спроведених истражива-
ња очекује се да буду искључене три 
од садашњих девет ставки (ТВ у боји, 
машина за веш и телефон), а предла-
же се укључивање двеју нових за до-
маћинство и пет за појединца. На ли-
сту ставки за домаћинство додаје се 
могућност да се приушти компјутер и 
интернет прикључак и замена дотра-
јалог намештаја новим. Такође је пре-
дложено 18 ставки ради сагледавања 
материјалне депривације деце (13 
за дете и пет за домаћинство) (Guio, 

Gordon, & Marlier: 2012: 111) (Eurostat, 
2013: 9-10).

Критике индикатора депривације 
обично су у домену указивања да су 
подаци под снажним утицајем нави-
ка, преференција из прошлости, али 
и културних, националних и религиј-
ских специфичности. Критике су и из 
сфере општих примедаба на субјек-
тивне оцене из анкета, посебно у сми-
слу да најугроженији због нелагодно-
сти или ниских аспирација понекад 
потцењују ниво своје депривације 
(Boarini & Mira d’Ercole, 2006: 13) (Guio 
& Maquet, 2007: 200). Могуће је, тако, 
да сиромашни не желе да признају 
да не могу да приуште добра, услуге 
или мала задовољства који су сим-
бол минималног животног стандарда, 
поготово ако су питања неадекватно 
формулисана или ако су, на пример, 
приликом анкетирања присутна деца 
(OECD, 2013a: 53). С друге стране, иако 
испитаници треба да се изјасне да 
ли могу да приуште поједине ставке, 
у реалности одречни одговори могу 
да буду просто резултат чињенице да 
те ставке нису приоритет у кућном 
буџету и да их испитаници не желе 
(Bradshaw & Mayhew, 2010: 10). 

3.2. Материјална депривација

Индикатори материјалне деприваци-
је показују да је степен угрожености 
грађана Србије висок и да је висок удео 
оних који не могу да приуште већи 
број ставки са листе на основу које 
се сагледава депривација. Висок ниво 
депривације је очекиван, имајући у 
виду низак ниво бруто друштвеног 
производа, знатан удео популације са 
ниским дохотком и вишедеценијске 
неповољне економске и друштвене 
прилике. 

Графикон 3.1 открива да је готово 
сваки други грађанин Србије (44,3%) 
материјално депривиран, јер не може 
да приушти најмање три ставке са 

листе, да је преко четвртине (26,9%) 
изразито материјално депривирано, 
јер не могу да приуште најмање че-
тири ставке, док сваки седми (14,2%) 
не може да приушти већину ставки, 
пет и више, што се сматра екстремном 
материјалном депривацијом. Као што 
ће каснија анализа показати, поје-
дине ставке су доступне готово свим 
грађанима, а поједине су недоступне 
већини, те више одражавају европски 
појам стандарда и оскудице. 

Посматрано по старости и полу, 
разлике нису велике. Стопе матери-
јалне депривације и изразите мате-
ријалне депривације знатно су изнад 
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просека само за жене старије од 65 го-
дина, док су према стопама екстремне 
материјалне депривације нешто угро-
женија деца. 

У Србији је угроженост по основу 
критеријума материјалне деприва-
ције знатно већа него у ЕУ, поготово у 
поређењу са развијенијим европским 
земљама. Удаљеност од просека ЕУ се 
повећава са повећањем степена угро-
жености, те је тако стопа МД у Срби-
ји два пута већа од просека ЕУ, а ек-
стремне МД чак 3,5 пута. Разлика је 
мања у односу на нове земље чланице 
(НЗЧ), иако су стопе у Србији више за 
1,3–1,5 пута. 

Према свим индикаторима МД, 
угроженост је у Србији ипак знатно 
мања него у Бугарској, нешто је мања 
и од оне у Румунији, а веома је близу 
нивоа који су 2012. године забележе-
ни у Мађарској и Летонији.

У погледу материјалне деприваци-
је, Србија више заостаје за ЕУ него по 
другим критеријумима угрожености. 
При том треба имати у виду да је ра-
спон у МД између појединих земаља 
много већи од распона у ризику од 

сиромаштва, што се одражава и на по-
ређење Србије са ЕУ. Тако је, на при-
мер, према подацима Евростата, стопа 
МД у Бугарској била 17 пута већа него 
у Шведској, а екстремне МД чак 82 
пута. У исто време, 2012. године, сто-
па ризика од сиромаштва у Бугарској 
је износила 21,2%, а у Шведској 14,2%. 
Очито је, да за разлику од ризика од 
сиромаштва, индикатори МД уводе 
на сцену реалне разлике у животном 
стандарду између појединих земаља 
(Fusco, Guio, & Marlier, 2010, 138). 

Дубина материјалне депривације 
показује средњу вредност броја став-
ки које материјално депривиран удео 
популације не може да приушти. У 
Србији, појединци који су материјал-
но депривирани у просеку не могу да 
приуште четири ставке. Разлике по 
старости и полу у овом погледу готово 
не постоје.

Дубина материјалне деприваци-
је у Србији је незнатно виши у одно-
су на просек земаља ЕУ (3,8), али се 
практично налази на нивоу НЗЧ (4,0). 
Распон у дубини материјалне депри-
вације између земаља је веома мали 

ГРАФИКОН 3.1 Стопе МД, изразите МД и екстремне МД, Србија 2013, ЕУ и НЗЧ, 2012, %
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и креће се од 3,4 у Шведској до 4,4 у 
Бугарској. Више од четири или чети-
ри ставке материјално депривирани у 
просеку не могу да приуште још једи-
но у Румунији, Мађарској и Летонији2. 

Као што ће каснија анализа по-
казати, максималан број ставки на 
основу којих се оцењује МД у реал-
ности заправо није девет, већ шест, с 
обзиром да поједине ставке са листе, 
и у најмање развијеним земљама ЕУ, 
као и у Србији, може да приушти го-
тово целокупна популација. С друге 
стране, у оквиру економске димензије 
простор за субјективност је велики, па 
је депривација присутна у појединим 
друштвеним сегментима и у најра-
звијенијим срединама. Отуда су и ра-
злике у интензитету МД између зема-
ља мале. 

3.2.1. Изразита материјална 
депривација – 
профил угрожених 

Стопа изразите материјалне деприва-
ције је најзначајнији индикатор МД. 

2 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_sis4&lang=en

Сматра се да је изразито материјал-
но депривиран појединац који живи 
у домаћинству које истовремено не 
може да приушти четири и више од 
девет ставки неопходних за одговара-
јући животни стандард, према европ-
ским критеријумима. Изразита МД 
представља компоненту ризика од 
сиромаштва или социјалне искључе-
ности (РССИ) индикатора стратегије 
Европа 2020. 

За сагледавање трајног сиромаштва 
и угрожености у Србији посебно је 
значајно да се укаже на карактеристи-
ке популације која је изразито мате-
ријално депривирана. Основна оцена 
је да је профил угрожених умногоме 
очекиван и сличан ономе који се са-
гледава и на основу других показате-
ља сиромаштва. На степен угрожено-
сти према критеријуму МД највише 
утиче положај појединаца на тржи-
шту рада, тип домаћинства и ниво 
образовања. 

Разлике у изразитој материјалној 
депривацији по полу и старости нису 
значајне, поготово посматрано по ве-
ликим старосним групама (Графикон 
3.3). Нешто више стопе изразите МД 
забележене су само код жена стари-
јих од 65 година. У већини земаља 

ГРАФИКОН 3.2 Дубина МД, Србија 2013, ЕУ и НЗЧ, 2012, %
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ЕУ изразита МД је најприсутнија код 
деце3, чија је угроженост у Србији тек 
незнатно изнад просека.

Детаљнија анализа по старости и 
полу показује да је изразита мате-
ријална депривација најраспростра-
њенија међу женама старијим од 75 
година (31,9%), а значајније изнад 
просека су и стопе деце старије од 12 
година и младих од 18 до 24 године 
старости (приближно 30% и 29%, ре-
спективно). 

Деца старија од 12 година и млади 
такође су изнадпросечно угрожени и 
према ризику од сиромаштва, па се 
део објашњења за њихов низак стан-
дард повезује са ниским дохотком и 
великим бројем издржаваних лица у 
домаћинству. Стопе ризика од сиро-
маштва жена старијих од 75 година 
су пак на нивоу просека за укупну по-
пулацију. Могуће је отуда да на њихо-
ву изнадпросечну угроженост према 
критеријумима МД утиче више дру-
гих фактора, од већих трошкова за ле-
кове и лечење, што им оставља мање 
простора за задовољење неких других 

3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Material_deprivation_
statistics_-_early_results

потреба у оквиру економске димен-
зије, до немогућности да у познијим 
годинама обезбеде немонетарни до-
ходак (приходе од пољопривреде у на-
тури). Иако су ови исти фактори при-
сутни и код мушкараца старијих од 75 
година, они су знатно мање угрожени 
према монетарном дохотку (одгова-
рајуће стопе ризика су за жене у овој 
старосној групи 24,4%, а за мушкарце 
свега 16,2%). Судећи према подацима 
о субјективном сиромаштву и проце-
нама здравственог стања, има инди-
ција и да су старије жене генерално 
више склоне неповољним проценама, 
па је могуће да на њихов тежи поло-
жај делује и субјективност. 

Релативно мале разлике у стопама 
изразите МД према старости и полу 
једним делом су резултат чињени-
це да се питања на основу којих се 
процењује угроженост у оквиру овог 
концепта односе на целокупно дома-
ћинство и да нису родно ни старосно 
специфична. 

Разлике у угрожености су много из-
раженије према типу домаћинства у 
коме појединци живе него према ста-
рости и полу. Највише стопе изрази-
те МД забележене су код појединаца 
који живе у:

ГРАФИКОН 3.3 Стопе изразите МД по полу и великим старосним групама, %

0

5

10

15

20

25

30

35

Укупно 0-17 18-64 65+

Укупно Мушкарци Жене



Депривација и субјективно сиромаштво 44

 • једнородитељским породицама 
(45,3%)

 • једночланим домаћинствима (37,2%)
 • породицама са двоје одраслих 

и троје и више издржаване деце 
(36,1%).

Идентичан профил сиромаштва у 
овом сегменту бележе и земље ЕУ4. 

Појединци из једнородитељских 
породица и породица са троје и више 
деце су најугроженији и према ризику 
од сиромаштва, па се може сматра-
ти да је важан део објашњења њихо-
ве МД повезан са ниским дохотком. 
Низак доходак и материјална депри-
вација једнородитељских породица 
очито су, поред тога, једним делом 
резултат и ниског интензитета рада. 
Према овом критеријуму, угрожена су 
и једночлана домаћинства, код којих 
је пак низак интензитет рада повезан 
са знатним уделом пензионерске по-
пулације, што не имплицира нужно 
низак доходак и висок ризик од сиро-
маштва. Могуће је отуда да је МД јед-
ночланих домаћинстава пре резултат 

4 Ibid. 

виших фиксних трошкова карактери-
стичних за самачки живот, који онда 
не остављају простор за већину ставки 
са листе.

У Србији су, према индикатору из-
разите материјалне депривације, нај-
мање угрожени појединци из породица 
са двоје одраслих и двоје деце (20,3%). У 
земљама ЕУ су пак најмање угрожене 
или породице са двоје одраслих и јед-
ним дететом (већином НЗЧ) или дво-
члана домаћинства без деце у којима 
је бар једно лице старије од 65 година5. 

Слика у ЕУ је логична за ондашње 
прилике. У развијенијим земљама, у 
којима су пензије високе, очекивано 
је да старији који више не издржавају 
децу буду у бољој позицији од просека, 
поготово када критеријуми укључују 
вишегодишњи, а не само текући до-
ходак. У новим земљама чланицама, 
у којима пензијски системи нису ве-
ликодушни, очекивано је да бољи по-
ложај буде резервисан за породице са 
оба родитеља и само једним издржа-
ваним дететом. У Србији се бољи стан-
дард породице са два одрасла члана и 

5 Ibid.

ТАБЕЛА 3-1 Стопе изразите материјалне депривације према типу домаћинства, %

Тип домаћинства %

Укупно 26,9

Сва домаћинства без издржаване деце 28,2

Једночлано домаћинство 37,2

Две одрасле особе без издржаване деце 27,8

Три или више одраслих особа без издржаване деце 24,9

Сва домаћинства са издржаваном децом 25,9

Једна одрасла особа са издржаваном децом 45,3

Две одрасле особе са једним издржаваним дететом 26,6

Две одрасле особе са двоје издржаване деце 20,3

Две одрасле особе са троје и више издржаване деце 36,1

Три или више одраслих особа са издржаваном децом 25,2
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двоје деце може објаснити њиховим 
нижим нивоом угрожености и према 
критеријуму ризика од сиромаштва 
и према интензитету рада. То упућу-
је на тезу да родитељи у породицама 
са једним дететом или мање зарађу-
ју или су млади и чешће су без посла, 
имајући у виду високе стопе незапо-
слености у овој старосној групи. 

Као што се може уочити на основу 
претходне табеле, према критерију-
му изразите МД у просеку су нешто 
угроженији појединци који живе у до-
маћинствима без деце (28,2%), чији је 
и ризик од сиромаштва виши. Деца и 
појединци који живе у породицама са 
децом су угроженији само ако живе у 
појединим типовима домаћинстава. 
Могуће је, међутим, и да индикато-
ри МД нису адекватни за сагледава-
ње угрожености деце (Guio, Gordon, & 
Marlier, 2012). Увођење и анализа но-
вих ставки специфичних за сагледа-
вање материјалне депривације деце 
наредних година омогућиће тестира-
ње ове тезе. 

Иако су једнородитељске породице 
и породице са двоје одраслих и троје 
и више издржаване деце најугроженије, 
у њима живи релативно мали број по-
јединаца који су изразито материјал-

но депривирани. Отуда је за потпуније 
разумевање угрожености важно да се 
сагледа и структура изразито матери-
јално депривираног дела популаци-
је према типу домаћинства у којем 
живе.

Највећи број изразито МД поједина-
ца живи у домаћинствима са троје и 
више одраслих и са децом (27,2%), као 
и у домаћинствима са троје и више 
одраслих без издржаване деце (18,0%). 
Као што се из табеле 1 може уочити, 
стопе изразите МД ових домаћинста-
ва су испод просека. У најугрожени-
јим једнородитељским породицама 
и у породицама са двоје одраслих и 
троје и више издржаване деце живи 
релативно мали удео популације из-
разито МД, 4,2% и 4,7%, респективно. 

Угроженост у Србији је детерми-
нисана положајем на тржишту рада, 
али се слика угрожености на основу 
МД значајно разликује у односу на ону 
која се добија на основу ризика од си-
ромаштва. 

Међу пунолетним грађанима Ср-
бије, они који раде уочљиво су мање 
угрожени од оних који не раде, а нај-
више стопе изразите материјалне де-
привације према положају на тржи-
шту рада су међу појединцима који 

ГРАФИКОН 3.4 Структура изразито МД популације према типу домаћинства у коме живе, % 
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су незапослени (44,6%). Значајнији 
степен депривације присутан је и код 
осталих неактивних лица (30,4%), док 
је међу запосленима код послодавца, 
самозапосленима и пензионерима 
испод просека. Угроженост запосле-
них, међутим, није ниска (18%, одно-
сно 20,9% респективно) и јасно ин-
дицира распрострањеност феномена 
сиромаштва запослених6.

Угроженост појединих група пре-
ма индикатору изразите материјалне 
депривације значајно се разликује 
у односу на процене које се добијају 
на основу монетарног дохотка и ри-
зика од сиромаштва. Тако су, на при-
мер, према индикатору изразите МД 
самозапослени исподпросечно угро-
жени (20,9%), на веома сличном ни-
воу угрожености као и запослени код 
послодавца (18%). Угроженост само-
запослених према дохотку је много 
већа, њихова стопа ризика од сиро-
маштва је међу највишима и чак је 

6 Овај феномен је посебно сагледан у оквиру поглавља 
које се бави условима рада. 

шест пута већа од стопе запослених 
код послодавца. Ово се већим делом 
може објаснити изузимањем дохотка 
од производње за сопствене потребе, 
који представља значајан део живот-
ног стандарда пољопривредних до-
маћинстава у Србији. Истраживања у 
другим земљама такође потврђују да 
животни стандард самозапослених и 
фармера често није низак упркос ни-
ском дохотку (Whelan, Maitre, & Nolan, 
2007, 45), те да је за самозапослене 
карактеристичан виши ниво ризика 
од сиромаштва и нижи ниво деприва-
ције (Fusco, Guio, & Marlier, 2010, 149). 
У литератури се отуда и указује да је 
предност индикатора МД што укљу-
чују утицај немонетарног дохотка на 
животни стандард, па тако одражава-
ју и вредност производње за сопствене 
потребе (Israel & Spannagel, 2013, 5). У 
Србији самозапослени додатно „пот-
цењују“ доходак од сиве економије, у 
којој су веома присутни (Републички 
завод за статистику, 2014). Према кри-
теријуму ниског интензитета рада, 

ГРАФИКОН 3.5  Стопа изразите материјалне депривације према положају на тржишту рада, 
популација 18+, % 
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угроженост самозапослених је такође 
ниска. 

Неповољнији стандард „осталих не-
активних“ може се објаснити нижим 
дохотком домаћинства са великим 
бројем издржаваних лица (домаћице, 
особе са инвалидитетом, студенти) и/
или значајно већим расходима (осо-
бе са тежим степеном инвалидитета) 
који онемогућавају реализацију по-
треба у оквиру економске димензије. 

Слика угрожености веома је слична 
и у ЕУ, у којој су стопе МД за незапо-
слене два до три пута више од просе-
ка. Угроженост пензионера је такође 
незнатно испод просека, а разлике у 
положају запослених и самозапосле-
них нису велике. 

Образовање уочљиво утиче на сте-
пен изразите материјалне деприва-
ције. Међу високообразованима угро-
жен је сваки десети појединац (10%), 
али је стопа 3,8 пута нижа него код 
оних са најнижим нивоом образова-
ња (38,3%). 

Разлике у стандарду у зависности 
од степена образовања су ипак мање 

у Србији него у ЕУ и НЗЧ, у којима су 
стопе изразите МД високообразова-
них ниже 4,7 и 5,3 пута респективно 
од стопа појединаца са најнижим ни-
воом образовања. Судећи према овом 
индикатору, образовање се више „ис-
плати“ у земљама ЕУ. 

Ако прихватимо да је стопа изра-
зите материјалне депривације аде-
кватан показатељ угрожености, нај-
образованији у Србији су три пута 
угроженији од најобразованијих у ЕУ. 
Положај појединаца без образовања у 
Србији сличан је ономе у НЗЧ. 

Разлике у угрожености према ни-
воу образовања у Србији су значајне, 
независно од критеријума – МД, дохо-
дак (ризик од сиромаштва), низак ин-
тензитет рада. 

Када се као детерминанта положа-
ја деце укључи ниво образовања роди-
теља, и разлике у нивоу угрожености 
деце постају веома изражене. Стопа 
изразите МД деце чији су родитељи 
стекли само најниже образовање из-
носи 63,6%. Угроженост деце чији су 

ГРАФИКОН 3.6  Стопа изразите материјалне депривације према образовању и полу, 
становништво18+, Србија 2013, ЕУ и НЗЧ 2012, % 
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родитељи високо образовани је готово 
осам пута мања

Регионалне разлике у стопама МД 
индицирају поделу Србије на два дела. 
Стопе изразите материјалне депри-
вације су ниже у Београду и у Регио-
ну Шумадије и Западне Србије (око 
24%), док у Региону Јужне и Источне 
Србије и у Региону Војводине достижу 
приближно 30%. Разлике се само де-
лимично могу објаснити разликама 
у приходима, нивоу запослености и 
развијености. 

Донекле је изненађујуће да према 
критеријуму МД стандард Београђа-
на није бољи или није много бољи у 
односу на становнике других региона. 
Објашњење се по свој прилици нала-
зи у томе да показатељи материјалне 
депривације, тиме што се фокусирају 
на исходе, узимају у обзир немонетар-
не дохотке, али и ефекте који настају 
због различитих трошкова живота у 
појединим срединама. Сасвим је си-
гурно да се „скуп живот“ у главном 
граду одражава на (не)могућност Бео-
грађана да приуште поједине ставке 
економске димензије МД, чак и када 
остварују виши доходак него станов-
ници других региона. Нижи трошкови 
живота и приходи у натури смањују 
пак ниво МД у преосталом делу Срби-

је. Ако домаћинство не купује храну 
и мање плаћа за друге потребе, може 
и са нижим монетарним дохотком да 
приушти поједине ставке. При том 
треба имати у виду да су разлике у 
приходима у натури између региона 
веома велике. Према подацима Ан-
кете о потрошњи домаћинстава 2013. 
године, у Београду удео натуралне у 
укупној потрошњи износи свега 1,1%, 
док је у другим регионима знатно 
виши, па достиже чак близу 8% (Шу-
мадија и Западна Србија) (Републич-
ки завод за статистику, 2014 а). Најзад, 
могуће је и да су аспирације ниже у 
појединим срединама (на пример, 
скромнија очекивања од годишњег 
одмора, те се самим тим разликује и 
оцена да ли може или не може да се 
приушти). 

Регионалне разлике су јасно уочљи-
ве према свим критеријумима. Ипак, 
из горе наведених разлога, те разлике 
су мање него када се угроженост про-
цењује на основу дохотка, а сличније 
су онима које се уочавају када се про-
цењује на основу ниског интензитета 
рада. 

Стопе изразите МД се разликују и 
у зависности од степена урбанизаци-
је, а оскудица се смањује са повећањем 
густине насељености. Разлике изме-

ГРАФИКОН 3.7 Стопе изразите МД деце према нивоу образовања родитеља, %
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ђу густо, средње и слабо насељених 
подручја су значајне. Угроженост је 
најмања у најгушће насељеним по-
дручјима (23%), а највиша у слабије 
насељеним (30,5%). Као и у Београду, у 
густо насељеним подручјима (по пра-
вилу, градским срединама) трошкови 
живота и ниво аспирација су виши, а 
удео натуралне потрошње је низак. За 
слабије насељена подручја важи обр-
нуто, па се разлике у нивоу угрожено-
сти по основу изразите МД у зависно-
сти од степена урбанизације смањују 
у односу на оне које се уочавају по 
основу монетарног дохотка.

Разлике према критеријуму изра-
зите МД су мање него према крите-
ријуму ризика од сиромаштва, што 
се може објаснити и изузимањем до-
хотка од сопствене производње, који 
је значајан за рурална, тј. слабо насе-
љена подручја. Према Анкети о потро-
шњи домаћинстава, удео натуралне у 
укупној потрошње изван градских по-
дручја достиже чак 15,2% (Шумадија и 
Западна Србија) (Републички завод за 
статистику, 2014 а).

Такође је очекивано да неукључи-
вање импутиране ренте приликом ра-
чунања ризика од сиромаштва доводи 
неминовно до већих разлика између 

Београда и других региона или изме-
ђу подручја различите густине насе-
љености. 

Подаци јасно показују и да је за 
угроженост према критеријуму МД 
значај региона у коме појединац 
живи, па и врсте насеља, нешто мањи 
него што је значај нивоа образовања, 
типа домаћинства или положаја на 
тржишту рада.

Посматрано према месту рођења 
и држављанству, испитаници који су 
рођени ван Србије и изван ЕУ су мало 
угроженији од просека (29,1%), док су 
они који немају држављанство знат-
но угроженији (36,3%), али су и мало-
бројни. У мери у којој су првом катего-
ријом обухваћене бивше избеглице из 
Хрватске7 и Босне и Херцеговине, зна-
чајно је да њихова угроженост више 
није уочљиво већа у односу на испи-
танике који су рођени у Србији.

Разлике постоје и у стопама мате-
ријалне депривације у зависности од 
власничког статуса над стамбеним 
простором. Угроженост закупаца је 
већа од угрожености појединаца који 
живе у властитом стану. Може се прет-

7 У време када је спроведена анкета EU-SILC, маја и јуна 
2013. године, Хрватска још није била чланица ЕУ.
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поставити да закупци који плаћају ко-
мерцијалну цену изнајмљивања стана 
не могу да приуште поједине ставке 
које би иначе могли судећи само на 
основу примања. У најнеповољнијем 
положају према индикаторима МД 

јесу они који заправо не живе у свом 
стану, али и не плаћају закупнину 
или је плаћају испод тржишне цене. 
Ова група је у основи врло шаролика. 
У њој су и деца која живе у родитељ-
ском стану, могуће и бивше избеглице 
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којима су рођаци бесплатно уступи-
ли стамбени простор, те домаћинства 
која деведесетих година прошлог века 
из различитих разлога нису могла да 
откупе друштвене станове у којима 
живе (задужбине, нерегулисан ста-
тус, подстандардна насеља). Као што 
се може видети и на основу анкете 
EU-SILC, али и на основу пописних 
резултата, у Србији преко 88% дома-
ћинстава живи у сопственим станови-
ма (Републички завод за статистику, 
2013). Отуда је за сагледавање стам-
бене угрожености у националним 
оквирима важнији аспект стамбене 
депривације или оптерећености тро-
шковима становања од власничког 
статуса.

Изразита материјална деприваци-
ја је у корелацији са ниским дохотком, 
а само је стопа најбогатијих у петом 
квинтилу дохотка (5,9%) нижа од про-
сечне угрожености опште популације 
у ЕУ (9,9%). 

Међу појединцима са најнижим 
дохотком сваки други је изразито ма-
теријално депривиран. Стопе угро-
жености у првом, најсиромашнијем 
квинтилу по дохотку (53,1%) готово су 
десет пута више од оних у петом, нај-
богатијем (5,9%). Овако висок ниво де-

привације је свакако резултат ниског 
еквивалентног дохотка који у првом 
квинтилу не прелази 12 хиљада дина-
ра месечно. Слично, стопа је висока и 
у другом квинтилу (37,8%) а располо-
живи еквивалентни монетарни дохо-
дак је низак – не прелази 19 хиљада 
месечно.

И у четвртом квинтилу је угроже-
ност још доста висока, виша од про-
сека ЕУ (14,1% према 9,9%). Стопе које 
се односе на поједине типове дома-
ћинстава у првом, најсиромашнијем 
квинтилу прелазе 60%, а достижу чак 
и 75% (једнородитељске породице). 

Иако повезаност између матери-
јалне депривације и дохотка несум-
њиво постоји, уочљиво је и да међу 
најсиромашнијима по дохотку нису 
сви изразито материјално депривира-
ни, као и да међу најбогатијима има 
оних који су угрожени. Ово се може 
објаснити како специфичностима на 
основу којих се мери доходак у анкети 
EU-SILC, разликама у периоду на који 
се подаци односе, тако и суштинским 
разликама између два концепта, од 
којих МД омогућава да се сагледају и 
неке дуготрајније последице ниског/
високог дохотка. На разлоге „непокла-
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пања“ детаљније се указује у наставку 
поглавља. 

За анализу је важно и у ком се квин-
тилу по дохотку налазе појединци 
који су изразито МД. Графикон 3.12 
јасно показује да две трећине поједи-
наца који су изразито МД живи у до-
маћинствима са веома ниским екви-
валентним дохотком, са не више од 12 
односно 19 хиљада месечно (у првом 
и у другом квинтилу). 

3.2.2. Фактори материјалне 
депривације – 
економска оптерећеност 
и димензија трајних 
потрошних добара 

У Србији је економска димензија ма-
теријалне депривације много значај-
нија за објашњење угрожености него 
немогућност да се приуште поједина 
трајна потрошна добра. 

Готово да нема појединца/дома-
ћинства у Србији које не може да при-
ушти телефон или телевизор у боји, 
а веома је низак удео и оних који не 
могу да приуште машину за веш (при-

ближно 4%). Овакви налази су карак-
теристични и за земље ЕУ, те су под-
стакли најављене промене ставки на 
основу којих се процењује материјал-
на депривација.

Подаци за Србију јасно показују да 
је основан предлог нове листе, са које 
ће бити искључено поседовање теле-
визора, телефона и машине за веш 
као превазиђених индикатора жи-
вотног стандарда. С друге стране, под 
осталим непромењеним условима, 
замена ових ставки скупљим добри-
ма ће у мање развијеним земљама 
довести до погоршања општег нивоа 
угрожености и још погубније слике о 
„сиромаштву“ њихових грађана. 

На основу актуелне дефиниције, у 
оквиру димензије трајних потрошних 
добара, аутомобил је једини битан 
фактор који утиче на степен изрази-
те материјалне депривације. У Срби-
ји, ова димензија, наиме, једину ва-
лидност добија на основу податка да 
четвртина грађана живи у домаћин-
ствима која немају и не могу да приу-
ште аутомобил. 

Имајући то у виду, очекивано је да 
анализа према типу домаћинства по-
казује да постоји висока корелација 
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између изразите материјалне депри-
вације и немогућности да се приушти 
аутомобил. Највећи удео појединаца 
који ову ставку не могу да приуште 
живи у једнородитељским породи-

цама (55%), једночланим домаћин-
ствима (39,5%), као и у породицама 
са двоје одраслих и троје и више деце 
(29,2%). Насупрот томе, аутомобил не 
може да приушти свега 16,3% поједи-

ГРАФИКОН 3.13  Удео појединаца који живе у домаћинствима која не могу да приуште 
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наца из породица са двоје одраслих и 
двоје деце, који су најмање угрожени 
према показатељима МД. 

Изузетак су појединци који живе у 
домаћинствима са особама старијим 
од 65 година, међу којима је удео оних 
који не могу да приуште ову ставку 
изнадпросечан, што не кореспондира 
са њиховим степеном угрожености 
према критеријуму изразите мате-
ријалне депривације. Могуће је да је 
ова дискрепанца пре свега резултат 
субјективности при изјашњавају ста-
ријих, имајући у виду да се у одређе-
ним годинама смањује мобилност и 
потреба за превозним средством, али 
и возачке способности. 

Упркос овом изузетку, налази упу-
ћују да има основа да аутомобил и 
даље буде укључен као ставка прили-
ком провере имовине зарад оствари-
вања права на новчано давање које 
је усмерено на најсиромашније поро-
дице у Србији (новчана социјална по-
моћ). То посебно потврђују изјашња-

вања испитаника који су у ризику од 
сиромаштва, међу којима аутомобил 
не може да приушти свако друго јед-
ночлано домаћинство и преко 70% 
једнородитељских породица са ни-
ским дохотком.

Поред датих трајних потрошних до-
бара која се тренутно налазе на листи 
девет ставки на основу којих се проце-
њује МД, преко упитника се сагледава 
и могућност појединаца/домаћинста-
ва да приуште компјутер. Удео поједи-
наца који живе у домаћинствима која 
не могу да приуште компјутер у Срби-
ји износи приближно 16%. Овај удео 
је знатно нижи у домаћинствима са 
децом (12,5%) него у онима без деце 
(20,9%), што сугерише субјективност 
при изјашњавању и илуструје раније 
изнето размишљање да „одречни од-
говори могу да буду просто резултат 
чињенице да поједине ставке нису 
приоритет у кућном буџету и да их 
испитаници не желе“. Питања у ан-
кети EU-SILC су постављена на начин 
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који би требало да омогући да се из-
бегне ова замка, али је потпуно ели-
минисање субјективности немогуће. 
Очекује се да ова ставка буде укључе-
на у нову листу, након ревизије инди-
катора 2015. године. 

Од датих пет добара (четири са 
листе и компјутер) све ставке може 
да приушти преко две трећине гра-
ђана Србије (68,1%), који, према томе, 
нису угрожени према димензији трај-
них потрошних добара. По једну став-
ку не може да приушти сваки пети 
грађанин Србије, а две ставке исто-
времено нешто мање од 9%. У овој по-
следњој групи су очито углавном они 
који истовремено не могу да приуште 
и аутомобил и компјутер, међу којима 
је могуће нешто већи удео старијих, 
који и немају изражену потребу за 
овим добрима. 

У просеку, у ЕУ све ставке може да 
приушти близу 90% грађана, а у НЗЧ 
преко 75%. И према овој димензији 
стандард у Србији заостаје за оним у 
земљама ЕУ, осим у Румунији, у ко-

јој све ставке може да приушти само 
приближно половина грађана.

Анализа економске димензије пока-
зује да угроженост у смислу матери-
јалне депривације у Србији пре свега 
потиче од финансијског оптерећења 
и немогућности да се приушти годи-
шњи одмор. Немогућност да се обезбе-
ди адекватно грејање и квалитетна 
исхрана мање је распрострањена. 

У оквиру економске димензије, 
најмања је угроженост која се испо-
љава као немогућност да се обезбеди 
адекватно грејање стамбеног просто-
ра (18,3%). И док се овим проценама 
може приписати извесна непреци-
зност и субјективност, поготово у кон-
тексту арбитрарности појма „адекват-
ног“, угроженост свакако илуструје 
податак да 30,6% домаћинстава не 
може да приушти квалитетну исхрану 
(месо, рибу или вегетаријански екви-
валент сваког другог дана). 

Упркос мањем утицају на мате-
ријалну депривираност у односу на 
друге ставке економске димензије, 
немогућност да се обезбеди грејање и 

ГРАФИКОН 3.16  Удео појединаца који не могу истовремено да приуште поједине ставке 
димензије трајних потрошних добара, према броју ставки, %
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квалитетна исхрана указује на ниво 
задовољења базичних потреба и тре-
ба да буде предмет посебне анализе 
у мање развијеним земљама као што 
је Србија. Додатно, за разлику од по-
јединих других фактора депривације 
који не одражавају нужно тренутне 
финансијске тешкоће, ове две ставке 
су свакако више везане за текући ра-
сположиви доходак. 

Немогућност да се приушти ква-
литетна исхрана је важан фактор из-
разите МД, који доприноси уочљиво 
већој рањивости појединих типова 
домаћинстава. Највиши, изнадпросе-
чан удео појединаца који не могу да 
приуште месо / рибу / вегетаријански 
еквивалент сваког другог дана живе у:

 • једнородитељским породицама 
(44%), 

 • једночланим домаћинствима 
(43,5%), и 

 • породицама са двоје одраслих 
и троје и више издржаване деце 
(38,2%). 

Међу појединцима са ниским до-
хотком, који су у ризику од сирома-
штва, ови удели су значајно виши 
(достижу и 70%), а изнад просека су 
угрожена чак и једночлана домаћин-
ства са дохотком изнад прага ризика 
од сиромаштва. 

Графикон 3.17 илуструје да је угро-
женост у Србији распрострањенија 
ако се суди на основу изјашњавања о 
редовном измиривању појединих фи-
нансијских обавеза (плаћање рачуна, 
отплата кредита и сл.) и на основу 
могућности подмиривања неочекива-
них издатака (у износу од 10 хиљада 
динара). Ове две врсте финансијског 
оптерећења су забележене код сваког 
другог грађанина Србије. 

У поређењу са факторима матери-
јалне депривације у ЕУ, у Србији је уоч-
љиво већи утицај кашњења у измири-
вању појединих финансијских обавеза. 
Према претходним подацима Евро-
стата за 2103. годину, најзначајнији 
фактори МД у земљама ЕУ су тешко-
ће у подмиривању неочекиваних из-
датака, обезбеђење оброка са месом/

ГРАФИКОН 3.17  Удео појединаца који живе у домаћинствима која не могу да приуште 
поједине ставке економске димензије, %
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рибом и немогућност да се приушти 
једнонедељни годишњи одмор8. 

Детаљнија анализа сугерише да на 
значај одређених фактора економске 
димензије утичу и околности у поје-
диним земљама. Ставка кашњења у 
измиривању финансијских обавеза се 
заправо састоји од више компоненти, 
од којих је једна и кашњење у плаћа-
њу комуналних услуга. У Србији 36,9% 
појединаца живи у домаћинствима 
која касне у плаћању комуналних 
услуга, што је далеко изнад просека ЕУ 
(9,9%) и знатно је више него у оним зе-
мљама у којима су стопе изразите МД 
више или сличне као у Србији (најви-
ше стопе за ову ставку су приближно 
28% у Бугарској, Мађарској, Румунији 
и Хрватској). У српским условима, ка-
шњење не само да не мора да буде по-
везано са депривацијом него може да 
буде и питање немара, што илуструје 

8 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Material_deprivation_
statistics_-_early_results

и податак о распрострањености неу-
редног измиривања рачуна за кому-
налне услуге и међу онима са дохот-
ком изнад прага сиромаштва (31,3%). 
Смањење толеранције јавних преду-
зећа вероватно ће и у Србији смањити 
број појединаца који нередовно пла-
ћају рачуне, што ће се онда одразити и 
на степен угрожености по основу фак-
тора кашњења у измиривању рачуна, 
а самим тим и финансијских обавеза 
у целини. 

