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Анкета о потрошњи домаћинстава СРБ070 ЛП12 160320 

Приходи у новцу и у натури и лична потрошња, IV квартал 2019.  

− Претходни резултати − 

У четвртом кварталу 2019. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 
68.446,00 динарa, а издаци за личну потрошњу домаћинстава износили су 68.658,00 динара.  

Приходи у новцу и у натури и лична потрошња, по кварталима 
Месечни просек по домаћинству 

                                                                                                                                                        РСД 

 
2018 2019 

I II III IV I II III IV 
         
Приходи у новцу и у натури 62 492 62 831 63 832 65 790 65 872 66 348 66 909 68 446 
Лична потрошња 63 620 64 055 64 237 66 011 66 064 66 576 67 131 68 658 

У односу на четврти квартал 2018, просечни месечни приходи у новцу и у натури виши су за 4,0%, и издаци 
за личну потрошњу домаћинстава виши су за 4,0%, номинално. У односу на трећи квартал 2019, просечни 
месечни приходи у новцу и у натури виши су за 2,3%, и издаци за личну потрошњу домаћинстава виши су за 
2,3%, номинално. 

Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају приходи из редовног радног односа – 49,2%, пензије – 
32,2%, приходи од пољопривреде, лова и риболова – 4,9%, натурална потрошња – 3,1%, приходи ван редовног 
радног односа – 2,9%, примања од социјалног осигурања – 2,7%, и 5,0% чине приходи из осталих извора. 

Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине издаци за храну и безалкохолна пића – 34,3%, и за 
становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 17,0%. Следе издаци за транспорт – 9,1%, за остале личне 
предмете и остале услуге – 6,0%, за рекреацију и културу – 5,4%, за комуникације – 5,3%, за одећу и обућу – 
5,1%, за алкохолна пића и дуван – 4,9%, за здравље – 4,3%, и 8,6% чине издаци за остале групе личне 
потрошње.  

 

Приходи у новцу и у натури Лична потрошња  
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1. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња   

− Просек по домаћинству − 

− Сва домаћинства − 
 

РСД 

 

Република Србија  

укупно 
 

Србија  север   Србија  југ 

Београд-
ски регион  

Регион 
Војводине  

Регион 
Шумадије и 
Западне 
Србије   

Регион 
Јужне и 
Источне 
Србије  

Регион 
Косовo и 
Метохијa   

Месечни просек 

Број анкетираних домаћинстава 1585 315   436 439 395 ... 

Оцењени број домаћинстава 2466316 605006 690551 656902 513857 ... 

Просечан број чланова 2,60 2,35 2,31 2,93 2,87 ... 

Просечан број потрошачких јединица 2,06 1,89 1,87 2,28 2,24 ... 

       

       

Приходи у новцу и у натури – укупно 68446 78681 64766 66121 64313 ... 

       

Приходи домаћинстава у новцу 66232 78354 63463 62022 61061 ... 

Приходи из редовног радног односа 33658 45087 32193 28936 28205 ... 

Приходи ван редовног радног односа 1953 2197 2352 1430 1801 ... 

Пензије (старосне, породичне и остале) 22021 25988 20303 20718 21323 ... 

Примања од социјалног осигурања 1858 1462 1713 1928 2425 ... 

Приходи од пољопривреде, лова и риболова 3382 264 4072 5491 3430 ... 

Приходи из иностранства 742 515 967 598 889 ... 

Приходи од имовине 376 428 487 355 191 ... 

Поклони и добици 464 658 386 391 435 ... 

Остала примања 1778 1755 990 2175 2362 ... 

       

Приходи домаћинстава у натури 2214 327 1303 4099 3252 ... 

Приходи у натури на име зарада 78 131 50 62 73 ... 

Натурална потрошња 2136 196 1253 4037 3179 ... 

       

       

Лична потрошња – укупно 68658 75830 66080 67045 65743 ... 

        

Храна и безалкохолна пића  23540 24271 23176 23571 23114 ... 

Алкохолна пића и дуван  3363 2784 3219 3856 3602 ... 

Одећа и обућа  3513 3995 3560 3320 3135 ... 

Становање, вода, ел. енергија, гас и остала горива  11771 12498 11775 11507 11243 ... 

Опрема за стан и текуће одржавање  2883 2711 2787 2901 3195 ... 

Здравље  2952 3727 2616 2653 2870 ... 

Транспорт  6216 7839 5112 6568 5349 ... 

Комуникације  3613 4333 3401 3484 3215 ... 

Рекреација и култура  3703 4755 3680 2796 3662 ... 

Образовање  878 1152 707 1077 529 ... 

