
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модул: 2. Становање и трајна добра 
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Основне информације о стану / кући 
У стану у стамбеној згради 1 
У кући с неколико станова 2 
У кући с једним станом 3 

С1 У којој врсти објекта тренутно живите?   

У простору који није намењен за становање 4 

С2 Када је приближно изграђена зграда/кућа у којој 
живите?      ____________ (година) 

С3 Колико соба има у вашем стану/кући?  
(површине 6 и више m2)    ___________ 

С4 Колика је корисна површина вашег стана/куће (m2)? 
(Део који домаћинство користи само за становање) ___________ 

 Да Не 
1. Одвојена кухиња 1 2 
2. Купатило у саставу стана/куће           
    (туш, када, туш кабина)   1 2 

3. Нужник у саставу стана/куће 1 2 

С5 Да ли у вашем стану/кући постоје следеће просторије? 

4. Тераса/лођа 1 2 

С6 Да ли имате окућницу коју обрађујете? 1. Да  2. Не 

С7 Да ли имате неке примедбе на стан/кућу у којем 
живите? 1. Да ↓ 2. Не → С9 

 Да Не 
Нема довољно простора 1 1 2 
Бука од комшија или са улице  2 1 2 
Недовољно дневног светла  3 1 2 
Влага 4 1 2 
Кров прокишњава  5 1 2 
Пропали зидови, подови  6 1 2 
Пропала дрвенарија (врата, прозори)  7 1 2 
Загађење ваздуха  8 1 2 

С8 
Ако имате, које од 
наведених: 
 

Лифт је често у квару  9 1 2 

Електрична енергија 1 1 2 

Текућа вода 2 1 2 

Канализација 3 1 2 

Гасовод 4 1 2 

Централно/етажно грејање  5 1 2 

Телефонски прикључак 6 1 2 

Кабловска или сателитска ТВ  7 1 2 

Интерфон/видеофон 8 1 2 

С9 
Да ли ваш стан/кућа 
поседује следеће 
инсталације? 

Систем обезбеђења (аларм, сигурносне  браве ...) 9 1 2 

Подрум 1 1 2 
Таван 2 1 2 С10 

Да ли ваш стан/кућа 
поседује следеће додатне 
просторије? Гаража 3 1 2 

За становање 1 1 2 

Као простор за рад, посао који доноси материјалну корист1) 2 1 2 С11 У које све сврхе користите 
ваш стан/кућу?  

Давање у закуп (собе или дела стана у коме и сами живите) 3 1 2 

1) Заокружити шифру 1 (Да) у свим случајевима где се простор за становање користи и као простор за 
обављање неке делатности која доноси зараду. На пример, кројачица која шије у стану, 
програмер/дактилограф који ради на компјутеру у стану и сл.   
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Власник или сувласник 1 
Закупац, заштићени станар 2 

С14 

Подстанар (изнајмљује део стана, куће) 3 
Изнајмљује цео стан 4 

С13 
С12 Какав је ваш статус у вези с 

власништвом стана/куће? 

Бесплатно живи у стану/кући, иако није власник 5 С14 

 

С13 Ако узимате стан/кућу у најам, колика је 
месечна закупнина коју плаћате? ____________ (Динара) 

 
Информације о трошковима одржавања стана/куће 

1. Телефон дин. 

2. Мобилни телефон  
    (збир рачуна свих чланова домаћинства) дин. 
3. Комуналне услуге 
     (вода, одношење смећа, централно грејање …)  дин. 
4. Електричну енергију дин. 

С14 

Колики су били 
трошкови 
вашег 
домаћинства у 
претходном 
месецу за: 2)

5. Гас   дин. 

 Број 
месеци Износ 

1. Телефон  дин. 

2. Комуналне услуге (вода, одношење смећа, централно грејање…)   дин. 
3. Електричну енергију    дин. 
4. Одржавање зграде (заједничких просторија и лифтова ...)  дин. 

