
МИЛОШМИЛИЧКОВИЋ Годuшња1< 'lрада БеО'lрада 
кљ. ХХII - 1975. 

о породичним буџетима 

ОПШТИ Iнаше изградње 

која иде за побољшаЉ8М у-
слова живота, све чешће се сретамо с пи

тањем: у којој М€JРИ се повећао животни 
стандард радних људи, какав је његов са

НИВ'О и шта се може очекивати 

Међу'I1ИМ, тешкю да 
се добити тачан и брз одговор на овако 
комплексно питање и поред бројних истра
жива:ња на 

пој-а-ва, к'оја врше устано-
ве ,И многи појединци. 
вања могу да пруже 

ју, показујуfiио,щносе и крета
ља 'извесних елемената )ЮИВОЋНОГ .стандар

да. У центру пажње су ањкетео породич
Н·ИМ 6уџетима, на ОСНОВУ се врше и
спитиваља услова живота појединих соци

група становништва. Од 1951. годи
се опроводи ~аюва анкета у 

више С1.lOтииа peдoВIН'o ме-

сечно бележе примаља 'И издаl1'ке, на 
основу се статистичк-ом 'обрад,ом до

бијају просечни "породични буџет,и" одре
ђених категориј а ДОМаЈћинстава, а самим 
тим иодговар.ајуhи елементи эа анализе и 
испитиваља ТРОШКiQва живота у нашем 

гра,ду. 

Не претендујУћИ да 
лажемо оцене и закључке 'о 

на подручју стандарда, која су 
буди речено, веома ВИДНа и 
је, уосталом, основни циљ 

узгрец 

изградње - ,на'мера нам је да укажемо на 
развојни пут 'Истраживања на том по
дручју. 

По;казатељи по.раста 'или 
вотногстандарда долазе у ред на.ј-вая{ни.i·их 

индикатора за оцену прил,ика и уељова ЖИ-

'Вота народа. Под животним 
дардом подразумевају се 
други услови живота људи 

смислу. УоБИЧЋјено је да се к,оД на
тих услова иде ,ОД нижих ка в·и

шим категоријама, зависно 'од 
сти друштва или неке средине, за 

треба ,одредити елементе стандарда. 
Зато се полази 'НЈајпре ·од жи-
вотних најниже врсте 
становања, 'одевања), па до задовољеља 'о
сталих - здравст:вених, 

'IУРНИХ, односно 'дiруштвених 

у овим потребама постоје 
лену ЊИХ.Q.вог заДОlБ'ољења, 

зир усло.ве овюјСТlвене економски заостали
јим срединама и оне с највишим домет ОМ, 

су 

средине. на о;в о ?vI 

подручју од посебног интереса за све дру
ШТlвене факт·оре и који су на 

или начин ук.ључени уопште на-

поре за стварање напретка И 

благостања paДiНoг човека. 

Покушаhемо, за1'О, да изложимо неке 
основне методе су у тим 

истраживањима, с посебним освртом на 
ра'з'вој анкете о породичним 0;:::(

ноаио -о 

дица у у 

ш.авају 25 година .непрекидног 0-

безбеljујућИ обиље података о ·К'ретањима 
на подручју ст:анд.арда. 

1. 

Са ИСПИ'Ilивањем услова живота поро,ди

ца почело се у већ у ХVIП :веку, 
када су се појавиле прве студије 'о сироrма
шним радничким слојевима у и 
ПiCrЉ'ОПip((!ыз~)е)"I;И, .{: да се ооез{)е

би ·могле да утичу на 
стаљ'а ових дру

таквих 
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милош МЈ:[Л]i1:ЧКС>В:Ii:1Ћ 

стэ;вљачима. 

Ле 
.о породичном 

То су биле 
приходима и ра-. 

!:>/111'<.YM·UVM...... ПОРОiдица у 

'И дана·с преДСТаЈБља

ГЛЭ1Вни из-вор за проучавање живота рад-

ниК!а половини XIX века. 
Ц~ЮУ'Ч'аЈВа/НЈ 

номски статус породице, ,већ ,су приказива
не и културне прилике тога ,вре

да су оне имале огромну важ

'СТiатистичких анкета, 

дрУ'lli'I'lВа и 

у љему. 

мада и да-

се 

више стотина или 

породица, да ·се од њих подаци 

о СВ\И'М ПрИХ:,ОДiИМ:а IИ су ЈИ-

мале у посматраном периоду. сту-

д.о;веле су д'о разних хипотеза у вези 

са .односима висине прихода 'И 'Из-

ставКИ 'расхода, ка:ошто су издаци 

ИСХ,!:>аЈ'-:{'У [на становаље. 

Енгељов 
уколико породица сиромаШliиј 

"Г'Г\птА'и,Г\ је .веfiи пр,оц;ен:эт издатака за потре-

бе одржавања у првом реду 
за исхранУ. Ова п.остал'а важан 

анализама трошкова живота, та-

ко да се у литера'I'YlРИ аQ:)ИЈ:>МI>f-

сао зак.он" као мерила нивоа жи-

вотног ст'андарда. разлика из

модерне ,стаТјистичке ..анкете и 'МОНО-

пода-

ове пода1'ке 

о кул

турним и e-rичким 'моментима, на пример, 

оне Се 'Увек мо-

гу iда се 'мере или О'Вих ИСПИ·-

т:и,в·ањ'а може да подаТ3'ка за 

процену расхода Iращникз, за индекс тро-

шкова живота, или да се процена 

раСХiOда за шугрошњу целог ста-

APYI\OI' ICBeTCкor рЗ'I'З 

за ПР~Иr:::УiЈ]л:,аЕье,:м података 'о усло-

вима живота породица све 'Више расла. 