Ресторани и хотели  2130 3023 1907 1905 1665 ... 

Остали лични предмети и остале услуге 4096 4742 4140 3407 4164 ... 
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2. Структура прихода у новцу и у натури и личне потрошње 

− Сва домаћинства – 

 
% 

 

Република Србија  

укупно 
 

Србија  север   Србија  југ 

Београд-
ски регион  

Регион 
Војводине  

Регион 
Шумадије и 
Западне 
Србије   

Регион 
Јужне и 
Источне 
Србије  

Регион 
Косовo и 
Метохијa   

Месечни просек 

Број анкетираних домаћинстава 1585 315 436 439 395 ... 

Оцењени број домаћинстава 2466316 605006 690551 656902 513857 ... 

Просечан број чланова 2,60 2,35 2,31 2,93 2,87 ... 

Просечан број потрошачких јединица 2,06 1,89 1,87 2,28 2,24 ... 

       

       

Приходи у новцу и у натури – укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ... 

       

Приходи домаћинстава у новцу 96,8 99,6 98,0 93,8 94,9 ... 

Приходи из редовног радног односа 49,2 57,4 49,8 43,8 43,8 ... 

Приходи ван редовног радног односа 2,9 2,8 3,6 2,2 2,8 ... 

Пензије (старосне, породичне и остале) 32,2 33,0 31,3 31,3 33,1 ... 

Примања од социјалног осигурања 2,7 1,9 2,6 2,9 3,8 ... 

Приходи од пољопривреде, лова и риболова 4,9 0,3 6,3 8,3 5,3 ... 

Приходи из иностранства 1,1 0,7 1,5 0,9 1,4 ... 

Приходи од имовине 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 ... 

Поклони и добици 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 ... 

Остала примања 2,6 2,2 1,5 3,3 3,7 ... 

       

Приходи домаћинстава у натури 3,2 0,4 2,0 6,2 5,1 ... 

Приходи у натури на име зарада 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 ... 

Натурална потрошња 3,1 0,2 1,9 6,1 5,0 ... 

       

       

Лична потрошња – укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ... 

        

Храна и безалкохолна пића  34,3 32,0 35,1 35,2 35,2 ... 

Алкохолна пића и дуван  4,9 3,7 4,9 5,8 5,5 ... 

Одећа и обућа  5,1 5,3 5,4 5,0 4,8 ... 

Становање, вода, ел. енергија, гас и остала горива  17,0 16,4 17,7 17,1 17,0 ... 

Опрема за стан и текуће одржавање  4,2 3,6 4,2 4,3 4,9 ... 

Здравље  4,3 4,9 4,0 4,0 4,4 ... 

Транспорт  9,1 10,3 7,7 9,7 8,1 ... 

Комуникације  5,3 5,7 5,1 5,2 4,9 ... 

Рекреација и култура  5,4 6,3 5,6 4,2 5,6 ... 

Образовање  1,3 1,5 1,1 1,6 0,8 ... 

Ресторани и хотели  3,1 4,0 2,9 2,8 2,5 ... 

Остали лични предмети и остале услуге 6,0 6,3 6,3 5,1 6,3 ... 
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Методолошка објашњења 

Aнкетом о потрошњи домаћинстава прикупљају се подаци о приходима 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. 

Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у четвртом кварталу (2 214 за Републику Србију), 
анкетирано је 1 585 домаћинстaвa (72%). 

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 и 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, пољопривреду, лов и риболов три месеца, а 
за приходе месец дана. 

Приходи домаћинстава у новцу и у натури 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, на основу 

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

и додатке уз пензију; 
- 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 додатке 
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 из иностранства; 
- Приходи од имовине обухватају: приходе од издавања стана или дела стана, камате, дивиденде и сл.; 
- Поклони и добици обухватају поклоне у новцу, добитке од игара на срећу и сл.;    
- Остала примања обухватају: подизање штедних улога, враћене позајмице и смањење готовине у 

домаћинству, накнаде од национализоване имовине, накнаде на 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-а (Класификација личне потрошње по 
намени): Храна и безалкохолна пића; Алкохолна пића и дуван; Одећа и обућа; Становање, вода, ел. енергија, гас и 
остала горива (није укључена вредност импутиране ренте); Опрема за стан и текуће одржавање; Здравље; Транспорт; 
Комуникације; Рекреација и култура; Образовање; Ресторани и хотели и Остали лични предмети и остале услуге.  

Објављени подаци односе се на приходе у новцу и у натури и личну потрошњу у четвртом кварталу 2019. године и 
представљају месечне просеке по домаћинству, изражене у динарима (РСД). 

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако 
да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). 
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