Високом степену материјалне де-
привације у Србији највише доприноси 
оцена 2/3 појединаца да њихово дома-
ћинство не може да приушти недељу 
дана годишњег одмора. Најзначајни-
ји фактор МД у Србији спада у групу 
ставки које се у литератури повезују 
са квалитетом живота (Boarini & Mira 
d›Ercole, 2006, 15). Питање је, наравно, 
у којој мери је овај издатак приоритет 
за буџет, али и да ли је оваква једна 
ставка релевантна као мера матери-
јалне депривације у српским при-
ликама. Најзад, питање је и да ли се 

ГРАФИКОН 3.18  Удео појединаца који живе у домаћинствима која касне са измиривањем 
рачуна за комуналне услуге, Србија 2013, ЕУ и изабране земље 2012, %
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појединци који не могу да приуште 
годишњи одмор осећају као депри-
вирани, ако је већина популације у 
сличној ситуацији. Ова ставка је до-
датно једна од оних које немају исти 
значај за све испитанике. Годишњи 
одмор је свакако најмање релевантан 
за најстарије, а у смислу квалитета 
живота најважнији је за децу. 

У погледу ове ставке, треба нагласи-
ти да у ЕУ није постојала јединствена 
перцепција да је могућност да се при-
ушти годишњи одмор адекватан пока-
затељ основних потреба. Истражива-
ње Евробарометар из 2007. године, о 
перцепцији сиромаштва и социјалне 
искључености, показало је да је у само 
12 земаља ЕУ приближно половина 
становника сматрала да је годишњи 
одмор адекватан индикатор, док је 
ниво сагласности у погледу других 
ставки био знатно виши. За преоста-
ле ставке сагласност је, наиме, била 
постигнута у свих 27 земаља, уз оце-
ну 80–90% грађана да су оне неопход-
не или апсолутно неопходне да би се 
остварио прихватљив ниво животног 
стандарда (Fusco, Guio, & Marlier, 2013, 
51). Према методологији Мека (Mack) 
и Ленслија (Lansley), да би поједи-

не ставке биле означене као нужне у 
складу са друштвеном перцепцијом, 
потребно је да се у том смислу о њима 
изјасни више од половине испитани-
ка (Mack & Lansley, 1985, 57). Пошто 
је основ за формулисање индикатора 
била ова методологија (Fusco, Guio, & 
Marlier, 2013, 50), укључивање могућ-
ности да се приушти једнонедељни го-
дишњи одмор међу ставке економске 
димензије је на граници (не)прихва-
тљивог, јер се у више од половине зе-
маља више од половине испитаника 
није изјаснило у прилог оваквог схва-
тања. С друге стране, постоји тврдња 
да је ова ставка високо корелисана са 
другим компонентама економске ди-
мензије и да представља добру прокси 
варијаблу финансијског оптерећења 
(Guio & Maquet, 2007, 200).

Анализа према типу домаћинства 
јасно указује да је висок степен изра-
зите МД једночланих домаћинства, 
појединаца из једнородитељских по-
родица и из породица са троје и више 
издржаване деце, резултат изнад-
просечне угрожености по готово свим 
ставкама економске димензије (Гра-
фикон 3.19). 

ГРАФИКОН 3.19  Удео појединаца који живе у једночланим домаћинствима, једнородитељским 
породицама и породицама са троје и више деце, према ставкама економске 
димензије које не могу да приуште, %
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Изузетак у том погледу је нередовно 
измиривање рачуна и отплата креди-
та, које је очито мање значајан фактор 
угрожености међу појединцима који 
живе у једночланим домаћинствима 
(37,5%). Детаљнија анализа подата-
ка показује да постоји јасна негатив-
на корелација између оптерећености 
неплаћеним дуговима и рачунима и 
присуства особа старијих од 65 годи-
на у домаћинству. Без обзира на то 
да ли су једночлана или двочлана, 
домаћинства са старијим члановима 
су најмање изложена депривацији по 
овом основу (34,7% и 24,6% респектив-
но). Стари су у Србији плаћање рачу-
на одувек сматрали приоритетом, па 
мање касне у измиривању ових оба-
веза. Према подацима који се одно-
се само на измиривање рачуна, удео 
угрожених појединаца који живе у до-
маћинствима са особама старијим од 
65 година је свега 14%, односно 18,4%, 
што је више него двоструко ниже у од-
носу на укупну популацију. 

Колико се год критички односили 
према појединим ставкама у оквиру 
економске димензије и указивали на 
непрецизност и субјективност у оце-
нама, истовремено свих пет ставки не 
може да приушти 5,8% грађана Срби-
је, што је врло висок удео и најближи 
је проценама о апсолутном сирома-
штву по потрошњи у Србији (Мијато-
вић, 2014). Као што се и у литератури 
указује, вишеструка депривација сва-
како има посебну тежину (Townsend, 
1979, 252). 

Овај удео је знатно нижи у ЕУ (2,1%), 
а нешто је нижи и у НЗЧ (4,9%). Ипак, 
удео појединаца који истовремено не 
могу да приуште свих пет ставки у 
оквиру економске димензије три пута 
је виши у Бугарској (15,2%), али је из-
над нивоа који је забележен у Србији 
и у Мађарској, Румунији и Грчкој.

ГРАФИКОН 3.20  Удео појединаца који не могу истовремено да приуште поједине ставке 
економске димензије, према броју ставки, % 

0
20,3%

1
19,5%

2
20,5%

3
20,0%

4
13,9%

5
5,8%



Депривација и субјективно сиромаштво 60

3.3. Стамбена угроженост

3.3.1. Стамбена депривација 
Неадекватни стамбени услови су на 
нивоу ЕУ идентификовани као једна 
од кључних компоненти социјалне 
искључености, која допуњује слику о 
материјалној депривацији и монетар-
ном сиромаштву. (Guio & Maquet, 2007, 
16).

У Србији је висок удео популације 
која је према критеријумима ЕУ изра-
зито стамбено депривирана. Детаљ-
нија анализа показује да томе више 
доприноси неадекватна величина/
структура стамбеног простора него 
неквалитетни услови становања. 

Стамбена депривација се процењу-
је у зависности од тога да ли је стан 
без купатила и тоалета, да ли проки-
шњава (влажан, буђави зидови, под) 
или је простор за становање сувише 
мрачан. Сматра се да је појединац 
изразито стамбено депривиран ако 

живи у стану који је неодговарајући 
по величини и структури и који је ис-
товремено неадекватан у погледу бар 
једне од горе наведених карактери-
стика (Eurostat, 2011, 67). Неодговара-
јући стамбени простор се дефинише 
на основу структуре стана, броја соба, 
старосне и полне структуре дома-
ћинства и стандарда према којима, 
на пример, двоје деце старијих од 12 
година различитог пола не би тре-
бало да деле исту собу, домаћинство 
би требало да има додатну собу по-
ред спаваћих соба, а једну собу не би 
требало да дели више од двоје млађе 
деце. (Eurostat, 2011, 55). Стопа изра-
зите стамбене депривације у Србији 
износи 16,4% и знатно је виша међу 
домаћинствима у ризику од сирома-
штва (27,4%). 

Стопе изразите стамбене деприва-
ције су изнад просека за појединце 
који живе у породицама са децом и 

ГРАФИКОН 3.21 Стопе изразите стамбене депривације према типу домаћинства, %
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повећавају се са бројем деце у дома-
ћинству. Додатно, стопе се не разли-
кују знатно у зависности од степена 
урбанизације и најниже су на средње 
насељеним подручјима. У густо насе-
љеним подручјима/градовима је очи-
то одлучујућа неадекватна величина/
структура стамбеног простора, а у 
слабо насељеним подручјима по свој 
прилици на стамбену депривацију де-
лује квалитет становања. 

У земљама ЕУ стопа изразите стам-
бене депривације 2012. године (5,1%) 
била је три пута нижа него у Србији, 
а нижа је и стопа у НЗЧ (12,7%). Не-
повољнији услови становања према 
овом критеријуму забележени су је-
дино у Румунији (22,8%). 

У погледу квалитета становања, 
у најнеповољнијој ситуацији су по-
јединци који живе у стамбеним про-
сторима без купатила и тоалета. 
Удео таквих домаћинстава у Србији је 
низак (4%). Анализа структурних ка-
рактеристика показује да су у односу 
на просек у знатно неповољнијем по-
ложају појединци који живе у дома-

ћинствима са двоје одраслих и троје 
и више деце (7,6%) и у једночланим 
домаћинствима (10,1%). Ови удели су 
двоструко, па и троструко виши за оне 
који су истовремено и у ризику од си-
ромаштва, тј. са ниским дохотком.

Удео појединаца који живе у ста-
ну без купатила и тоалета у Србији је 
изнад просека ЕУ (2,4%), али је знат-
но испод просека за НЗЧ (10,8%). У 
Румунији, преко трећине становника 
живи у оваквим стамбеним условима, 
а удео од преко 10% је забележен и у 
Бугарској, Летонији и Литванији. 

Поређења са земљама ЕУ у односу 
на овај индикатор потврђују да је у Ср-
бији неадекватна величина и структу-
ра стамбеног простора најзначајнији 
фактор изразите стамбене деприва-
ције. Врло висок удео појединаца који 
у појединим мање развијеним земља-
ма ЕУ живе у неадекватним стамбе-
ним условима додатно упозорава на 
важност немонетарних фактора жи-
вотног стандарда, као и на сложеност 
појма депривације.

ГРАФИКОН 3.22  Удео појединаца који живе у стану без купатила и тоалета, према типу 
домаћинства, укупно и у ризику од сиромаштва, %
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3.3.2. Економско оптерећење 
повезано са становањем 

Поред услова становања, на доступ-
ност и квалитет задовољења ове ва-
жне људске потребе утичу и трошко-
ви повезани са становањем. У повељи 
ЕУ о фундаменталним људским пра-
вима се и експлицитно наводи да се 
признаје и поштује право на помоћ 
за становање како би се обезбедила 
прихватљива егзистенција за оне који 
немају довољно средстава за живот 
(члан 34).9 

Димензија економског оптерећења 
повезаног са становањем се једним 
делом сагледава на основу објектив-
них показатеља, као што је удео ра-
сположивог дохотка који се издваја за 
трошкове становања и за станарину, а 
једним делом на основу перцепције 
у којој мери издвајања за ове намене 
представљају оптерећење за породич-
ни буџет. 

9 Charter of the Fundamental Rights of the 
European Union, Official Journal of the European 
Communities (2000/C 364/01).

У просеку се у Србији за трошкове 
становања издваја мало више од тре-
ћине расположивог дохотка. Разлике 
према типу домаћинства у погледу 
овог удела нису посебно велике, осим 
за самохране родитеље који близу 
половине свог дохотка потроше на 
становање. За појединце у ризику од 
сиромаштва удео ових расхода износи 
58,5%, више него двоструко у односу 
на оне чији је доходак изнад прага ри-
зика од сиромаштва (26,9%).

Поређења са земљама ЕУ показу-
ју да је удео расхода за становање у 
Србији висок, за десетак процентних 
поена виши од просека ЕУ и од про-
сека НЗЧ. Највиши удео ових расхода 
у 2012. години забележен је у Грчкој 
и Данској, које су уједно и једине зе-
мље са уделом преко 30%. Очито је да 
на удео расхода за становање утиче и 
различита политика цена у стамбеној 
сфери, заступљеност социјалног ста-
новања, али и општи ниво располо-
живог дохотка. 

Овако високо оптерећење буџета 
домаћинства трошковима станова-
ња, посебно у случају ниског дохотка, 

ГРАФИКОН 3.23  Удео расхода за становање у расположивом дохотку, према типу домаћинства, 
укупно и у ризику од сиромаштва, %
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потврђује потребу да се унапреди др-
жавна политика у сфери становања и 
да се размотри увођење посебног нов-
чаног давања – помоћи за становање, 
која у многим земљама представља 
значајан извор подршке за сирома-
шне (World Bank, 2013: 13).

Посебна компонента у оквиру ове 
димензије је субјективна перцепција 
оптерећености домаћинства тро-
шковима становања.10 Веома мали 
број грађана у Србији сматра да тро-
шкови становања не представљају оп-
терећење за породични буџет, а чак 
две трећине оцењује да ови трошкови 
представљају знатно оптерећење. Ова 
перцепција је у већој мери присутна 
међу појединцима који живе у до-
маћинствима са децом, и то најви-
ше у једнородитељским породицама 
(77,2%), што одговара и реално већем 
оптерећењу. Ризик од сиромаштва, од-
носно доходак испод прага ризика од 
сиромаштва очекивано интензивира 

10 У трошкове становања укључени су и издаци за плаћање 
комуналних услуга, редовно одржавање стана, отплата 
кредита за стан, станарина за закупце и сл.

осећај оптерећења, па се удео поједи-
наца који сматрају да трошкови ста-
новања представљају знатно оптере-
ћење за породични буџет повећава на 
преко 80%, а међу самохраним роди-
тељима на чак 86%. 

Иако је посреди субјективна пер-
цепција, она свакако има подлогу 
у реалности, имајући у виду раније 
изнет податак да је удео трошкова за 
становање у расположивом дохотку у 
Србији веома висок. 

3.3.3. Депривација повезана 
са стамбеним 
окружењем 

Ради потпунијег сагледавања стамбе-
не депривације, придодат је и аспект 
процене стамбеног окружења/краја у 
коме домаћинство живи. Укључива-
ње ове компоненте има смисла у дру-
штвима у којима социјална искључе-
ност не мора нужно да буде повезана 
са сиромаштвом и дохотком, већ је 
последица различитих облика дис-
криминације. Додатно, и релативно 

ГРАФИКОН 3.24  Знатно оптерећење буџета домаћинства трошковима становања, према типу 
домаћинства, укупно и у ризику од сиромаштва, %
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пристојан квалитет стамбеног просто-
ра не искључује депривацију уколико 
домаћинство живи у бучном, крими-
нализованом крају у коме је висок 
степен загађења животне средине. С 
друге стране, ова врста депривације 
не мора да погађа само поједине дру-
штвене слојеве, већ може да се одно-
си на читаве градове (Guio & Maquet, 
2007, 7). Отуда постоје одређене резер-
ве у смислу коришћења ових индика-
тора при анализи депривације (Fusco, 
Guio, & Marlier, 2013, 48).

У Србији, између 12% и 20% испита-
ника неповољно оцењује крај у коме 
живе. Приближно 12,7% сматра да 
бука из комшилука представља про-
блем, 18,7% оцењује да је животна 
средина у крају у коме живе загађе-
на, а чак 20,2% да у окружењу постоји 
ризик од криминала/насиља/ванда-
лизма. Важно је, међутим, нагласити 
да у погледу сва три индикатора ове 

димензије нема разлике између боље-
стојећих грађана и оних у ризику од 
сиромаштва.

У односу на просек ЕУ, па и на 
просек нових земаља чланица, ниво 
депривације повезан са стамбеним 
окружењем у Србији је нижи у погле-
ду буке, а знатно је виши у односу на 
друга два показатеља. Уочљиво је, ме-
ђутим, да у ЕУ постоји стратификација 
у овом погледу, која је посебно велика 
у развијеним земљама, док у Србији 
практично нема разлике у перцепци-
ји између испитаника чији је доходак 
испод и изнад прага ризика од сиро-
маштва. Забрињавајуће је колико је 
перцепција о криминалу и вандали-
зму изражена и колико је присутнија 
него у новим земљама чланицама, на 
пример, у којима је удео популације 
која сматра да има проблем те врсте 
двоструко нижи него у Србији. 

ГРАФИКОН 3.25  Стопа депривације повезане са крајем у којем домаћинство живи, укупно и у 
ризику од сиромаштва, у Србији 2013 и у ЕУ и НЗЧ, 2012, % 
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3.4. Субјективно сиромаштво и 
здравствена угроженост

3.4.1. Субјективно сиромаштво
Потпунија слика о сиромаштву и 
угрожености добија се на основу по-
датака о субјективном сиромаштву, 
што омогућава бољу идентификацију 
друштвених проблема и ефикасни-
ју евалуацију практичних полити-
ка (ОЕЦД, 2013а, 36-44). Субјективно 
сиромаштво се сагледава на основу 
индивидуалне процене о сопственом 
материјалном положају појединца/
домаћинства. Материјална ситуаци-
ја се или оцењује уз помоћ описне 
вишестепене скале или испитаници 
процењују колики им је минималан 
доходак потребан да би задовољили 
основне потребе. Према овом другом 
инструменту, угрожени су сви они 
чији су приходи недовољни да се до-

стигне праг субјективно дефинисаног 
минималног дохотка.

Приликом анализе података о су-
бјективном сиромаштву важно је да 
се има у виду да одговори варирају у 
зависности од карактеристика испи-
таника, њихових очекивања и аспи-
рација, нивоа дохотка и слично. Ис-
траживања показују да се, на пример, 
субјективан осећај сиромаштва поја-
чава код појединаца који су болесни 
или невољно незапослени, када су 
аспирације и очекивања испитаника 
веће од њихових тренутних могућно-
сти и када је доходак домаћинства на 
силазној путањи (Ravallion, 2011,14–
18). Додатно, у складу са адаптивним 
преференцијама, након што се навик-
ну на виши животни стандард, боље-
стојећи почињу строже да га оцењују, 
а у условима дуготрајног сиромаштва 

ГРАФИКОН 3.26  Субјективно сиромаштво – да ли је домаћинство у могућности да састави крај 
са крајем, %
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испитаници често прецењују свој по-
ложај у складу са смањеним очеки-
вањима (Boarini, Johansson, & Mira 
d’Ercole, 2006, 36) (Guio, 2009, 3). Нај-
зад, не треба заборавити и да се мате-
ријални положај готово увек процењу-
је у односу на неку референтну групу, 
суседе, на пример (Ravallion, 2011, 22).

Европска унија као индикатор су-
бјективног сиромаштва користи „(не)
могућност да се састави крај са кра-
јем“. У анкети је испитаницима по-
нуђено пет одговора, а сиромашнима 
се сматрају они који „тешко“ и „веома 
тешко“ састављају крај са крајем (Guio, 
Gordon, & Marlier, 2012, 37). Овај ин-
дикатор није укључен међу ставке на 
основу којих се процењује материјал-
на депривација, због превелике на-
глашености субјективне компоненте, 
али се сматра да је блиско повезан са 
концептом депривације (Guio, 2009, 6). 
За разлику од већине ставки МД, оце-
на колико тешко или лако домаћин-
ство саставља крај са крајем зависи у 
основи од текућег дохотка и омогућа-

ва да се на време открију трендови у 
кретању сиромаштва.11

Готово 2/3 појединаца у Србији 
живи у домаћинствима која тешко 
или веома тешко састављају крај са 
крајем. Када своју материјалну ситу-
ацију процењују они који су у ризику 
од сиромаштва, чак 85% испитаника 
се може сматрати угроженим према 
критеријуму субјективног сирома-
штва. По сопственој перцепцији, ме-
ђутим, врло тешко или тешко живи 
и више од половине појединаца са 
дохотком изнад прага ризика од сиро-
маштва (57,8%). 

Као што је већ указано, праг ризи-
ка од сиромаштва у Србији је низак и 
износи свега 13.680 динара по екви-
валентном одраслом месечно. Када 
имамо у виду да појединци који оце-
њују да врло тешко и тешко састављају 
крај са крајем живе у домаћинствима 
у којима је просечан еквивалентан 

11 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Material_deprivation_
statistics_-_early_result

ГРАФИКОН 3.27  Удео појединаца који живе у домаћинствима која тешко или веома тешко 
састављају крај са крајем, укупно, појединци са приходом изнад и испод 
прага ризика од сиромаштва, %
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доходак свега приближно 18 и 25 хи-
љада динара респективно, лако је об-
јашњиво како је могуће да знатан број 
оних који нису у ризику од сирома-
штва процењује да су сиромашни. 

Да би се одагнао осећај сиромаштва 
у Србији, еквивалентни доходак треба 
да буде знатно виши, преко 50 хиљада 
месечно, колико износи доходак оних 
који су се изјаснили да живе у дома-
ћинствима која прилично лако саста-
вљају крај са крајем. 

Субјективан осећај сиромаштва је 
изнадпросечно присутан међу по-
родицама са децом (65,7%), посебно 
међу једнородитељским породицама 
(77,7%) и породицама са двоје одра-
слих и троје и више издржаване деце 
(72,8%). Субјективно сиромаштво је 
изнад просека присутно и међу јед-
ночланим старачким домаћинствима 
(67,6%). Ова структура умногоме коре-
спондира са оном која описује изрази-
ту материјалну депривацију.

Слика која се добија када се тип 
домаћинства укрсти и са приходима 

осветљава да су међу онима који су 
у ризику од сиромаштва, према соп-
ственој перцепцији, у далеко најнепо-
вољнијем положају једнородитељске 
породице (91,5%) и двочлана дома-
ћинства у којима је бар један члан 
старији од 65 година (88,5%). 

У 2012. години, у већини земаља ЕУ 
највећи проценат испитаника је сма-
трао или да прилично лако саставља 
крај са крајем или са извесним те-
шкоћама. Највиши ниво субјективног 
сиромаштва, сличан ономе у Срби-
ји, забележен је још само у Бугарској 
(65,2%). У још једном броју НЗЧ више 
од половине грађана сматра да је си-
ромашно – у Мађарској, Летонији, Ру-
мунији и на Кипру.12 На другом крају 
су поједине скандинавске земље у ко-
јима је овај удео мањи од 7%.

У поређењу са другим земљама у 
којима је угроженост према критери-
јуму материјалне депривације висо-
ка, субјективно сиромаштво у Србији 

12 Ibid.

ГРАФИКОН 3.28  Појединци који живе у домаћинствима која тешко или веома тешко 
састављају крај са крајем, према типу домаћинства, %
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је унеколико прецењено. Висок ниво 
субјективног сиромаштва је после 
2000. године био присутан и у другим 
земљама бивше Југославије (Матко-
вић, 2006), што је делимично резултат 
феномена „дохотка и стандарда на 
силазној путањи“. Према налазима 
анкете EU-SILC 2012. године, чак и у 
Хрватској, у којој је степен угрожено-
сти знатно нижи према критеријуми-
ма као што су ризик од сиромаштва и 
изразита материјална депривација, 
55,4% грађана сматра да тешко или 
веома тешко саставља крај са крајем. 
Сасвим је јасно да националне и кул-
турне разлике и специфичности утичу 
на перцепцију сиромаштва и благо-
стања, што знатно смањује могућност 
квалитетних међународних поређења 
(Guio, 2009, 6) (OECD, 2013a, 53). 

3.4.2. Здравствени аспект
Нарушено здравље представља важну 
компоненту свеукупне депривације 
још од времена настајања овог кон-
цепта (Townsend, 1979). Здравствени 
аспект је укључен у поглавље о мате-
ријалној депривацији и субјективном 

сиромаштву и ради бољег разумевања 
ових феномена, а имајући у виду да 
здравствено стање испитаника сна-
жно утиче на њихове перцепције и 
субјективне процене (Boarini & Mira 
d’Ercole, 2006, 39). 

У популацији старијој од 18 година 
сваки пети грађанин Србије оцењује 
да је његово здравствено стање лоше 
(17,2%) или веома лоше (4,2%). У скла-
ду са реалном здравственом ситуаци-
јом, перцепција је неповољнија међу 
старијима од 65 година (лоше 40,9%, 
веома лоше 12,4%). Као што се може 
видети и на Графикону 3.30, жене сво-
је здравствено стање оцењују непо-
вољније него мушкарци. 

У односу на европски просек, дво-
струко већи удео грађана Србије непо-
вољно оцењује своје здравствено ста-
ње, а виши удео забележен је једино у 
Хрватској (чак 25,8%). Грађани земаља 
нових чланица ЕУ неповољније оце-
њују своје здравствено стање од про-
сека, осим у Румунији. 

Неповољније процене здравственог 
стања у појединим земљама свака-
ко су резултат објективне ситуације, 
која се јасно уочава на основу подата-

ГРАФИКОН 3.29  Удео појединаца који живе у домаћинствима која тешко или веома тешко 
састављају крај са крајем у изабраним земљама ЕУ, 2012, %

0 10 20 30 40 50 60 70

Бугарска

Кипар

Хрватска

Летонија

Мађарска

Румунија

Финска

Шведска

Тешко Веома тешко



Гордана Матковић 69

ка о морбидитету или о очекиваном 
трајању живота, али се део разлика 
у перцепцији свакако дугује и кул-
турним и националним специфич-
ностима (Baert & de Norre, 2009; Israel 
& Spannagel, 2013) (OECD, 2013, 40). 
Такође, у појединим земљама је при-
сутно изразитије старење становни-
штва, што подразумева потенцијално 
већи број и удео испитаника који се 
неповољно изјашњавају о свом здрав-
ственом статусу. У мање развијеним 
земљама, и на објективно стање и на 
субјективне процене утиче и недовољ-
на доступност и/или неефикасност 
услуга здравствене заштите.

И у ЕУ жене неповољније оцењују 
своје здравствено стање, што је пре 
свега резултат чињенице да жене 
дуже живе, те да, пропорционално по-
сматрано, већи део свог живота прово-
де са здравственим тешкоћама. 

Упркос субјективности, доказано је 
да су индикатори који се заснивају на 
перцепцији здравственог стања зна-
чајни за процену коришћења здрав-
ствених услуга, као и за процену мор-
талитета у будућности (OECD, 2013, 
40).

ГРАФИКОН 3.30  Удео грађана који неповољно оцењују своје здравствено стање, Србија 18+, 
65+, жене 2013, и ЕУ 18+, жене 2012, %
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4.1. Увод 

Опште је познато да је запослење је-
дан од кључних фактора у спречава-
њу сиромаштва и омогућавању си-
ромашним домаћинствима да изађу 
из сиромаштва (ILO 2005; OECD 1998, 
2004). Европска комисија (European 
Commission 2010) истиче да је «неза-
посленост главни узрок сиромаштва 
особа радног узраста» па је «налаже-
ње посла најсигурнији пут изласка из 
сиромаштва за оне који могу да раде”.

Погоршање стања на тржишту рада 
у многим европским земљама у пе-
риоду економске кризе, које се мани-
фестовало кроз пад запослености и 
раст незапослености и неактивности, 
утицалo je на раст сиромаштва. То је 
због тога што је, тржиште рада главни 
канал преко кога се ефекти економ-
ског раста или пада трансферишу на 
сиромашне слојеве становништва, бу-
дући да је доходак од рада најчешће 
најважнији или једини извор њиховог 
дохотка. Веза између стопе запосле-
ности и стопе ризика од сиромаштва 
постала је јача у периоду кризе у од-
носу на претходни период економског 
раста. Пре економске кризе користи 
од раста запослености нису нужно 
имали сиромашни, међутим, губи-
так посла током кризе је узроковао да 
многи постану сиромашни (Horemans 
and Marx, 2013). 

Слаби резултати постигнути у сма-
њењу сиромаштва у годинама еко-
номског раста током 2000-тих делом 
се могу објаснити тиме што није до-
шло до смањења броја домаћинста-
ва без запослених чланова упро-
кос расту стопе запослености у ЕУ 
(Vandenbroucke and Vleminckx 2011; 
Cantillon 2011).

Питање алоцирања рада међу чла-
новима домаћинства до данас није до-
било адекватну пажњу истраживача и 
креатора економске политике. Фокус 
анализе односио се искључиво на ста-
тус појединца на тржишту рада, иако 

већина лица радног узраста живи са 
другим одраслима и децом у дома-
ћинству, са којима деле доходак oд 
свог рада. Домаћинства у којима нико 
од чланова не ради постала су пред-
мет већег интересовања са почетком 
економске рецесије и са растом неза-
послености. Анализа активности ове 
категорије домаћинстава омогућава 
сагледавање незапослености лица у 
контексту економског статуса других 
одраслих чланова домаћинства (од 
незапослених до различитих катего-
рија неактивних чланова, као што су 
домаћице, неспособни за рад због ин-
валидитета или бриге о болеснима, 
старима, деци и сл.). 

У већини земаља ЕУ тек нешто 
више од половине лица која живе у 
оваквим домаћинствима је сирома-
шно или депривирано (de Graf Zijl and 
Nolan 2011), што показује да сирома-
штво и незапосленост чланова дома-
ћинства не морају нужно бити високо 
корелисани. Подстицаји за налажење 
посла могу имати веома важну улогу 
у разумевању карактеристика ова-
квих домаћинстава, поред величине 
и састава домаћинства, образовања 
одраслих чланова и других каракте-
ристика. Ипак, домаћинства у којима 
нема запослених чланова могу бити 
суочена са озбиљним обликом искљу-
чености са тржишта рада, а угрожене 
групе најчешће су дугорочно незапо-
слени, особе са инвалидитетом, само-
храни родитељи и деца. 

Иако запослење пружа најбољу за-
штиту од сиромаштва, оно није увек 
гаранција бољег благостања или из-
ласка из сиромаштва. Тако постоје 
два различита аспекта везе између 
запослености и сиромаштва: дома-
ћинства без запослених чланова и си-
ромаштво запослених. У овом погла-
вљу биће анализирана оба аспекта. 
Домаћинства без запослених чланова 
анализираћемо на основу индикатора 
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„домаћинства са веома ниским ин-
тензитетом рада“, док ће сиромаштво 
запослених бити приказано индика-
тором „стопа ризика од сиромаштва 
оних који раде (запослених)“. Као што 
се може наслутити, први индикатор 
се односи на домаћинство, а други на 
појединца. 

Значај првог индикатора, „дома-
ћинства са веома ниским интензите-
том рада“, јесте у томе што омогућава 
да се рад анализира на нивоу дома-
ћинства, пошто благостање појединца 
не зависи само од његове активности 
и интензитета рада, већ и од активно-
сти и интензитета рада других члано-
ва домаћинства радног узраста, буду-
ћи да се доходак домаћинства дели 
међу члановима. Родитељи управљају 
својим временом, алоцирајући га на 
плаћени и неплаћени рад у домаћин-
ству (брига о деци, старима, болесни-
ма, кућни послови и сл.) како би пове-
ћали благостање своје породице.

Интензитет рада чланова домаћин-
ства представља однос броја месеци 
у којима су чланови домаћинства 
радног узраста (18-59 година, изузев 
студената старости од 18-24 године) 
радили током референтне године и 
хипотетичког броја месеци у којима 
су ти чланови домаћинства могли ра-
дити (Eurostat, 2014). За лица која су 
радила непуно радно време, процењу-
је се еквивалент броја месеци пуног 
радног времена на основу њиховог 
уобичајеног броја часова рада у време 
анкетирања. Индикатор интензитета 
рада чланова домаћинства израчуна-
ва се за домаћинства са најмање јед-
ним чланом радног узраста. Полази 
се од претпоставке да су сви чланови 
радног узраста подједнако располо-
живи за рад. Деци се додељује вред-
ност овог индикатора који је добијен 
на основу интензитета рада чланова 
радног узраста. Чланови домаћинства 
старости 60 и више година се не укљу-
чују у обрачун, према дефиницији, 
чак и ако су радили у референтном 

периоду. Из обрачуна се такође искљу-
чују издржавана деца, тј. студенти од 
18 до 24 године старости. 

Лица која живе у домаћинствима 
са веома ниским интензитетом рада 
су сва лица старости 0-59 година која 
живе у домаћинствима у којима су 
чланови радног узраста радили мање 
од 20% укупног броја месеци у којима 
су могли радити током референтног 
периода. Референтни период се одно-
си на 12 месеци у години која претхо-
ди години анкетирања.

Остале категорије интензивности 
рада су следеће: ниска (од 20% до 
мање од 45%), средња (од 45% до 55%), 
висока (преко 55% до 85%) и веома ви-
сока (преко 85% до 100%). Ове катего-
рије можемо представити на примеру 
двочланог домаћинства. Домаћин-
ство са веома ниским интензитетом 
рада је домаћинство у коме ниједан 
члан радног узраста не ради или је-
дан члан ради један дан недељно под 
претпоставком да је пуно радно време 
40 сати недељно. Уколико један члан 
ради скраћено радно време током 
целе године (нпр. 20 сати недељно), а 
други скраћено радно време пола го-
дине, домаћинство има низак интен-
зитет рада. Уколико један члан ради 
пуно радно време, а други је неакти-
ван, или ако оба члана раде скраћено 
радно време, реч је о домаћинству са 
средњим интензитетом рада. Уколико 
један члан ради пуно радно време, а 
други скраћено, домаћинство има ви-
сок интензитет рада. На крају, ако оба 
члана раде пуно радно време, дома-
ћинство има веома висок интензитет 
рада.

Горња граница од 20% за дефини-
сање домаћинстава са веома ниским 
интензитетом рада је изабрана како 
би се обухватила лица која раде толи-
ко мало да по том основу тешко могу 
обезбедити средства за пристојан жи-
вотни стандард. Поред тога, ова грани-
ца донекле омогућује поређење са до-
маћинствима без запослених чланова 
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на основу Анкете о радној снази (АРС), 
иако се индикатори односе на друга-
чији референтни период (European 
Commision, 2011).1 

Проценат лица која живе у дома-
ћинствима са веома ниским интензи-
тетом рада је једна од три компонен-
те основног индикатора за праћење 
спровођења стратегије Европа 2020 
„стопа ризика од сиромаштва или со-
цијалне искључености“. Искљученост 
са тржишта рада кључни је узрок со-
цијалне искључености. Знатан део 
ових лица зависе од социјалне помо-
ћи; њихов контакт са тржиштем рада 
је спорадичан, а приступ здравстве-
ним, образовним и културним услуга-
ма отежан (Еurostat, 2013).

Други индикатор који ће бити пред-
мет анализе је „стопа ризика од сиро-
маштва оних који раде (запослених)“. 
Овим индикатором мери се колико је 
рад ефикасно средство у борби про-
тив сиромаштва. Лица која раде имају 
свакако мању стопу ризика од сирома-
штва од лица која не раде. Међутим, 
значајан проценат сиромашних живи 
у домаћинствима у којима најмање 

1 Референтни период у АРС су последње четири недеље 
које претходе недељи анкетирања, док је у EU-SILC-у то 
12 месеци у години која претходи години анкетирања.

један одрасли члан домаћинства ради 
(Bardone and Guio, 2005). Оваква си-
туација је утицала да ЕУ уврсти овај 
индикатор међу остале индикаторе 
социјалне укључености 2003. године. 

Стопа ризика од сиромаштва лица 
која раде (запослених) представља 
проценат оних који раде (у укупној 
популацији), а имају еквивалентни 
доходак мањи од 60% медијане екви-
валентног дохотка (Eurostat, 2014). 
Лица која раде су сва лица која су 
радила више од шест месеци у рефе-
рентној години.

У овом поглављу биће приказани 
услови рада и интензитет рада чла-
нова домаћинства на основу EU-SILC 
скупа индикатора, профил лица која 
живе у домаћинствима са веома ни-
ским интензитетом рада, као и про-
фил лица која раде а изложена су 
ризику од сиромаштва. Такође ће се 
анализирати профил лица која живе 
у домаћинствима са веома ниским 
интензитетом рада и истовремено су 
изложена ризику од сиромаштва, као 
и профил лица која живе у домаћин-
ствима са веома ниским интензите-
том рада и истовремено су изразито 
материјално депривирана.

4.2. Услови рада и интензитет рада 
чланова домаћинства

4.2.1. Услови рада
У оквиру скупа EU-SILC индикатора 
који се односе на услове рада, прво 
ћемо приказати структуру становни-
штва према статусу на тржишту рада, 
занимању и дужини радног времена, 
а затим и профил лица која живе у 
домаћинствима са веома ниским ин-
тензитетом рада.

