
 

 

 

 

Закључци са радионице „Мерење сиромаштва – појмови, изазови и препоруке“ 

и даљи кораци 

 

 

Радионица „Мерење сиромаштва – појмови, изазови и препоруке“ одржана је у петак, 17. 

априла 2015. године у Београду у организацији Светске банке, Тима Владе Републике Србије 

за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Републичког завода за статистику.  

На радионици су размотрени изазови у мерењу сиромаштва и животног стандарда у земљи, с 

обзиром на недавне промене у методологији. Радионици су присуствовали међународни 

стручњаци и домаћи практичари, представници институција Републике Србије, као и 

представници академске заједнице заинтересовани за ову тему. 

 

Главни закључци са радионице: 

- Мерење апсолутног сиромаштва је и даље релевантно у Републици Србији, с обзиром на степен 

развијености земље, регионалне разлике и потребу да се резултати користе за формулисање јавне 

политике. 

- Подаци о потрошњи могу да допринесу да креаторима политике буду на располагању 

квалитетније информације, тако што ће им пружити информације о потрошњи услуга (на пример, 

здравствених и образовних) или специфичне информације о потрошњи осетљивих група 

(расељених лица, Рома, избеглица). 

- Настојања да се допуне информације прикупљене кроз Анкету о приходима и условима живота 

(SILC) не би требало да утичу на квалитет Анкете о приходима и условима живота (SILC) која се 

спроводи у Републици Србији. 

- Као што је радионица показала, отварање простора за дискусију о координацији рада на мерењу 

сиромаштва у Републици Србији може да представља добар начин за даље повећавање 

прецизности јавне политике и расположивости података. И искуства других држава су показала да 

тај простор за дијалог може да дâ позитиван допринос.  

 

Даљи кораци:  

- Треба испитати предности и слабости Анкете о потрошњи домаћинстава (АПД) у Србији да би се 

потврдио квалитет података или утврдиле области које треба унапредити. 

 

                          
             Републички завод за статистику 



- Линију апсолутног сиромаштва у Републици Србији утврђену 2006. године треба ажурирати да 

би се узеле у обзир најновије промене методологије. 

- Упаривање података из истраживања SILC са подацима о потрошњи прикупљеним у АПД може 

да помогне у утврђивању поклапањâ или разликâ између та два истраживања. 

- Повезивањем података из административних извора Републике Србије са расположивим 

подацима из анкета домаћинстава, могу се значајно унапредити расположиви статистички подаци 

на нивоу земље.  

- Треба размотрити могућности за мапирање сиромаштва у Републици Србији, пошто такве 

информације могу да буду од изузетног значаја за унапређење социјалне кохезије у земљи и даљи 

развој општина, као и да пруже корисне смернице креаторима политике у различитим областима.  

 

 

Сви пратећи материјали доступни су на вебсајту Тима Владе Републике Србије за социјално 

укључивање и смањење сиромаштва, http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/odrzana-radionica-merenje-

siromastva-pojmovi-izazovi-i-preporuke/  

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/odrzana-radionica-merenje-siromastva-pojmovi-izazovi-i-preporuke/
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/odrzana-radionica-merenje-siromastva-pojmovi-izazovi-i-preporuke/

