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АНКЕТА О ПОТРОШЊИ ДОМАЋИНСТАВА У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2004. ГОДИНЕ 

- ПРЕТХОДНИ РЕЗУЛТАТИ - 
Методолошка објашњења 

 
У овом саопштењу објављују се подаци  добијени путем анкете о потрошњи домаћинстава, 

која се спроводи од 2003. године по међународним стандардима и препорукама EUROSTAT-а, ILO-a и 
UN-a , чиме се обезбеђује међународна упоредивост података. Овом анкетом прикупљају се подаци о 
приходима, расходима и потрошњи домаћинстава, односно подаци о основним елементима личне 
потрошње. Поред тога, анкетом се прикупљају и подаци о неким важнијим показатељима животног 
стандарда (услови становања, снабдевеност трајним потрошним  добрима и др.), као и основни 
подаци о демографским, економским и социолошким  карактеристикама домаћинстава. 

Јединица анкетирања је свако изабрано домаћинство, према плану узорка, самачко или 
вишечлано. Домаћинством се сматра: а) заједница лица чији чланови заједно станују, хране се и 
заједнички троше остварене приходе; б)  самац који живи,  храни се самостално  и троши остварене 
приходе. 

У анкети је примењен двоетапни стратификовани, ротирајући узорак, са пописним круговима 
као примарним и домаћинствима као секундарним јединицама избора. Територија Републике Србије 
подељена је на три стратума: Централна Србија (без Београда), Град Београд и Војводина.  Сваких 
петнаест дана бира се по 40 пописних кругова, односно 200 домаћинстава. 

Према препорукама EUROSTAT-а, у анкетном периоду је од укупно предвиђеног броја 
домаћинстава за анкетирање (1200 за Републику Србију) анкетирано 1117 домаћинства (93%).  

У анкети се примењује метод вођења дневника (домаћинство води дневник потрошње за 
петнаест, односно шеснаест дана ) за потрошњу артикала, пољопривреду и остало ( кућна радиност и 
сл.) и метод интервјуа (испитивања) на бази упитника, где је референтни период за трајна добра 
дванаест месеци, за полутрајна добра три месеца, за пољопривреду, лов и риболов месец дана. 

Зараде и наднице у новцу обухватају приходе из редовног радног односа, приходе ван 
редовног радног времена и приход остварен по oснову  уговора о делу. 

Трансфери у новцу од владиних организација обухватају: примања на име социјалне 
заштите, примања по основу здравственог осигурања, приходе по основу пензијског и инвалидског 
осигурања, додатке (инвалиднина и сл.), дечије додатке, стипендије ђака и студената, као и накнаде 
ученика за кв. раднике, примања на име материјалног обезбеђења незапослених и  поклоне у новцу 
од државе. 

Трансфери у новцу од невладиних организација обухватају  поклоне у новцу добијене од 
невладиних организација. 

Трансфери и поклони у натури обухватају: поклоне у натури од невладиних организација, 
поклоне у натури (остало непоменуто раније) и поклоне у натури добијене од владиних организација. 

Остала примања обухватају: поклоне и разне новчане добитке (игре на срећу, свадбе и сл.), 
издавања под закуп, камате, кредите, примања на име осигурања живота, примања на име осигурања 
оштећене или уништене имовине  и др. 

Штедња обухвата: примања од продаје вредносних хартија ( акције, дивиденде), враћене 
позајмице и смањење готовине (каса узајамне помоћи, подизање штедних улога и др.). 

Употребљена средства домаћинстава дата су по следећим групама COICOP 
класификације : храна и безалкохолна пића;  алкохолна пића и дуван; одећа и обућа; становање, 
вода, струја, гас и друга горива; намештај, опремање домаћинства и одржавање; здравство; 
транспорт; комуникације; рекреација и култура; образовање; ресторани и  хотели,  и остала роба и 
услуге. 

Објављени подаци се односе на расположива и употребљена средства у првом кварталу 
2004. године, и представљају месечне просеке по домаћинству, изражене у динарима. 

Подаци се објављују за Републику Србију, Централну Србију, Град Београд, Централну Србију 
(без Београда) и Војводину,  за сва домаћинства. 
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Расположива и употребљена средства ( за потрошњу) у првом кварталу 2004.   
- Просек по домаћинству - 

-  Сва домаћинства - 
 

у динарима 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 1) 

Централна Србија  
укупно 

укупно 
Без Града 
Београда 

Град       
Београд 

Војводина

Месечни просек 

Анкетирани број домаћинстава 1117 829 588 241 288
Оцењени број домаћинстава 2558519 1872464 1286198 586266 686055
Просечан број чланова 3,00 3,02 3,15 2,73 2,93
Просечан број потрошачких јединица 2,32 2,34 2,42 2,15 2,26

Зараде и наднице 10812 10983 9931 13291 10345
Трансфери у новцу од владиних 

организација 5660 6044 4980 8376 4615
Трансфери у новцу од невладиних 

организација 326 213 257 116 632
Трансфери у новцу из иностранства 262 231 326 23 346
Примања од пољопривреде, лова и 