Први индикатор односи се на струк-
туру становништва према најчешћем 

статусу на тржишту рада и доходним 
групама. На Графикону 4.1 је при-
казана структура укупног становни-
штва радног узраста (18-64 године) и 
становништва радног узраста чији је 
еквивалентни доходак мањи од 60% 
медијане укупног еквивалентног до-
хотка (лица у ризику од сиромаштва) 
према најчешћем статусу на тржишту 
рада. Најчешћи статус на тржишту 
рада је статус лица на тржишту рада 
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који је трајао дуже од 6 месеци у годи-
ни која претходи години анкетирања. 
Одређује се на основу самодеклариса-
ња испитаника и због тога не одговара 
стандардној дефиницији Међународ-
не организације рада (МОР) (Eurostat, 
2014). 

Субјективна слика стања на тржи-
шту рада указује на веома ниску рад-
ну активност становништва радног 
узраста у Србији. Према подацима 
EU-SILC-а, свако друго лице радног уз-
раста (18-64 година) је било запослено 
у 2012. години (50%), док je 21,7% ста-
новништва радног узраста било неза-
послено. У оквиру неактивних лица, 

пензионери су чинили 11,8%, а остали 
неактивни 16,1%.2 

Разлике у структури становништва 
према субјективном статусу на тржи-
шту рада између EU-SILC-а и АРС-а, 
иако постоје, нису велике. Оне поти-
чу, поред осталог, из чињенице да је у 
EU-SILC-у у питању радни статус који 
је трајао дуже од 6 месеци у 2012. (Та-
бела 4-1), а у АРС-у тренутни радни 
статус у недељи анкетирања (април, 
октобар 2012). 

Напомена: Према EU-SILC-у, подаци 
се односе на радни статус који је тра-
јао дуже од 6 месеци у 2012, а према 
АРС на тренутни радни статус у неде-
љи анкетирања (април, октобар, 2012).

2 Оваква субјективна слика радне активности становни-
штва на основу самодекларисања испитаника свакако 
одступа од стварне, „објективне“ слике на основу дефи-
ниције МОР-а. Самодекларисање испитаника о статусу 
на тржишту рада, у условима великог учешћа неформал-
но запослених у укупној запослености (према подацима 
АРС 17,5% у 2012), прецењује незапосленост и неактив-
ност (Крстић, 2014), јер се многи испитаници који су 
повремено активни у неформалном сектору осећају као 
незапослени или неактивни, а не као запослени, како би 
били дефинисани према МОР.

ГРАФИКОН 4.1  Структура укупног становништа и становништва у ризику од сиромаштва према 
најчешћем статусу на тржишту рада (18-64), %
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Међу популацијом у ризику од си-
ромаштва, највеће учешће имају не-
запослени од чак 43,2%, који чине 
21,7% становништва радног узраста. 
Посебно забрињава податак да је ско-
ро трећина лица у ризику од сирома-
штва запослена (29,9%) -19,9% чине 
самозапослени, а 9,9% запослени код 
послодавца. Знатно веће учешће са-

мозапослених у популацији изложе-
ној ризику од сиромаштва у односу 
на запослене код послодавца, иако је 
број запослених код послодавца три 
пута већи у односу на број самозапо-
слених, може се објаснити тиме што је 
већина самозапослених неформално 
запослена са знатно нижим зарада-
ма у односу на формално запослене 

ГРАФИКОН 4.2  Структура укупног становништа и становништва у ризику од сиромаштва према 
занимању (18 и више година), %
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ТАБЕЛА 4-1  Структура укупног становништва (15 и више година) према субјективном статусу 
на тржишту рада према подацима EU-SILC и АРС, 2012, %

 EU-SILC АРС 

Активни 55,3 50,3

Запослени 38,7 32,2

Незапослени 16,6 18,1

Неактивни 44,4 49,7

Пензионери 25,9 30,4

Остали неактивни 18,5 19,3

ИЗВОР: РЗС.
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(Krstić and Schneider, 2014). У следећем 
делу овог поглавља детаљније ћемо 
анализирати стопу ризика од сирома-
штва запослених.

Следећа два индикатора односе се 
на структуру становништва старости 
18 и више година према занимању и 
дужини радног времена. 

Велики део популације има зани-
мања која или не захтевају посебне 
квалификације или захтевају веома 
ниске квалификације. Приближно 
половина популације (18 и више го-
дина) има таква занимања, укључују-
ћи и квалификоване пољопривредне 
раднике (49,2%). Лица са овим зани-
мањима имају надпросечни ризик 
од сиромаштва, будући да су њихова 
учешћа у популацији која је у ризи-
ку од сиромаштва већа од учешћа у 
укупној популацији (Графикон 4.2). 
То су основна/једноставна занимања, 
занатлије и сродни радници, као и 
квалификовани радници у пољопри-
вреди, код којих је ова разлика нај-
већа. Са друге стране, међу лицима у 
ризику од сиромаштва веома је мало 
оних са високостручним занимањем 

(2,2% законодавци, функционери и 
менаџери; 3% стручњаци). На основу 
овог поређења двеју структура станов-
ништва можемо закључити да постоји 
негативна корелација између нивоа 
квалификација, односно нивоа обра-
зовања и ризика од сиромаштва. 

Последњих петнаестак година ин-
тензивирана су истраживања посве-
ћена радном времену, која се односе 
на утицај које оно има на здравље 
и животни стандард становништва 
(Spurgeon, 2003), као и на породични 
и друштвени живот (Messenger, 2004). 
Мерење часова рада и праћење крета-
ња радног времена, посебно по поје-
диним карактеристикама запослених, 
има велики значај за праћење услова 
рада и живота запослених, као и за 
анализирање општег нивоа економ-
ског и социјалног развоја (ILO, 2009). 

На Графикону 4.3 приказана је 
структура укупног становништва и 
становништва изложеног ризику од 
сиромаштва према дужини радног 
времена.

Веома мали проценат запослених 
у Србији ради непуно радно време 

ГРАФИКОН 4.3  Структура укупног становништа и становништва у ризику од сиромаштва према 
дужини радног времена и полу (18 и више година), %

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Пуно радно 
време

Скраћено 
радно време

Пуно радно 
време

Скраћено 
радно време

Пуно радно 
време

Скраћено 
радно време

Жене Мушкарци Укупно

Испод 60% медијалног еквивалнетног прихода Укупно



Горана Крстић 79

(мање од 36 часова). Учешће запосле-
них са непуним радним временом 
у укупној популацији (18 и више го-
дина) износи 7,1%. Међутим, учешће 
ових лица у популацији изложеној 
ризику од сиромаштва је знатно веће 
(17,6%), што указује да су запослени 
са непуним радним временом више 
изложени ризику од сиромаштва него 
они са пуним радним временом, о 
чему ће више бити речи у следећем 
делу овог поглавља. 

Земље Европске уније имају у про-
секу знатно веће учешће запослених 
са непуним радним временом у укуп-
ној популацији (17,3%), док нове чла-
нице имају знатно мање учешће ових 
лица у односу на Србију (5,9%). Разли-
ка учешћа запослених са непуним 
радним временом у укупној попула-
цији и популацији изложеној ризику 
од сиромаштва је на приближном ни-
воу као у Србији (око 10 процентних 
поена за ЕУ28 и 11 процентних поена 
за НЗЧ).3 

Посматрано по полу, жене чешће 
раде непуно радно време у односу на 
мушкарце (8,2% према 6,3%) и у знат-
но су лошијем положају од мушкара-
ца, пошто је учешће жена у популаци-
ји изложеној ризику од сиромаштва 
знатно веће од учешћа мушкараца 
(24,1% према 13,8%). 

Иако непуно радно време даје већу 
могућност за баланс између послов-
ног живота и породичних обавеза, 
што је утицало да све већи број жена 
пређе из статуса неактивности у ста-
тус запослености с непуним радним 
временом, потребно је истаћи и не-
гативне ефекте запошљавања са не-
пуним радним временом. Најчешће 
су то послови са мањим зарадама по 
часу, знатно мањом правном и соци-
јалном заштитом запослених и огра-
ниченим могућностима за напредо-
вање и обуку (OECD, 2010). Међутим, 

3 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_lvhl04&lang=en

не треба заборавити да рад са непу-
ним радним временом (број сати рада 
на основном и додатном послу мањи 
од 36) није увек добровољан избор, 
будући да би 29,6% радника у Србији, 
према подацима EU-SILC-а, желело да 
ради пуно радно време. 

4.2.2. Интензитет рада 
чланова домаћинства

У Србији, 18,2% или 975 хиљада лица 
старости до 60 година живи у дома-
ћинствима са веома ниским интен-
зитетом рада. У односу на укупно 
становништво, тај проценат је нешто 
мањи и износи 13,6%. Већина њих 
(3/4) је истовремено изложена ризику 
од сиромаштва и/или је изразито ма-
теријално депривирана, што не изне-
нађује будући да је рад и интензитет 
рада основни предуслов вишег дохот-
ка и бољег животног стандарда. Ста-
новништво које је изложено комбина-
цији ова три ризика и њихов профил 
биће анализирани у поглављу 5.

Србију карактерише веома ниска 
интензивност рада чланова домаћин-
ства, са знатно већим учешћем лица 
у овим домаћинствима од европског 
просека. Проценат лица (старости до 
60 година) која живе у домаћинстви-
ма са веома ниским интензитетом 
рада у Србији (18,2%) је знатно већи 
од просечне вредности овог индикато-
ра како за 28 земаља ЕУ (10,5%), тако 
и за нове чланице (8,2%). У поређењу 
са појединачним земљама ЕУ, једино 
је Ирска имала већи проценат лица 
која живе у домаћинствима са веома 
ниским интензитетом рада (23,4%) од 
Србије. После Ирске, земље са најве-
ћим процентом ових лица су Хрватска 
(16,2%) и Шпанија (14,3%).4

Деца су исподпросечно угрожена, 
јер већи проценат деце живи са роди-
тељима који раде, него са родитељи-

4 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_lvhl11&lang=en преузето 5.10.2014.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl04&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl04&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl11&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl11&lang=en
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ма који не раде или раде веома мало. 
Одрасли имају већи ризик да живе 
у домаћинствима са веома ниским 
интензитетом рада од укупне попу-
лације са децом (18,8% према 18,2%), 
као и у скоро свим земљама ЕУ.5 Ме-
ђутим, чињеница да 16% деце живи 
у домаћинствима у којима ниједан 
члан радног узраста не ради или ради 
веома мало указује на озбиљне соци-
јалне и економске ризике са којима 
они могу бити суочени током живота. 
Многе студије показују да деца која 
одрастају у условима сиромаштва и 
социјалне искључености имају мање 
шансе да достигну децу имућнијих 
родитеља, како у нивоу образовања, 
тако и касније током живота у нивоу 
зарада, као и да се та разлика време-
ном повећава (Sparkes and Glennester, 
2002).

Проценат младих (18-24 године) 
који живе у домаћинствима са вео-

5 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_lvhl11&lang=en преузето 10.10.2014.

ма ниским интензитетом рада је та-
кође исподпросечан (15,8%) и веома 
је близак проценту деце, док је удео 
лица старости од 25-34 године нешто 
већи (16,6%). Проценат лица која живе 
у домаћинствима са веома ниским 
интензитетом рада се даље смању-
је са годинама старости, да би после 
35-44 године почео да расте. Највећи 
проценат лица је међу најстаријима 
радног узраста (55-59 година); скоро 
трећина њих живи у домаћинствима 
са веома ниским интензитетом рада. 
Овакво кретање процента лица која 
живе у домаћинствима са веома ни-
ским интензитетом рада у складу је са 
кретањем криве стопе запослености 
по старости, која достиже врхунац у 
старосној групи 35-44 године и даље 
нагло опада. У другим европским зе-
мљама овај врхунац се достиже у ста-
росној групи 45-49 година и остаје на 
веома високом нивоу и у старијој доби 
(Arias and Paramo 2013). 

ГРАФИКОН 4.4  Проценат лица (0-59 година) која живе у домаћинствима са веома ниским 
интензитетом рада у Србији, ЕУ и земљама ЕУ са највећим процентом ових 
лица, 2012
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Разлике по полу нису изражене 
на нивоу укупне популације (18,5% 
жене и 17,8% мушкарци), већ када их 
посматрамо према старосним група-
ма. Млађи мушкарци (18-44 године) 
и старије жене (45-59 година) имају 
већи ризик да живе у домаћинствима 
са веома ниским интензитетом рада. 
Старије жене су угроженије од мушка-
раца делимично због тога што се ра-
није пензионишу и постају неактивне. 

Уколико посматрамо структуру 
лица која живе у домаћинствима са 
веома ниским интензитетом рада 
према старости, деца чине 20,6%, мла-
ди (18-24 године) 9,5%, а лица старо-
сти од 25 до 59 година 69,9%. Посма-
трано по полу, приближно је једнако 
учешће мушкараца и жена (49,3% 
према 50,7% респективно).

Знатно већи ризик да живе у дома-
ћинствима са веома ниским интензи-

ГРАФИКОН 4.5  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом рада 
по старости и полу и укупна стопа запослености по старости
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ТАБЕЛА 4-2  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом рада 
према типу домаћинства (0-59 година)

Укупно 18,2

Сва домаћинства без издржаване деце 25,1

Једночлано домаћинство 40,3

Две одрасле особе без издржаване деце 31,8

Три или више одраслих особа без издржаване деце 18,7

Сва домаћинства са издржаваном децом 14,9

Једна одрасла особа са издржаваном децом 38,9

Две одрасле особе са једним издржаваним дететом 15,3

Две одрасле особе са двоје издржаване деце 10,0

Две одрасле особе са троје и више издржаване деце 20,5

Три или више одраслих особа са издржаваном децом 14,0
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тетом рада имају лица из домаћинста-
ва без издржаване деце (Табела 4-2) у 
односу на лица из домаћинстава са 
издржаваном децом (25,1% према 
14,9% респективно). То је у складу са 
претходним налазом да је проценат 
деце која живе у овим домаћинстви-
ма исподпросечан. 

Повећање броја одраслих у дома-
ћинству, смањује шансе да лица живе 
у домаћинствима са веома ниским 
интензитетом рада, јер се повећава 
број потенцијално расположивих чла-
нова за рад. Ово се јасно уочава било 
да је реч о домаћинствима са издржа-
ваном децом или домаћинствима без 
издржаване деце. Тако једна одрасла 
особа без деце или са децом има нај-
већи ризик да живи у оваквим дома-
ћинствима, јер интензивност рада та-
квог домаћинства зависи искључиво 
од тог одраслог члана. Ризик таквих 
домаћинстава износи 40,3% и 38,9% 
респективно и он се даље смањује са 
повећањем броја одраслих у дома-
ћинству. Најмањи ризик имају дома-

ћинства са двоје одраслих и двоје деце 
и он износи 10%.

И у 28 земаља Европске уније, вео-
ма низак интензитет рада најчешћи је 
у домаћинствима са једном одраслом 
особом са издржаваном децом и јед-
ночланим домаћинствима (28,7% и 
23,8% респективно), док домаћинства 
са две одрасле особе и једним издржа-
ваним дететом имају најмању стопу 
(5,5%).

Посматрано по квинитилима до-
хотка, проценат лица која живе у 
домаћинствима са веома ниским 
интензитетом рада опада са растом 
еквивалентног дохотка, што је очеки-
вано, јер је низак еквивалентни до-
ходак последица ниског интензитета 
рада чланова домаћинства, а висок 
еквивалентни доходак резултат веће 
радне интензивности чланова дома-
ћинства. То је приказано на Графико-
ну 4.6, где медијални еквивалентни 
доходак опада са смањењем радне 
интензивности чланова домаћинства.

Пензионери и незапослени имају 
највећи ризик да живе у домаћин-

ГРАФИКОН 4.6  Медијана еквивалентног дохотка према радној интензивности чланова 
домаћинства, РСД

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

Веома висок Висок Средњи Низак Веома низак



Горана Крстић 83

ствима са веома ниским интензите-
том рада, а запослени најмањи ри-
зик да живе у овим домаћинствима 
(Графикон 4.7). Проценат запослених 
лица која живе у домаћинствима са 
веома ниским интензитетом рада је 
такорећи занемарљив (0,6%) и износи 
1,4% за самозапослене и 0,3% за запо-
слене код послодавца, што је превас-
ходно резултат чињенице да веома 
мали проценат запослених у Србији 
ради непуно радно време (7,1%). Са 
друге стране, приближно сваки други 
пензионер и сваки други незапосле-
ни живи у домаћинствима са веома 
ниским интензитетом рада (51,7% и 
48,7% респективно). 

Овако висок ризик пензионера и 
незапослених да припадају дома-
ћинствима са веома ниским интен-
зитетом рада, може се објаснити ве-
ликим учешћем ових категорија у 
становништву радног узраста, као што 
показује Графикон 4.1. Остали неак-
тивни, изузев пензионера, као што су 
студенти, домаћице, неспособни за 

рад због инвалидности и сл., такође 
имају надпросечан ризик да живе у 
домаћинствима са веома ниским ин-
тензитетом рада, пошто приближно 
свако четврто неактивно лице живи у 
оваквим домаћинствима (24,7% у од-
носу на просечну вредност од 18,9%). 
То даље значи да три од четири не-
активна лица, изузев пензионера, не 
живи у домаћинствима са веома ни-
ским интензитетом рада, јер живе са 
најмање још једним одраслим чланом 
који ради. 

Посматрано по полу, највећи ризик 
да живе у домаћинствима са веома 
ниским интензитетом рада имају не-
запослени мушкарци (54,5%), као и 
жене пензионери (55,2%), што је оче-
кивано, јер је већи проценат жена 
старости испод 60 година у пензији у 
односу на проценат мушкараца због 
правила пензионисања. Посматра-
но по годинама старости, проценат 
лица која не раде и припадају дома-
ћинствима са веома ниским интензи-
тетом рада се повећава са годинама 

ГРАФИКОН 4.7  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом рада 
према најчешћем статусу на тржишту рада и полу (18-59 година)

0 10 20 30 40 50 60

Запослени код послодавца

Самозапослени

Незапослени

Пензионери

Остали неактивни

Укупно

Жене Мушкарци Укупно



Услови рада и интензитет рада чланова домаћинства 84

старости: од 19,3% младих до 53,5% 
најстаријих лица (55-59 година).

На Графикону 4.8 приказана је 
структура лица која живе у домаћин-
ствима са веома ниским интензи-
тетом рада према њиховом радном 
статусу. Преко 90% чине лица која не 
раде, при чему је највеће учешће не-
запослених од 60,4%, док запослени 
чине тек 1,6% ових лица. 

Високој стопи ниског интензитета 
рада чланова домаћинства у Срби-
ји допринела је висока неактивност 
становништва радног узраста, као и 
то да низак проценат таквих лица 
живи са другим одраслима који раде. 
Србија има највеће учешће лица која 
не раде, посебно незапослених, у ста-
новништву радног узраста у поређе-
њу са земљама ЕУ. На Графикону 4.9 
приказане су три земље са највећим 
процентом лица која живе у дома-
ћинствима са веома ниским интензи-
тетом рада (Ирска, Грчка и Хрватска) 
и три земље са најмањим процентом 
ових лица (Шведска, Луксембург и Ре-
публика Чешка). Видимо да земље са 

најмањим процентом ових лица има-
ју најмање учешће лица која не раде у 
становништву радног узраста. 

У Србији мањи проценат лица која 
не раде, живи са најмање још једним 
одраслим чланом који ради у одно-
су на земље ЕУ (Графикон 4.10) које 
имају највеће учешће лица у дома-
ћинствима веома ниског интензите-
та рада, изузев Ирске (59,8% у Србији 
према 62,1% у Грчкој и 63,9% у Хрват-
ској). 

Потребно је напоменути да се рад-
ни узраст код овог индикатора дефи-
нише тако да обухвата лица старости 
од 18 до 59 година, полазећи од прет-
поставке да у многим земљама зна-
чајан део становништва, а у неким 
земљама доминантан део престаје 
да ради и одлази у пензију пре навр-
шених 60 година. Имајући у виду да 
све већи број радника наставља да 
ради и после 60. године, због проме-
на везаних за услове пензионисања у 
земљама ЕУ, повећање горње границе 
радног узраста на 64 године свакако 
да би било оправдано. Тада би радни 

ГРАФИКОН 4.8  Структура лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом рада 
према радном статусу, %
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узраст овог индикатора био усклађен 
са стандардном дефиницијом радног 
узраста, као и са циљем стратегије 
Европа 2020 који се односи на запо-
сленост становништва од 20 до 64 го-
дине (Ward and Ozdemir 2013).

Лица вишег нивоа образовања има-
ју мање шансе да живе у домаћин-
ствима са веома ниским интензите-
том рада, јер је виши ниво образовања 
негативно корелисан са незапослено-
шћу и неактивношћу. Ризик да лице 
припада овим домаћинствима опада 

ГРАФИКОН 4.9  Проценат лица која не раде у становништву радног узраста (18-64 године) у 
Србији и појединим земљама ЕУ, 2012.
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ГРАФИКОН 4.10  Проценат лица која не раде (18-59 година) и живе са одраслим члановима 
који раде у Србији и појединим земљама ЕУ, 2012
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са повећањем нивоа образовања: са 
29,6% за лица са незавршеном или 
завршеном основном школом, пре-
ко 17,8% за лица са средњим нивоом 
образовања, на 8,9% за лица са висо-
ким образовањем (Графикон 4.11). 
У поређењу са просеком 28 земаља 
Европске уније, релативни положај 
лица са најнижим нивоом образова-
ња у односу на просек популације је 
бољи у Србији, а релативни положај 
лица са највишим нивоом образова-
ња је лошији.6

Посматрано по полу, мушкарци и 
жене највишег и најнижег образов-
ног профила имају приближно исте 
шансе да живе у домаћинствима са 
веома ниским интензитетом рада, док 
су жене са средњим нивоом образова-
ња у нешто лошијем положају од му-
шкараца (њихове шансе су веће за 1,2 
процентна поена). Ови налази се могу 
објаснити анализом додатних факто-

6 ht tp : / /epp.eurostat .ec .europa .eu/porta l /
page/portal/income_social_inclusion_living_
conditions/data/main_tables

ра који утичу на састав домаћинства, 
као што је број одраслих, њихова ак-
тивност и слично. 

Ако у анализу укључимо године 
старости, онда су највише угрожена 
најстарија лица (55-59 година) са нај-
нижим нивоом образовања (35,2%), а 
најмање најобразованији млади (18-
24 године) и лица од 35-44 година 
(4,6% за обе старосне групе). 

У структури лица која живе у дома-
ћинствима са веома ниским интен-
зитетом рада (18-59 година), највеће 
учешће имају лица са средњим ни-
воом образовања (59%), затим следе 
лица са најнижим нивоом образова-
ња (31,9%), док је учешће најобразова-
нијих најмање (9%). Оваква компози-
ција домаћинстава са веома ниским 
интензитетом рада последица је обра-
зовне структуре одраслог становни-
штва, као и приказаног различитог 
ризика лица да припадају домаћин-
ствима са веома ниским интензите-
том рада према нивоу образовања.

Образовање родитеља значајно 
утиче на вероватноћу да деца живе у 

ГРАФИКОН 4.11  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом 
рада према нивоу образовања и полу (18-59 година)
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домаћинствима са веома ниским ин-
тензитетом рада. Само 4,9% деце чији 
родитељи имају завршен факултет 
(укључујући магистратуру и доктор-
ске студије) живе у оваквим дома-
ћинствима, док је тај проценат знатно 
већи код деце чији родитељи немају 
завршену или имају завршену основ-
ну школу и износи 38,2% (Графикон 
4.12).

Значајне разлике постоје и у про-
центу лица која живе у домаћинстви-
ма ниског интензитета рада према 
типу власништва. Закупци стана са 
рентом испод тржишне или који ста-
нују бесплатно (код рођака, пријате-
ља и сл.) имају веће шансе да живе 
у овим домаћинствима у односу на 
остале категорије власништва (Гра-
фикон 4.13). Скоро четвртина (23,7%) 
ових лица живи у домаћинствима у 
којима одрасли чланови не раде или 
раде веома мало, док је тај проценат 
знатно нижи код осталих закупаца 
(11,5%), што је очекивано јер они сва-
како не би могли плаћати закупнину 
по тржишној цени да немају већу ин-

тензивност рада чланова домаћин-
ства од веома ниске.

Регионалне разлике у проценту 
лица која живе у домаћинствима ве-
ома ниског интензитета рада нису 
тако велике као регионалне разлике у 
ризику од сиромаштва, што је у скла-
ду са умереним коефицијентом ва-
ријације стопа запослености између 
НСТЈ 2 региона.7 Надпросечне шансе 
да живе у домаћинствима са веома 
ниским интензитетом рада имају ста-
новници Војводине и Јужне и Источ-
не Србије (Графикон 4.14). Око 21% 
становништва ова два региона живи 
у домаћинствима у којима ни један 
члан радног узраста не ради или ради 
веома мало. То су региони са најни-
жом стопом запослености (15-64 годи-
не) у Србији према АРС-у (РЗС, 2012)8. 
С друге стране, становници Београда 
су у најбољем положају, јер само 13% 

7 Овај показатељ регионалне кохезије на тржишту рада 
у 2012. години износио је 0,041 (Влада Републике Срби-
је, 2014).

8 Користили смо податке АРС-а о стопама запослености 
по регионима (РЗС, 2002).

ГРАФИКОН 4.12  Проценат деце која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом 
рада према образовању њихових родитеља (0-17 година)
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живи у домаћинствима са веома ни-
ским интензитетом рада, док је регион 
Шумадије и Западне Србије позицио-
ниран између та два екстрема, иако је 
стопа запослености овог региона на 
нивоу стопе запослености Београда. 
То се може објаснити чињеницом да 

је радна интензивност домаћинстава 
у региону Шумадије и Западне Срби-
је највише потцењена, јер је проце-
нат неформалне запослености према 
АРС-у у том региону највећи (27% у 
односу на просечно учешће од 17,5% 
у 2012). 

ГРАФИКОН 4.13  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом 
рада према типу власништва над стамбеним објектом (0-59 година)
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ГРАФИКОН 4.14  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом 
рада у укупној популацији према НСТЈ 2 регионима (0-59 година)
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Извесна одступања у регионалној 
дистрибуцији лица која живе у до-
маћинствима са веома ниским ин-
тензитетом рада у односу на стопе 
запослености, поред осталог, могу 
бити последица делимичног обухва-
тања активности у сивој економији на 
основу самодекларисања испитаника 
у односу на потпуни обухват ових ак-
тивности када је у питању дефиници-
ја статуса на тржишту рада МОР-а, на 
основу које су рачунате стопе запосле-
ности.

Посматрано према степену урба-
низације, густо насељена подручја, 
углавном градска подручја, имају нај-
мањи проценат лица (Графикон 4.15) 
која живе у домаћинствима са веома 
ниским интензитетом рада (15,4%), 
а средње и слабо насељена подручја 
највећи (око 20%). Ове разлике се могу 
објаснити различитом демографском 
структуром, односно, чињеницом да је 
у слабо насељеним подручјима већи 
проценат старијих неактивних лица, 
него у густо насељеним подручјима. 

Већа заступљеност домаћинстава са 
ниским интензитетом рада у слабо 
насељеним подручјима карактери-
стична је такође и за НЗЧ (Ruggeri, 
Laderchi and Savastano, 2013).

На крају, посматрано према земљи 
рођења, лица рођена у Србији имају 
нешто нижи ризик да живе у дома-
ћинствима са веома ниским интен-
зитетом рада (18,7%) у односу на лица 
рођена у иностранству (20,3%). Кад 
говоримо о лицима рођеним у ино-
странству, већи ризик имају лица ро-
ђена ван ЕУ (обухваћена је Хрватска) 
у односу на лица рођена у ЕУ (20,7% 
према 16,4% респективно). Ове резул-
тате треба третирати са опрезом, има-
јући у виду релативно мали број лица 
чије је место рођења ЕУ (око 1%). 

ГРАФИКОН 4.15  Проценат лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом 
рада у укупној популацији према степену урбанизације (0-59 година)
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4.3. Стопа ризика од сиромаштва лица 
која раде (запослених)

Фактори ризика који утичу да лица 
која раде буду изложена ризику од 
сиромаштва могу се односити како 
на њихове индивидуалне карактери-
стике тако и на карактеритиске дома-
ћинства у коме живе (Eurostat 2010; 
Lohmann 2008). У земљама ЕУ, нала-
жење посла је само у половини случа-
јева била успешна стратегија изласка 
из сиромаштва, јер много тога зави-
си такође од врсте посла, састав до-
маћинства и интензитета рада оста-
лих чланова домаћинства (European 
Commission, 2014).

Индивидуалне карактеристике се 
углавном везују за услове радног анга-
жовања, при чему ниске зараде пред-
стављају главни фактор који утиче на 
њихову угроженост (Cooke and Lawton 
2008; Grimshaw 2011; Nolan et al. 2010), 
што је превасходно последица ниског 
нивоа образовања. 

Карактеристике домаћинства од-
носе се на број чланова домаћинства 
који зарађују у односу на укупан број 
чланова домаћинства. Велико учешће 
лица која зависе од чланова дома-
ћинства која зарађују (незапослени, 
деца, студенти и старија лица) наво-
ди се као главни фактор који утиче 
на ризик од сиромаштва запослених 
(European Commission 2011). Тај ути-
цај се не реализује само тако што та 
лица не доприносе дохотку домаћин-
ства, већ што такође могу ограничити 
понуду рада одраслих чланова дома-
ћинства (због бриге о деци или стари-
ма), што даље утиче на радни интен-
зитет домаћинства. 

На крају, држава својом политиком 
у области тржишта рада, популационе 
политике и социјалне заштите може 
да утиче да се ови фактори ризика 
смање или повећају.

У Србији је у 2012. години, 14,6% 
лица која раде (18-64 године) било 

изложено ризику од сиромаштва. Та 
вредност је већа како од просека 28 
земаља ЕУ тако и од просека нових 
чланица ЕУ (9,1% и 10,5%, респектив-
но). Једино су Румунија и Грчка имале 
већу стопу ризика од сиромаштва за-
послених него Србија (18,9% и 15,1%, 
респективно). Остале земље из окру-
жења, Бугарска, Словенија, Хрватска и 
Мађарска имале су знатно мању сто-
пу ризика од сиромаштва запослених 
него Србија (Графикон 4.16).

Будући да је 14,6% запослених 
(лица која раде) изложено ризику од 
сиромаштва, а запослени чине 50% 
становништва радног узраста (Графи-
кон 4.1), можемо закључити да запо-
слени у ризику од сиромаштва чине 
7,3% укупног становништва радног 
узраста (18-64 године). Табела 4-3 по-
казује стопу ризика од сиромаштва 
запослених (друга колона), као и 
структуре становништва у ризику од 
сиромаштва и становништва радног 
узраста према радној активности. Од 
укупног броја лица у ризику од сиро-
маштва, запослени чине 29,9%.

Иако је стопа ризика од сирома-
штва оних који раде (14,6%) знатно 
мања од стопе ризика лица која не 
раде (34,3%), запослење није сигурна 
заштита од сиромаштва, будући да за-
послени чине скоро 30% лица у ризику 
од сиромаштва. Смањење сиромаштва 
не може бити ефикасно без смањења 
броја запослених који су сиромашни. 
А сиромаштво оних који раде, не за-
виси само од њихових зарада и часова 
рада, већ и од радне активности оста-
лих одраслих чланова домаћинства, 
као и броја лица која зависе од тог 
дохотка. Због тога је потребно посебно 
анализирати интензитет рада дома-
ћинства у контексту ризика од сиро-
маштва запослених.
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Већа радна интензивност чланова 
домаћинства значи мањи ризик од 
сиромаштва запослених. Највећи ри-
зик од сиромаштва запослених је у 
домаћинствима са веома ниском ин-
тензивношћу рада (63,4%). То значи 
да је приближно два од три запослена 
лица која живе у овим домаћинстви-
ма веома ниског интензитета рада си-
ромашно (Графикон 4.17). Међутим, 
само 2,5% запослених у ризику од 
сиромаштва потиче из домаћинстава 

са веома ниским интензитетом рада 
(Графикон 4.18). То је због тога што ве-
ома мали проценат запослених живи 
у овим домаћинствима (0,7%), као што 
приказује Графикон 4.8. Стога вредно-
сти које се односе на домаћинства са 
веома ниским интензитетом рада тре-
ба третирати са опрезом, због малог 
броја опсервација.

Стопа ризика од сиромаштва запо-
слених се даље смањује са повећањем 
радне интензивности, од 36,5% код до-

ГРАФИКОН 4.16  Стопа ризика од сиромаштва запослених (18-64 године) у Србији и ЕУ, 2012, у %
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ТАБЕЛА 4-3 Лица старости 18-64 године према активности и ризику од сиромаштва, %
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Раде, у ризику од сиромаштва 14,6 29,9 7,3

Раде, нису у ризику од сиромаштва 85,4 42,7
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Укупно 100,0 100,0 100,0
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маћинстава са ниским интензитетом 
рада до 12% и 9,1% код домаћинстава 
са високим или веома високим ин-
тензитетом рада, слично као што по-
казују подаци за просек ЕУ28.9 То зна-
чи да, слично као и у Европској унији, 
једино висок или веома висок интен-
зитет рада домаћинства може довести 
до значајног смањења стопе ризика 
од сиромаштва (European Commission, 
2011). 

Присуство издржаване деце пове-
ћава ризик од сиромаштва запосле-
них у свим категоријама радне интен-
зивности чланова домаћинства, што 
је очекивано јер се исти доходак дома-
ћинства дели са већим бројем члано-
ва домаћинства (тј. већом вредношћу 
еквивалентног одраслог). Ризик од си-

9 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_li06h&lang=en

ромаштва запослених из домаћинста-
ва са веома ниском радном интензив-
ношћу са издржаваном децом и без 
њих није приказан, због малог броја 
опсервација. 

На Графикону 4.18 приказана је 
структура запослених у ризику од си-
ромаштва према интензитету рада 
чланова домаћинства. Само једна че-
твртина запослених у ризику од си-
ромаштва живи у домаћинствима са 
веома ниским или ниским интензи-
тетом рада, док три четвртине живи 
у домаћинствима са средњим или 
вишим интензитетом рада. То значи 
да основни узрок сиромаштва запо-
слених није понуда рада осталих од-
раслих чланова у домаћинству, већ су 
то карактеристике посла (часови рада, 
тип односно квалитет запослења), ка-
рактеристике запослених (образова-
ње, радно искуство) и/или карактери-

ГРАФИКОН 4.17  Стопа ризика од сиромаштва за лица која раде према радној интензивности и 
типу домаћинства, %
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стике домаћинства (број издржаване 
деце и сл.), које ћемо анализирати у 
наставку текста.

Посматрано према типу запосле-
ња, самозапослени имају знатно већу 
стопу ризика од сиромаштва од за-
послених код послодавца (39,1% пре-
ма 6,4%). То је због тога што је знатан 
део самозапослених неформално за-
послен са знатно нижим зарадама у 
односу на формално запослене. Један 
део ове разлике у зарадама свакако се 
може објаснити нижом продуктивно-
шћу у неформалном у односу на фор-
мални сектор, док се други део разли-
ке дугује већој потцењености дохотка 
самозапослених, управо због њихове 
веће укључености у неформалне ак-
тивности у односу на запослене код 
послодавца (European Commission, 
2011). Поред тога, самозапослени обу-
хватају пољопривреднике чији прихо-
ди у натури нису укључени у доходак, 
као и помажуће чланове домаћинства 
који по дефиницији немају приходе. 
На основу ових података можемо за-
кључити да запослење знатно смању-

је ризик од сиромаштва, али оно није 
гаранција бољег благостања или изла-
ска из сиромаштва, будући да је ква-
литет запослења кључни фактор који 
то опредељује. 

