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I  Примања домаћинства из иностранства  
 

Не (прећи на питања 9 и 10) 1 
Да, у земљама бивше Југославије  2 
Да, у земљама Европе 3 

1. Да ли имате чланове породице, рођаке или блиске 
пријатеље који живе или раде у иностранству дуже 
од годину дана? (могуће је заокружити више 
одговора) Да, ван Европе 4 
 

Број чланова 2. Колико њих (укључујући и чланове њихових породица) живи или ради у 
иностранству дуже од годину дана ?    
 

 I II III 
1-5 год. 1 1 1 
6-10 год.  2 2 2 

3. Колико година они живе у иностранству? 
(могуће је  заокружити до 3 одговора, за више 
породица) дуже од 10 год. 3 3 3 
 

Да 1 4. Да ли су Вам у претходних 12 месеци слали или доносили новац из 
иностранства? Не 2 
         

путем поште, банке или брзог трансфера новца или сл. 1 
приликом њихове посете Србији или Ваше посете иностранству 2 

5. Да ли сте новац 
примали (могуће је 
дати више одговора): на неки други начин (преко пријатеља, возача и сл.) 3 
 

До 200 
евра 

201- 
1000 

 

1001-5000 
 Преко 5000 евра 

У односу на 
Ваша редовна 
годишња 

примања   (у %) 

6. Приближан износ у 
претходних 12 месеци био 
је (у еврима или 
процентима):  

1 2 3 4  
 

7. Од тога, колико сте употребили за: У односу на добијени 
новац из иностранства 

(у %) 
Редовне месечне издатке за храну, пиће, плаћање рачуна...  
Апарате за домаћинство, рачунаре, намештај...  
Куповину аутомобила, мотора и мотоцикла
Куповину, изградњу, проширење или реконструкцију стана или куће  
Инвестиције  
Штедњу  
Остало  
 

Ниједном  
Више пута   
Први пут након 1 године  
Први пут након 2-4 године  

8. Колико су често у претходних 12 
месеци Ваши чланови породице, рођаци 
и/или блиски пријатељи посећивали 
Србију? (уписати број особа) 

Први пут након 5 или више год.  
 

Да 1 9. Да ли Вам из иностранства стиже сталан приход?  
Не 2 

 

10. Да ли је то (могуће је 
дати више одговора):  

Пензија  1 
Дивиденда  2 
Камата  3 
Рента  4 
Приход од осигурања  5 
Остало  6 
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II   Издаци домаћинства за путовања у иностранство 
 
1. Да ли сте у претходних 12 месеци путовали у иностранство? Да  1 
 Не  2 

2. Основни подаци о путовању 

Издаци, у еврима 

Земља  

(уписати назив) 

Сврха путовања 
1. одмор 
2. посао 
3. посета рођацима 
4. здравствени разлози 
5. образовање 
6. остало (навести) 

Број дана 
проведених 

на 
путовању  

Организација путовања 
1. пакет-аранжман 
2. туристичка агенција( без 
превоза) 

3. службено 
4. сопствени аранжман 

Превозно 
средство 

1. авион 
2. воз 
3. аутобус 
4. аутомобил 
5. остало 

Број лица 
која су 
путовала 
(укључу-
јући и 

испитаника) 
укупно 

од тога: 
ванпансионска 
потрошња 




