
 
   
   
   
 

 
 
 

Саопштење за јавност                                                     4. 04. 2014. 

Књига 19: Економски активно становништво које обавља занимање 

У Републици Србији,  према резултатима Пописа 20111),  има  укупно 2 304 628  економски  активних лица 
која обављају занимање. 

Запослена лица чине три четвртине од укупног броја економски активних лица која обављају занимање 
(75,7%).  Следе  индивидуални  пољопривредници  (9,2%),  лица  која  самостално  обављају    делатност  (4,1%), 
послодавци  (2,7%),  помажући  неплаћени  чланови  на  породичном  имању  (2,6%)  и  лица  која  раде  на  основу 
уговора оделу и др. врста уговора (2,5%). Учешће помажућих, неплаћених чланова у радњи члана породичног 
домаћинства и чланова задруге мање је од 1%.  

Од  укупног  броја  економски  активних  лица  која  обављају  занимање  57,9%  су  мушкарци.  Веће  учешће 
мушкараца  је  посебно  изражено  међу  послодавцима,  лицима  која  самостално  обављају  делатност  и 
индивидуалним пољопривредницима (око три четвртине су мушкарци).  

Табела 1. Економски активно становништво које обавља занимање према радном статусу, Попис 2011. 

  Пол  Укупно 
Запослено 

лице 
Посло‐
давац 

Само‐
стално 
обавља 

делатност

Инди‐ 
видуални 
пољо‐
привре‐
дник 

Помажући 
неплаћени 

члан у радњи
члана 

породичног 
домаћинства 

Помажући 
неплаћени 

члан на поро‐
дичном имању

Ради на основу 
уговора о делу, 

ауторског 
уговора, уговора 
о заступању и 

сл. 

Члан 
задруге 

Остало 

с  2304628  1743795  62412  94533  211737  6482  59630  58544  2462  65033 
м  1333293  948017  44806  70656  163304  3316  24430  29101  1609  48054 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

ж  971335  795778  17606  23877  48433  3166  35200  29443  853  16979 

 у % 

с  100  75,66  2,71  4,10  9,19  0,28  2,59  2,54  0,11  2,82 
м  100  71,10  3,36  5,30  12,25  0,25  1,84  2,18  0,12  3,60  

ж  100  81,92  1,81  2,46  4,99  0,33  3,62  3,03  0,09  1,75 

Графикон 1. Економски активно становништво које обавља занимање према месту рада, Попис 2011. 

 

Од укупног броја економски активних лица која обављају занимање ван куће (на сталној адреси) највише 
је  оних  који  одлазе  на  посао  аутомобилом  и  градским  превозом.  Аутомобилом  чешће  одлазе  на  посао 
мушкарци него жене, док градски превоз чешће користе жене. 

Табела 2. Економски активна лица која обављају занимање ван куће (на сталној адреси) према начину 
путовања на посао, Попис 2011. 

Начин путовања на посао 

  Пол  Укупно 
Не путује 
на посао 

 
аутомобил

градски 
аутобус/ 
трамвај/ 
тролејбус 

међу‐
градски 
аутобус 

воз 
бицикл/ 
мотоцикл 

пешице  остало  непознато

с  1914445  41933  658399  558964  136039  12391  151792  538574  55738  9972 
м  1053445  26852  460409  248300  76726  8599  91277  240622  35466  6897 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА  

ж  861000  15081  197990  310664  59313  3792  60515  297952  20272  3075 

 
1) Попис 2011. године није спроведен на територији АП Косово и Метохија, док је у општинама Прешево и Бујановац забележен смањен 
обухват јединица пописа услед бојкота од стране већине припадника албанске националне заједнице.  



 
   
   
   
 

 
 
 

Економски активно становништво које обавља занимање 

Категорију економски активних лица која обављају занимање чине: 

1) лица која су у недељи пред Попис бар један сат обављала било какав посао који је плаћен или ће бити 
плаћен  (у  новцу  или  у  натури),  независно  од  тога  да  ли  лице  има  формално‐правни  уговор  о 
запослењу, само усмени договор са послодавцем или самостално обавља посао; 

2) лица  која  имају  посао,  али  су  из  објективних  разлога  била  спречена  да  га  обављају  у  референтној 
недељи због болести, годишњег одмора, штрајка и сл. 

Збир колона у табели 2 не даје укупан број економски активних лица која обављају занимање ван куће (на 
сталној адреси), с обзиром на то да је лице које користи више превозних средстава за одлазак на посао могло 
да  се  определи  за  највише  два  средства.  У  том  случају  једно  лице  приказано  је  у  две  колоне  (нпр.  градски 
превоз и пешице). 

Детаљнији подаци о економски активном становништву које обавља занимање, по областима, објављени 
су  у  књизи 19:  „Економски  активна  лица  која  обављају  занимање“  и могу  се  наћи  у  електронској  форми  на 
интернет страницама: www.stat.gov.rs и www.popis2011.stat.rs. 

Попис 2011. спроведен је од 1. до 15. октобра 2011. године, у складу са Законом о попису становништва, 
домаћинстава и станова („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11). Попис је финансијски подржан од стране 
Европске уније, која је партиципирала у укупним трошковима са 60%.  

 

 

                              Директор 

         Проф. др Драган Вукмировић 
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