С15 

Да ли ваше 
домаћинство 
има неплаћене 
рачуне за:  
(Упишите износ 
укупног дуга) 

5. Гас    дин. 

Плаћање комуналних услуга 1. Да              2. Не 
С16 

Да ли сте 
претходног 
месеца добили 
попуст за:  Плаћање рачуна за електричну енергију 1. Да              2. Не 

С16а Да ли сте у 2006. добили хуманитарну помоћ у огреву? 1. Да              2. Не 

1. Централно грејање 
    Месечни трошкови  (из рачуна за комуналије)  1. Да ___________дин.        2. Не →                    

2. Грејање на електричну енергију 

Просечни месечни трошак за прошлу грејну сезону 
 

1. Да ___________дин.        2. Не →                    

3.   Грејање на чврста горива  (угаљ, дрва)        
    Укупни трошкови за прошлу грејну сезону 1. Да ___________дин.        2. Не →                    

4. Грејање на гас                                             
    Укупни трошкови за прошлу грејну сезону 1. Да ___________дин.        2. Не →                    

С17 

Који тип 
грејања 
користите? 
 
(Могуће је    
више 
одговора) 
 

5. Грејање на течна горива (нафта, лож уље)     
    Укупни трошкови за прошлу грејну сезону 1. Да ___________дин.        2. Не →                    

1. Да → С19 
С18 Да ли сте у прошлом месецу имали неке неопходне поправке у 

стану/кући (електричар, водоинсталатер...)?  2. Не → С20 

С19 Ако јесте, упишите износ укупних трошкова за неопходне 
поправке у прошлом месецу (за материјал и рад):   ______________ (Динара) 

1. Да → С21 
С20 

Да ли сте у протеклих годину дана имали неке велике инвестиције 
у стану/кући (грађевински радови, столарски радови, кречење, 
керамичарски радови…) ?   2. Не → С22 

С21 Колики су били укупни трошкови за те инвестиције у протеклих 
годину дана? ______________ (Динара) 

2) Ако се рачуни односе на период од три или шест месеци, трошак треба свести на месечни ниво  
(на пример, ако је шестомесечни рачун за воду 3600 динара, онда је месечни трошак за воду 600 динара) 
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Подаци о другим стамбеним просторима (поред оног у којем домаћинство живи) 

1. Да → С23 
С22 Да ли ваше домаћинство поседује још неки стамбени простор 

(поред оног у којем живите)? 2. Не → С26 

С23 Колико таквих станова/кућа поседујете? ______________ 

С24 Колика је укупна корисна површина таквог стана/куће? 
(ако поседује више од једне, упишите укупну површину свих)  ______________ m2

С25 Процените укупне годишње трошкове за ваш додатни  
стан/кућу (викендицу): ______________ (у еврима) 

 
 

Трајна потрошна добра Aко поседују више комада, питања се односе на најновији

С26. 
Које од следећих   уређаја 

поседујете у свом домаћинству? 

С27. 
Број 

комада 

 
С28. 

Колико година 
има уређај? 

 
 

С30. 
Према садашњим ценама на 

тржишту, који износ бисте могли да 
добијете за тај уређај ако бисте га 

продали?  (у еврима)3)

1. Шпорет    

2. Машина за веш    

3. Клима уређај    

4. Машина за судове    

7. Комбиновани фрижидер 
    са замрзивачем    

5. Фрижидер     

6. Замрзивач    

8. Микроталасна   пећница    

9. Усисивач    

10. Пегла    

11. Сателитска антена    

12. ТВ    

13. Видео рикордер    

14. Видео камера    

15. Стерео уређај, CD/ DVD    

16. Радио касетофон    

17. Персонални рачунар/лаптоп    

18. Мотоцикл    

19. Путнички аутомобил    

20. Џип, комби    

3)    За кућне апарате старе 30 и више година не треба одређивати вредност.  → 
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