
Употпуњавање процене финалне (приватне) потрошње домаћинстава 
 
 
Уводне напомене 
 
У Републичком заводу за статистику Србије финална потрошња домаћинстава обрачунава се у складу с 
међународним стандардима SNA93 и ESA95. Ови подаци се објављују према  Класификацији финалне 
потрошње домаћинстава по намени (COICOP) за период  2002–2006. године, и то – у текућим ценама, у 
сталним ценама 2002. године и у ценама претходне године. Најважнији извори података за ове обрачуне јесу 
резултати истраживања о потрошњи домаћинстава, затим истраживања трговине на мало, истраживања 
многих гранских статистика, као и званични извештаји појединих тзв. административних извора. 
Процене вредности импутиране ренте и личне потрошње из сопствене производње већ су раније укључене у 
званичне резултате. 
 
 
Истраживање о непотпуности процене финалне потрошње домаћинстава 
 
Следећи методолошка упутства дата у EFTA-OECD  пројекту посвећеном смањивању непотпуности у 
проценама финалне потрошње домаћинстава, под називом Систематичан табеларни приступ за процену 
финалне потрошње домаћинстава, припремљеном од међународних експерата из EFTA и OECD, а 
заснованом на искуствима европских земаља – проценили смо непотпуност у нашим званичним резултатима 
финалне потрошње домаћинстава по препорученим и уобичајеним типовима непотпуности и по 
препорученим методима и то за период од 2003. до 2006. године: 
 

1. Први пут смо проценили потрошњу илегалних добара и услуга, тј. потрошњу наркотика као и услуге у 
сфери проституције; 

2. Проценили смо потрошњу тзв. услуга у натури запослених – услуга добијених од стране послодаваца 
као посебан вид додатне, неновчане, зараде запослених – пре свега коришћење службеног аутомобила 
у приватне сврхе, затим коришћење службеног телефона и др; 

3. Проценили смо до сада необухваћени део потрошње богатих домаћинстава; 
4. Проценили смо потрошњу четири COICOP ставке које се односе на услуге – Здравље, Образовање, 

Хотели и ресторани и Одржавање и поправка аутомобила – на нов начин. Ове, нове, процене 
направљене су по производном методу, заснованом на броју запослених лица и њиховим зарадама а 
онда су упоређене са резултатима досадашњих истраживања. Разлика је приказана у табели која следи. 

 
Резултати истраживања о употпуњавању досадашње процене финалне потрошње домаћинстава  приказаних 
по типу употпуњавања 
 

    2003 2004 2005 2006 

1. Укупно, у текућим ценама, у милионима динара      59 438      76 705      94 648      99 820 
 Илегална потрошња      11 636      14 413      17 901      20 823 
 Услуге у натури примљене од послодаваца      8 079      10 222      14 635      15 042 
 Необухваћена потрошња богатих домаћинстава      8 537      12 069      13 577      17 980 
 Процена потрошње 4 COICOP ставке производним методом      14 026      21 766      20 161      34 834 

  Остала употпуњавања      17 159      18 234      28 374      11 141 

      
2. Учешће укупних употпуњавања у БДП у % 5,07 5,36 5,41 4,70 
 Илегална потрошња 0,99 1,01 1,02 0,98 
 Услуге у натури примљене од послодаваца 0,69 0,72 0,84 0,71 
 Необухваћена потрошња богатих домаћинстава 0,73 0,85 0,78 0,85 
 Процена потрошње 4 COICOP ставке производним методом 1,20 1,53 1,15 1,64 
  Остала употпуњавања 1,46 1,28 1,62 0,52 

 
Напомена 
Ове процене још увек нису укључене у званичне резулате Републичког завода за статистику Србије. 