И у Европској унији, као и у Срби-
ји, стопа ризика од сиромаштва са-
мозапослених је знатно већа од стопе 
ризика од сиромаштва запослених 
код послодавца (23,3% према 6,8%). 
У поређењу са просеком популаци-
је, релативни положај самозапосле-
них у Србији је лошији него у ЕУ (24,5 
процентна поена (п.п) према 14,2 п.п 
изнад просека), а запослених код по-
слодавца бољи (8,2 п.п. према 2,3 п.п 
испод просека).

Посматрано по полу, ризик од си-
ромаштва мушкараца који раде је 
већи од ризика од сиромаштва жена 
(16,2% према 12,5%), било да раде као 
самозапослени, било да су запосле-
ни код послодавца (Графикон 4.19). 
То се објашњава мањим еквивалент-
ним дохотком запослених мушкараца 
у односу на жене. Наиме, медијана 
еквивалентног дохотка запослених 

ГРАФИКОН 4.18  Структура запослених у ризику од сиромаштва према интензитету рада 
чланова домаћинства, %
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(18-64 године) мушкараца износила је 
27.115 динара месечно, а жена 30.958 
динара месечно. Потребно је помену-
ти да се ови износи дохотка не одно-
се само на доходак који су остварили 
запослени, већ и сви остали чланови 
домаћинства. Поред тога, на ризик од 
сиромаштва запослених мушкараца и 
жена, односно на њихов доходак, мо-
гли су да утичу и други фактори ве-
зани за састав домаћинства, али пре 
свега у оним домаћинствима у којима 
мушкарци и жене не живе заједно, а 
учешће таквих домаћинстава није ве-
лико.

Ризик од сиромаштва запослених 
опада са годинама старости, од 14,9% 
за младе (18-24 године) на 13,6% за 
старосну групу од 25 до 54 године, да 
би затим порастао у годинама када се 
окончава радни век (55-64 године). 

Рад са непуним радним временом 
знатно повећава ризик од сирома-
штва запослених. Приближно сваки 
трећи запослени са непуним радним 
временом (35,9%) изложен је ризику 
од сиромаштва (Графикон 4.20). Еко-
номска криза утицала је на раст за-

послености са непуним радним вре-
меном, не као добровољан избор, већ 
због недостатка бољих могућности за 
запошљавање. У Србији, приближно 
30% запослених са непуним радним 
временом би желело да нађе посао 
са пуним радним временом, што по-
казује да је за знатан број радника то 
једина могућа опција. Емпиријска ис-
траживања (Horemans and Marx, 2013) 
указују да је непуно радно време ви-
соко корелисано са сиромаштвом 
управо у земљама у којима скраће-
ни часови рада представљају једину 
алтернативу за раднике, и где су по-
слови са непуним радним временом 
мање атрактивни са становништва за-
радa и социјалне сигурности. Другим 
речима, у земљама где су фактори на 
страни понуде (везани за раднике) и 
фактори на страни тражње (везани за 
послодавце) такви да утичу на ствара-
ње инфериорних послова. 

И у земљама ЕУ стопа ризика од 
сиромаштва запослених са непуним 
радним временом је надпросечна, 
али знатно мања него у Србији (13,7% 
према 35,9% респективно) и новим 

ГРАФИКОН 4.19  Стопа ризика од сиромаштва запослених према полу, % 
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чланицама ЕУ (29,6%). Највећа стопа 
ризика од сиромаштва међу земљама 
новим чланицама је забележена код 
Румуније (61,1%). 

Нестандардни облици запошљава-
ња, као што је недобровољно запошља-
вање са непуним радним временом и 
на одређено време, заједно са ниским 
зарадама, су најчешће одреднице 
мање квалитетних послова (Leschke 

and Watt, 2008).10 Запослени који су 
у току године имали краће периоде 
неактивности и/или незапослености, 
као и запослени код послодавца који 
имају уговор на одређено време, више 
су изложени ризику од сиромаштва 
у односу на остале (16,6% и 10,1% ре-
спективно). Према томе, најсигурнија 
заштита од сиромаштва јесте посао са 
пуним радним временом, на неодре-

10 То су два од укупно шест подиндекса који се користе за 
израчунавање индекса квалитета посла. 

ГРАФИКОН 4.20 Стопа ризика од сиромаштва запослених према дужини радног времена, %
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ГРАФИКОН 4.21  Стопа ризика од сиромаштва запослених према нивоу образовања (18 и више 
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ђено време, односно, квалитетнији 
посао. 

Високообразовани запослени скоро 
да нису изложени ризику од сирома-
штва. Стопа ризика од сиромаштва 
запослених старости од 18 и више 
година значајно опада са растом ни-
воа образовања (Графикон 4.21). Док 
је приближно свако треће запослено 
лице са незавршеном или заврше-
ном основном школом било изложено 
ризику од сиромаштва, само 3,1% за-
послених са високим образовањем је 
било угрожено. То указује да се обра-
зовање исплати, будући да тржиште 
рада награђује образовање кроз знат-
но веће зараде високообразованих у 
односу на остале образовне профиле, 
и да је то сигуран пут изласка из си-
ромаштва.

У поређењу са просеком популаци-
је, релативни положај запослених са 
основним образовањем у Србији је ло-
шији него у ЕУ (20,6 п.п. према 8,9 п.п 

изнад просека), док је стопа ризика од 
сиромаштва запослених са средњим 
нивоом образовања приближно на 
нивоу просека и у Србији и у ЕУ. Ин-
тересантно је приметити да је стопа 
ризика од сиромаштва запослених са 
високим образовањем мања у Србији 
него у ЕУ (3,1% према 4,2%, респектив-
но), а већа него у новим чланицама 
ЕУ (2,1%).11

Запослени који живе у домаћин-
ствима са издржаваном децом више 
су изложени ризику од сиромаштва од 
запослених који живе у домаћинстви-
ма без издржаване деце (15,8% према 
13,8%, респективно). Као што је већ 
наглашено, присуство деце утиче на 
одлуку о интензитету рада, али такође 
утиче на еквивалентни доходак. Овај 
индикатор се приказује само за шире 
групе типова домаћинстава у складу 
са методологијом Евростата (Графи-

11 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_iw04&lang=en
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кон 4.22). Најугроженији су запосле-
ни који живе у домаћинствима са две 
или више одраслих особа са издржа-
ваном децом (15,9%), док су то у ЕУ 
они који живе сами са издржаваном 
децом (19,9%).12 Ризик од сиромаштва 
запослених који живе у једночланим 
домаћинствима, као и домаћинстви-
ма са једном одраслом особом са из-
државаном децом нећемо комента-
рисати због релативно малог броја 
опсервација.

12 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_iw02&lang=en
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5.1. Ризик од сиромаштва или социјалне 
искључености (РССИ)

5.1.1. Појам угрожености
Феномен сиромаштва измиче на-
стојањима да се опише уз помоћ јед-
ноставних и једнодимензионалних 
дефиниција. Са развојем друштва, 
мења се и усложњава и сам феномен, 
па уместо одредница попут глади и 
непоседовања имовине (Ravallion, 
2013, p. 7), сиромаштво почиње да се 
дефинише као мултидимензионални 
концепт. Димензије које су иденти-
фиковане као значајне за разумевање 
и концептуализацију појма сирома-
штва су материјални стандард (дохо-
дак, потрошња и имовина), здравље, 
образовање, активности појединца 
укључујући и рад, политички утицај, 
социјални контакти и везе, животна 
средина и несигурност (економска и 
физичка) (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009, 
p. 14).

У најширем смислу појам сирома-
штва тако почиње да се приближава 
појму социјалне искључености, чије 
дефинисање и мерење представља још 
већи изазов. Поједини истраживачи 
са правом наглашавају да је концепт 
социјалне искључености шири, свео-
бухватнији, али и нејаснији (Decancq, 
Goedemé, Van den Bosch, & Vanhille, 
2013, p. 3). У Европској унији је при-
хваћена дефиниција према којој се 
под појмом социјалне искључености 
подразумева процес који појединце 
потискује на друштвену маргину и 
онемогућава их да у потпуности пар-
тиципирају у друштвеним токовима 
услед сиромаштва, некомпетентно-
сти, немогућности за доживотним 
стицањем знања, као и услед дискри-
минације. Ове околности удаљавају 
угрожене од запослења, дохотка, обра-
зовних могућности, али и од друштве-

них мрежа и активности (Council of 
European Union, 2004, p. 8).

Настојање да се операционализује 
овако сложен концепт захтева ствара-
ње великог сета индикатора широког 
спектра. У циљу праћења социјалне 
инклузије у ЕУ, 2001. године су форму-
лисани Лакен индикатори, у складу 
са одређеним методолошким прин-
ципима (Atkinson, Cantillon, Marlier, 
& Nolan, 2002, p. 240). Оригинално је 
дефинисано 18 показатеља у 4 ди-
мензије: финансијско сиромаштво, 
запосленост, здравље и образовање. 
Сет показатеља социјалне инклузије 
пролази кроз процес континуираних 
ревизија. Актуелни сет се састоји од 13 
примарних, 12 секундарних и 14 кон-
текстуалних индикатора, од којих су 
поједини још увек у фази припреме1. 

Средином 2010 године Европски са-
вет је усвојио стратегију Европа 2020 
- стратегију “паметног, одрживог и ин-
клузивног раста”. Овим документом су 
формулисане најважније активности 
и циљеви Европске уније у надолазе-
ћој деценији у сфери запошљавања, 
заштите животне средине, образова-
ња, социјалног укључивања и унапре-
ђења услова за иновације, истражива-
ње и развој. 

Од доношења стратегије Европа 
2020 најважнији индикатор угроже-
ности постаје стопа ризика од сиро-
маштва или социјалне искључености 
(РССИ). Овај индикатор показује удео 
појединаца који су у ризику од сиро-
маштва или су изразито материјално 
депривирани или живе у домаћин-
ствима веома ниског интензитета 
рада. На нивоу Европске уније поста-

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/employment_social_policy_equality/
social_protection_social_inclusion/indicators/
social_inclusion 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/social_protection_social_inclusion/indicators/social_inclusion
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/social_protection_social_inclusion/indicators/social_inclusion
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/social_protection_social_inclusion/indicators/social_inclusion
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/social_protection_social_inclusion/indicators/social_inclusion
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вљен је и експлицитан циљ да се до 
2020 године 20 милиона појединаца 
избави из ризика од сиромаштва или 
социјалне искључености (European 
Council, 2010, p. 12). Документ предви-
ђа и да земље чланице дефинишу сво-
је националне индикаторе и циљеве, у 
складу са сопственим приоритетима.

Нов индикатор - РССИ, конструисан 
је за праћење имплементације стра-
тегије Европа 2020. Он представља 
комбинацију три индикатора (стопе 
ризика од сиромаштва, стопе изрази-
те материјалне депривације и стопе 
веома ниског интензитета рада) који 
оскудицу и животни стандард мере 
на основу три аршина: дохотка, не-
монетарних исхода и запослености/
рада. Да подсетимо, стопа ризика од 
сиромаштва показује удео појединаца 
чији је еквивалентни приход мањи од 
60% медијане националног еквива-
лентног прихода (после социјалних 
трансфера) у одређеној земљи. Стопа 
изразите материјалне депривације 
показује удео појединаца који живе у 
домаћинствима која не могу да приу-
ште 4 и више од 9 ставки неопходних 
за одговарајући животни стандард. 
Листа ставки је једнака за све земље 
и на њој се налазе поједина трајна 
потрошна добра, али и процена мо-
гућности да се приушти квалитетна 
исхрана и адекватно грејање, годи-
шњи одмор, (не)могућност да се ис-
пуне одређене финансијске обавезе 
и сл.2 Стопа ниског интензитета рада 
показује удео појединаца старости до 
60 година који живе у домаћинствима 
у којима су чланови радног узраста 
радили мање од 20% укупног броја 
месеци током којих су могли да раде 
у референтном периоду. Сиромаштво 
и социјална искљученост су и раније 
праћени на основу ова три индикато-
ра, уз евентуално аналитичко повези-

2 Детаљна листа је наведена у поглављу Депривација и 
субјективно сиромаштво

вање, али без комбиновања у једин-
ствен показатељ. 

Парафразирајући Аткинсонову кон-
статацију која се односи на сет инди-
катора социјалне инклузије Европске 
уније, могло би да се каже да и РССИ 
покушава да помири “англосаксон-
ску фокусираност на монетарно сиро-
маштво, континенталну забринутост 
за социјалну искљученост и свеоп-
шти притисак да се у анализу укљу-
чи вишедимензионални приступ” 
(Atkinson, 2010, p. 8). Према докумен-
тима Европске комисије приступ који 
је операционализован уз помоћ РССИ 
одражава вишеструке и сложене уз-
роке сиромаштва и социјалне искљу-
чености, веома различите проблеме 
са којима се суочавају поједине зе-
мље чланице, а самим тим и разлике 
у њиховим приоритетима (European 
Commission, 2010). 

Индикатор РССИ има неколико ва-
жних методолошких специфичности. 

Прво, индикатор даје подједнаку 
важност свим димензијама. У ризи-
ку од сиромаштва или социјалне ис-
кључености (РССИ) налази се сваки 
појединац који је угрожен макар по 
основу једног од три критеријума. По-
што све димензије имају исту тежину, 
могућа је интерпретација да се фокус 
социјалне политике у ЕУ помера са 
смањења сиромаштва и неједнакости 
на сферу запошљавања. Такође по-
стоји опасност да се земље чланице 
фокусирају на “лаке победе”, односно 
на компоненте које лакше могу да се 
унапреде, што заправо ни на који на-
чин не подразумева суштински мул-
тидимензионални приступ смањењу 
сиромаштва (Walker, 2011: 17) (Peña-
-Casas, 2012: 170-172). 

У сваком случају избор индикатора 
има значајне последице, неминов-
но одлучујуће утиче на прецизирање 
циљне групе најугроженијих, а самим 
тим и на избор приоритетних мера 
и програма за смањење сиромаштва 
(Walker, 2011: 13, 32). Овако како је по-
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стављен, РССИ не обезбеђује нужно 
фокусирање на најугроженије међу 
угроженима, већ на шири скуп потен-
цијално рањивих група и појединаца. 
Или/или приступ укључује међу сиро-
машне и оне који по многим мишље-
њима никада не би могли да се квали-
фикују за тако нешто, те се оцењује да 
је за поједине земље “превише инклу-
зиван” (Törmälehto, Kannas, & Säylä, 
2012: 6).

Друго, постоје индиције да је РССИ 
на одређени начин продукт политич-
ког компромиса (Walker, 2011, p. 16). 
Када се први пут појавила идеја о фор-
мулисању циљне вредности у области 
смањења сиромаштва, фокус је био на 
ризику од сиромаштва, као најпроми-
нентнијем Лакен индикатору. Такође, 
када се први пут спомињало смање-
ње броја угрожених за 20 милиона, у 
самом документу стратегије Европа 
2020, оно је упућивало на значајно 
релативно и апсолутно смањење бро-
ја појединаца изложених ризику од 
сиромаштва који је тада износио око 
80 милиона (European Commission, 
2010a: 5, 18). Промена концепта и ко-
ришћење новог индикатора - РССИ 
(ризика од сиромаштва или социјалне 
искључености), условило је “повећа-
ње” броја угрожених са 80 на 120 ми-
лиона, али је циљна вредност остала 
иста, 20 милиона, што је заправо зна-
чило постављање мање амбициозних 
задатака пред земље чланице ЕУ и 
ЕУ у целини. Поједини аутори указу-
ју да је циљ постављен арбитрарно и 
да је преамбициозан (Walker, 2011: 9) 
(Copeland & Daly, 2012). Чешће се, ме-
ђутим, сматра да смањење сирома-
штва или социјалне искључености за 
само 20 милиона представља заправо 
мањак амбиције (Frazer, Guio, Marlier, 
Vanhercke, & Ward, 2014: 27).

Изражава се и сумња да су политич-
ке одлуке диктирале избор индикато-
ра који улазе у састав РССИ. Да би број 
угрожених био прихватљив, укључен 
је индикатор изразите материјалне 

депривације који се односи на немо-
гућност да се приуште 4, а не 3 став-
ке, а праг за низак интензитет рада је 
установљен на нивоу од 20% (Nolan & 
Whelan, 2011: 5-7).

Треће, критике се посебно упућују 
на укључивање стопе ниског интензи-
тета рада. Поједини аутори указују да 
је низак интензитет рада узрок ниског 
дохотка и сиромаштва, на исти начин 
као и инвалидитет или низак ниво 
образовања, те да је коришћење инди-
катора запослености за мерење сиро-
маштва концептуално и методолошки 
проблематично (Nolan & Whelan, 2011: 
13-14) (Watson & Maître, 2011: 56-57). 
Додатно овај индикатор не доприноси 
значајно додатном сагледавању фено-
мена, с обзиром да је мали број поје-
динаца угрожен само по основу ни-
ског интензитета рада (Department of 
Social Protection, 2012: 20). Проблем је 
и што овај показатељ нема универзал-
ни карактер, јер се односи само на ста-
новништво млађе од 60 година. Захва-
љујући томе, за старе је статус одређен 
само на основу две димензије, ниског 
дохотка/ризика од сиромаштва и из-
разите материјалне депривације. С 
друге стране, у прилог укључивања 
индикатора ниског интензитета рада 
истиче се значај коју запосленост и 
активност чланова домаћинства има-
ју за укупне приходе и животни стан-
дард (Frazer, Guio, Marlier, Vanhercke, 
& Ward, 2014:. 27). Појединци који су 
угрожени према овом критеријуму 
живе претежно од социјалних дава-
ња и накнада, понекад и уз отежан 
приступ здравственим и социјалним 
услугама (Eurostat, 2013a, p. 6). 

Четврто, земљама чланицама је 
дозвољено да одступе од коришћења 
основног показатеља сиромаштва или 
социјалне искључености. Према ци-
љевима који су формулисани у Наци-
оналним програмима реформи 2014. 
године девет земаља не користи ин-
дикатор РССИ. Један број земаља но-
вих чланица је одредио циљеве уз по-
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моћ монетарних показатеља као што 
је ризик од сиромаштва (Бугарска, 
Естонија), развијеније земље су иза-
брале да прате показатеље везане за 
тржиште рада и незапосленост (Дан-
ска, Немачка, Шведска и Холандија), 
а поједине земље су се определиле за 
другачију комбинацију индикатора 
коју сматрају релевантнијом за њихо-
ве прилике (Ирска, Велика Британи-
ја и Летонија)3. Ирска је, на пример, 
одбацила коришћење индикатора 
ниског интензитета рада, а као нају-
гроженије је дефинисала појединце 
који су истовремено и у ризику од си-
ромаштва и материјално депривира-
ни4. Према виђењу појединих аутора 
ирски приступ је суштински мултиди-
мензионалан, док европски само ко-
ристи више индикатора истовремено 
(Walker, 2011: 14). 

Анализе показују да поједине земље 
нису биле подједнако амбициозне 
приликом дефинисања националних 
циљева, али и да се нису фокусирале 
на области у којима највише заоста-
ју и у којима су проблеми највећи. 
Тако је, на пример, Бугарска дефини-
сала национални циљ користећи ин-
дикатор ризик од сиромаштва, иако 
су у овој земљи изазови евидентно 
највећи у сфери изразите материјал-
не депривације. Истовремено циљна 
вредност коју је поставила Бугарска је 
значајно већа од оне које су одредиле 
поједине друге земље чланице (Frazer, 
Guio, Marlier, Vanhercke, & Ward, 2014: 
29-30).

Различито дефинисани циљни ин-
дикатори отежавају ефикасну борбу 
против сиромаштва, кохерентан при-
ступ социјалној политици, праћење, 
али и достизање заједнички поста-
вљеног циља (Copeland & Daly, 2012). У 
том контексту најпре се поставља пи-

3 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-
a-nutshell/targets/index_en.htm

4 Индикатор материјалне депривације се тако-
ђе значајно разликује од одговарајућег ЕУ ин-
дикатора

тање збира појединачно постављених 
циљева у појединим земљама, који је 
мањи од 20 милиона људи. Евидентно 
је, осим тога да се ситуација у погледу 
животног стандарда у већини земаља 
погоршава. Са изузетком Немачке и 
Румуније које су већ достигле циље-
ве постављене за 2020. годину5, на-
ционални циљеви постају све мање 
достижни. У целини посматрано, број 
грађана ЕУ који живе у сиромаштву 
или социјалној искључености се по-
већава, па је велико питање колике су 
шансе да се оствари оно што је зацрта-
но стратегијом ЕУ 2020. 

Пето, вредности РССИ индикатора 
су јако високе у појединим земљама 
новим чланицама Европске уније, и то 
до те мере да доводе у питање смисао 
појединачних показатеља који улазе у 
његов састав и њихову адекватност за 
мерење сиромаштва и искључености 
(Eurostat, 2013a: 14).

5.1.2. Ниво угрожености 
У Србији је 3 милиона људи у ризику 
од сиромаштва или социјалне искљу-
чености, а стопа РССИ износи 42,1%. 
Овом броју највише доприноси угро-
женост по основу изразите матери-
јалне депривације (1,9 милиона) и 
ризика од сиромаштва (1,7 милиона). 
У апсолутном изразу у овом скупу је 
мање присуство угрожених по основу 
веома ниског интензитета рада (975 
хиљада). Број појединаца изложених 
ризику од сиромаштва или социјалне 
искључености је мањи од простог зби-
ра угрожених по основу сваког од по-
јединачних критеријума, јер је одре-
ђен број појединаца угрожен по више 
основа истовремено. 

Разлике у доприносу појединих 
компоненти делимично се могу обја-
снити методолошким, а делимично 
суштинским разлозима. Висок допри-

5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_
poverty_and_social_exclusion 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
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нос изразите материјалне деприваци-
је јасно указује на земљу у којој вели-
ки број становника живи у оскудици 
у апсолутном смислу. Мањи допринос 
компоненте ниског интензитета рада 
је пак резултат чињенице да се ова 
врста угрожености сагледава само за 
млађе од 60 година.

Угроженост у Србији је значајно 
већа него у ЕУ. Стопа РССИ (42,1%) је 1,7 
пута виша од ЕУ просека (24,5%). У зе-
мљама новим чланицама стопа РССИ 
износи око 30%, а једино је у Бугарској 
(48%) и Румунији (40,4%) виша, одно-
сно на приближно сличном нивоу као 
у Србији. 

У Европској унији угроженост се 
највећим делом може објаснити вели-
ким бројем грађана који су у ризику 

од сиромаштва, тј. имају низак дохо-
дак према националним критерију-
мима. У земљама новим чланицама, 
као и у Србији, највећи значај има из-
разита материјална депривација. Ово 
је очекивано пошто ризик од сирома-
штва сагледава релативни животни 
стандард, те може да буде висок и у 
богатијим друштвима. Материјална 
депривација је пак много распростра-
њенија у мање развијеним земљама. 

Као што се може видети из Графи-
кона 5.1, преко 1,2 милиона грађана 
Србије (17,2%) је истовремено угроже-
но по основу више критеријума. 

Најугроженијим се могу сматрати 
они који су истовремено и у ризику од 
сиромаштва и изразито материјално 
депривирани и у домаћинствима вео-

ГРАФИКОН 5.1 Стопа ризика од сиромаштва или социјалне укључености 

Стопа ризика сиромаштва
(24,6%)

9,1

5,9
2,8

3,2 1,7

6,8

12,6

Низак интензитет рада 
(13,6%)

Изразита материјална 
депривација (27,0%)

ТАБЕЛА 5-1  Удео и број појединаца у ризику од сиромаштва или социјалне искључености, 
укупно и по критеријуму угрожености, Србија, ЕУ и НЗЧ, 2013.

% РССИ У ризуику од 
сиромаштва

Изразито 
материјално 
ускраћени

Веома низак 
интензитет рада

Србија 42,1 24,6 26,9 13,6

ЕУ 24,5 16,9 9,9 7,9

НЗЧ 30 17,3 19,7 6,2
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ма ниског интензитета рада. У Србији 
је приближно 420 хиљада појединаца 
конзистентно угрожено у складу са 
свим критеријумима (5,9%)6. 

Међу онима који су истовремено 
угрожени по два основа најбројни-
ји су појединци који су и у ризику од 
сиромаштва и изразито материјално 
депривирани (приближно 905 хиљада 
или 12,6%). Поједини аутори сматрају 
да је ово најугроженији део сваке по-
пулације, коју називају конзистентно 
сиромашном, односно угроженом у 
складу са оба критеријума, и монетар-
ним и немонетарним (Boarini & Mira 
d›Ercole, 2006) (Fusco, Guio, & Marlier, 
2010) (Nolan & Whelan, 2011) (Watson & 
Maître, 2011)7. 

Највеће преклапање је пак код ску-
па ниског интензитета рада (преко ¾) 
што је и очекивано имајући у виду 
узрочну везу између запослености, 
дохотка и оскудице. Појам формули-
сан као ризик од сиромаштва или со-
цијалне искључености у Србији додат-
но објашњава тек 3,2% оних који су у 
домаћинствима веома ниског интен-
зитета рада, а који истовремено нису 
у ризику од сиромаштва или нису 
изразито материјално депривирани8. 
Србија у том погледу није изузетак 
пошто је овај удео готово једнак про-
секу у ЕУ (2,7%). Управо на овај пода-
так указују аутори који тврде да због 
малог броја додатних угрожених, који 
већ нису у ризику од сиромаштва или 
материјално депривирани, показатељ 
ниског интензитета рада сам по себи 
мало доприноси додатном објашње-
њу појма сиромаштва или социјалне 

6 Анализа овог дела угрожене популације следи 
у наставку овог поглавља 

7 Детаљнији преглед овог пресека је приказан у 
поглављу које анализира материјалну депри-
вацију

8 Анализа појединаца који су истовремено 
угрожени по основу веома ниског интензите-
та рада и ризика од сиромаштва, односно из-
разите материјалне депривације приказана је 
у поглављу које се бави ниским интензитетом 
рада

искључености (Watson & Maître, 2011: 
58). (Nolan & Whelan, 2011: 9). 

5.1.3. Профил угрожених 
Анализа старосне и полне структуре 
популације у ризику од сиромаштва 
или социјалне искључености по ве-
ликим старосним групама, показује 
да су у Србији значајно испод просека 
угрожени старији од 65 година, док је 
ниво угрожености других старосних 
група незнатно изнад просека. Овакав 
налаз је значајно детерминисан мето-
долошким разлозима.

Према критеријуму ризика од сиро-
маштва или социјалне искључености 
деца су само незнатно угроженија од 
одраслих. Као што ће каснија анали-
за да покаже, деца и појединци који 
живе у породицама са децом у Срби-
ји су угроженији од просека само ако 
живе у појединим типовима дома-
ћинстава. Ова констатација не ума-
њује чињеницу да је стопа РССИ деце 
јако висока (43,5%). Готово 550 хиља-
да деце која одрастају у неповољним 
околностима потенцијално су изло-
жена већем ризику да живе у сирома-
штву и у каснијим фазама животног 
циклуса, са нижим нивоом образова-
ња и са слабијим изгледима на тржи-
шту рада (Social Protection Committee, 
2012). 

Сличан ниво угрожености деце и 
одраслих у Србији се пре свега обја-
шњава чињеницом да је удео деце у 
најугроженијим типовима домаћин-
ства релативно мали, те да поједини 
индикатори, а посебно они који са-
гледавају оскудицу на основу мате-
ријалне депривације нису посебно 
прилагођени за уочавање старосних 
или полних разлика. Висок ниво угро-
жености деце, на сличном или вишем 
нивоу него у Србији забележен је у 
Мађарској, Румунији и Бугарској (сто-
пе између 43% и 51,5%).

Ниже стопе РССИ старих су пре све-
га резултат њиховог изузимања из 
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процене угрожености по основу ин-
тензитета рада. Додатно, у Србији су 
старији од 65 година исподпросечно 
угрожени и по критеријуму ризика од 
сиромаштва. 

Разлике по полу су уочљиве само 
међу најстаријима. Старије жене су 
значајно више угрожене од мушка-
раца (разлика у стопама готово де-
вет процентних поена), што се јасно 
сагледава и на основу појединачних 
индикатора. 

Старије жене располажу са нижим 
дохотком, што се одражава и на виши 
ризик од сиромаштва и на виши ниво 
материјалне депривације. Према по-
дацима EU-SILC-а просечни месеч-
ни расположиви нето доходак жена 
старијих од 65 година у 2012. години 
је износио приближно 26 хиљада, а 
мушкараца преко 30 хиљада динара. 
И стопе ризика од сиромаштва и сто-
пе изразите материјалне деприваци-
је жена у овој старосној групи су за 7 
процентних поена више него одгова-
рајуће стопе мушкараца.

Већи број жена у Србији је у старо-
сти без пензије, а њихова већа угроже-
ност је резултат и нижих пензијских 
прихода, услед краћег пензијског ста-

жа и мањих зарада током радног века 
(Rakić & Chiappe, 2009: 75). Према по-
дацима EU-SILC-а агрегатна стопа за-
мене, која показује однос медијанског 
пензијског прихода старих (65-74) и 
одговарајућег прихода од рада старо-
сне групе непосредно пред пензиони-
сање (50-59) за мушкарце износи 73%, 
а за жене свега 57%. Жене доминирају 
међу корисницима најнижих пензија 
(минималне и породичне пензије), а 
изразито доминирају и међу онима 
који нису остварили право на пензију 
(чине 85% старих непокривених пен-
зијом) (Влада Републике Србије, 2014: 
203). 

За разлику од Србије, у Европској 
унији су деца изразитије угроженија 
од одраслих и од просека популаци-
је, а процењује се да је стопа РССИ за 
децу у 2013. години износила 27,6%. 
Деца су угроженија у чак 19 земаља, 
а највећа разлика у односу на про-
сек, од више од 8 процентних поена 
је забележена у Румунији, Мађарској 
и на Малти9. Изразито већа угроже-
ност деце није карактеристична само 
за мање развијене земље, па је тако 

9 Подаци из базе Евростата

ГРАФИКОН 5.2  Стопе ризика од сиромаштва или социјалне искључености по полу и великим 
старосним групама, %
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на пример разлика од 7,8 процентних 
поена присутна и у Великој Британи-
ји. Према анализи Евростата фактори 
који утичу на угроженост деце су пре 
свега везани за позицију на тржишту 
рада и ниво образовања њихових ро-
дитеља, тип домаћинства у којима 
живе и ефективност услуга и новча-
них трансфера (Lopez Vilaplana, 2013). 

Као и у Србији и у ЕУ су стари мање 
угрожени по основу ризика од сиро-
маштва или социјалне искључености, 
како у просеку, тако и у 19 од 2710 зема-
ља. У појединим земљама, међутим, 
угроженост старих је значајно изнад 
просека опште популације (Бугарска, 
Естонија). Старије жене су угроженије 
од мушкараца у готово свим земљама. 
Полне разлике су значајне, посебно у 
земљама новим чланицама ЕУ, али су 
мање него у Србији. 

10 Подаци за Ирску нису доступни

Посматрано према типу домаћин-
ства, угроженост је у Србији највиша 
међу појединцима који живе у: 

 • једночланим домаћинствима (бли-
зу 50%) и у 

 • појединим типовима домаћинста-
ва са издржаваном11 децом (једноро-
дитељске породице - 61,5% и поро-
дице са троје и више деце – 54%). 

Угроженост је најмање присутна 
међу појединцима који живе у дома-
ћинствима са двоје одраслих и двоје 
издржаване деце (35,4%). 

Структура угрожености према типу 
домаћинства је готово идентична и у 
ЕУ (Eurostat, 2013, p. 170), а једноро-
дитељске породице се још више из-
двајају по нивоу изложености ризику 

11 У складу са Евростат методологијом, поред 
деце до 18 година старости, у издржавану децу 
се урачунавају и млади до 24 година старости 
који живе са бар једним родитељом и нису 
економски активни 

ГРАФИКОН 5.3 Стопе РССИ према типу домаћинства, %
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од сиромаштва или социјалне искљу-
чености. У односу на ЕУ просек наи-
ме, стопа РССИ појединаца који живе 
у једнородитељским породицама је 
двоструко виша и готово достиже 50%. 
Стопе РССИ за овај тип домаћинства 
изнад нивоа који је забележен у Ср-
бији, присутне су у Бугарској (72,2%), 
Летонија (62%) и ВБ (61,9%). 

Исти тип домаћинстава се издваја 
у профилима угрожености и на осно-
ву појединачних индикатора. Једини 
изузетак су појединци који живе у до-
маћинствима са великим бројем деце 
који према индикатору веома ниског 
интензитета рада нису изразито из-
надпросечно угрожени. 

Иако су једнородитељске и породи-
це са двоје одраслих и троје и више из-
државане деце најугроженије, у њима 
живи релативно мали број поједина-
ца. Отуда су у просеку чак незнатно 
више угрожени они који живе у дома-
ћинствима без деце. 

Међу појединцима који по нивоу 
прихода припадају првом, најсирома-
шнијем квинтилу нема разлике у сте-
пену угрожености према типу дома-
ћинства у којем живе - сви се налазе у 
ризику од сиромаштва или социјалне 
искључености и у једночланим и у ви-

шечланим домаћинствима, и са мање 
и са више деце… Стопе РССИ су изузет-
но високе и у другом квинтилу, а пре-
ко 90% достижу за појединце у једно-
родитељским породицама.

Ниво образовања је један од најзна-
чајних узрока угрожености. У Србији 
је сваки други појединац без школе 
или само са основним нивоом обра-
зовања у ризику од сиромаштва или 
социјалне искључености (55,5%). Сто-
пе РССИ појединаца са највишим ни-
воом образовања су најниже (17,7%), 
мада и даље на високом нивоу према 
европским критеријумима. Поједин-
ци са највишим образовањем су мање 
од других угрожени истовремено по 
више основа (мање су присутни у 
«пресеку» скупова).

Разлике у угрожености у зависно-
сти од нивоа образовања у Србији су 
значајне, независно од критеријума 
– изразита материјална депривација, 
доходак (ризик од сиромаштва), низак 
интензитет рада. Ове разлике су, међу-
тим, мање према критеријуму РССИ, 
него према појединачним индикато-
рима који улазе у његов састав. Овај 
парадокс је резултат методолошких 
специфичности. Приликом конструк-
ције индикатора РССИ, број поједина-

ГРАФИКОН 5.4 Стопе РССИ према нивоу образовања, 18+, Србија, ЕУ и НЗЧ%
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ца који су угрожени по основу ниског 
интензитета рада се ставља у однос 
према популацији 18+, а не у однос 
према старосној групи 18-59, што је 
случај када се рачунају стопе угро-
жености према критеријуму веома 
ниског интензитета рада. Због велике 
разлике у образовној структури из-
међу ове две популационе групе сто-
пе угрожености према критеријуму 
ВНИР (18+) и РССИ су ниже, а разли-
ка између појединаца са највишим и 
најнижим нивоом образовања је зна-
чајно мања него према критеријуму 
ВНИР (18-59) (Табела 5-2). Имајући 
ове специфичности у виду, јасно је да 
може да се добија веома непрецизна 
слика ако би се само на основу РССИ 
судило о разликама у степену угроже-
ности између појединих популацио-
них група према нивоу образовања. 

Сличан профил угрожености према 
нивоу образовања је присутан и у ЕУ. 
Када се анализирају подаци само за 
земље нове чланице уочљиво је да су у 
њима разлике у степену изложености 
ризику од сиромаштва или социјалне 
угрожености у зависности од нивоа 
образовања веће. Тако је на пример 
стопа РССИ у Србији и у ЕУ за висо-
кообразоване три пута мања него за 
појединце са најнижим нивоом обра-
зовања, док је у НЗЧ више од четири 
пута мања. Ризик од сиромаштва или 
социјалне искључености за најмање 
образоване у Бугарској износи преко 

70%. У појединим земљама цех кризе 
су пак највише платили најобразова-
нији (Грчка, Кипар, Ирска, Литвани-
ја)12.

