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Анкета о потрошњи домаћинстава у четвртом кварталу 2006.  
- Претходни резултати - 

 
Подаци су добијени путем анкете о потрошњи домаћинстава, која се од 2003. године спроводи 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. 
 У анкети се примењује двоетапни стратификовани узорак, са пописним круговима као примарним и 
домаћинствима као секундарним јединицама избора. Основни географски стратуми су територија централне Србије и 
Војводине. Сваких петнаест дана анкетира се по 200 домаћинстава, односно 4.800 домаћинстава за годину дана.  
 Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у четвртом кварталу (1.200 за Републику Србију), 
анкетирано је 1.114 домаћинства (93%). 

Приходи домаћинстава у новцу 
(структура)  у Републици Србији 
у четвртом кварталу 2006. 
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Расположива средства и лична потрошња у четвртом кварталу 2006.   

- Просек по домаћинству - 
- Сва домаћинства - 

 
у динарима 

Република Србија 1) 

централна Србија  
укупно 

свега 
без града 
Београда 

град        
Београд 

Војводина 

Месечни просек 

Анкетирани број домаћинстава 1114 815 589 226 299
Оцењени број домаћинстава 2536714 1832482 1257375 575107 704232
Просечан број чланова 3,10 3,08 3,15 2,94 3,16
Просечан број потрошачких јединица 2,40 2,39 2,42 2,30 2,42

   
   
Расположива средства - укупно 37358 37717 33170 47657 36422
   

Приходи домаћинстава у новцу 34819 34885 29598 46447 34644

Приходи из редовног радног односа 16468 16588 12324 25910 16155
Приходи ван редовног радног односа 1432 1274 1075 1708 1844
Пензије (старосне, породичне, инвалидске и 
остале) 9362 9655 8193 12854 8597

Остала примања од социјалног осигурања 873 618 550 766 1536
Приходи од пољопривреде, лова и риболова 1603 1479 2014 308 1928
Приходи из иностранства 646 672 879 221 578
Приходи од имовине 536 527 606 356 561
Поклони и добици 465 564 338 1057 207
Потрошачки и инвестициони кредити 1198 884 579 1553 2016
Остала примања 2236 2624 3040 1714 1222

   
Приходи домаћинстава у натури 2539 2832 3572 1210 1778
Приходи у натури на име зарада 29 32 46 0 21
Натурална потрошња 2510 2800 3526 1210 1757

   
   
Лична потрошња - укупно 35857 36131 32794 43419 35137
    

Храна и безалкохолна пића 14162 14698 13830 16593 12772
Алкохолна пића и дуван 1635 1644 1595 1749 1611
Одећа и обућа 2197 2242 2052 2658 2080
Становање, вода, струја, гас и друга горива 5951 5854 5927 5700 6196
Намештај, опремање домаћинства и одржавање 1608 1525 1481 1631 1810
Здравство 1376 1436 1161 2041 1221
Транспорт 3870 3779 2918 5653 4111
Комуникације 1085 1082 975 1316 1091
Рекреација и култура 1731 1749 1168 3016 1684
Образовање 360 410 249 761 234
Ресторани и хотели 450 430 371 559 503
Остала роба и услуге 1432 1282 1067 1742 1824

 
 
 

___________ 
1) Без података за Косово и Метохију.  
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Структура расположивих средстава и личне потрошње у четвртом кварталу 2006.  

-  Сва домаћинства - 
 

% 
Република Србија 1) 

централна Србија  
укупно 

свега 
без града 
Београда 

град        
Београд 

Војводина 

Месечни просек 

Анкетирани број домаћинстава 1114 815 589 226 299
Оцењени број домаћинстава 2536714 1832482 1257375 575107 704232
Просечан број чланова 3,10 3,08 3,15 2,94 3,16
Просечан број потрошачких јединица 2,40 2,39 2,42 2,30 2,42

   
   
Расположива средства - укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   

Приходи домаћинстава у новцу 93,2 92,5 89,2 97,5 95,1

Приходи из редовног радног односа 44,2 44,0 37,2 54,4 44,3
Приходи ван редовног радног односа 3,8 3,4 3,2 3,6 5,1
Пензије (старосне, породичне, инвалидске и 
остале) 25,1 25,6 24,7 27,0 23,6

Остала примања од социјалног осигурања 2,3 1,6 1,7 1,6 4,2
Приходи од пољопривреде, лова и риболова 4,3 3,9 6,1 0,6 5,3
Приходи из иностранства 1,7 1,8 2,6 0,5 1,6
Приходи од имовине 1,4 1,4 1,8 0,7 1,5
Поклони и добици 1,2 1,5 1,0 2,2 0,6
Потрошачки и инвестициони кредити 3,2 2,3 1,7 3,3 5,5
Остала примања 6,0 7,0 9,2 3,6 3,4