риболова 2162 1893 2743 28 2896
Зараде у натури 45 27 38 2 94
Трансфери и поклони у натури 97 65 84 23 184
Трансфери у натури из иностранства 76 97 141 0 18
Остала примања (закуп, камата, 

штедња и сл.) 1040 740 1011 147 1855
   
Расположива средства - укупно 20480 20293 19511 22006 20985
        
Храна и безалкохолна пића 8680 8969 8320 10394 7875
Алкохолна пића  и дуван 936 951 1020 798 899
Одећа и обућа 1419 1456 1477 1412 1317
Становање, вода, струја, гас и друга 

горива 3728 3613 3174 4562 4044
Намештај, опремање домаћинства и 

одржавање 937 1003 1000 1003 756
Здравство 688 758 519 1276 499
Транспорт 1532 1536 1503 1613 1515
Комуникације 594 636 557 806 482
Рекреација и култура 665 690 593 897 604
Образовање 349 259 150 493 602
Ресторани и хотели 237 192 255 51 363
Остала роба и услуге 1134 981 958 1039 1547
Новчани издаци за расходе - укупно 20899 21044 19526 24344 20503
 
___________ 
1) Без података за Косово и Метохију  
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Структура расположивих и употребљених средства ( за потрошњу) у првом кварталу 2004.  
-  Сва домаћинства - 

 
% 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 1) 

Централна Србија  
укупно 

укупно 
Без Града 
Београда 

Град       
Београд 

Војводина

      
Анкетирани број домаћинстава 1117 829 588 241 288
Оцењени број домаћинстава 2558519 1872464 1286198 586266 686055
Просечан број чланова 3,00 3,02 3,15 2,73 2,93
Просечан број потрошачких јединица 2,32 2,34 2,42 2,15 2,26

Зараде и наднице 52,7 54,1 50,9 60,4 49,3
Трансфери у новцу од владиних 

организација 27,6 29,8 25,5 38,1 22,0
Трансфери у новцу од невладиних 

организација 1,6 1,1 1,3 0,5 3,1
Трансфери у новцу из иностранства 1,3 1,2 1,7 0,1 1,6
Примања од пољопривреде, лова и 

риболова 10,6 9,3 14,1 0,1 13,8
Зараде у натури 0,2 0,1 0,2 0,0 0,4
Трансфери и поклони у натури 0,5 0,3 0,4 0,1 0,9
Трансфери у натури из иностранства 0,4 0,5 0,7 0,0 0,1
Остала примања (закуп, камата, 

штедња и сл.) 5,1 3,6 5,2 0,7 8,8
   
Расположива средства - укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    
Храна и безалкохолна пића 41,6 42,6 42,5 42,8 38,5
Алкохолна пића  и дуван 4,5 4,5 5,2 3,3 4,4
Одећа и обућа 6,8 6,9 7,6 5,8 6,4
Становање, вода, струја, гас и друга 

горива 17,8 17,2 16,3 18,7 19,7
Намештај, опремање домаћинства и 

одржавање 4,5 4,8 5,1 4,1 3,7
Здравство 3,3 3,6 2,7 5,2 2,4
Транспорт 7,3 7,3 7,7 6,6 7,4
Комуникације 2,8 3,0 2,9 3,3 2,4
Рекреација и култура 3,2 3,3 3,0 3,7 2,9
Образовање 1,7 1,2 0,8 2,0 2,9
Ресторани и хотели 1,1 0,9 1,3 0,2 1,8
Остала роба и услуге 5,4 4,7 4,9 4,3 7,5
Новчани издаци за расходе - укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
___________ 
1) Без података за Косово и Метохију 
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Структура употребљених средстава домаћинстава у Републици Србији 
у првом кварталу 2004.године

Алкохолна пића  и 
дуван
4.5%

Одећа и обућа
6.8%

Храна и 
безалкохолна пића

41.6%

Остала роба и 
услуге
5.4%

Ресторани и хотели
1.1%Образовање

1.7%

Становање, вода, 
струја, гас и друга 

горива
17.8%

Намештај, 
опремање 

домаћинства и 
одржавање

4.5%

Здравство
3.3%

Рекреација и 
култура

3.2%

Комуникације
2,8%

Транспорт
7.3%
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Структура расположивих средстава домаћинстава у Републици Србији 
у првом кварталу 2004.године

Зараде и наднице
52.7%Трансфер у новцу 

од владиних 
организација

27.6%

Трансфер у новцу 
из иностранства

1,3%

Трансфер у новцу 
од невладиних 
организација

1.6%

Остала примања 
(закуп, камата, 
штедња и сл.)

5.1%

Трансфер у натури 
из иностранства

0,4%

Трансфери и 
поклони у натури

0,5%

Зараде у натури
0.2%

Примања од 
пољопривреде; 
лова и риболова

10.6%