Разлике у угрожености према сте-
пену образовања постају још видљи-
вије када се анализира положај деце 
у зависности од нивоа образовања 
њихових родитеља. Свако осмо дете у 
Србији живи са родитељима који има-
ју само најнижи ниво образовања13, а 
огромна већина ове деце је у ризику 
од сиромаштва или социјалне искљу-
чености - стопа РССИ износи преко 
82%. Угроженост деце чији су родите-
љи стекли највиши ниво образовања 
је 5 пута мања. 

Положај на тржишту рада произво-
ди највеће разлике у степену угроже-
ности према критеријуму РССИ. Као 
и према појединачним индикатори-
ма, тако су и према РССИ незапосле-
ни најугроженији (72,7%), а запослени 
код послодавца најмање изложени 
ризику (21,7%). Значајније су изло-
жена ризику и друга неактивна лица 
(51,6%)14, а изнад просека су угрожени 
и самозапослени (46,3%).

12 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_
poverty_and_social_exclusion

13 Према подацима СИЛЦ-а родитељи прибли-
жно 12% деце су без школе или са најнижим 
нивоом образовања 

14 Домаћице, студенти, особе са инвалидитетом 
изван тржишта рада…

ТАБЕЛА 5-2  Стопе угрожености према нивоу образовања и према различитим критеријумима 
ризика, %
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Предшколско, 1-4 разред, основна школа 36,0 38,3 14,8 29,6 55,5

Средња школа, специјализација после 
средње школе 21,2 24,8 14,5 17,8 41,1

Високо образовање, основне академске 
и специјалнистичке/магистарске, доктор 

студије
6,2 10,0 6,7 8,9 17,7

Однос високо/ниже 5,8 3,8 2,2 3,3 3,1
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Иако су према критеријуму РССИ 
запослени код послодавца најмање 
угрожени у односу на друге категори-
је, њихова стопа је ипак на релативно 
високом нивоу. Ово поготово ако се 
има у виду да они ретко живе у дома-
ћинствима веома ниског интензитета 
рада, али и да су у малом броју изло-
жени ризику од сиромаштва. Њихово 
присуство у РССИ скупу отуда је пре 
свега последица угрожености према 
критеријуму изразите материјалне 
депривације. Као и појединци са нај-
вишим нивоом образовања и запосле-
ни код послодавца су најчешће исто-
времено изложени само једном од ова 
три ризика и мало су присутни у пре-
сецима скупова. 

Угроженост појединих категорија у 
зависности од положаја на тржишту 
рада се значајно разликује у зависно-
сти од примењених критеријума. Као 
што анализа у одговарајућим погла-
вљима показује, постоје на пример 
велике разлике у процени степена 
угрожености појединаца који су само-
запослени. Према критеријуму ниског 
интензитета рада угроженост самоза-
послених је релативно ниска, као и 

према критеријуму материјалне де-
привације (стопа испод просека), док 
су према ризику од сиромаштва/мо-
нетарном дохотку, управо самозапо-
слени међу најугроженијима (њихова 
стопа ризика од сиромаштва је чак 6 
пута већа од стопе запослених код по-
слодавца и значајно је изнад просека). 
Ово се већим делом може објаснити 
изузимањем прихода од производње 
за сопствене потребе из монетарног 
дохотка, али и натпросечним прису-
ством самозапослених у сивој еконо-
мији чији допринос стандарду остаје 
неухватљив када се самерава у оквиру 
концепта ризика од сиромаштва. 

У Србији су разлике у степену угро-
жености у зависности од положаја 
на тржишту рада мање него у земља-
ма ЕУ. Незапослени у Србији су мало 
више изложени ризику од сирома-
штва или социјалне искључености од 
незапослених у ЕУ, док су запослени 
код послодавца двоструко више изло-
жени, што је пре свега последица њи-
хове релативно високе стопе изразите 
материјалне депривације.

Положај власника стана према 
критеријуму РССИ је бољи од положа-

ГРАФИКОН 5.5 Стопе РССИ деце према нивоу образовања родитеља, %
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ја закупаца. Судећи по стопама РССИ 
најугроженији су закупци који стан 
изнајмљују по цени нижој од тржи-
шне или га добијају бесплатно (53%), 
док су стопе власника стана, а чак и 
закупаца по тржишној цени, испод 
просека. Исти налаз о степену угро-
жености у зависности од власничког 
статуса је уочљив према свим крите-
ријумима. Не треба заборавити да у 
Србији преко 88% домаћинстава живи 
у сопственим становима.

Анализа према регионима показује 
да су Београђани у знатно бољем по-
ложају од становника других региона 
(стопа РССИ 31,9%). Регион у којем 

појединци живе је ипак мање значај-
на одредница рањивости у односу на 
степен образовања или положај на тр-
жишту рада. Стопе РССИ су највише у 
Војводини и региону Јужне и Источне 
Србије (преко 46%). 

Слика која се добија о угрожености 
на основу РССИ се не разликује зна-
чајно од оне која може да се сагледа 
на основу појединачних индикатора. 
Према свим критеријума становници 
Београда су у најповољнијем положа-
ју, а у најнеповољнијем су они који 
живе у Војводини и Јужној и Источној 
Србији. Као што може да се види у од-
говарајућим поглављима, разлике у 

ТАБЕЛА 5-3 Стопе РССИ према положају на тржишту рада, 18+, Србија, ЕУ и НЗЧ, % 

 Србија ЕУ НЗЧ (12 
земаља)
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Запослени код послодавца 21,6 11,3 16,4

Самозапослени 46,3 25,2 37,0

Незапослени 72,6 66,6 65,1

Пензионери 36,5 19,4 27,8

Остали неактивни 51,6 43,0 43,0
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степену угрожености су највеће према 
индикатору ризика од сиромаштва/
дохотка, а најмање према индикато-
ру изразите материјалне депривације. 
Ово је и очекивано имајући у виду да 
се показатељи материјалне деприва-

ције фокусирају на исходе, да узимају 
у обзир немонетарне дохотке, односно 
приходе у натури, али и ефекте који 
настају због различитих трошкова жи-
вота у појединим срединама.

ГРАФИКОН 5.7 Стопе РССИ према НСТЈ 2 регионима, %
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Стопе РССИ се разликују и у зави-
сности од степена урбанизације, а 
угроженост се смањује са повећањем 
густине насељености. Док је у густо 
насељеним подручјима ризику од 
сиромаштва или социјалне искључе-
ности изложен сваки трећи грађанин 
Србије, у ретко насељеним подруч-
јима угрожен је сваки други. Слични 
налази се добијају према свим крите-
ријумима, а разлике у степену угро-
жености су много мање од оних које се 
уочавају када се анализира ризик од 
сиромаштва/доходак. Томе доприносе 
исти фактори којима се објашњавају и 
регионалне разлике. Нижи трошкови 
живота и приходи у натури смањују 
ниво изразите материјалне депри-

вације у слабије насељеним подруч-
јима, што омогућава да и са нижим 
дохотком могу да се приуште поједи-
не ставке неопходне за одговарајући 
животни стандард. Обрнуто важи за 
градска /густо насељена подручја, па 
се разлике у зависности од степена 
урбанизације смањују. Разлике су ре-
лативно мале и према критеријуму 
интензитета рада. 

На крају, нешто су више стопе РССИ 
старијих од 18 година који нису рође-
ни у Србији већ у некој од земаља из-
ван ЕУ (43,1%), и појединаца који нису 
држављани Србије, већ неке од зема-
ља изван ЕУ (44,1%), али ове разлике 
нису изражене.
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Појединци који су угрожени само 
по једном основу могу да буду у тран-
зиторним проблемима или чак у до-
број материјалној ситуацији. Ово на-
рочито важи за оне који су угрожени 
само према критеријуму ниског ин-
тензитета рада, јер је сасвим сигурно 
да рано повлачење у пензију или из-
државање од прихода који не потичу 
од рада (рента, алиментација..) нужно 
не подразумева оскудицу. Низак дохо-
дак/ризик од сиромаштва, поготово у 
датим методолошким оквирима, та-
кође не значи по аутоматизму угро-
женост. Појединац може да остварује 
низак доходак, а да велики део својих 
потреба задовољава по основу нату-
ралне потрошње, уз додатне прихо-

де из сиве економије, који се обично 
не пријављују. Такође, низак доходак 
не подразумева нужно сиромаштво, 
јер домаћинство може да располаже 
штедњом, али и имовином од које не 
остварује новчани приход. Изрази-
та материјална депривација се пак 
сагледава у тренутку анкетирања, те 
може да буде резултат само прола-
зних тешкоћа или субјективних про-
цена услед недавног пада прихода. 
Када су појединци истовремено угро-
жени по више основа мање су шансе 
да је њихов стандард заправо на при-
хватљивом нивоу, посебно у земљама 
у којима су сива економија и натурал-
на потрошња распрострањени.

6.1. Пресек изразите материјалне депривације 
и ризика од сиромаштва

За потпуније разумевање феномена 
угрожености важно је да се сагледа и 
„непоклапање“ између релативног си-
ромаштва, ниског радног интензитета 
и изразите МД. 

Међу појединцима који су изразито 
материјално депривирани приближно 
половина није у ризику од сирома-
штва, нити живи у домаћинству ни-
ског интензитета рада. Ово су, дакле, 
појединци који су угрожени само по 
критеријуму МД, а не и према друга 
два критеријума. Њихов удео у укуп-
ној популацији износи 12,6%.

Овакав налаз је делимично резул-
тат општег ниског нивоа расположи-
вог дохотка, те чињенице да поједине 
ставке економске димензије МД на-
мећу издатке које у Србији не могу да 
приуште ни појединци чији су прихо-
ди изнад прага ризика од сиромаштва 
(а очито ни они са дохотком у вишим 
квинтилима). Нешто виши доходак, 
изнад прага ризика од сиромаштва 
(изнад 13.680 динара месечно за јед-
ночлано домаћинство 2012. године) 

не значи да појединци/домаћинства 
могу да приуште годишњи одмор, су-
очавање са изненадним новчаним 
расходом, аутомобил и квалитетну 
исхрану, на пример. Имајући у виду 
дефиниције, лако је претпоставити да 
истовремено ове ставке (или комби-
нацију друге четири ставке) не могу 
да приуште ни појединци који живе у 
домаћинствима у којима је један или 
чак и више чланова радно активно, 
али са малом зарадом, или тек одне-
давно са нешто већим примањима. 

Могуће је, наравно, као што се у 
литератури наводи, и да различити 
модели потрошње и различите по-
требе намећу велике трошкове, услед 
којих не преостаје довољно средстава 
за ставке економске димензије које 
представљају норму у европским 
условима (Nolan & Whelan, 2010: 22). 
Пошто не узима у обзир само инпуте/
приходе, већ се фокусира на исходе, 
материјална депривација индирект-
но респектује повишене трошкове које 
намећу специфичне животне ситуа-
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ције и тешкоће. Особе са инвалиди-
тетом, као и појединци са тренутним 
или хроничним здравственим про-
блемима, могу да остварују и знатни-
ји приход, али због високих трошкова 
не могу да приуште већину ставки у 
оквиру економске димензије. Слич-
но, уколико се родитељи, на пример, 
одричу свега ради школовања своје 
деце у великом граду, високи трошко-
ви за ове намене могу да буду узрок 
МД, упркос дохотку који у упоредном 
смислу и не мора да буде низак. До-
ходак којим домаћинство у реално-
сти располаже може да буде умањен 
и због враћања неформалних дугова. 
Појединци и домаћинства са прихо-
дима изнад прага сиромаштва могу 
да искусе материјалну депривацију 
и услед високих трошкова живота у 
великом граду, укључујући трошкове 
превоза до посла, чувања деце и сл. 
Из ових разлога се индикатори МД и 
сматрају битним за комплементарно 
сагледавање сиромаштва.

Непоклапања се могу објаснити и 
различитим периодом на који се по-
даци односе. Док се МД посматра у 
тренутку анкетирања (мај–јун 2013), 
подаци о дохотку и интензитету рада 

се односе на 2012. годину. Отуда је 
могуће да појединац који је 2012. го-
дине био бољестојећи, у тренутку ан-
кетирања, шест месеци касније, оста-
не без посла, те да много тога више 
не може да приушти, али и обрнуто. 
Утицај временског непоклапања на 
суштинско непоклапање у оскудици 
има већи значај у мање развијеним 
земљама у којима су мање доступни 
механизми за уједначавање потро-
шње током дужих периода, почевши 
од социјалних новчаних трансфера 
(ниске и краткотрајне накнаде за не-
запослене, новчана социјална помоћ) 
до штедње и кредита.

На крају, наравно, треба имати у 
виду и утицај субјективности у про-
ценама испитаника, као и утицај ра-
зличитих аспирација које могу да се 
појаве код појединаца/домаћинстава 
на различитом нивоу дохотка. Тако је, 
на пример, могуће да се и појединци 
са вишим дохотком изјасне да не могу 
да приуште годишњи одмор, подразу-
мевајући при том летовање у складу 
са високим очекивањима и аспираци-
јама.

С друге стране, приближно поло-
вина оних који су у ризику од сиро-

ГРАФИКОН 6.1 Пресек основних индикатора EU-SILC истраживања
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маштва, дакле са ниским дохотком, 
нису изразито материјално депри-
вирани. Њихов удео у укупној попу-
лацији износи 11,9%. Објашњења за 
ово „непоклапање“ могу бити бројна. 
Најпре, поједине ставке МД нису ре-
зултат тренутне финансијске ситуа-
ције, као, на пример, поседовање ау-
томобила, који је можда добијен на 
поклон или је купљен у време када је 
домаћинство остваривало веће при-
ходе1. Друге ставке са листе могу да 
буду финансиране и самим тим до-
ступне захваљујући позајмици или 
уштедама које су акумулиране у прет-
ходном периоду, када је домаћинство 
остваривало веће приходе. Такође, као 
што се јасно може уочити на примеру 
разлика у угрожености према наведе-
ним критеријумима, пољопривредно 
домаћинство може да покрије знатан 
део својих потреба преко натуралне 
потрошње, те да и са веома ниским 
новчаним дохотком приушти неке од 
ставки на основу којих се процењује 
МД, а нарочито квалитетну исхрану 
и адекватно грејање (на дрва). Непри-
јављивање дохотка од сиве економије 
или дознака такође може да објасни 
део дискрепанце.2 

Веома је лако образложити и да по-
јединци који живе у домаћинствима 
ниског интензитета рада не морају 
да буду угрожени према критерију-
му МД. Веома низак интензитет рада 
може да подразумева високе приходе 
од пензије, неплаћен рад домаћице 
која може знатно да допринесе штед-
њи у оквиру домаћинства, приходе од 
дознака или алиментације који, као и 

1 Питања која се односе на трајна потрошна 
добра не поштују до краја принцип „присил-
ног лишавања“. Тек уколико домаћинство не 
поседује аутомобил, на пример, поставља се 
питање да ли не може да га приушти или га не 
поседује из других разлога. 

2 Истраживања показују да се упркос квали-
тету анкете доходак од сиве економије и до-
знака често не пријављује или се потцењује 
(Bradshaw & Mayhew, 2010, 10) (World Bank, 
2000, 367-368).

трошење сопствене уштеђевине, могу 
да „покрију“ расходе за све ставке са 
листе на основу које се процењује ма-
теријална депривација.

Размимоилажења између профи-
ла угрожености по различитим кри-
теријумима и непоклапања делом су 
очито методолошке природе, делом 
су резултат примењивања европских 
критеријума на српске прилике, али 
делом свакако настају и услед ком-
плексности феномена сиромаштва, 
доказујући неопходност истовремене 
употребе различитих индикатора. 

У досадашњој анализи је низак до-
ходак, односно ризик од сиромаштва 
разматран као узрок изразите матери-
јалне депривације. Други аспект који 
укључује оба индикатора је сагледа-
вање пресека ова два скупа, односно 
популације која је изразито МД, а ис-
товремено је угрожена и по основу ри-
зика од сиромаштва. 

Појединци који су истовремено и 
изразито материјално депривирани 
и у ризику од сиромаштва назива-
ју се и конзистентно сиромашним, 
угроженим у складу са оба критери-
јума (Boarini & Mira d’Ercole, 2006: 40) 
(Fusco, Guio, & Marlier, 2010: 142). Ис-
товремена угроженост по оба осно-
ва подразумева да се низак доходак 
јасно манифестује у виду материјал-
не депривације, насупрот латентној 
депривацији која се јавља у случају 
када су појединци угрожени само по 
једном критеријуму (Boarini & Mira 
d’Ercole, 2006: 41). 

Удео конзистентно сиромашних у 
укупној популацији у Србији изно-
си 12,7%, што је готово три пута више 
него у ЕУ, и за преко 50% изнад нивоа 
који бележе НЗЧ. Већи удео попула-
ције која је сиромашна истовремено 
према оба критеријума забележен је 
једино у Бугарској и Румунији. 

Уочљиво је да је од укупног бро-
ја изразито МД тек приближно по-
ловина истовремено и у ризику од 
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сиромаштва.3 Као и у другим мање 
развијеним земљама, и у Србији је 
„непоклапање“ релативно велико 
(Fusco, Guio, & Marlier, 2010: 144), а ви-
сок удео конзистентно сиромашних у 
укупној популацији је резултат вели-
ког броја угрожених по оба критери-

3 Стопа ризика од сиромаштва изразито МД 
дела популације је заправо 47% (однос стопе 
истовремено угрожених и стопе ИМД).

јума, а не истоветних резултата при 
примени оба критеријума. 

Стопе конзистентног сиромаштва 
су више за децу (15,5%), која су изнад-
просечно изложена и ризику од сиро-
маштва. Такође, у складу са разликама 
у ризику од сиромаштва, старији од 65 
година су мање угрожени од просека, 
са стопом од 10,7%. И у Европској уни-
ји је угроженост деце изнадпросечна, 
а старих исподпросечна, с тим што су 

ТАБЕЛА 6-1  Удео становништва према појединим критеријумима угрожености, према 
карактеристикама, %

У ризику 
и изразито 

материјално 
ускраћени

Изразито 
материјално 
ускраћени

У ризуику од 
сиромаштва

Укупно 12,7 26,9 24,6

Старост

Мање од 18 година 15,5 27,4 30

18-64 година 12,5 26,7 24,5

65 и више 10,7 26,9 19,5

Тип домаћинства

Једночлано домаћинство 17,2 37,2 26,3

Једна одрасла особа са издржаваном децом 28,0 45,3 36,2

Домаћинства са издржаваном децом 13,3 25,9 27,2

Домаћинства без издржаване деце 11,8 28,2 21,3

Најчешћи статус на тржишту рада (18 и више година)

Запослени код послодавца 2,8 18,0 6,4

Самозапослени 13,1 20,9 38,3

Незапослени 29,4 44,6 48,9

Пензионери 7,7 25,1 14,5

Остали неактивни 16,9 30,4 32,7

Образовање

ОШ и ниже 21,1 63,6 36

Средње 9,3 27,6 21,2

Високо 2,1 8,0 6,2
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у најразвијенијим земљама ове ра-
злике врло мале. 

И међу конзистентно сиромашни-
ма полне разлике се изразито уоча-
вају само међу најстаријима. Жене 
старије од 65 година су угрожене чак 
незнатно изнад просека, док су ста-
рији мушкарци знатно мање изложе-
ни и ризику од сиромаштва и ИМД 
(истовремено). По свој прилици, на 
ову слику одлучујуће утичу разлике 
у висини пензија између мушкараца 
и жена, које су пак резултат разлика 
у дужини каријере и висини плата 
(Rakić & Chiappe, 2009: 75).

Међу појединцима који живе у јед-
нородитељским породицама 28% је 
истовремено угрожено према оба кри-
теријума, а изнад просека су угроже-
ни и појединци који живе у једночла-
ним домаћинствима (17,2%).4 Степен 
угрожености појединаца који живе у 
једнородитељским породицама више 
је удаљен од просека по критеријуму 
конзистентног сиромаштва него поје-
диначно посматрано, по критеријуму 
МД или ризика од сиромаштва. 

Анализа према положају на тржи-
шту рада показује да су и у пресеку 
два скупа најугроженији незапослени 
(29,4%), као и да су најмање угрожени 
запослени код послодавца (2,8%). Ва-
жно је, међутим, указати и да су не-
запослени пропорционално више за-
ступљени у овом сегменту него међу 
онима који су у ризику од сирома-
штва или у популацији која је изрази-
то материјално депривирана, те да је 
степен њихове угрожености највиши 
управо према критеријуму „конзи-
стентног сиромаштва“. Обрнуто је са 
запосленима код послодаваца чији је 
степен угрожености најнижи. 

Најмање образовани су очекивано 
најугроженији и према критерију-
му конзистентног сиромаштва (стопа 
21,1%), а њихов положај у односу на 

4 Због величине овог дела узорка нису доступни 
подаци о свим типовима домаћинстава.

високообразоване (2,1%) и на просек 
је неповољнији него према поједи-
начним индикаторима. 

Разлике у стопама конзистентног 
сиромаштва у зависности од региона 
и густине насељености су изражене и 
знатно веће него према критеријуму 
МД. Популација која је истовремено 
изложена и ризику од сиромаштва и 
материјалној депривацији најмање је 
заступљена у Београду (6,4%) и у густо 
насељеним срединама (7,9%). Нају-
гроженији су они који живе у Јужној и 
Источној Србији (16,9%) и у слабо на-
сељеним подручјима (17,8%). 

На крају треба истаћи и да сви који 
су конзистентно сиромашни припада-
ју првом или другом квинтилу по до-
хотку, а да одговарајуће стопе износе 
53,1%, односно 10,6% респективно. 

Разлике у профилу између изрази-
то материјално депривираног дела 
популације и „конзистентно“ сиро-
машних, иако постоје, нису велике. 
Ипак, разлике у степену угрожености 
у зависности од појединих карактери-
стика су израженије међу појединци-
ма који су „конзистентно“ сиромашни. 
Домаћинства са децом и деца су пре-
ма критеријуму конзистентног сиро-
маштва угроженија од просека. То се 
делимично дугује суштинским разло-
зима, а делимично је резултат неса-
вршености „мерних инструмената“. 
Степен угрожености незапослених, 
најмање образованих и појединаца 
који живе у једнородитељским поро-
дицама је већи него према другим 
критеријумима. И обрнуто, запосле-
ни код послодавца и високообразова-
ни су ретко истовремено сиромашни 
према оба критеријума. Нешто су веће 
разлике и у зависности од региона и 
густине насељености подручја у који-
ма појединац/домаћинство живи. 

Концептуално посматрано, може 
се сматрати да изразито материјално 
депривирани појединци, који су ис-
товремено и у ризику од сиромаштва, 
представљају најугроженији сегмент 
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укупног становништва. Ирска је при-
менила управо овај приступ прили-
ком одабира најважнијег национал-
ног индикатора угрожености, додуше, 
уз ширу дефиницију депривације 
(Walker, 2011) (Watson & Maitre, 2012). 
Може се, међутим, прихватити и раз-
мишљање да у мање развијеним зе-
мљама, у којима је релативно мало 
поклапање између изразите МД и ри-

зика од сиромаштва, треба паралелно 
истраживати и монетарни и немоне-
тарни аспект, а не само део попула-
ције који је сиромашан конзистентно 
према оба критеријума. Фокусирање 
само на пресек ова два скупа би вели-
ки део феномена угрожености оста-
вио неосветљеним, чему доприносе и 
методолошки проблеми повезани са 
инструментима мерења. 

6.2. Пресек веома ниске радне интензивности 
и ризика од сиромаштва

У овом делу приказаћемо популацију 
која живи у домаћинствима са веома 
ниским интензитетом рада и истовре-
мено је изложена ризику од сирома-
штва. То је популација која се налази 
у пресеку ова два скупа који предста-
вљају две од три компоненте показа-
теља стопе ризика од сиромаштва или 
социјалне искључености. 

У Србији, 8,7% популације живи у 
домаћинствима са веома ниским ин-

тензитетом рада (ВНИР) и изложено 
је ризику од сиромаштва. То су лица у 
домаћинствима у којима чланови не 
раде или раде веома мало и која та-
кође имају релативно низак доходак. 

У Европској унији, као и у новим 
чланицама ЕУ, удео ове популаци-
је у укупном становништву је знатно 
мањи него у Србији (4,5% и 3,8%), што 
је у складу са мањом просечном сто-
пом веома ниске интензивности рада 

ТАБЕЛА 6-2  Удео становништва према појединим критеријума угрожености према региону и 
степену урбанизације, %

У ризику 
и изразито 

материјално 
ускрачени

Изразито 
материјално 
ускраћени

У ризуику од 
сиромаштва

Укупно 12,7 26,9 24,6

Регион

Београдски регион 6,4 23,6 11,6

Регион Војводине 14,0 29,8 26,8

Регион Шумадије и Западне Србије 13,2 24,2 28,2

Регион Јужне и Источне Србије 16,9 30,3 31,0

Тип насеља

Густо насељено 7,9 23,0 13,8

Средње насељено 12,2 27,3 23,5

Слабо насељено 17,8 30,5 38,1
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и стопом ризика од сиромаштва. Већи 
удео ове популације забележен је је-
дино у Ирској (8,9%), коју карактери-
ше највеће учешће лица која живе у 
домаћинствима са веома ниским ин-
тензитетом рада, од свих земаља ЕУ, 
као што је приказано у претходном 
делу.

Од укупног броја лица која живе у 
домаћинствима са веома ниским ин-
тензитетом рада, скоро две трећине 
(64%) је изложено ризику од сирома-
штва (Графикон 6.1). Овакво прекла-
пање два скупа је разумљиво, будући 
да је низак интензитет рада домаћин-
ства значајна детерминанта ниског 
дохотка домаћинства. Међутим, само 
трећина лица у ризику од сиромаштва 
(35,4%) живи у домаћинствима са вео-
ма ниским интензитетом рада. То ука-
зује да су ниске зараде, у комбинацији 
са већим интензитетом рада од веома 
ниског, кључни разлози сиромаштва 
овог дела популације, поред социјал-
них трасфера који нису били довољни 
за повећање еквивалентног дохотка 
изнад прага ризика од сиромаштва.

Деца су највише изложена комби-
нацији ова два ризика (13,2%), која су 
изнад просечно изложена ризику од 
сиромаштва (Табела 6-3). И у Европ-
ској унији су деца више изложена ком-
бинацији ова два ризика у односу на 
популацију радног узраста (6,1% пре-
ма 5,3%).5 Полне разлике су уочљивије 
када се посматра комбинација ова два 
ризика него сваки ризик појединачно 
(стопа ризика од сиромаштва, одно-
сно, веома низак интензитет рада). 
Већи проценат мушкараца је живео у 
домаћинствима са веома ниским ин-
тензитетом рада и истовремено био 
изложен ризику од сиромаштва.

Као и код појединачних ризика, 
најмање образовани су најугроженији 
и када се посматра популација изло-
жена истовремено ризику од веома 
ниског интензитета рада и ризику од 
сиромаштва. То је разумљиво, јер је 
ниво образовања негативно корели-
сан са ризиком од сиромаштва, а по-
зитивно са радном интензивношћу 

5 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_pees01&lang=en

ТАБЕЛА 6-3  Удео становништва у појединим пресецима према старости, полу и нивоу 
образовања, у %

Пресек ВНИР и СРС Пресек ВНИР 
и ИМД

Укупно 8,7 7,6

Старост

Мање од 18 година 13,2 10,5

18-64 година 9,9 8,8

65 и више - -

Пол

Мушко 9,0 7,8

Женско 8,5 7,3

Ниво образовања

ОШ и ниже 10,8 10,4
Средње 7,9 6,6
Високо 2,4 1,8
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домаћинства. Ризик да лице припада 
пресеку ова два скупа опада са ниво-
ом образовања: са 9,8% за лица са нај-
нижим нивоом образовања на 2,4% за 
лица са највишим нивоом образова-
ња (Табела 6-3).

Лица која живе у домаћинствима 
са издржаваном децом надпросечно 
су изложена комбинацији ризика од 
сиромаштва и веома ниске интензив-
ности рада (Табела 6-4). Међу њима, 

највећи ризик да припадају пресеку 
ова два скупа имају једнородитељске 
породице (26,3%), и тај ризик се сма-
њује са повећањем броја одраслих у 
домаћинству. Степен њихове угроже-
ности у односу на просек знатно је 
виши када се посматра комбинација 
ова два ризика, него појединачни ри-
зици. И у Европској унији једнороди-
тељске породице са децом су највише 

ТАБЕЛА 6-4 Удео становништва у појединим пресецима према типу домаћинства, у %

Пресек ВНИР и СРС Пресек ВНИР 
и ИМД

Укупно 8,7 7,6

Домаћинства без издржаване деце 6,4 6,5

Једночлано домаћинство 6,5 7,0

    Једночлано мушко домаћинство 12,4 11,1

    Једночлано женско домаћинство 3,0 4,6

Домаћинства са издржаваном децом 10,5 8,4

Једна одрасла особа са издржаваном децом 26,3 25,9

Две или више одраслих особа без издржаване деце 6,4 6,4

Две или више одраслих особа са издржаваном децом 9,8 7,6

ТАБЕЛА 6-5  Удео становништва у појединим пресецима према квинтилима дохотка и 
најчешћем статусу на тржишту рада, у %

Пресек ВНИР и СРС Пресек ВНИР 
и ИМД

Квинтили дохотка

I 40,0 27,3

II 4,0 7,4

III - 2,7

IV - 0,4

V - 0,2

Најчешћи статус на тржишту рада (18 и више година)

Запослени код послодавца 0,1 0,2
Самозапослени 0,9 0,5
Незапослени 32,2 28,1
Пензионери 1,7 2,4
Остали неактивни 11,8 9,7
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изложене комбинацији ова два ризи-
ка.6

О угрожености популације која 
припада пресеку два скупа говори и 
податак да они углавном припадају 
првом квинтилу расподеле дохотка 
(Табела 6-5). Приближно 40% лица из 
првог квинтила је изложено ризику 
од сиромаштва и веома ниској интен-
зивности рада, док је то случај код 4% 
лица из другог квинтила. 

Незапослени су највише изложе-
ни комбинацији ризика веома ни-
ске интензивности рада и ризика од 
сиромаштва (32,2%), док запослених 
код послодавца скоро да нема у пре-
секу ова два скупа (0,1%). Друга група 
по степену угрожености су неактивна 
лица, изузев пензионера (11,8%). Ва-
жно је истаћи да су незапослени над-
просечно више угрожени према овом 
критеријуму, него када се посматрају 
појединачни ризици, а исто важи и 
за неактивна лица без пензионера. У 
Европској унији незапослени су у нај-
лошијем положају, а после њих су не-
активни без пензионера, док запосле-
ни код послодавца и самозапослени 
такорећи нису били изложени ком-

6 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_pees04&lang=en

бинацији ова два ризика (0,1% и 0,2% 
респективно).7

Становници Војводине, као и Јужне 
и Источне Србије (Табела 6-6) над-
просечно су изложени веома ниском 
интензитету рада и ризику од сиро-
маштва (11% и 10,3% респективно), 
док су становници Београда у најбо-
љем положају (4,9%). Овакав редо-
след угрожености региона највише 
одговара угрожености региона према 
критеријуму веома ниског интензи-
тета рада. Посматрано према степену 
урбанизације, становници средње и 
слабо насељених подручја имају над-
просечан ризик да припадају пресеку 
два скупа (9,9% и 10,5% респективно), 
као и да припадају скупу веома ниске 
интензивности рада чланова дома-
ћинства.

Разлике у профилу лица која се на-
лазе у пресеку два скупа и лица која 
живе у домаћинствима са веома ни-
ским интензитетом рада нису вели-
ке. Оне се углавном односе на степен 
угрожености у односу на просек, који 
је знатно већи код популације која је 
изложена комбинацији два ризика, 
него код популације која живи у дома-

7 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_pees02&lang=en

ТАБЕЛА 6-6  Удео становништва у појединим пресецима према НСТЈ 2 регионима и степену 
урбанизације, у %

Пресек ВНИР и СРС Пресек ВНИР 
и ИМД

Укупно 8,7 7,6

Региони

Београд 4,9 5,3
Војводина 10,3 8,7
Шумадија и Западна Србија 8,5 6,9
Јужна и Источна Србија 11,0 9,3

Степен урбанизације

Густо насељено подручје 6,1 6,5
Средње насељено подручје 9,9 7,8
Слабо насељено подручје 10,5 8,5



Пресеци индикатора за праћење имплементације стратегије Европа 2020  126

ћинствима са веома ниским интензи-
тетом рада. Разлике такође постоје код 
угрожености деце и домаћинстава са 
децом и оне су, поред осталог, после-
дица утицаја ризика од сиромаштва 
на индикатор веома ниског интензи-
тета рада чланова домаћинства.

Иако су лица која припадају пре-
секу скупа ризика од сиромаштва и 
скупа ниске интензивности рада угро-
женија од лица која припадају једном 
или другом скупу, за анализу искљу-
чености са тржишта рада потребно 
је фокусирати се такође на лица која 
имају низак интензитет рада, а нису 

нужно изложена ризику од сирома-
штва. То подразумева сагледавање 
извора дохотка ових лица и удаљено-
сти њиховог (еквивалентног) дохотка 
од прага ризика од сиромаштва. Исто 
тако се поставља питање колико је 
учешће лица која живе од дохотка од 
капитала и да ли се они могу сматра-
ти социјално искљученима (European 
Commission, 2011), поготово ако се 
узме у обзир да један део ове попу-
лације није ни изразито материјално 
депривиран. 

6.3. Пресек веома ниске радне интензивности 
и изразите материјалне депривације

У овом делу приказаћемо профил по-
пулације која живи у домаћинствима 
са веома ниским интензитетом рада и 
истовремено је изразито материјално 
депривирана. То је популација која се 
налази у пресеку ова два скупа.

У Србији, 7,6% укупне популаци-
је живи у домаћинствима са веома 
ниским интензитетом рада и исто-
времено је изразито материјално де-
привирана. У Европској унији и но-
вим чланицама удео ове популације 
је знатно мањи него у Србији (2.5% и 
3,2% респективно), због мање просеч-
не стопе веома ниске интензивности 
рада и стопе изразите материјалне 
депривације. Од свих земаља ЕУ, једи-
но је у Бугарској удео ове популаци-
је исти као у Србији, која иначе има 
највећу стопу изразите материјалне 
депривације, док су остале земље са 
највећим уделом ове популације Ма-
ђарска (6,4%) и Летонија (5,2%). 

Од укупног боја лица која живе у 
домаћинствима са веома ниским ин-
тензитетом рада, нешто више од поло-
вине (55,9%) је изразито материјално 
депривирано (Графикон 6.1), што зна-
чи да не може да приушти најмање 

четири ставке са следеће листе: ре-
довно измиривање станарине, рачуна 
за комуналне услуге, отплате хипоте-
карног кредита, адекватно загревање 
простора за становање, подмирива-
ње неочекиваних издатака, оброк од 
меса или рибе (или вегетеријанске 
замене) сваки други дан, одлазак на 
једнонедељни годишњи одмор, теле-
визор у боји, машину за прање веша, 
аутомобил и телефон. 

Међутим, приликом интерпретаци-
је резултата потребно је имати у виду 
да референтни период за мерење ове 
две компоненте није исти. Док се ни-
зак интензитет рада чланова дома-
ћинства односи на 12 месеци у годи-
ни која претходи години анкетирања 
(2002. година), изразита материјална 
депривација се односи на тренутак 
анкетирања (мај-јуни 2013).

Уколико посматрамо популацију 
која живи у домаћинствима са вео-
ма ниским интензитетом рада и ис-
товремено је изразито материјално 
депривирана, интересантно је при-
метити да је више од три четвртине 
лица (77,6%) која су изложена комби-
нацији ова два ризика истовремено 
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изложена и ризику од сиромаштва, 
што указује на високу међузависност 
компонената индикатора „стопе ри-
зика од сиромаштва или материјалне 
искључености“. Низак доходак после-
дица је ниског интензитета рада чла-
нова домаћинства, који је недовољан 
за финансирање расхода за све ставке 
са листе на основу којих се процењује 
материјална депривација. 