   
Приходи домаћинстава у натури 6,8 7,5 10,8 2,5 4,9
Приходи у натури на име зарада 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
Натурална потрошња 6,7 7,4 10,7 2,5 4,8

   
   
Лична потрошња - укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    

Храна и безалкохолна пића 39,5 40,7 42,0 38,3 36,3
Алкохолна пића и дуван 4,6 4,6 4,9 4,0 4,6
Одећа и обућа 6,1 6,2 6,3 6,1 5,9
Становање, вода, струја, гас и друга горива 16,6 16,2 18,1 13,1 17,6
Намештај, опремање домаћинства и одржавање 4,5 4,2 4,5 3,8 5,2
Здравство 3,8 4,0 3,5 4,7 3,5
Транспорт 10,8 10,5 8,9 13,0 11,7
Комуникације 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1
Рекреација и култура 4,8 4,8 3,6 6,9 4,8
Образовање 1,0 1,1 0,8 1,8 0,7
Ресторани и хотели 1,3 1,2 1,1 1,3 1,4
Остала роба и услуге 4,0 3,5 3,3 4,0 5,2

 
 
 

___________ 
1) Без података за Косово и Метохију.  
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Методолошка објашњења 
 
 
Јединица анкетирања је свако самачко или вишечлано домаћинство изабрано према плану узорка. 

Домаћинством се сматра: а) заједница лица чији чланови заједно станују, заједно се хране и троше 
остварене приходе; б)  самац који самостално живи, самостално се храни и троши остварене приходе. 

У анкети се примењују метод вођења дневника (домаћинство води дневник потрошње за петнаест, 
односно шеснаест дана) - за производе и услуге личне потрошње, и метод интервјуа (испитивања) на бази 
упитника, где је референтни период за трајна добра дванаест месеци, за полутрајна добра три месеца, за 
приходе, пољопривреду, лов и риболов три месеца. 

 
Расположива средства домаћинстава обухватају приходе у новцу, новчану вредност натуралне 

потрошње и прихода у натури, којима су домаћинства располагала у анкетном периоду. 
 

      Приходи домаћинстава у новцу 
 
- Приходи из редовног радног односа обухватају приходе из редовног радног односа; 
- Приходи ван редовног радног односа обухватају: новчана примања од прековременог рада, по 

основу уговора о делу, ауторског уговора и сл.; 
- Пензије (старосне, породичне, инвалидске и остале) обухватају: примања на основу пензијског 

и инвалидског осигурања и додатке уз пензију; 
- Остала примања од социјалног осигурања обухватају: социјалну помоћ, додатке и друга 

примања на основу социјалне заштите; примања на име материјалног обезбеђења незапослених и 
привремено незапослених лица; примања на име алиментације, издржавања; примања на основу 
здравственог осигурања; примања и додаци на основу инвалидског осигурања; дечији додатак; 
стипендије ђака и студената, као и накнаде за ученике школа за квалификоване раднике; 

- Приходи од пољопривреде, лова и риболова обухватају: приходе домаћинстава која се баве 
пољопривредом, ловом и риболовом; 

- Примања из иностранства обухватају: поклоне у новцу и примања из иностранства; 
- Приходи од имовине обухватају: приходе од издавања собе, стана, камате, дивиденде и приходе 

од продаје  покретне и непокретне имовине; 
- Поклони и добици обухватају: поклоне у новцу, добитке од игара на срећу и сл.; 
- Потрошачки и инвестициони кредити обухватају кредите подигнуте у претходних 12 месеци;    
- Остала примања обухватају: подизање штедних улога, враћене позајмице и смањење готовине у 

домаћинству, накнаде од национализоване имовине, накнаде по основу животног осигурања, 
осигурања имовине и сл. 

 
      Приходи домаћинстава у натури 
 
- Приходи у натури на име зарада обухватају храну, одећу, обућу, плаћене рачуне домаћинству за 

струју, телефон, регистрацију, бензин и др, од стране послодавца и сл.; 
- Натурална потрошња обухвата вредност производа из сопствене производње домаћинстава 

утрошених за личну потрошњу (храна, пиће, дрво за огрев и сл.). 
 
 

Лична потрошња домаћинстава дата је по следећим групама COICOP класификације 
(Класификација личне потрошње по намени): 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 односе се на расположива средства и личну потрошњу у четвртом кварталу 

2006. године, и представљају месечне просеке по домаћинству, изражене у динарима. 
Подаци се објављују за Републику Србију, централну Србију, централну Србију (без града 

Београда), град Београд  и Војводину,  за сва домаћинства. 
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