Деца су више изложена комбина-
цији ова два ризика (Табела 6-3) у 
односу на популацију радног узраста 
(10,5% према 8,8% респективно), као и 
у Европској унији (3,6% према 2,9%).8 
Полне разлике су уочљивије кад се по-
сматра комбинација ова два ризика 
него сваки ризик појединачно (веома 
низак интензитет рада, односно, изра-
зита материјална депривација). Већи 
проценат мушкараца живи у дома-
ћинствима са веома ниским интензи-
тетом рада и истовремено је изложен 
изразитој материјалној депривацији.

Најмање образовани су очекивано 
најугроженији и када се посматра по-
пулација изложена истовремено из-
разитој материјалној депривацији и 
веома ниском интензитету рада, као 
и када се посматрају појединачни ри-
зици. 

Једнородитељске породице са де-
цом имају највећи ризик да припада-
ју пресеку ова два скупа (25,9%), (Табе-
ла 4). Доходак таквих домаћинстава је 
најчешће недовољан за „покривање“ 
расхода за све ставке са листе на осно-
ву којих се процењује материјална де-
привација, јер зависи само од радне 
активности једног одраслог члана до-
маћинства. Степен њихове угрожено-
сти у односу на просек знатно је виши 
него када се посматрају појединачни 
ризици. И у Европској унији једноро-
дитељске породице са децом су нај-

8 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_pees01&lang=en

више изложене комбинацији ова два 
ризика.9 

Дистрибуција ових лица по квин-
тилима показује да већина лица из 
пресека припада првом квинтилу (Та-
бела 6-5). Са растом дохотка смањује 
се проценат лица из одговарајућих 
квинтила која живе у домаћинствима 
ниског интензитета рада и истовре-
мено су изразито материјално депри-
вирана: са 27,3% за први квинтил, на 
7,4% за други квинтил до занемарњи-
вих 0,2% за пети квинтил.

Посматрано према најчешћем ста-
тусу на тржишту рада, незапослени 
су највише изложени комбинацији 
веома ниске интензивности рада и 
изразите материјалне депривације 
(28,1%), док запослених код послода-
ваца скоро да нема у пресеку ова два 
скупа (0,2%). Друга група по степену 
угрожености су неактивна лица из-
узев пензионера (9,7%). Обе групе су 
знатно више угрожене у односу на 
просек према овом критеријуму, него 
када се посматрају појединачни ризи-
ци. И у Европској унији незапослени 
су у најлошијем положају (16,3%), по-
сле њих су неактивни без пензионера 
(5,9%), док запослени код послодавца 
и самозапослени такорећи нису били 
изложени комбинацији ова два ризи-
ка.10

Степен угрожености популације 
која је изложена комбинацији два ри-
зика по регионима и густини насеље-
ности (Табела 6-6) је нешто већи него 
према критеријуму веома ниског ин-
тензитета рада. Популација која живи 
у домаћинствима веома ниског ин-
тензитета рада и истовремено је изра-
зито материјално депривирана најви-
ше је заступљена у Јужној и Источној 
Србији (9,3%) и слабо насељеним по-
дручјима (8,5%), док су најмање угро-

9 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_pees04&lang=en

10 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=ilc_pees02&lang=en
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жени они који живе у Београду (5,3%) 
и густо насељеним подручјима (6,5%).

Разлике у профилу лица која се на-
лазе у пресеку два скупа и лица која 
живе у домаћинствима са веома ни-
ским интензитетом рада нису велике 
и углавном се односе на релативни 
степен угрожености, који је знатно 
већи код популације која је изложена 
комбинацији два ризика, него код по-
пулације која живи у домаћинствима 
са веома ниским интензитетом рада. 
Исто тако, можемо закључити да је 

профил лица која су изложена комби-
нацији ризика веома ниске интензив-
ности рада и ризика од сиромаштва 
веома сличан профилу лица која су 
изложена комбинацији ризика веома 
ниске интензивности рада и изразите 
материјалне депривације.

На крају, треба истаћи да само 3,2% 
укупне популације живи у домаћин-
ствима ниског интензитета рада, а 
није изложено ниједном додатном 
ризику, ни ризику од сиромаштва ни 
изразитој материјалној депривацији. 

6.4. Профил конзистентно угрожених

Уместо или/или приступа у сагледа-
вању угрожености могућ је и/и при-
ступ. Према овом другом приступу 
угрожени су они појединци који ис-
пуњавају сва три критеријума, који су 
дакле истовремено изложени ризику 
од сиромаштва и изразито материјал-
но депривирани и у домаћинствима 
веома ниског интензитета рада.

У европским приликама проблем је 
што се у највећем броју земаља у овој 
позицији налази јако мали број грађа-
на, свега 1 до 2%. Поједини истражи-
вачи сматрају да је мало “преклапање” 
резултат недовољне узрочно-после-
дичне повезаности између ниског 
дохотка, ниског интензитета рада и 
изразите материјалне депривације. 
“Када је повезаност између димензи-
ја скромна, истовремена изложеност 
ризицима је нужно на ниском нивоу” 
(Nolan & Whelan, 2011, p. 23). 

Други велики методолошки про-
блем конзистентне угрожености је 
елиминисање старих из сагледавања 
сиромаштва и социјалне искључе-
ности. Пошто и/и приступ захтева да 
појединац буде угрожен по сва три 
критеријума, а угроженост по основу 
ниског интензитета рада за старије 
од 60 година уопште није опција, они 
су изузети из разматрања. Чак и када 
су без дохотка и изразито материјал-

но депривирани у највишем могућем 
ступњу. 

Слично, из скупа угрожених су го-
тово по аутоматизму искључени за-
послени и самозапослени који ретко 
живе у домаћинствима са ниским ин-
тензитетом рада што практично значи 
да би усвајање једног оваквог крите-
ријума из визуре практичних поли-
тика потпуно елиминисало оне који 
раде, а живе у оскудици. 

За боље разумевање проблема 
мултипле угрожености отуда се пре 
предлаже конзистентно сиромаштво, 
истовремена изложеност ризику од 
сиромаштва и изразитој материјалној 
депривацији (Nolan & Whelan, 2011, p. 
25).

У Србији број грађана који су исто-
времено угрожени према сва три кри-
теријума прелази 420 хиљада, а стопа 
конзистентне угрожености износи 
5,9% (Графикон 6.1). Очито је да је за 
европске прилике ова стопа јако ви-
сока, те да је анализа структурних ка-
рактеристика “пресека сва три скупа” 
веома важна. Све време је међутим 
значајно да се има у виду да су поје-
дини сегменти популације изузети из 
дате анализе, што деформише и про-
филе угрожености.

Просечна стопа конзистентно угро-
жених по основу сва три критеријума 
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у Европској унији износи свега 1,8%, 
а у НЗЧ 2,4%. У свега 6 земаља су ове 
стопе изнад просека НЗЧ, а највиши 
ниво 2013. године је забележен у Бу-
гарској, Грчкој и Мађарској.

Према критеријуму конзистентне 
угрожености деца су значајно више 
изложена ризику од сиромаштва и 
социјалне искључености од одраслих. 
Стопа угрожености деце до 18 година 
износи 9,3%. То значи да готово свако 
десето дете у Србији живи у домаћин-
ству са веома ниским дохотком, које 
не може да приушти многе од став-
ки које су неопходне за одговарајући 
животни стандард и у коме родитељи 
практично не раде. 

У поређењу са другим критеријуми-
ма, угроженост деце у односу на одра-
сле је много изразитија, а деца се у ве-
ћој мери издвајају као посебна група 
којој је потребна подршка. 

Полне разлике у популацији која је 
вишеструко угрожена нису изражене. 
Међу децом су угроженије девојчице, 
док се међу одраслима не уочава зна-
чајнија разлика између мушкараца и 
жена. 

Анализа према типу домаћинства 
омогућава детаљнији увид у положај 
деце. Према критеријуму конзистент-
не угрожености 7,1% појединаца у до-
маћинствима са децом је истовремено 
и сиромашно и социјално искључено. 
За једнородитељске породице стопа 
се пење на чак 22,5%, што значи да је 
овај тип домаћинстава изузетно угро-
жен, да родитељи не раде, те да је ис-
товремено и доходак веома низак и 
материјална депривација изражена. 

Очекивано, у овом сегменту није ве-
лико присуство домаћинства без деце, 
односно њихова угроженост је значај-
но нижа. Профил угрожености није 
реалан у овом погледу пошто су ста-
рачка домаћинства у потпуности изу-
зета из анализе. Због ове методолошке 
специфичности други критеријуми би 
требало да имају предност приликом 
процене профила угрожености према 
типу домаћинства. 

Готово сви који су угрожени исто-
времено према сва три критеријума 
су у првом, најсиромашнијем квин-
тилу по дохотку. Иако има поједина-
ца са најнижим дохотком који нису 

ГРАФИКОН 6.2 Стопе конзистентне угрожености према старости и полу, %
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истовремено и материјално деприви-
рани и који раде, стопа конзистент-
не угрожености у првом квинтилу је 
веома висока и износи преко 27,4%. 
То заправо значи да је сваки четврти 
појединац који живи у домаћинству 

са еквивалентним приходом мањим 
од 12 хиљада динара, истовремено 
у ризику од сиромаштва, и изразито 
материјално депривиран и живи у до-
маћинству са ниским интензитетом 
рада. 

ГРАФИКОН 6.3 Стопе конзистентне угрожености, за поједине типове домаћинства, %
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Као што показују анализе и према 
свим другим критеријумима, обра-
зовање је један од важних фактора 
угрожености, а стопе конзистентне 
угрожености за појединце са најни-
жим образовањем су изузетно високе 
и достижу 8,8%. С друге стране, у Срби-
ји се само 1% појединаца са највишим 
нивоом образовања налази у овом 
подскупу. 

Разлика између појединаца за нај-
нижим и са највишим нивоом обра-
зовања у Србији је мања него у зе-
мљама новим чланицама, а стопе 
конзистентне угрожености поједи-
наца који нису завршили школу или 
имају само основно образовање више 
су у Бугарској (12,1%) и Мађарској 
(10,3%). Удео високообразованих који 
су истовремено угрожени по сва три 
основа у свим земљама је нижи него 
у Србији, осим у Грчкој (2,4%).

Поред типа домаћинства, каракте-
ристика која у највећој мери детер-
минише угроженост појединца пре-
ма датом критеријуму је положај на 
тржишту рада. Стопа конзистентне 
угрожености незапослених поједина-

ца износи 22,2%, док запослени код 
послодавца, али и самозапослени го-
тово нису ни присутни у овом скупу. 
Веома је ниска и стопа угрожености 
пензионера, што је такође резултат 
методолошких специфичности, по-
што је мали број пензионера млађи 
од 60 година, док су старији искључе-
ни из скупа који је у фокусу. Због тога 
профил угрожених према положају 
на тржишту рада заправо пре свега 
открива да сваки пети појединац који 
је незапослен живи у домаћинству у 
коме је веома низак интензитет рада 
и са релативно ниским дохотком и у 
оскудици према критеријуму мате-
ријалне депривације. У истом поло-
жају је и сваки десети појединац из 
категорије осталих неактивних лица 
(домаћице, особе са инвалидитетом, 
студенти/ученици…).

Високе стопе истовремене угроже-
ности по основу сва три критеријума 
за незапослене су присутне и у ЕУ 
(13,5%) и НЗЧ (17,4%). Имајући у виду 
ниске нивое опште стопе конзистент-
не угрожености релативни положај 
незапослених у односу на друге ка-

ГРАФИКОН 6.5 Стопе конзистентне угрожености према положају на тржишту рада, %
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тегорије у ЕУ је неповољнији него у 
Србији. У чак 6 земаља стопе конзи-
стентне угрожености за незапослене 
су преко 20%, а више стопе него у Ср-
бији забележене су у Мађарској, Бу-
гарској и Немачкој. 

Ниво угрожености према власнич-
ком статусу двоструко је виши за оне 
који изнајмљују стан (стопа 9,8%), 
него за појединце који живе у сопстве-
ном стану (5%). Иако у случају овог 
показатеља не располажемо са де-
таљнијом поделом закупаца на под-
категорије, јасно је да овако висока 
стопа истовремене угрожености може 
да буде присутна пре свега међу они-
ма који не плаћају закупнину или је 
плаћају по веома ниској нетржишној 
цени, као што индицирају појединач-
ни индикатори ризика од сиромаштва 
и/или социјалне искључености. Међу 
њима могу да буду на пример најси-
ромашнији слојеви који 90-тих нису 
имали довољно средстава да би отку-
пили друштвене станове чак ни под 
јако повољним условима или бивше 
избеглице и расељена лица који су 
најпре привремено, а затим и трајно 

настанили неусловне просторе које су 
им без наплате уступили рођаци. 

Посматрано према регионима, ис-
товремена угроженост по сва три кри-
теријума је присутна у свим делови-
ма Србије и ни у једном делу није на 
веома ниском нивоу. Најнижи степен 
угрожености је у Београду (3,6%), али 
је и он двоструко виши од просека ЕУ, 
на нивоу угрожености укупне попула-
ције у Хрватској, на пример. 

Највиши ниво угрожености, дво-
струко виши него у Београду, забеле-
жен је у региону Јужне и Источне Ср-
бије (7,7%). Веће регионалне разлике 
од ових уочавају се једино на основу 
критеријума ризика од сиромаштва. 
Најзад, као и по свим другим крите-
ријумима, грађани Војводине су угро-
женији од оних који живе у Западној 
Србији и Шумадији.

Нешто наглашеније регионалне 
разлике које се уочавају према овом 
критеријуму, осим уз помоћ дохотка, 
пре свега могу да се објасне разлика-
ма у стопама запослености, а имајући 
у виду да су запослени готово изузети 
из овог скупа услед методолошких ра-

ГРАФИКОН 6.6 Стопе конзистентне угрожености према регионима, %
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злога. Већи удео запослених у Београ-
ду, од којих практично нико не може 
да буде угрожен по основу конзистент-
не угрожености, аутоматски смањује 
потенцијални скуп угрожених по сва 
три основа у овом региону.

Анализа према степену урбаниза-
ције, као и према регионима, показује 
да је конзистентна угроженост на до-
ста високом нивоу и у густо и у сла-
бије насељеним подручјима (стопе у 
распону од 4,4 до 7,2%). И у градским 
срединама дакле готово сваки дваде-
сети појединац живи у домаћинству 
у коме практично нико не ради или 
ради веома мало, са ниским дохотком 
и у изразитој оскудици према крите-
ријуму материјалне депривације. Чак 
је и ниво угрожености градског ста-
новништва (тј. у најгушће насељеним 
подручјима) далеко виши него што је 

ниво угрожености просечног грађа-
нина Европске уније или земље нове 
чланице ЕУ. Разлике у нивоу угроже-
ности према степену урбанизације 
ипак не треба да се сагледавају пре-
ма овом критеријуму пошто он не ре-
спектује могућност да стари или они 
који су запослени могу да буду угро-
жени. У том погледу постоје значајне 
разлике у различитим деловима Ср-
бије, а поготово су присутне разлике 
на релацији село-град.

На крају, нешто су више стопе кон-
зистентне угрожености старијих од 18 
година који нису држављани Србије, 
већ неке од земаља изван ЕУ (7,9%), 
док је истовремена угроженост поје-
динаца који су рођени у некој од зе-
маља изван ЕУ (4,4%) исподпросечна. 
Број ових лица је мали. 

ГРАФИКОН 6.7 Стопе конзистентне угрожености према степену урбанизације, %
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Анекс 1:  Списак лица ангажованих на 
спровођењу EU-SILC-а 2013

Директор пројекта
Драган Вукмировић

Извршни руководилац пројекта
Тијана Чомић

Управни одбор
Драган Вукмировић
Јелена Будимир
Тијана Чомић
Diane Steel

George Papagianis
Милена Радомировић
Жарко Шундерић

Тим за имплементацију пројекта
Тијана Чомић
Јелена Будимир
Мирјана Ђурић
Матеја Петрушевић
Сања Вујацков
Мирјана Огризовић Брашанац
Софија Сувочарев

Владимир Шутић
Драгана Ђоковић Папић
Наташа Мијаковац
Јелена Манојловић
Ивана Ивезић
Младен Величковић

Шири пројектни тим
Славица Новаковић
Мирјана Новаковић
Гордана Цветиновић
Славка Крижник

Весна Пантелић
Јованка Стојановић
Владица Јанковић
Славица Манов

Спољни сарадници
Зоран Радојичић
Гордана Матковић
Горана Крстић
Бошко Мијатовић

Маја Џоковић
Верица Ристић
Rudolf Seljak

Супервизори
Бранко Драгишић
Мирко Вукомановић
Милан Јеленковић
Драган Крстић
Бранко Јосиповић
Љиљана Вуковић
Јасмина Савић
Драган Спасојевић

Вукица Стојановић
Драган Кузмић
Весна Скробић
Сперанца Ротар
Ергин Куртеши
Зоран Миловановић
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Помоћници супервизора
Мира Савић
Гордана Милутиновић
Верица Грамић
Саша Митић
Катарина Обућина
Петар Манојловић
Марина Станковић

Драгица Кеџић
Никола Столић
Гордана Срданов
Мирјана Игњатовић
Жужана Лакатош
Звездана Димитријевић Јеноваи
Ђорђета Арсић

Вође тимова
Жељана Павловић
Анђелка Вулић
Љубица Димитријевић
Радован Шупут 
Предраг Поповић
Љиљана Терзић (ША)
Силвија Ђорђевић
Зоран Тодоровић
Љиљана Терзић (КВ)
Александар Мијатовић
Ивана Манчић
Слободан Стојановић

Ивана Марковић
Иванка Максић
Миодраг Јањић
Наташа Костић
Сања Тимотијевић
Ненад Левнајић
Блаженка Бабић
Мирза Ибраковић
Драгана Димитријевић
Јелена Васић
Сергеј Ђурасовић
Нада Игњатовић

Анкетари
Бојана Цветковић
Јелена Чуљковић
Јован Тодоровић
Душица Радојевић
Ана Лазаревић
Виолета Нешић
Драгољуб Крстић
Катица Чичаревић
Љиљана Видојевић Милутиновић
Љиљана Малинић
Урош Живановић
Дејан Качар
Зорица Матејић
Јелена Стојковић
Наташа Вукоје
Славица Марјановић
Анђела Перовић
Бранислава Глишовић
Мирослава Миленковић
Драгољуб Миленковић
Зорица Ћаћић
Мица Митровић
Светлана Ранисављевић
Жаклина Игић
Анита Маринковић

Саша Дејановић
Жељко Попов
Јелена Хорват
Веселин Величков
Отилија Ручка Зарин
Небојша Толић
Милош Ђоковић
Андријана Мирковић
Сунчица Отовић
Ивица Димитријевић
Марија Миловановић
Наташа Сретеновић
Марија Петровић
Милош Попадић
Јована Лекић
Марија Јанковић
Радица Милосављевић
Иван Спасић
Љиљана Матовић
Владан Јовић
Предраг Пешић
Радивоје Јовић
Катарина Ерњаковић
Горан Јоксимовић
Слободан Стојановић
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Слободанка Јовчић
Драган Цветковић
Јована Филић
Милица Стојановић
Миљан Тодоровић
Горан Јовановски
Данијела Ћук
Мирјана Скакић
Ивана Тасић
Снежана Вла
Миодраг Мркић
Милица Грубовић
Огњан Илић
Дијана Зарић
Далиборка Младеновић
Марина Воденичар
Ондреј Чижик
Ивана Марковић
Јелена Миловановић
Александар Ђурђевић
Милан Мијаиловић

Ружица Ђорђевић
Марко Микић
Слађана Ђурђевић
Драгана Рунтић
Маријана Миош
Маријана Радованов
Мирјана Михајловић
Биљана Бркић
Тамара Лукић
Татјана Видић
Јаманта Шафрањ
Мирјана Џелебџић
Биљана Остојић
Ана Смиљанић
Младен Урошевић
Љиљана Терзић
Данка Остојић
Jaсна Мирковић
Милош Марковић
Славица Станојчић

Оператери уноса података
Кристина Пејчиновски
Адријана Миљаковић
Тереза Нанаши
Сунчица Здравковић
Миладинка Ђуричић
Драгана Исаиловић
Димитрије Милашиновић
Јулијана Мирковић

Данијела Манић
Татјана Михаиловић
Драгана Антић
Маријана Радовановић
Биљана Миленковић
Дејан Петровић
Маја Џоковић
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Анекс 2: Табеле

ТАБЕЛА А-1  Стопа ризика од сиромаштва, стопа изразите материјалне депривације и стопа 
ризика од сиромаштва или социјалне искључености, %

РС ИМД РССИ

Укупно 24,6 26,9 42,1

Пол

Женски 24,3 27,0 42,1

Мушки 24,9 26,8 42,0

Старост

Млађи од 18 година 30,0 27,4 43,5

Између 18 и 24 године 27,3 28,9 44,5

Између 25 и 49 година 24,5 25,5 41,4

Између 50 и 64 година 23,5 27,8 45,8

65 и више година 19,5 26,9 35,8

Статус на тржишту рада (18+)

Запослена лица 14,9 18,7 28,2

Запослени код послодавца 6,4 18,0 21,7

Самозапослени 38,3 20,9 46,3

Незапослени 48,7 44,6 72,7

Остали неактивни 32,7 30,4 51,6

Пензионери 14,5 25,1 36,5

Тип домаћинства

Домаћинства без издржаване деце 21,3 28,2 43,0

Једночлано домаћинство 26,3 37,2 49,8

   Једночлано мушко домаћинство 29,2 36,6 48,1

   Једночлано женско домаћинство 24,5 37,5 50,8

   Једна одрасла особа млађа од 65 година 27,7 39,7 56,3

   Једна одрасла особа стара 65 и више година 25,1 35,2 44,7

Две одрасле особе без издржаване деце 21,4 27,8 44,1

   Две одрасле особе млађе од 65 година 24,6 29,7 50,0

   Две одрасле особе где је бар једна стара 65 и више година 18,0 25,7 37,8

   Две или више одраслих особа без издржаване деце 20,3 26,3 41,5

Три одрасле особе или више одраслих особа без издржаване 
деце 19,3 24,9 39,3

Домаћинства са издржаваном децом 27,2 25,9 41,3



Анекси140

РС ИМД РССИ

Самохрани родитељ с једним дететом или више издржаване 
деце 36,2 45,3 61,5

Две одрасле особе с једним издржаваним дететом 25,5 26,6 38,9

Две одрасле особе с двоје издржаване деце 24,6 20,3 35,4

Две одрасле особе с троје или више издржаване деце 44,4 36,1 54,0

Две или више одраслих особа са издржаваном децом 26,7 25,0 40,4

Три одрасле особе или више одраслих особа са издржаваном 
децом 25,9 25,2 41,4

Образовање (18+)

Предшколско, 1-4 разред, основна школа 20,1 38,3 55,5

Средња школа, специјализација после средње школе 10,8 24,8 41,1

Високо образовање, основне академске и специјалнистичке/
магистарске, доктор студије 2,9 10,0 17,7

Степен урбанизације

Густо насељено подручје 13,8 23,0 32,5

Средње густо насељено подручје 23,5 27,3 42,2

Ретко насељено подручје 36,1 30,5 51,4

Региони

Београдски регион 11,6 23,6 31,9

Регион Војводине 26,8 29,8 46,3

Регион Шумадије и Западне Србије 28,2 24,2 42,6

Регион Јужне и Источне Србије 31,0 30,3 46,9
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ТАБЕЛА А-2 Лица која живе у домаћинствима са веома ниским интензитетом рада (0-59)

%

Укупно 18,2

Пол

Женски 18,5

Мушки 17,8

Старост

Млађи од 18 година 16,0

Између 18 и 24 године 15,8

Између 25 и 34 година 16,6

Између 35 и 44 година 14,5

Између 45 и 54 година 19,2

Између 55 и 59 година 31,8

Статус на тржишту рада (18+)

Раде 0,6

Запослени код послодавца 0,3

Самозапослени 1,4

Не раде 40,2

Незапослени 48,7

Остали неактивни 24,7

Пензионери 51,7

Тип домаћинства

Домаћинства без издржаване деце 25,1

Једночлано домаћинство 40,3

Две одрасле особе без издржаване деце 31,8

   Две одрасле особе млађе од 65 година 28,2

   Две одрасле особе где је бар једна стара 65 и више година 49,3

   Две или више одраслих особа без издржаване деце 23,4

Три одрасле особе или више одраслих особа без издржаване деце 18,7

Домаћинства са издржаваном децом 14,9

Самохрани родитељ с једним дететом или више издржаване деце 38,9

Две одрасле особе с једним издржаваним дететом 15,3

Две одрасле особе с двоје издржаване деце 10,0

Две одрасле особе с троје или више издржаване деце 20,5

Две или више одраслих особа са издржаваном децом 13,6

Три одрасле особе или више одраслих особа са издржаваном децом 14,0

Kвинтили
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%

Први квинтил 48,8

Други квинтил 19,4

Трећи квинтил 10,9

Четврти квинтил 5,8

Пети квинтил 2,9

Образовање (18+)

Предшколско, 1-4 разред, основна школа 29,6

Средња школа, специјализација после средње школе 17,8

Високо образовање, основне академске и специјалнистичке/магистарске, доктор 
студије 8,9

Степен урбанизације

Густо насељено подручје 15,4

Средње густо насељено подручје 20,0

Ретко насељено подручје 19,6

Региони

Београдски регион 13,0

Регион Војводине 21,3

Регион Шумадије и Западне Србије 17,4

Регион Јужне и Источне Србије 20,7

Тип власништва

Власник, који отплаћује кредит 3,4

Власник, који не отплаћује кредит 18,1

Закупац, који не плаћа смештај или плаћа закуп по нижој цени од тржишне 23,7

Закупац, који плаћазакуп по тржишној цени 11,5
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ТАБЕЛА А-3  Проценат лица која не раде и живе у домаћинствима са веома ниским 
интензитетом рада према старости и полу

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 18-59

Укупно

Не раде 19,3 37,9 47,7 51,5 53,5 40,2

Незапослени 33,6 42,5 53,9 57,4 57,5 48,7

Пензионери - 22,9 47,6 53,0 51,8 51,7

Остали неактивни 12,4 28,4 29,8 36,6 52,5 24,7

Мушкарци

Не раде 21,6 48,7 65,1 58,7 50,9 45,5

Незапослени 37,5 50,8 65,6 60,2 56,5 54,5

Пензионери - - 40,2 54,2 43,3 45,3

Остали неактивни 11,5 42,1 69,9 53,1 55,7 25,2

Жене

Не раде 17,0 30,0 36,4 46,5 55,4 36,2

Незапослени 27,9 34,9 43,0 54,3 60,0 42,2

Пензионери - 34,5 53,7 52,3 56,1 55,2

Остали неактивни 13,2 22,1 23,4 33,8 51,8 24,5

ТАБЕЛА А-4 Пресеци сиромаштва, Европа 2020, циљни индикатори

НРС 
ИМД 
НИР

НРС 
ИМД 
ННИР

НРС-
НИМД-
НИР

НРС-
НИМД-
ННИР

РС-
ИМД-
НИР

РС-
ИМД-
ННИР

РС-
НИМД-
НИР

РС-
НИМД-
ННИР

Укупно 1,7 12,6 3,2 57,9 5,9 6,8 2,8 9,1

Пол

Женско 1,6 12,8 3,4 57,9 5,7 6,9 2,8 8,9

Мушко 1,7 12,3 3,1 58 6,1 6,6 2,9 9,3

Године

Млађи од 18 1,2 10,7 1,6 56,5 9,3 6,2 3,9 10,6

18 и више 1,7 13 3,6 58,2 5,2 6,9 2,6 8,8

18-49 2,1 11,6 3,3 58,0 7,0 5,4 3,5 9,1

50-64 2,4 13,1 6,8 54,2 5,7 6,6 3 8,2

Статус на тржишту рада 

Раде 0,1 13,1 0,1 71,8 0,2 5,4 0,1 9,2

Запослени код послодавца 0,1 15,0 0,1 78,3 0,1 2,8 0,0 3,6
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НРС 
ИМД 
НИР

НРС 
ИМД 
ННИР

НРС-
НИМД-
НИР

НРС-
НИМД-
ННИР

РС-
ИМД-
НИР

РС-
ИМД-
ННИР

РС-
НИМД-
НИР

РС-
НИМД-
ННИР

Самозапослени - 7,8 0,2 53,7 0,5 12,6 0,4 24,8

Не раде 2,9 12,9 6,0 49,1 8,6 7,8 4,3 8,5

Незапослени 5,7 9,6 8,7 27,3 22,2 7,2 9,9 9,4

Пензионери 1,4 16,0 4,5 63,5 0,9 6,7 0,7 6,1

Остали неактивни 2,4 11,1 5,4 48,4 6,6 10,2 4,3 11,5

Квинтил

Први - - - - 27,3 25,8 12,6 34,3

Други 5,0 22,3 5,1 43,8 2,4 8,2 1,7 11,6

Трећи 2,7 21,0 5,3 71,0 - - - -

Четврти 0,4 13,7 3,9 82,0 - - - -

Пети 0,2 5,6 1,9 92,2 - - - -

Тип домаћинства

Домаћинства без 
издржаване деце 2,2 14,2 5,3 57,0 4,3 7,5 2,1 7,4

Једночлано домаћинство 2,4 17,5 3,6 50,2 4,6 12,6 1,9 7,1

Једночлано мушко 
домаћинство 2,4 14,1 2,3 51,9 8,6 11,5 3,8 5,3

Једночлано женско 
домаћинство  2,4 19,6 4,3 49,2 2,2 13,3 0,8 8,2

Две или више одраслих 
особа без издржаване деце 2,1 13,5 5,6 58,5 4,2 6,4 2,1 7,5

Домаћинства са 
издржаваном децом 1,2 11,3 1,7 58,7 7,1 6,2 3,4 10,4

Самохрани родитељ с 
једним дететом или више 
издржаване деце

3,4 13,9 8,0 38,5 22,5 5,5 3,8 4,4

Две или више одраслих 
особа са издржаваном 
децом

1,1 11,2 1,4 59,6 6,4 6,2 3,4 10,7
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НРС 
ИМД 
НИР

НРС 
ИМД 
ННИР

НРС-
НИМД-
НИР

НРС-
НИМД-
ННИР

РС-
ИМД-
НИР

РС-
ИМД-
ННИР

РС-
НИМД-
НИР

РС-
НИМД-
ННИР

Ниво образовања

Предшколско, 1-4 разред, 
основна школа 1,6 15,6 2,3 44,5 8,8 12,3 2,1 12,8

Средња школа, 
специјализација после 
средње школе

2,1 13,3 4,5 58,9 4,5 4,9 3,4 8,5

Високо образовање, 
основне академске 
и специјалнистичке/
магистарске, доктор студије

0,7 7,2 3,6 82,3 1,0 1,0 1,3 2,8

Тип власништва

Власник 1,5 12,3 3,6 59,8 5,0 6,4 2,4 9,0

Закупац 2,2 13,9 1,7 50,0 9,8 8,1 4,6 9,7

РС - У ризику од сиромаштва
НРС - Нису у ризику од сиромаштва
ИМД - Изразито материјално депривирани
НИМД - Нису изразито материјално депривирани
НИР - Низак интензитет рада
ННИР - Ниси ниског интензитета рада

ТАБЕЛА А-5  Стопа ризика од сиромаштва пре социјалних трансфера, по старости и полу, %

Стопа ризика од сиромаштва пре социјалних трансфера 

пензије УКЉУЧЕНЕ у социјалне 
трансфере

пензије ИСКЉУЧЕНЕ из социјалних 
трансфера

Пол Пол

Старост Женски Мушки Укупно Женски Мушки Укупно

Укупно 50,9 49,2 50,1 30,8 32,0 31,4

Мање од 18 година 43,6 44,7 44,1 36,6 36,4 36,5

Између 18 и 24 година 39,5 44,4 42,1 31,3 34 32,7

Између 25 и 54 година 38,5 40,1 39,3 30,1 30,1 30,1

Између 55 и 64 година 61,3 54,9 58,2 27,0 35,4 31,0

65 и више година 78,4 77,2 77,9 30,1 27,1 28,9
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ТАБЕЛА А-6 Раде, а у ризику од сиромаштва (18+)

%

Укупно 14,9

Пол

Женски 12,6

Мушки 16,5

Старост

Између 18 и 24 године 14,9

Између 25 и 54 година 13,6

Између 55 и 64 година 19,5

65 и више година 27,9

Тип домаћинства

Две или више одраслих особа са издржаваном децом 15,9

Две или више одраслих особа без издржаване деце 13,9

Једночлано домаћинство 12,9

Самохрани родитељ с једним дететом или више издржаване деце 12,0

Домаћинства са издржаваном децом 15,8

Домаћинства без издржаване деце 13,8

Интензитет рада (18-59 година)

Веома низак интензитет рада [0 - 0,2] 63,4

Низак интензитет рада (0,2 - 0,45) 36,5

Средњи интензитет рада [0,45 - 0,55] 21,1

Висок интензитет рада (0,55 - 0,85] 12,0

Веома висок интензитет рада (0,85 - 1] 9,1

Интензитет рада, осим веома низак (0,2 - 1] 14,1

Образовање

Предшколско, 1-4 разред, основна школа 35,5

Средња школа, специјализација после средње школе 13,6

Високо образовање, основне академске и специјалнистичке/магистарске, доктор студије 3,1

Тип запослености

Запослени на неодређено време 5,8

Запослени на одређено време 10,1
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%

Број месеци рада

Мање од 1 године 16,6

1 година 14,8

Тип радног времена

Пуно радно време 12,9

Радно време краће од пуног 35,9

ТАБЕЛА А-7 Дистрибуција становништва према здравственом стању, старости и полу (18+), %

Здравствено стање Старост
Пол

Женски Мушки Укупно

Веома лоше
Између 18 и 64 године 2,0 2,0 2,0

65 и више година 14,2 9,9 12,4

Лоше
Између 18 и 64 године 11,9 9,7 10,8

65 и више година 44,8 35,4 40,9

Солидно
Између 18 и 64 године 25,9 22,1 24,0

65 и више година 30,5 36,5 33,0

Добро
Између 18 и 64 године 36,2 36,6 36,4

65 и више година 9,6 16,1 12,3

Веома добро
Између 18 и 64 године 23,9 29,6 26,8

65 и више година 0,9 2,0 1,3

ТАБЕЛА А-8  Лица која живе у домаћинствима код којих укупни трошкови становања износе 
више од 40% евивалентног расположивог прихода домаћинства

%

Укупно 28,3

Пол

Женски 28,6

Мушки 27,9

Старост

Мање од 18 година 32,8

Између 18 и 64 године 29,1

65 и више година 20,7
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%

Тип домаћинства

Домаћинства без издржаване деце 25,5

Једночлано домаћинство 35,0

Једночлано мушко домаћинство 33,8

Једночлано женско домаћинство 35,8

Једна одрасла особа млађа од 65 година 40,2

Једна одрасла особа стара 65 и више година 31,2

Две одрасле особе без издржаване деце 28,0

Две одрасле особе млађе од 65 година 36,2

Две одрасле особе где је бар једна стара 65 и више година 19,4

Две или више одраслих особа без издржаване деце 23,4

Три одрасле особе или више одраслих особа без издржаване деце 19,5

Домаћинства са издржаваном децом 30,5

Самохрани родитељ с једним дететом или више издржаване деце 50,7

Две одрасле особе с једним издржаваним дететом 33,7

Две одрасле особе с двоје издржаване деце 34,6

Две одрасле особе с троје или више издржаване деце 36,5

Две или више одраслих особа са издржаваном децом 29,6

Три одрасле особе или више одраслих особа са издржаваном децом 25,6

Власништво

Власник, који отплаћује кредит 33,4

Власник, који не отплаћује кредит или закуп 25,3

Закупац, који не плаћа смештај или плаћа закуп по нижој цени од тржишне 33,9

Закупац, који плаћа закуп по тржишној цени 63,2

Степен урбанизације

Густо насељено подручје 24,8

Средње густо насељено подручје 31,2

Ретко насељено подручје 29,4

Квинтили

Први квинтил 74,1

Други квинтил 36,8

Трећи квинтил 17,9

Четврти квинтил 8,3

Пети квинтил 2,5
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ТАБЕЛА А-9  Лица која живе у домаћинствима која немају могућност да приуште одређене 
ставке, према типу домаћинства, %

Немогућност домаћинства да приушти:

Адекватно 
загревање 

стана

Недељу 
дана одмора 

ван куће 
бар једном 
годишње

Месо или 
рибу у 
оброку 
сваког 

другог дана

Неочекивани 
трошак 
у износу 
од 10.000 
динара

Укупно 18,3 67,2 30,6 50,1

Домаћинства без издржаване деце 18,7 69,9 34,1 52,5

Једночлано домаћинство 23,0 72,5 43,5 64,3

Једночлано мушко домаћинство 21,5 66,4 38,1 55,3

Једночлано женско домаћинство 23,9 76,2 46,7 69,8

Једна одрасла особа млађа од 65 година 26,5 63,6 38,8 57,2

Једна одрасла особа стара 65 и више 
година 20,3 79,4 47,1 69,8

Две одрасле особе без издржаване деце 17,9 67,2 34,1 51,1

Две одрасле особе млађе од 65 година 19,5 63,8 34,9 50,1

Две одрасле особе где је бар једна стара 
65 и више година 16,3 70,8 33,3 52,1

Три одрасле особе или више одраслих особа 
без издржаване деце 17,6 71,2 30,3 49,1

Домаћинства са издржаваном децом 18,0 65,1 27,9 48,2

Самохрани родитељ с једним дететом или 
више издржаване деце 21,7 67,1 44,0 63,3

Две одрасле особе с једним издржаваним 
дететом 18,6 57,6 26,8 44,0

Две одрасле особе с двоје издржаване деце 15,0 55,9 21,0 45,1

Две одрасле особе с троје или више 
издржаване деце 26,4 68,8 38,2 58,7

Три одрасле особе или више одраслих особа 
са издржаваном децом 17,8 70,7 28,5 48,3
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ТАБЕЛА А-10  Лица која живе у домаћинствима која нису у могућности да на време плате 
одређене дажбине, према типу домаћинства, %

Немогућност домаћинства да на време плати:

Кредит или 
ренту за стан

Комуналне 
услуге

Друге 
кредите

Кредит 
или ренту 
за стан, 

комуналне 
услуге 

или друге 
кредите

Укупно 1,6 36,9 22,8 48,3

Домаћинства без издржаване деце 1,0 29,9 16,6 42,8

Једночлано домаћинство 1,1 22,8 13,8 37,5

Једночлано мушко домаћинство 1,9 29,9 17,3 41,7

Једночлано женско домаћинство 0,6 18,5 12,2 35,6

Једна одрасла особа млађа од 65 година 1,9 34,2 17,2 38,6

Једна одрасла особа стара 65 и више 
година 0,4 14,0 4,5 34,7

Две одрасле особе без издржаване деце 1,1 25,7 17,2 37,6

Две одрасле особе млађе од 65 година 2,1 32,7 20,7 42,5

Две одрасле особе где је бар једна стара 
65 и више година - 18,4 7,9 24,6

Три одрасле особе или више одраслих особа 
без издржаване деце 0,8 36,3 16,6 46,5

Домаћинства са издржаваном децом 2,1 42,3 26,0 51,2

Самохрани родитељ с једним дететом или 
више издржаване деце 5,3 48,2 22,2 58,1

Две одрасле особе с једним издржаваним 
дететом 3,4 35,1 21,7 44,6

Две одрасле особе с двоје издржаване деце 3,4 40,3 28,6 48,6

Две одрасле особе с троје или више 
издржаване деце 3,2 53,5 24,4 57,9

Три одрасле особе или више одраслих особа 
са издржаваном децом 0,7 43,4 26,6 53,5
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ТАБЕЛА А-11  Оптерећеност буџета домаћинства, према типу домаћинства, %

У којој мери наведени трошкови утичу на буџет вашег домаћинства?

Отплата кредита Трошкови становања

У извесној 
мери Знатно

Не 
оптерећује 
га уопште

У извесној 
мери Знатно

Не 
оптерећује 
га уопште

Укупно 31,1 66,4 2,5 30,4 67,0 2,6

Домаћинства без 
издржаване деце 29,9 67,2 2,9 33,4 63,0 3,6

Једночлано домаћинство 39,6 56,7 3,8 34,4 60,1 5,5

Једночлано мушко 
домаћинство 44,9 48,8 6,3 39,6 52,3 8,1

Једночлано женско 
домаћинство 37,1 60,3 2,6 31,3 64,8 3,9

Једна одрасла особа 
млађа од 65 година 37,5 58,6 3,8 32,5 62,1 5,4

Једна одрасла особа 
стара 65 и више 
година

45,0 51,5 3,5 35,9 58,6 5,6

Две одрасле особе без 
издржаване деце 32,8 63,0 4,2 36,6 58,7 4,7

Две одрасле особе 
млађе од 65 година 32,2 64,2 3,6 36,1 60,7 3,1

Две одрасле особе где 
је бар једна стара 65 
и више година

34,5 59,8 5,7 37,0 56,6 6,4

Три одрасле особе или 
више одраслих особа без 
издржаване деце

26,9 71,1 2,0 30,2 67,9 1,9

Домаћинства са 
издржаваном децом 31,7 65,9 2,4 28,0 70,2 1,8

Самохрани родитељ 
с једним дететом или 
више издржаване деце

32,8 62,5 4,7 20,2 77,2 2,6

Две одрасле особе с 
једним издржаваним 
дететом

35,9 62,2 1,9 31,7 67,2 1,0

Две одрасле особе с 
двоје издржаване деце 36,5 61,5 2,0 29,1 68,4 2,5

Две одрасле особе 
с троје или више 
издржаване деце

32,7 65,0 2,3 23,3 74,5 2,2

Три одрасле особе или 
више одраслих особа са 
издржаваном децом

28,0 69,4 2,5 27,7 70,6 1,6
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ТАБЕЛА А-13 Стопа изразите стамбене депривације

%

Укупно 16,4

Пол 

Женски 16,8

Мушки 15,9

Године 

65 и више година 11,5

Мање од 18 година 20,2

ТАБЕЛА А-12  Лица која живе у домаћинствима која немају могућност да приуште одређене 
ставке, према типу домаћинства, %

Немогућност домаћинства да приушти:

Телефон 
(мобилни 

или 
фиксни)

 ТВ у боји Рачунар 
или лаптоп

Веш 
машину Аутомобил

Укупно 0,7 1,0 16,1 4,2 25,0

Домаћинства без издржаване деце 1,1 1,5 20,9 5,8 28,9

Једночлано домаћинство 4,1 3,9 28,1 13,6 39,5

Једночлано мушко домаћинство 4,8 4,1 29,4 16,4 41,3

Једночлано женско домаћинство 3,6 3,8 27,3 11,9 38,4

Једна одрасла особа млађа од 65 
година 3,1 3,3 30,1 13,1 46,9

Једна одрасла особа стара 65 и 
више година 4,8 4,4 26,5 14,0 33,8

Две одрасле особе без издржаване 
деце 0,9 1,4 21,7 5,0 31,8

Две одрасле особе млађе од 65 
година 1,2 1,1 21,6 4,5 29,5

Две одрасле особе где је бар једна 
стара 65 и више година 0,6 1,7 21,8 5,5 34,2

Три одрасле особе или више одраслих 
особа без издржаване деце 0,1 0,6 17,3 3,5 22,2

Домаћинства са издржаваном децом 0,4 0,6 12,5 2,9 22,0

Самохрани родитељ с једним дететом 
или више издржаване деце 0,8 3,0 15,1 6,1 55,0

Две одрасле особе с једним 
издржаваним дететом 0,6 1,3 12,2 3,0 24,3

Две одрасле особе с двоје издржаване 
деце 0,3 0,2 6,9 2,2 16,3

Две одрасле особе с троје или више 
издржаване деце  - - 21,5 3,0 29,2

Три одрасле особе или више одраслих 
особа са издржаваном децом 0,3 0,3 13,6 2,8 20,1
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%

Мање од 6 година 19,2

Између 12 и 17 година 20,7

Између 18 и 64 година 16,6

Између 6 и 11 година 20,7

Тип домаћинства 

Две или више одраслих особа са издржаваном децом 19,2

Две или више одраслих особа без издржаване деце 13,0

Три одрасле особе или више одраслих особа без издржаване деце 16,0

Три одрасле особе или више одраслих особа са издржаваном децом 19,5

Једночлано домаћинство 10,6

Самохрани родитељ с једним дететом или више издржаване деце 21,5

Једна одрасла особа стара 65 и више година 9,2

Једна одрасла особа млађа од 65 година 12,4

Једночлано женско домаћинство 9,8

Једночлано мушко домаћинство 11,9

Две одрасле особе без издржаване деце 9,4

Две одрасле особе с једним издржаваним дететом 20,1

Две одрасле особе с двоје издржаване деце 15,5

Две одрасле особе млађе од 65 година 9,2

Две одрасле особе где је бар једна стара 65 и више година 9,6

Две одрасле особе с троје или више издржаване деце 28,6

Домаћинства са издржаваном децом 19,3

Домаћинства без издржаване деце 12,6

Тип власништва

Власник, који отплаћује кредит 12,8

Власник, који не отплаћује кредит 15,3

Закупац, који не плаћа смештај или плаћа закуп по нижој цени од тржишне 21,2

Закупац, који плаћазакуп по тржишној цени 21,2

Степен урбанизације 

Густо насељено подручје 16,3

Средње густо насељено подручје 15,1

Ретко насељено подручје 17,4

Квинтили 

Први квинтил 28,7

Други квинтил 18,7

Трећи квинтил 15,7

Четврти квинтил 10,1

Пети квинтил 8,7
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Анекс 5: Упитници

Закон о званичној статистици      
(„Службени гласник РС“, број 104/09)

АНКЕТА О ПРИХОДИМА И УСЛОВИМА ЖИВОТА
УПИТНИК ЗА ЛИЦE

ИНФОРМАЦИОНИ ПАНЕЛ ЗА ЛИЦЕ
Проверите да ли лице има 15 или више година!

ИД1.
Редни број домаћинства у узорку:

                                        |__|__|__|__|
ИД2.

Матични број општине:   
           
                                       |__|__|__|__|__|

ИД3.
Редни број пописног круга у општини:    

                                      |__|__|__|__|
ИД4.

Датум анкетирања: 
|__|__|  |__|__| |__|__|__|__|

                                (дан)       (месец)            (година)

ИД5.
Име и презиме лица за које се попуњава упиник: _______________________________________________

Редни број лица из ХЛ1:                                                                                                                           |__|__|

ИД6.

Име анкетара: __________________________

ИД7.

Име вође тима: ____________________________

Шифра анкетара:
                                       |__|__|__|__|

Шифра вође тима:
                                                              |__|__|__|__|

ИД8. Име контролора: _______________________________
Шифра контролора: 

                                                                  |__|__|__|

ИД9. Упишите време почетка анкетирања:                                                            |__|__| |__|__|  
                                                             (сати)      (минути)

НАКОН ШТО ПОПУНИТЕ УПИТНИК ЗА ОВО ЛИЦЕ, УНЕСИТЕ СЛЕДЕЋЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ИД10. На који начин су добијени
подаци о овом лицу?

Директним анкетирањем лица 1 1ИД12

Друго лице из домаћинства је дало информације 2

ИД11. Редни број лица из ХЛ1 које је дало информације:                                                           |__|__|                                                                                                               

ИД12. Пол и старост лица за које 
се попуњава упитник:

Мушки 1 

Женски 2

Старост (уписати)...............................................................|__|__|
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ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ
Уколико лице за које се попуњава упитник има више послова којима се бави, оно мора сâмо да одлучи који је његов главни 
посао. Главни посао може бити посао који лице обавља у фирми где му је радна књижица, затим на којем проводи највише 
времена или на којем остварује највећу зараду или профит. Лице које је током референтне седмице променило посао треба
као свој главни посао да сматра посао који је имало крајем референтне седмице.

ДЕО 1. ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ

Л1.1 

Да ли сте током претходне седмице
обављали било какав посао за плату 
или профит (у готовини, роби или 
услугама), у трајању од најмање 
једног сата, код послодавца, 
самостално или на пољопривредном 
имању, чак и ако није остварен 
приход или ништа није 
произведено?

Да............................................................................. 1 1Л2.1

Не............................................................................. 2 

Л1.2 

Да ли сте током претходне седмице
радили на покретању властитог 
бизниса, производне, услужне или 
пољопривредне делатности од које
би ваше домаћинство остварило
приход (у готовини, роби или 
услугама) или сте градили кућу за 
продају или издавање?

Да............................................................................. 1 1Л2.1

Не............................................................................. 2 

Л1.3

Да ли сте током претходне седмице
обављали неки неплаћени посао код 
члана вашег домаћинства који је 
власник пољопривредног имања на 
коме остварује плату или профит?

Да............................................................................. 1 1Л2.1

Не............................................................................. 2 

Л1.4 

Да ли сте током претходне седмице
били ангажовани на свом или туђем 
пољопривредном имању, бавили се 
ловом и риболовом, сакупљањем 
пужева, печурака, биљака, дрва за 
огрев и слично?

Да............................................................................. 1 

Не............................................................................. 2 2Л1.6

Л1.5 Да ли се наведени производи барем 
делимично продају?

Да, продају се 1
Л2.1

Не, у потпуности се троше у домаћинству 2

Л1.6 

Да ли имате властити бизнис, 
пољопривредно имање или приватно 
обављате професију са које сте били 
одсутни током целе претходне 
седмице и на коју намеравате да се 
вратите?

Да............................................................................. 1 1Л1.12

Не............................................................................. 2 

Л1.7 
Да ли имате неки посао на којем 
примате плату а са којег сте били 
одсутни током целе претходне 
седмице? 

Да............................................................................. 1 

Не............................................................................. 2 2Л1.9

Л1.8 
Да ли постоји гаранција/сигурност да 
се можете вратити на посао након 
истека одсуства (имате уговор или 
договор у вези с тим послом)?

Да............................................................................. 1 1Л1.12

Не............................................................................. 2 

Л1.9 
Да ли имате било какав неплаћени 
посао код члана вашег домаћинства, 
са ког сте били одсутни током целе 
претходне седмице? 

Да............................................................................. 1 

Не............................................................................. 2 2Л1.11

Л1.10 
Да ли ће члан домаћинства код којег 
радите прихватити ваш повратак на 
посао?

Да............................................................................. 1 1Л1.12

Не............................................................................. 2 

Л1.11 Зашто нисте радили током  
претходне седмице? 

Одсуство или привремени прекид радног 
уговора на иницијативу послодавца 1 

Добровољно одслужење војног рока 2 2Л3.1

Сезонска пауза на сезонском послу 3
Остали разлози (нису имали посао и слично) 4 4Л3.1

SILC.2 
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Л1.12 Разлог одсуствовања са посла:

Лоши временски услови 1

Смањен обим посла због техничких или 
економских разлога 2 

Штрајк 3

Школовање или обука 4

Болест, повреда или привремена неспособност 5

Породиљско одсуство 6

Родитељско одсуство / нега детета 7

Годишњи одмор, државни или верски празници 8

Плаћено одсуство 9 

Остали (лични) разлози 10

Л1.13 
Укупно трајање одсуства (време од 
последњег дана када сте радили до 
планираног повратка на посао):

Три месеца или краће 1 1Л2.1

Дуже од три месеца 2

Нема намеру да се врати на посао 3 3Л3.1

Л1.14 
Колика је ваша укупна месечна 
нето зарада коју примате током 
одсуствовања са посла?

Не прима зараду 1 1Л3.1

Прима мање од 50% зараде 2 2Л3.1

Прима 50% зараде или више 3

ДЕО 2. ПОДАЦИ О ГЛАВНОМ ПОСЛУ ЛИЦА

Л2.1

Које је ваше занимање на главном 
послу?

Попуњава статистика

    
     _____________________________________________

|__|__|

Л2.2

Делатност (локалне јединице) у којој 
радите (шта се производи или које се 
услуге пружају у вашем предузећу, 
фирми, организацији и сл.):

Попуњава статистика

     ________________________________________

     _____________________________________________

|__|__|

Л2.3 Облик својине у којој радите:

Приватна – регистрована 1
Приватна – нерегистрована 2
Јавна/државна 3
Остало (нпр. друштвена, задружна, мешовита...) 4

Л2.4 Који је ваш професионални 
статус на том послу?

Самосталан са запосленима 1 1Л2.9

Самосталан без запослених 2 2Л2.10

Запослени радник (ради за послодавца) 3
Неплаћени помажући члан у породичном послу 4 4Л2.9

Л2.5
Да ли при обављању посла 
надгледате рад барем једног радника 
(искључујући приправнике)?

Да................................................................................ 1

Не................................................................................ 2

Л2.6 Да ли обављате посао:

На неодређено време 1
На одређено време 2
Сезонски 3
Повремено 4

Л2.7 Колико је износила ваша нето зарада 
у прошлом месецу?

Динара..............................................|__|__|__|__|__|__|__|
Не зна/одбија да одговори.....................................................99 

Ако је
уписан

износ, прећи
на Л2.9

Лице је било запослено у прошлом месецу, 
али није примило плату 00 00Л2.9

SILC.3 
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Л2.8
Можете ли да процените у ком је 
интервалу била ваша нето зарада у 
прошлом месецу:

До 20 000 динара 1
20 001 – 25 000 2
25 001 – 35 000 3
35 001 – 45 000 4
45 001 – 60 000 5
60 001 – 80 000 6
80 001 – 100 000 7
100 001 – 150 000 8
150 001 – 200 000 9
200 001 динар и више 10
Одбија да одговори 99

Л2.9
Број лица која раде с вама 
(укључујући и вас) у локалној 
јединици:

Тачан број од 1 до 10 ............................................ |__|__|

Од 11 до 19 11
Од 20 до 49 12
50 или више 13
Не зна тачно, али мање од 11 14
Не зна тачно, али више од 10 15

Л2.10

Колико сати током седмице обично 
радите на главном послу?
Уписати 00 уколико лице не може да 
одреди уобичајени број радних сати

Сати ........................................................................ |__|__|

Л2.11 Да ли сте током претходних 12 
месеци мењали посао?

Да................................................................................. 1 

Не................................................................................. 2 2Л2.13

Л2.12 Главни разлог због којег сте 
напустили претходни посао:

Нашао је или тражи бољи посао 1
Истекао му је уговор 2
Био је принуђен од стране послодавца 
(банкрот, смањење броја запослених, отказ и сл.) 3 

Услед затварања приватног посла 4
Нега детета и слично 5
Преселио се због породичних разлога 6
Други разлози 7

Л2.13
Да ли сте током претходне седмице,
поред главног посла, обављали 
додатне плаћене послове?

Да.................................................................................. 1

Не.................................................................................. 2 2Л2.15

Л2.14

Колико просечно сати недељно 
радите на том додатном послу / тим 
додатним пословима?

Уписати 00 уколико лице не може да 
одреди уобичајени број радних сати

Сати .........................................................................|__|__|

Л2.15
ЗА АНКЕТАРА: Уколико је збир сати 
код питања Л2.10  и Л2.14 мањи од 36, 
означите 1. У супротном, означите 2.

Мање од 36 сати 1 

36 сати и више 2 2Л3.11

Л2.16 Главни разлог због којег сте 
радили мање од 36 сати:

Школовање или обука 1

Л3.11

Болест или неспособност 2
Немогућност да нађе посао са дужим 
радним временом 3 

Не жели да ради дуже 4
То је пуно радно време 5
Породични или лични разлози 6
Други разлози 7

SILC.4 
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ДЕО 3. ПРЕТХОДНИ ПОСАО И ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

Л3.1 ЗА АНКЕТАРА: Да ли лице тренутно 
има 75 и више година?

Да............................................................................... 1 1Л3.6

Не............................................................................... 2 

Л3.2 Да ли сте током претходне четири 
седмице тражили посао?

Да............................................................................... 1 

Не.............................................................................. 2 2Л3.5

Л3.3 На који сте начин током претходне
четири седмице тражили посао? 

Одговорити са ДА или НЕ на сваку од 
понуђених алтернатива: ДА НЕ

1 Преко Националне службе за 
запошљавање 1 2 

2 Преко приватне агенције за 
запошљавање 1 2 

3 Директним обраћањем послодавцу 1 2 

4 Преко пријатеља, рођака, 
синдиката и др. 1 2 

5
Преко огласа (давањем огласа или 
јављањем на огласе у новинама, 
часописима или на интернету)

1 2 

6 Праћењем огласа у новинама, 
часописа или преко интернета 1 2 

7 Полагањем теста, лице је било на 
разговору или на испитивању 1 2 

8 Тражењем земљишта, радне 
просторије или опреме за рад 1 2 

9 Тражењем дозволе, лиценце,
финансијских средстава за рад 1 2 

10 Чекањем резултата пријаве за посао 
која је раније послата 1 2 

11 Чекањем позива од Националне 
службе за запошљавање 1 2 

12 Чекањем резултата конкурса у некој 
јавној институцији 1 2 

13 На неки други начин 1 2 

Л3.4
Када би вам посао био понуђен, 
да ли бисте могли да почнете да 
радите у року од две седмице?

Да.................................................................................. 1 

Не.................................................................................. 2 

Л3.5
Колика је минимална нето зарада по 
којој бисте прихватили запослење у 
овом месецу?

Динара ...........................................|__|__|__|__|__|__|

Не жели да ради 98
Не зна / одбија да одговори 99

Л3.6 
Да ли сте икада раније радили на 
послу који је трајао најмање шест 
месеци? 

Да................................................................................ 1 

Не................................................................................ 2 2Л3.13

Л3.7 
Који је био ваш професионални 
статус на последњем послу који сте 
радили:

Самосталан са запосленима 1 1Л3.10

Самосталан без запослених 2 2Л3.10

Запослени радник (ради за послодавца) 3
Неплаћени помажући члан у породичном послу 4 4Л3.10

Л3.8 
Да ли сте на последњем послу 
надгледали рад барем једног 
радника (искључујући приправнике)?

Да.................................................................................. 1 

Не.................................................................................. 2 

SILC.5 



Анкета о приходима и условима живота

Л3.9 Да ли сте тај посао обављали: 

На неодређено време 1
На одређено време 2
Сезонски 3
Повремено 4

Л3.10

Које је ваше занимање на последњем 
послу ? 

Попуњава статистика

     ____________________________________________

|__|__|

Л3.11

Колико сте година имали када сте 
први пут почели да радите на послу 
који је трајао најмање шест месеци?

Најмањи број година 8, а највећи 65

Година...................................................................|__|__|

Л3.12
Колико сте година укупно радили на 
свим плаћеним пословима (у 
готовини, роби или услугама)? Година...................................................................|__|__|

Л3.13 Који је, по вашем мишљењу, ваш 
садашњи главни статус? 

Запослени радник са пуним радним временом 1
Запослени радник са непуним радним временом 2
Самозапослени са пуним радним временом
укључујући и/или неплаћеног помажућег члана 
у породичном послу

3 

Самозапослени са непуним радним временом,
укључујући и неплаћеног помажућег члана
у породичном послу

4 

Незапослено лице 5
Ученик/студент, постдипломац, лице на 
обавезној неплаћеној пракси 6 

Пензионер 7
Лице са трајним инвалидитетом које не ради 8
Лице које обавља кућне послове у свом 
домаћинству 9 

Друго неактивно лице 10

Л3.14 

До какве је промене дошло у 
вашем професионалном статусу 
током претходних 12 месеци? 

Молимо вас да наведете последњу 
промену у професионалном статусу.

Запослен → незапослен 1

Запослен → пензионер 2

Запослен → неактиван 3

Незапослен → запослен 4

Неапослен → пензионер 5

Незапослен → неактиван 6

Пензионер → запослен 7

Пензионер → незапослен 8

Пензионер → неактиван 9

Неактиван → запослен 10

Неактиван → незапослен 11

Неактиван → пензионер 12

Није било промене 13
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ДЕО 4. ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ У 2012. ГОДИНИ

Л4.1

Који је, по вашем мишљењу, био ваш главни статус у 2012. години, по месецима?

Месец

Запослен
радник

Самозапослен, 
укључујући 
неплаћеног

помажућег члана
домаћинства

Н
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П
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не

ак
ти

вн
о 

ли
це

пуно 
радно 
време

скраћено 
радно 
време

пуно 
радно 
време

скраћено 
радно 
време

Јануар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фебруар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Март 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Април 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мај 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Јун 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Јул 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Август 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Септембар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Октобар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Новембар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Децембар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗА АНКЕТАРА:   Обратите посебну пажњу па питање Л4.1. Ако је лице макар током једног месеца 
                              било запослен радник (пуно или скраћено време), поставити питање Л5.1. 
                              У супротном, пређите на питање Л6.1.

ПРИМАЊА У 2012. ГОДИНИ
Овај део упитника односи се на примања у претходној календарској години. Добијене инфор-

мације биће веоме значајне за читаво истраживање с обзиром на то да се оне користе у 
анализи сиромаштва и неједнакости у Републици Србији. Молимо вас да на ова питања 
одговорите што је могуће искреније. Подсећамо да ће ваши одговори бити третирани као 

службена тајна.

ДЕО 5. ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА КОД ПОСЛОДАВЦА У 2012. ГОДИНИ

Л5.1
Да ли сте као запослени радник код 
послодавца имали примања у виду 
плате у 2012. години? 

Да............................................................................. 1 

Не............................................................................. 2 2Л6.1

Л5.2 Како би вам било најлакше да изразите 
укупан износ ваших примања? 

Као просечан месечни износ у 2012. години 1 

Као укупан годишњи износ у 2012. години 2 2Л5.4

Одбија да дâ податке о примањима 99 99Л5.5

Л5.3
Наведите просечан месечни НЕТО 
износ ваших примања у 2012. години и 
број месеци током којих сте имали ова 
примања? 

Динара............................................|__|__|__|__|__|__|__|

Не зна / одбија да одговори...................................................99 99Л5.5

Број месеци..........................................................|__|__| Л5.6

Л5.4
Наведите укупан годишњи НЕТО износ 
ваших примања у 2012. години и број 
месеци током којих сте имали ова 
примања? 

Динара.............................................|__|__|__|__|__|__|__|
Не зна / одбија да одговори...................................................99 99Л5.5

Број месеци..........................................................|__|__| Л5.6
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Л5.5

Можете ли да процените у ком  
су интервалу била ваша просечна 
месечна НЕТО примања у 2012. години  
и број месеци током којих сте имали ова 
примања? 

До 20 000 динара     1

20 001 – 25 000 2
25 001 – 35 000 3

35 001 – 45 000 4

45 001 – 60 000 5

60 001 – 80 000 6

80 001 – 100 000 7

100 001 – 150 000 8

150 001 – 200 000 9
200 001 динар и више 10

Одбија да одговори 99

Број месеци..........................................................|__|__|

Л5.6
Да ли сте осим плате имали и нека 
од наведених додатних НОВЧАНИХ
примања у 2012. години: 

Заокружити ДА или НЕ у зависности од 
одговора испитаника Да Не

1 Новчана надокнада за прековремени рад 1 2

2 Део дневница са пута који није потро-
шен и остао му је као додатна зарада 1 2 

3 Новчана надокнада у виду годишњег 
бонуса 1 2 

4 Новчана надокнада добијена приликом 
расподеле профита 1 2 

5 Провизија 1 2

6 Бакшиш 1 2 

7 Регрес 1 2
8 Топли оброк, као додатак на плату 1 2

9 Накнада за превоз 1 2

10 Друга додатна новчана надокнада 
(тринаеста плата и слично) 1 2 

ЗА АНКЕТАРА: Уколико је код сваке понуђене опције заокружена шифра „2“, прећи на питање Л5.9.

Л5.7
Да ли сте ова додатна новчана 
примања већ укључили у износ ваших 
НЕТО примања у 2012. години? 

Да............................................................................. 1 1Л5.9

Не............................................................................. 2 

Л5.8
Колика је укупна вредност додатних 
новчаних примања која НИСТЕ 
УКЉУЧИЛИ у износ ваших НЕТО 
примања у 2012. години?

Динара..............................................|__|__|__|__|__|__|__|
Не зна / одбија да одговори......................................................99

Л5.9 Да ли вам је послодавац уплаћивао
порезе и доприносе у 2012. години? 

Да, редовно 1
Да, нередовно 2
Не 3 3Л5.11

Не зна 99 99Л5.11

Л5.10
Колики је износ зараде на коју сте били 
пријављени ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО у 
2012. години? 

Динара..............................................|__|__|__|__|__|__|__|
Не зна / одбија да одговори.......................................................99

Л5.11
Да ли сте у 2012. години на 
располагању имали службено возило
које сте користили и у приватне сврхе? 

Да............................................................................. 1 

Не............................................................................. 2 2Л5.13

Л5.12
Колико сте месеци у 2012. години
имали на располагању службено 
возило у приватне сврхе? Број месеци...........................................................|__|__|
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Л5.13 Да ли сте у 2012. години користили 
сопствено возило у пословне сврхе? 

Да................................................................................... 1 

Не................................................................................... 2 2Л5.18

Л5.14

Да ли сте у 2012. години од 
послодавца добијали новчану 
накнаду за коришћење сопственог 
возила у пословне сврхе? 

Уписати укупну вредност
ових примања

Да.................................................................................. 1 

Динара...................................................|__|__|__|__|__|__|__|

Број месеци................................................................|__|__|

Не................................................................................ 2 2Л5.18

Л5.15 
Да ли је сва новчана надокнада за 
коришћење сопственог возила 
искоришћена у пословне сврхе?

Да.................................................................................. 1 1Л5.17

Не.................................................................................. 2 

Л5.16 Колики је проценат искоришћен у 
пословне сврхе? Проценат...................................................................|__|__|%

Л5.17 
Да ли сте ову новчану надокнаду 
већ укључили у износ ваших НЕТО 
примања у 2012. години?

Да.................................................................................. 1 

Не.................................................................................. 2 

Л5.18

Да ли сте у 2012. години од свог 
послодавца добили нешто 
бесплатно или по нижој цени што 
сте користили у приватне сврхе 
(гориво, трошкови мобилног 
телефона, трошкови становања и 
слично)?

Да............................................................................................. 1

Не.................................................................................. 2 2Л6.1

Л5.19
Наведите годишњу вредност ових 
давања од стране послодавца 
коришћених за приватне сврхе: 

Динара...................................................|__|__|__|__|__|__|__|

ДЕО 6. ПРИМАЊА САМОЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У 2012. ГОДИНИ

Л6.1

Да ли сте у 2012. години били 
предузетник или ортак у ортачкој 
предузетничкој радњи (СТР, СЗР, 
СУР, адвокатска канцеларија, 
ординација и слично)? 

Да................................................................................... 1 

Не................................................................................. 2 2Л6.11

Л6.2
Да ли сте у 2012. години у овом 
својству остварили примања у виду 
плате?

Да.............................................................................. 1 

Не.............................................................................. 2 2Л6.11

Л6.3
Како би вам било најлакше да 
изразите укупан износ ваших 
примања?

Као просечан месечни износ у 2012. години 1 

Као укупан годишњи износ у 2012. години 2 2Л6.5

Одбија да дâ податке о примањима 99 99Л6.6

Л6.4

Наведите просечан месечни НЕТО 
износ ваших примања у 2012. 
години и број месеци током којих 
сте имали ова примања?

Динара.................................................|__|__|__|__|__|__|__|

Не зна / одбија да одговори.......................................................99 99Л6.6

Број месеци...............................................................|__|__| Л6.7

Л6.5

Наведите укупан годишњи НЕТО 
износ ваших примања у 2012. 
години и број месеци током којих 
сте имали ова примања?

Динара.................................................|__|__|__|__|__|__|__|

Не зна / одбија да одговори.......................................................99 99Л6.6

Број месеци...............................................................|__|__| Л6.7
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Л6.6
Можете ли да процените у ком  
су интервалу била ваша просечна 
месечна НЕТО примања у 2012. 
години и број месеци током којих 
сте имали ова примања?

До 20 000 динара     1 
20 001 – 25 000 2
25 001 – 35 000 3

35 001 – 45 000 4

45 001 – 60 000 5

60 001 – 80 000 6

80 001 – 100 000 7

100 001 – 150 000 8

150 001 – 200 000 9
200 001 динар и више 10

Одбија да одговори 99

Број месеци...............................................................|__|__|

Л6.7 

Да ли сте у 2012. години претрпели 
губитке или остварили добит  
послујући као предузетник или 
ортак у ортачкој предузетничкој 
радњи? 

Добит 1

Губитак 2
2Л6.9

Прецизирати износ губитка у динарима...|__|__|__|__|__|__|__|

Ни на губитку ни на добитку 3 3Л6.9

Л6.8 Како бисте желели да прикажете 
добит?

Добит пре плаћеног пореза 1

Прецизирати износ у динарима....................|__|__|__|__|__|__|__|

Добит после плаћеног пореза 2

Прецизирати износ у динарима....................|__|__|__|__|__|__|__|

Не зна / не жели да одговори 99

Л6.9

Да ли сте у 2012. години користили 
нешто о трошку вашег пословања у 
ПРИВАТНЕ СВРХЕ (исхрана, 
актива фирме, гориво, трошкови 
мобилног телефона и сл.)? 

Да............................................................................................ 1

Не............................................................................................ 2 2Л6.11

Л6.10
Молимо вас да наведете вредност 
трошка који је покривен а настао је 
за приватне сврхе:

Динара...................................................|__|__|__|__|__|__|__|

Л6.11

Да ли сте у 2012. години
остварили примања на основу 
уговора о делу, уговора о 
посредовању и заступању, 
ауторског и сл. уговора 
(„уговораши“, „хонорарци“) или 
као самостални уметник, 
спортиста или лице које обавља 
делатности из области културе, 
уметности, религије и сл.
делатности по основу овлашћења 
надлежног удружења или 
регулаторне институције?

Да.................................................................................. 1 

Не.................................................................................. 2 2Л6.13

Л6.12
Наведите ваша укупна 
НЕТО примања по овом основу 
у 2012. години: 

Динара................................................|__|__|__|__|__|__|__|
Не зна / не жели да одговори.......................................................99

Л6.13

Да ли сте у 2012. години били 
власник привредног друштва у 
коме ви лично НИСТЕ били 
запослени, већ сте присвајали 
профит?

Да.................................................................................. 1 

Не.................................................................................. 2 2Л6.15

Л6.14 Наведите профит који сте имали 
по овом основу:

Динара...............................................|__|__|__|__|__|__|__|
Не зна / одбија да одговори.........................................................99
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Л6.15

ЗА АНКЕТАРА: Уколико је код питања Л5.1 заокружена шифра 1 или је код сва три питања: Л6.1, Л6.11 и Л6.13,
заокружена шифра „2“, прећи на питање Л6.17. У супротном, наставити са питањем Л6.15.

Да ли сте у 2012. години користили 
службено возило у приватне сврхе?

Да........................................................................... 1 

Не........................................................................... 2 2Л6.17

Л6.16 Колико сте месеци користили службени 
аутомобил у приватне сврхе? Број месеци.......................................................|__|__|

Л6.17

Да ли сте у 2012. години остварили 
зараду на основу неког од следећих 
облика самозапослености:

Уколико је више чланова домаћинства 
учествовало у неким од доле наведених 
активности, замолите испитаника да 
профит подели сразмерно учешћу 
појединца у активности.

Да Уколико је одговор ДА,
уписати износ у динарима Не

1 

Помоћ другим домаћинствима 
(чување деце, помоћ у кући, чување 
старих лица, помоћ на фармама и 
сл.)

1 |__|__|__|__|__|__|__| 2 

2 

Продаја занатских производа које 
сте сами произвели (рукотворине, 
сувенири, џемпери и сл.), као и 
зарада од бављења неким другим 
хобијима (узгајање кунића и зечева, 
голубова, лов и риболов и сл.)

1 |__|__|__|__|__|__|__| 2 

3 Препродаја  купљене робе 1 |__|__|__|__|__|__|__| 2

4 
Пружање услуга (фризерске услуге, 
држање приватних часова, услуге 
транспорта, занатске услуге и сл.)

1 |__|__|__|__|__|__|__| 2 

5 Друго (посредовање у 
финансијским трансакцијама и сл.) 1 |__|__|__|__|__|__|__| 2 

Л6.18 Да ли сте у 2012. години плаћали 
доприносе социјалног осигурања? 

Да, и пензионо и здравствено осигурање 1

Да, само пензионо осигурање 2

Да, само здравствено осигурање 3

Не, није уплаћивао 4 4Л7.1

Л6.19 Колико сте просечно месечно плаћали 
социјалне доприносе?

Динара.......................................|__|__|__|__|__|__|__|

Не зна...................................................................................99

ДЕО 7. ПЕНЗИЈЕ И СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА У 2012. ГОДИНИ

Л7.1

Да ли сте у 2012. години имали неку од 
наведених пензија: Да Месечни просек Број 

месеци Не

1 Старосна пензија 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

2 Инвалидска пензија 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

3 Породична пензија (на име испитаника) 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

4 Пољопривредна пензија 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

5 Пензија из приватног пензионог 
осигурања 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

6 Пензија из иностранства  1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

7 Примања војних инвалида и цивилних 
жртава рата 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

8 Друго (тринаеста пензија и сл.) 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 
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Л7.2

Да ли сте у 2012. години примили неку 
од следећих накнада односно помоћи: Да Месечни просек Број 

месеци Не

1 Новчана накнада због привремене 
онеспособљености за рад (боловање) 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

2 Накнада за незапосленост 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

3 
Накнада или додатак за помоћ и негу 
другог лица / увећани додатак за 
помоћ и негу другог лица

1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

4 
Отпремнина за престанак радног 
односа (без регуларне отпремнине 
при одласку у пензију)

1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

5 Регуларна отпремнина при одласку 
у пензију 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

6 Накнада за трудничко и 
породиљско одсуство 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

7 Помоћ за расељена лица са КиМ 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

8 Накнада за хранитељство 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

9 Помоћ у вези са образовањем 1 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 

ДЕО 8. ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА У 2012. ГОДИНИ

Л8.1 Да ли сте у 2012. години уплаћивали 
доприносе у приватни пензиони фонд?

Да.......................................................................... 1 

Не.......................................................................... 2 2Л9.1

Л8.2 Колико сте укупно уплатили у приватни 
пензиони фонд? Динара.........................................|__|__|__|__|__|__|__|

ДЕО 9. ОСТАЛА ПРИМАЊА У 2012. ГОДИНИ

Л9.1

Да ли сте у 2012. години имали још нека 
примања (у новцу и/или натури) која до 
сада нису наведена?

Да.......................................................................... 1 

Не.......................................................................... 2 2Л10.1

ЗА АНКЕТАРА: Уколико је испитаник имао оваква примања, замолите га да наведе шта је добио (у 
новцу и/или натури) и упишите одговарајући износ, односно вредност тих
добара/услуга.

1 _________________________________ Динара.........................................|__|__|__|__|__|__|__|

2 _________________________________ Динара.........................................|__|__|__|__|__|__|__|

3 _________________________________ Динара.........................................|__|__|__|__|__|__|__|
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КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

ДЕО 10. ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ

Л10.1 Какво је ваше здравствено стање?

Веома добро 1

Добро 2

Солидно 3

Лоше 4

Веома лоше 5

Л10.2 Да ли болујете од хроничних болести?
Да........................................................................... 1 

Не........................................................................... 2 

Л10.3
Да ли сте били спречени да обављате 
уобичајене активности из здравствених 
разлога најмање током последњих шест 
месеци?

Да, доста спречен 1 

Да, спречен 2

Не, ниje био спречен 3 

Л10.4 Да ли имате потешкоћа у обављању 
неких од следећих активности:

Одговорити са ДА или НЕ на сваку од
понуђених алтернатива: Да Не

1 Храњење, облачење, купање, кретање 
унутар стана 1 2 

2
Припрема хране, самосталан излазак 
из стана због куповине/набавке/посете 
лекару и сл.

1 2 

3 Рад на послу или присуствовање 
часовима/настави 1 2 

 4 
Учествовање у другим активностима
и социјалним контактима, нпр. 
слободним активностима и сл.

1 2 

Л10.5 Да ли имате трајни инвалидитет?
Да........................................................................... 1 

Не.......................................................................... 2 2Л10.8

Л10.6
Да ли имате неки од инвалидитета који 
вам је потврдила лекарска комисија
ПИО?

Да.......................................................................... 1

Не.......................................................................... 2 2Л10.8

Л10.7 Колики вам је проценат инвалидитета 
одређен?

50–70% 1

71–90% 2

Преко 90% 3

Л10.8
Да ли се у претходних 12 месеци
догодило да нисте посетили лекара а 
требало је?

Да.......................................................................... 1 

Не.......................................................................... 2 2Л10.10

Л10.9 Који је главни разлог због ког нисте 
посетили лекара? 

Није могло да приушти (превише је скупо) 1

Постоји листа чекања 2

Није могло да нађе времена због посла, бриге о 
деци или другима 3 

Предалеко је да би путовало / нема адекватног 
превоза 4 

Страх од лекара/болнице/испитивања/лечења 5

Желело је да сачека и види да ли ће се стање 
поправити 6 

Није знало ни за једног доброг лекара или 
специјалисту 7 

Из других разлога 8
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Л10.10 Да ли се у претходних 12 месеци догодило 
да нисте посетили зубара а требало је?

Да.................................................................... 1 

Не.................................................................... 2 2Л11.1

Л10.11 Који је главни разлог због ког нисте 
посетили зубара?

Није могло да приушти (превише је скупо) 1

Постоји листа чекања 2 

Није могло да нађе времена због посла,
бриге о деци или другима 3 

Предалеко је да би путовало / нема 
адекватног превоза 4 

Страх од зубара/интервенције/лечења 5

Желело је да сачека и види да ли ће се 
стање поправити 6 

Није знало ни за једног доброг зубара 7

Из других разлога 8

ДЕО 11. УСЛОВИ ЖИВОТА

Л11.1

Како оцењујете:
Обележити одговор на скали од 0 до 10, где 0 

представља „уопште нисам задовољан“, а 10 „у 
потпуности сам задовољан“.

Не 
зна

1 Ваш тренутни начин живота 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

2 Финансијску ситуацију вашег домаћинства 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

3 Ваш смештај 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

4 Ваш тренутни посао 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

5 Време проведено у путу до посла/школе 
и назад 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

6 Време које вам је на располагању да 
радите ствари које волите 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

7 Ваш однос са рођацима, пријатељима, 
колегама са посла и сл.      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

8 Рекреационе центре и зелене површине у 
околини у којој живите? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

9 Уређеност ваше околине (број продавница, 
биоскопа, позоришта, јавног превоза и сл.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Л11.2 Све у свему, у којој мери сматрате да су 
ствари које радите у животу вредне труда?

Обележити одговор на скали од 0 до 10, где 0 
представља „није уопште вредно труда“, а 10 „у 

потпуности је вредно труда“.

Не 
зна

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Л11.3

Колико сте времена током претходне четири 
недеље били:

Све време
Већину 

времена
Неко 

време
Мало 

времена

Нисам се 
тако 

осећао Не зна

1 Веома нервозни 1 2 3 4 5 9

2 Толико нерасположени да ништа 
није могло да вас орасположи 1 2 3 4 5 9

3 Мирни и сталожени 1 2 3 4 5 9

4 Потиштени и депресивни 1 2 3 4 5 9

5 Срећни 1 2 3 4 5 9

Л11.4 Да ли имате некога са киме можете да 
причате о својим личним проблемима?

Да....................................................................... 1 

Не....................................................................... 2

Не зна......................................................................... 9
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Л11.5
Да ли имате рођаке, пријатеље или комшије 
којима се можете обратити за помоћ уколико 
је потребно (моралну, финансијску, 
материјалну или неку другу помоћ)?

Да...................................................................... 1

Не...................................................................... 2

Не зна........................................................................ 9

Л11.6 Да ли сматрате да се већини људи може 
веровати?

Обележити одговор на скали од 0 до 10, где 0 
представља да уопште не верујете људима, а 

10 да се већини људи може веровати.

Не 
зна

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Л11.7 Колико се осећате безбедно у крају у којем
живите?

Веома безбедно 1

Углавном безбедно 2

Не осећa се баш безбедно 3

Нимало се не осећа безбедно 4
Не зна 9

Л11.8

Колико поверења имате у:
Обележити одговор на скали од 0 до 10, где 0 
представља „немам поверења уопште“, а 10

представља „имам пуно поверење“.

Не 
зна

1 Политички систем 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

2 Правни систем 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

3 Полицију 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

ДЕО 12. МАТЕРИЈАЛНА УСКРАЋЕНОСТ

ИД13.
Упишите време завршетка анкетирања:                                                                                    |__|__| |__|__|

                                                                                    (сати)        (минути)

Л12.1

Да ли можете да приуштите: Да Не, не може да 
приушти

Не, други 
разлози

1 Два пара обуће (укључујући један пар који 
је за све временске услове) 1 2 3 

2 Мењање изношене гардеробе новом 1 2 3

3 Окупљање са пријатељима/породицом на 
пићу/ручку/вечери барем једном месечно 1 2 3 

4
Редовне активности у слободно време као 
што су бављење спортом, одлазак у 
биоскоп, на концерте итд.

1 2 3 

5 Трошење мање количине новца без 
обавезе да се консултујете са било ким 1 2 3 

6 Приступ интернету за личну употребу код 
куће (преко телефона, компјутера итд.) 1 2 3 

Л12.2 Да ли користите јавни превоз?

Да 1
Не – карта је превише скупа 2
Не – станица је далеко 3
Не – тежак је приступ 4
Не – користи приватни превоз 5

Не – други разлог 6
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Запажања анкетара

                                                                                                                      Својеручни потпис анкетара

Запажања вође тима

                                                                                                                      Својеручни потпис вође тима
                                                          

Запажања контролора

                                                                                                                    Својеручни потпис контролора

Штампано у Републичком заводу за статистику
www.stat.gov.rs
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Закон о званичној статистици
„Службени гласник РС”, број 104/2009

АНКЕТА О ПРИХОДИМА И УСЛОВИМА ЖИВОТА
УПИТНИК ЗA ДОМAЋИНСТВО

ИНФОРМAЦИОНИ ПAНЕЛ ЗA ДОМAЋИНСТВО

ПД1.
Редни број домаћинства у узорку:

|__|__|__|__|
ПД2.

Матични број општине:              

|__|__|__|__|__|

ПД3.

Редни број пописног круга у општини:    

                                          |__|__|__|__| ПД4.

Датум анкетирања:

|__|__|  |__|__| |__|__|__|__|
                                   (дан)      (месец)            (година)

ПД5.
Име анкетара:  ___________________________

ПД6.
Име вође тима: ____________________________

Шифра анкетара:         
                                  |__|__|__|__|

Шифра вође тима:             

                                        |__|__|__|__|

ПД7. Име контролора: _________________________________ Шифра контролора:

                                                              |__|__|__|

ПД8.
Упишите време почетка анкетирања:

                                                          

                                                      |__|__|    |__|__|  
                                                         (сати)        (минути)

Након што попуните упитник за ово домаћинство, унесите следеће информације

ПД9.

Име и презиме лица које је дало одговоре на питања из 

Упитника за домаћинство: 

                                       

____________________________________

Редни број лица из ХЛ1:

                                            |__|__|

ПД10.

Име и презиме лица на које се води домаћинство:

                                         

_______________________________________________

Редни број лица из ХЛ1: 

                                            |__|__|

________________________________________________
(Улица и кућни број)

_______ /  ___________________
(Позивни број и број телефона)

ПД11.
Име и презиме власника, закупца или корисника стана:

_____________________________________________

Редни број лица из ХЛ1:

                                            |__|__|

ПД12.
Име и презиме другог власника, закупца или корисника 

стана:

_____________________________________________

Редни број лица из ХЛ1:

                                            |__|__|
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Анкета о приходима и условима живота
____________________________________________________________________________________________________

СТАНОВАЊЕ
ДЕО 1. МЕСТО И УСЛОВИ СТAНОВAЊA

Д1.1 Врста зграде у којој домаћинство 
живи:

Издвојена зграда са једним станом 1 

Издвојена и полуиздвојена зграда 
(са два стана) 2 

Зграда у низу (с најмање три припојена стана, 
од којих сваки има свој улаз) 3 

Стамбена зграда са 3–9 станова 4 

Стамбена зграда са 10 и више станова 5

Друга врста смештаја 6 

Д1.2

Наведите број соба које користи
ваше домаћинство (не рачунајући 
кухињу, нужник, купатило и собе које 
се користе као канцеларијски 
простор):

Може се уписати  и децимални број

Број соба....................................................|__|__| , |__|

Д1.3 Да ли ваше домаћинство може да 
приушти адекватно загревање стана?

Да...........................................................................  1 

Не...... ................................................................... 2 

Д1.4
Да ли ваше домаћинство  може да 
приушти замену дотрајалог  
намештаја?

Да 1 

Не, не може да приушти 2 

Не, други разлог 3 

Д1.5
Да ли у стану постоји: Дa Дa, заједничко Нe

1 Купатило? 1 2 3
2 Нужник са водокотлићем? 1 2 3

Д1.6

Да ли ваше домаћинство има: Дa Нe, не може 
да приушти

Нe, други
разлог

1 Телефон (фиксни или мобилни)? 1 2 3
2 ТВ у боји? 1 2 3
3 Рачунар или лаптоп? 1 2 3
4 Интернет конекцију? 1 2 3
5 Веш-машину? 1 2 3
6 Aутомобил или комби? 1 2 3

7 Клима уређај? 1 2 3

Д1.7 Да ли се ваше домаћинство суочава 
са неким од следећих проблема:

Заокружити одговор Дa Нe

1 
Стан прокишњава, влага на 
зидовима/поду/темељима, 
буђ око прозора или на поду?

1 2 

2 Стан је превише мрачан, односно 
нема довољно дневне светлости? 1 2 

3 Бука из комшилука или са улице? 1 2

4 Клизиште? 1 2

Д1.8 Да ли се у крају у којем живите 
сусрећете са следећим проблемима:

Заокружити одговор Дa Нe

1 Загађена околина? 1 2 

2 Ризик од криминала, насиља или 
вандализма? 1 2 

SILC.HH.5 
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Д1.9
Да ли сте ви или неко од чланова 
вашег домаћинства власник стана у 
којем живите или стан изнајмљујете?

Да, пуноправни власник 1 1Д2.1

Да, али отплаћује кредит 2 2Д2.1

Закупац целог или дела стана, са рентом 
која је по тржишним условима

3 3Д3.1

Закупац који плаћа ренту по цени нижој од 
тржишне

4 4Д4.1

Смештај је бесплатан 5 5Д5.1

ДЕО 2. ВЛАСНИЦИ СТАНА

Д2.1

Од које године ваше домаћинство 
живи у овом стану као власник?

Упишите годину

Година ...................................................... |__|__|__|__|

Д2.2
Да ли отплаћујете кредит помоћу коjeг 
сте купили стан/кућу у којој живите?

Да........................................................................ 1 

Не........................................................................ 2 2Д2.5

Д2.3

Колики је износ кредита који сте 
подигли?

Упишите почетну вредност кредита

               Валута ____________________

Износ ......................................... |__|__|__|__|__|__|__|

Д2.4

Наведите следеће информације у 
вези са отплатом кредита за стан у 
коме живите:

               Валута ____________________

1 
Колики је износ месечне рате за 
отплату кредита?

Износ..........................................|__|__|__|__|__|__|__|

2 
Колико је износила камата 
у претходном месецу на име 
подигнутог кредита?

Износ..........................................|__|__|__|__|__|__|__|

Не зна....................................................................................98 

3 
Колико је ваше домаћинство 
платило камату на име подигнутог 
кредита у 2012. години? 

Износ..........................................|__|__|__|__|__|__|__|

Не зна...................................................................................98 

4 
Колико је износила главница 
у претходном месецу на име 
подигнутог кредита?

Износ..........................................|__|__|__|__|__|__|__|

Не зна...................................................................................98 

5 
На колико година је подигнут 
кредит?

Година.................................................................|__|__|

Д2.5
Да изнајмљујете стан у којем живите 
или стан сличан вашем, шта мислите, 
колико бисте месечно плаћали ренту?

               Валута ____________________
Д6.1

Износ ......................................... |__|__|__|__|__|__|__|

ДЕО 3. ЗАКУПЦИ СТАНА СА РЕНТОМ ПО ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА

Д3.1

Од које године изнајмљујете стан у 
којем живите под тренутним 
условима?

Упишите годину

Година ...................................................... |__|__|__|__|

Д3.2

Колико износи месечна рента коју 
плаћате?

Уколико је неки од трошкова становања 
(комуналне услуге, редовне поправке и 
одржавање) укључен у ренту, треба га 
искључити!

                 Валута ____________________

Д6.1
Износ ......................................... |__|__|__|__|__|__|__|
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ДЕО 4. ЗAКУПЦИ СТАНА СА РЕНТОМ НИЖОМ ОД ТРЖИШНЕ

Д4.1

Од које године изнајмљујете стан у 
којем живите под тренутним 
условима?

Упишите годину
Година ...................................................... |__|__|__|__|

Д4.2

Колико износи месечна рента коју 
плаћате?
Уколико је неки од трошкова становања 
(комуналне услуге, редовне поправке и 
одржавање) укључен у ренту, треба га 
искључити!

                Валута ____________________

Износ ......................................... |__|__|__|__|__|__|__|

Д4.3 Шта мислите, колико би износила 
реална рента за стан у којем живите?

              
                Валута ____________________

Д6.1
Износ ......................................... |__|__|__|__|__|__|__|

ДЕО 5. СТAНAРИ КОЈИ НЕ ПЛAЋAЈУ РЕНТУ

Д5.1
Од које године живите у овом стану 
бесплатно?

Упишите годину
Година ...................................................... |__|__|__|__|

Д5.2
Да изнајмљујете стан у којем живите 
или стан сличан вашем, шта мислите, 
колико бисте месечно плаћали ренту?

                Валута ____________________

Износ ......................................... |__|__|__|__|__|__|__|

ДЕО 6. ТРОШКОВИ СТАНОВАЊА

Д6.1

Да ли сте имали неке од наведених 
трошкова и колико су износили?

1.

ПРОСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ТРОШАК 
ЗА ПРЕТХОДНИХ 12 МЕСЕЦИ: 
(Уколико се неки од трошкова плаћају 
на годишњем нивоу, поделити са 12 и 
уписати месечни износ)

Дa Уколико је одговор ДA, упишите
просечну месечну вредност трошкова Нe 

1.1 Струја 1 2

1.2 Грејање 1 2

        1.3 Осигурање стана 1 2

1.4
Редовно одржавање стана 
(кречење, стављање тапета, 
мењање славине и сл.)?

1 2 

2. ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ: Дa Уколико је одговор ДA,
упишите износ трошкова Нe 

2.1 Вода 1 2

2.2 Фиксни телефон 1 2

2.3 Мобилни телефон (свих чланова 
домаћинства) 1 2 

2.4 Кабловска ТВ (Тотал ТВ) 1 2

2.5 Интернет 1 2

2.6 Топла вода 1 2

2.7 Одношење смећа 1 2

2.8 Други трошкови (лифт, чишћење, 
паркинг и сл.) 1 2 

Д6.2
Да ли сте у претходних 12 месеци
имали издатак за порез на имовину за 
стан у којем живите?

Дa Уколико је одговор ДA, упишите укупан
износ трошка за претходних 12 месеци Нe 

1 2 
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Д6.3
У којој мери укупни трошкови 
становања утичу на буџет вашег 
домаћинства?

Знатно га оптерећују 1 

У извесној мери га оптерећују 2 

Не оптерећују га уопште 3 

Д6.4

Да ли сте ви или неки други члан 
вашег домаћинства позајмили новац 
од банке или неке друге финансијске 
институције у виду кредита или 
минуса на текућем рачуну који 
тренутно отплаћујете?

Овде се не узимају у обзир позајмице од 
физичких лица, нити се рачуна евентуални 
кредит за стан у којем домаћинство живи

Да.......................................................................... 1 

Не......................................................................... 2 2Д6.6

Д6.5
У којој мери враћање ових кредита 
или позајмица утиче на буџет вашег 
домаћинства?

Знатно га оптерећује 1 

У извесној мери га оптерећује 2 

Не оптерећује га уопште 3 

Д6.6

Да ли сте у претходних 12 месеци
били у ситуацији да касните 
са плаћањем трошкова или са 
отплатом кредита због финансијских
тешкоћа:

Дa,
једном

Дa,
два и

више пута
Нe Није 

применљиво

       1 Отплата кредита за стан у којем 
живите? 1 2 3 4 

          2 
Отплата других кредита 
(потрошачки кредити, кредити по 
кредитним картицама, кредити за 
аутомобиле и сл.)?

1 2 3 4 

3 Рента за стан? 1 2 3 4 

       4 

Комуналне услуге за стан у којем 
живите (грејање, струја, гас, вода и 
сл.)? 
Не односи се на рачун за телефон!

1 2 3 4 

Д6.7 Може ли ваше домаћинство 
да приушти:

Заокружити одговор Дa Нe 

      1 Недељу дана одмора ван куће, 
бар једном годишње? 1 2 

      2 
Месо или рибу у оброку сваког 
другог дана (или њихову 
вегетаријанску замену)?

1 2 

      3 

Неочекивани трошак у износу од 
10.000 динара који би био плаћен 
из буџета домаћинства 
(укључујући и коришћење 
дозвољеног минуса на рачуну и 
кредитне картице)?

1 2 

Д6.8

Када размишљате о укупном приходу 
вашег домаћинства, сматрате ли да је 
ваше домаћинство у могућности да 
„састави крај с крајем“, тачније да 
плати своје неопходне трошкове?

Веома тешко 1

Тешко 2

Са извесним тешкоћама 3

Прилично лако 4

Лако 5
Веома лако 6

Д6.9
Колико износи, по вашем мишљењу, 
минимални месечни нето приход који 
би вашем домаћинству био довољан 
да плати своје неопходне трошкове?

Динара................................ ....... |__|__|__|__|__|__|__|
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ПРИМАЊА ДОМАЋИНСТВА У 2012. ГОДИНИ
ДЕО 7. ПРИМАЊА ЛИЦА МЛАЂИХ ОД 15 ГОДИНА у 2012. години

Д7.1

ЗА АНКЕТАРА: Ово питање поставити 
само у домаћинствима која имају децу 
млађу од 15 година.

Да ли је неко од чланова вашег 
домаћинства, млађи од 15 година, 
имао нека од следећих сопствених 
примања 
у 2012. години:

Дa Уколико је одговор ДA, упишите
вредност укупних примања у 2012. години Нe 

     1 Породична пензија? 1 2

     2 Стипендија, помоћ у вези 
са образовањем, поклони и сл.? 1 2 

     3 По основу рада? 1 2 

ДЕО 8. СОЦИЈAЛНA ДAВAЊA И ПОРОДИЧНИ ДОДAЦИ у 2012. години

Д8.1

Да ли је ваше домаћинство примило 
неку од наведених социјалних помоћи
у 2012. години: 

Дa Уколико је одговор ДA, упишите
вредност укупних примања у 2012. години Нe 

     1 Субвенције за грејање? 1 2

     2 Субвенције за рачун за комуналне 
услуге? 1 2 

     3 Једнократну новчану помоћ? 1 2

     4 Родитељски додатак? 1 2

     5 Дечији додатак / увећани дечији 
додатак? 1 2 

     6 
Новчану социјалну помоћ 
(материјално обезбеђење 
породице)?

1 2 

     7 
Додатке и друга примања социјално 
угрожених лица на основу социјалне 
заштите?

1 2 

ДЕО 9. ТРAНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ДОМAЋИНСТAВA у 2012. години

Д9.1

Да ли сте ви или неко од чланова 
вашег домаћинства у 2012. години
помагали у новцу или плаћали 
алиментацију лицима која нису 
чланови вашег домаћинства?

Дa Уколико је одговор ДA, упишите
вредност укупних примања у 2012. години Нe 

      1 Помоћ у новцу 1 2

2 Алиментација 1 2

Д9.2

Да ли сте ви или неко од чланова 
вашег домаћинства у 2012. години
добијали новчану помоћ или 
алиментацију од лица из Републике 
Србије која нису чланови вашег 
домаћинства?

Дa Уколико је одговор ДA, упишите
вредност укупних примања у 2012. години Нe 

      1 Помоћ у новцу 1 2

 2 Алиментација 1 2 

Д9.3
Да ли сте ви или неко од чланова 
вашег домаћинства у 2012. години
добили новчану помоћ од неког из 
иностранства?

Да.......................................................................... 1 

Не .... ..................................................................... 2 2Д10.1

Д9.4
Колика је укупна сума помоћи коју је 
ваше домаћинство добило из 
иностранства у 2012. години? 

                Валута ____________________

Износ.......................................... |__|__|__|__|__|__|__|
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ДЕО 10. ПРИМАЊА ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ТРАНСАКЦИЈА И УЛАГАЊА у 2012. години

Д10.1

Да ли је ваше домаћинство у 2012. 
години имало примања на име: Дa Уколико је одговор ДA, упишите

вредност укупних примања у 2012. години Нe 

      1 
Дивиденди, добити од трговине 
акцијама и учешћа у добити 
привредних друштава?

1 2 

      2 Камата на депозите и хартије од 
вредности (обвезнице и сл.)? 1 2 

ДЕО 11. ПРИМAЊA ОД ИЗДAВAЊA у 2012. години

Д11.1

Да ли је ваше домаћинство у 2012. 
години имало примања од издавања
некретнина, укључујући земљу и шуме, 
или неке друге имовине (пољопри-
вредна механизација и сл.)?

Да.......................................................................... 1 

Не ...... ................................................................... 2 2Д12.1

Д11.2

Колико сте укупно зарадили од 
издавања у 2012. години (укупна 
примања умањена за порезе и остале 
трошкове који су у вези са 
одржавањем издате имовине)?

Динара.......................................|__|__|__|__|__|__|__|

Не зна / одбија да дговори.................................................99 

ПОЉОПРИВРЕДНA AКТИВНОСТ У 2012. ГОДИНИ

Д12.1

Да ли се ваше домаћинство у 2012. 
години бавило пољопривредом 
производњом (сточарство, воћарство, 
повртарство и сл.) и/или сакупљањем 
печурака, шумског воћа и сл.?

Да........................................................................... 1 

Не.......................................................................... 2 2Д14.1

ДЕО 12. ПРОИЗВОДЊА СТОЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА

Д12.2
Да ли је ваше домаћинство у 2012. 
години гајило стоку, пчеле и друге 
животиње?

Да.......................................................................... 1 

Не.......................................................................... 2 2Д13.1

Д12.3
Да ли сте у 2012. години остварили 
зараду од продаје меса, млека, јаја, 
меда и других сточарских производа?  

Дa Уколико је одговор ДA, упишите 
вредност укупне зараде у 2012. години Нe 

1      2 

Д12.4 Да ли је ваше домаћинство у 2012. години производило неке од наведених сточарских производа за 
сопствене потребе?

ПРОИЗВОДИ Да Не
Потрошено 

за сопствене 
потребе

Уколико лице не може да одреди потрошену количину, 
потребно је да одабере један од понуђених интервала

процена процена потрошене количине у интервалима

1 2 3 4 5

1 Млеко (у литрима) 1 2 3 Мање од 
300 1 300-599 2 600-800 3 Више од 

800 4

2 Јаја (у комадима) 1 2 3 Мање од 
300 1 300-599 2 600-800 3 Више од 

800 4

3 Свињско месо 
(у килограмима) 1 2 3 Мање од 

40 1 40-74 2 75-100 3 Више од 
100 4

4 Телеће/јунеће месо 
(у килограмима) 1 2 3 Мање од 

40 1 40-74 2 75-100 3 Више од 
100 4

5 Живинско месо 
(у килограмима) 1 2 3 Мање од 

40 1 40-74 2 75-100 3 Више од 
100 4

6 Друге врсте меса 
(у килограмима) 1 2 3 Мање од 

40 1 40-74 2 75-100 3 Више од 
100 4

7 Мед (у килограмима) 1 2 3 Мање од 
5 1 5-9 2 10-15 3 Више од 

15 4
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ДЕО 13. ПРОИЗВОДЊА БИЉНИХ ПРОИЗВОДА

Д13.1 
Да ли је ваше домаћинство у 2012. 
години производило биљне 
производе?

Да.......................................................................... 1 

Не.......................................................................... 2 2Д14.1

Д13.2 Да ли сте у 2012. години остварили 
зараду од продаје биљних производа?  

Дa Уколико је одговор ДA, упишите 
вредност укупне зараде у 2012. години Нe 

1     2 

Д13.3 Да ли је ваше домаћинство у 2012. години производило неке од наведених биљних производа за 
сопствене потребе, укључујући и сакупљање печурака, шумског воћа и сл.?

ПРОИЗВОДИ 
(у килограмима) Да Не

Потрошено 
за сопствене 

потребе

Уколико лице не може да одреди потрошену количину, 
потребно је да одабере један од понуђених интервала

процена процена потрошене количине у интервалима

1 2 3 4 5

1 Житарице 1 2 3 Мање од 
300 1 300-599 2 600-800 3 Више од 

800 4

2 Јабуке 1 2 3 Мање од 
20 1 20-49 2 50-70 3 Више од 

70 4

3 Крушке 1 2 3 Мање од 
20 1 20-49 2 50-70 3 Више од 

70 4

4 Шљиве 1 2 3 Мање од 
20 1 20-49 2 50-70 3 Више од 

70 4

5 Трешње/вишње 1 2 3 Мање од 
5 1 5-9 2 10-15 3 Више од 

15 4

6
Јагоде/малине или 
неко друго бобичасто 
воће

1 2 3 Мање од 
5 1 5-9 2 10-15 3 Више од 

15 4

7 Брескве/кајсије 1 2 3 Мање од 
5 1 5-9 2 10-15 3 Више од 

15 4

8 Друго воће 1 2 3 Мање од 
20 1 20-49 2 50-70 3 Више од 

70 4

9 Парадајз 1 2 3 Мање од 
20 1 20-49 2 50-70 3 Више од 

70 4

10 Краставац 1 2 3 Мање од 
10 1 10-19 2 20-30 3 Више од 

30 4

11 Купус и кељ 1 2 3 Мање од 
40 1 40-74 2 75-100 3 Више од 

100 4

12 Паприка 1 2 3 Мање од 
20 1 20-49 2 50-70 3 Више од 

70 4

13 Лук
(црни/бели/празилук) 1 2 3 Мање од 

20 1 20-49 2 50-70 3 Више од 
70 4

14 Карфиол 1 2 3 Мање од 
10 1 10-19 2 20-30 3 Више од 

30 4

15 Шаргарепа 1 2 3 Мање од 
10 1 10-19 2 20-30 3 Више од 

30 4

16 Грашак 1 2 3 Мање од 
10 1 10-19 2 20-30 3 Више од 

30 4

17 Кромпир 1 2 3 Мање од 
100 1 100-199 2 200-300 3 Више од 

300 4

18

Спанаћ/зелена 
салата или неко 
друго лиснато 
поврће

1 2 3 Мање од 
5 1 5-9 2 10-15 3 Више од 

15 4

19 Пасуљ, боб, сочиво 1 2 3 Мање од 
10 1 10-19 2 20-30 3 Више од 

30 4

20 Остало свеже поврће 1 2 3 Мање од 
5 1 5-9 2 10-15 3 Више од 

15 4

21 Бостан (диње и 
лубенице) 1 2 3 Мање од 

40 1 40-74 2 75-100 3 Више од 
100 4

22 Печурке 1 2 3 Мање од 
5 1 5-9 2 10-15 3 Више од 

15 4

23
Навести:
___________________ 1 2 3 

24
Навести:
___________________ 1 2 3 

25
Навести:
___________________ 1 2 3 
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КВАЛИТЕТ ЖИВОТА
ДЕО 14. МАТЕРИЈАЛНА УСКРАЋЕНОСТ ЗА ДЕЦУ УЗРАСТА ОД 1 ДО 15 ГОДИНА

Д14.1

ЗА АНКЕТАРА: Ово питање поставити 
само у домаћинствима која имају децу 
узраста од 1 до 15 година.

Да ли сва деца узраста од 1 до 15 
година:

Дa 
Нe, 

домаћинство не 
може да приушти

Нe, 
други разлози

      1
Имају могућност да им се замени 
дотрајала одећа новом?

1 2 3 

       2 
Имају два пара обуће (укључујући 
један пар који је за све временске 
прилике)?

1 2 3 

      3 Једу воће и поврће једном дневно? 1 2 3 

      4 
Имају оброк са месом или рибом 
најмање једном дневно?

1 2 3 

      5 
Имају књиге које су прилагођене 
њиховом узрасту?

1 2 3 

      6 
Имају опрему за играње ван куће 
(бицикл, ролере, рекете и сл.)? 

1 2 3 

      7 
Имају кућне играчке (лутке, 
компјутерске игрице и сл.)? 

1 2 3 

      8 

Редовно имају активности у 
слободно време (пливање, фудбал, 
свирање музичког инструмента и
сл.)? 

1 2 3 

       9 
Имају прославе за специјалне 
прилике (рођендане и сл.)? 

1 2 3 

      10
Могу с времена на време да позову 
пријатеље ради заједничке игре или 
јела?

1 2 3 

      11
Иду негде на одмор ван куће 
најмање једном годишње?

1 2 3 

Д14.2

Да ли сва деца узраста од 1 до 15 
година у вашем домаћинству, која иду 
у школу или обданиште, иду на 
екскурзије или учествују у догађајима 
који се плаћају?

Да 1 

Не, домаћинство не може да приушти 2 

Не, други разлог 3 

Није применљиво 99

Д14.3
Да ли сва деца узраста од 1 до 15 
година у вашем домаћинству, која иду 
у школу, имају свој простор за учење?

Да.................................................................. 1 

Не...... ................................................................... 2 

Није применљиво 99

ПД13.
Упишите време завршетка анкетирања:

(сати)      (минути)
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МОДУЛ ИА ИЗВЕШТАЈ АНКЕТАРА

ИА1. Укупан број чланова домаћинства

ИА2. Број чланова домаћинства старих 15 и више година

ИА3. Лице које је дало одговоре на питања из Упитника за домаћинство

ИА4.
Редни
број
лица

ИА5. 
Да ли лице 

има 15 
година или 

више?

1 Да
2 Не

Упитник за лице
(лице старо 15 и више година)

ИА6. 
Да ли је попуњен 
Упитник за лице?

     1 Да ИА8
     2 Не

ИА7.
Ако није, који

је разлог 
непопуњавања? 

 крај

ИА8.
На који начин
су добијени 

подаци о 
испитанику?

1  крај
2  ИА9

ИА9.
Редни број лица 

које је дало 
информације: 

Редни 
број

Да Не Да Не
Разлог 

непопуњавања
Начин добијања 

информација
Лице које је дало 

информације

01 1 2 1 2 

02 1 2 1 2 

03 1 2 1 2 

04 1 2 1 2 

05 1 2 1 2 

06 1 2 1 2 

07 1 2 1 2 

08 1 2 1 2 

09 1 2 1 2 

10 1 2 1 2 

Питање ИА7. Питање ИА8.

Разлози непопуњавања Упитника за лице Начин добијања података о лицу

21 – Не, испитаник није у могућности да дâ одговоре
22 – Не, упитник је изгубљен након што је дат на самостално
        попуњавање
23 – Не, лице одбија да учествује у  анкетирању
31 – Не, испитаник је тренутно одсутан и нико други не може да дâ  
        информације за њега/њу
32 – Не, из неких других разлога није могуће контактирати лице
33 – Не, упитник није попуњен у целини, из непознатих разлога

1 – Директним анкетирањем лица

2 – Друго лице из домаћинства је дало 
информације
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Запажања анкетара

                                                                                                                      Својеручни потпис анкетара

Запажања вође тима

                                                                                                                      Својеручни потпис вође тима
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Запажања контролора

                                                                                                                    Својеручни потпис контролора
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