к'апитали.стичким таюв'Им посло

.вима баве се државне УСТЗlВЮlВе, ДРУШТlВене 
и Јака потражља 

за детаљним подацима на оном 

уследила .нак:он 'IlIТО 

сподеЛQ приХ'ода различитим клзса-

м,а стаНОВНИШ'I'ва има 'ОГРОМНОГ 

еКОНОМ'ска збиваља и да познавање те 
расподеле биТiН:О за државне 
политике у одlf.ЮСУ на креди-

економског o~p-

(8Y1[COIKC~Г нивоа з,апослености и дру-

С друге стра,не у 
зе:м:Љ3Јма ово испитива

',,",,'-''-''-~.I-''''''~''- п.одатака за 

планске ПрИ.Б'реде на сталном 

жи~отНiОГ ,стандарда IРЗДНОГ 

да, за економоких мера rюли

тици зарада и личне nотрошње, односно за 

расподелу народно.r до-

хютка. 

Пошто су се у протеклом периоду наго-
милала на ИО11Јити:вања 

услова lIюродица, ОВИМ питаљима 

с:у се 'и IМ€i'ђV1НЗЈРО\l1JНЈИ 
МИ. 'Тако 

и 

проуча'Вању 

нивоа" 

за· 

метода'ма за и 

мерење ЖИIВЮТНОГ стандарда Iи његоiВИХ про

мена у раз-ии м земљама. низа пре-

порука ј е УЧ.Ј.1iНИО 

су његови закључци о до

мену испитивања нивоа живота, 

хвата 12 основних елемооата 
наследеfiи начИ!li: 

1. 

2. 
3. 

ност и СТРУЧнry опрему 

и писме~ 

6. ПО1iрошња и штедља 

7. 
8. Становаље и .опрема домаhинства 

OдetВaњe 

10. и забавне делатности 



ИСПИТИВАЊЕ ЖИВОТRОГ СТАНДАРДА РАДНИЧКИХ ПОРОДИЦА "у БЕОГРАДУ 

11. 
12. 

Комитет наШаЈО да се :rrr)Оt)ЛI~V !Нивоа 

:ЖИВОТlа :мора прилазити са Iвише ,cТipaHa, 

а:нализOtМ Iр,азних IПред

приз,нате вредности, 

и разних ста;тистичких показа

теља за 'Ове комrюненте. како ,су по

даци о показатеЈЫfма /Недов.ољ

ни да пруже потпуну и уравнотежену сли-

целе употре-

деск-рипт>ивiНОГ \и олштих 0-

Н3ЈРОЧ1ИТО У погледуанаљиза 00-
Ц'У1.ј<1,Шn.V!Л И културних односа. 

Године 1955. 
Женеви издао је провизюрну 

усу приказане ГЛаБ-не roарак

теристике еВИiЦентираних анката УСЛ()ВИ

ма живота породица у 40 земаља, чланица 
ОУН. у наведеном су 

за ов'аку земљу 

диности OC:B~г~aBaJ 

зас-ни:ваља до :коначиог 

зултата .овог ИОПИ'DИIВања. 

оистематиз,ов'ана iНекољикю 

група по истом плану за сва-

ку земљу, тако да 'се љакю могу 'У,познати 

главне и ИЗВрllIИТИ 

:метода иаlНкета. су 

приказане овим редом: орnaiНИ одговорни за 

а1Жете, циљевИаЈНкете, 

посматраља, домет ;вези мотив,а, 

начин начин .......... 'V'I'.'· ... 

ља података, садржина и иЗ!Вори ЛСffiЕtТ'::UЮi. 

свему овом, што има'l'И 

'l"Vет.ира~а анкете, 

говоре >о циљевима, месту и 

времену посма'I!pања, :начину дома

hинстава и мет.одУ приказивarн:.а података. 

у тим питањима и осетне разлике 

у разним земљ:ама, такю да 

може да се оно 'што би 
лици било 
дентирЭЈНИХ анкета су, УГЛаЈНном, 

проуча;вање структуре трошк.ова живота и 

израчунаваље индекса ТРОШКЈова ЖiИ!вот.а. 

ТО -OCЊQIВHO шо.ц ,ВБЋИ1Не 'ORИХ анкета, ,али 

оне служе и за проуча:ваље дома

за испитиваље прихода, lПотро~ 

шље, услов'а станов,ања J1."'I\l!:. се 

npетежно градске породице разних типова, 

земљама и пољопривредна до

~'мсrћ~rн(~г~аУIОВИМ шнке-

се од неколик.о ,стотина ДО више 

36 

К&Д је у пи

врши се 'по пра,вилу на-

упо-

њихо;ве чла:НОlВе 

вора 

hинства сама 
ла у свеску 

шљу, па су попуњене 

пљене ощ одговорних лица 

поштом ор'ганима ,анкете. 

'у земЉ'ЭlМа 'КО!МiБИIН1О!Вwнасу 
оба метода - усмено исшитивање и писме
но бележење. 

2. 

'у зеМJЪiа;:м;а ;КЮ:мЈбинuва;на су 
истраживања на жи-

За 
или 

за 

.аН-

оБЗИDОМ на поло-
класе щржави, 

зашто к.апит,алисти нису 'ор-

ганизов,али проучатсшье у-

слова живота у циљу регулисаља 

послодавца и радника, ак-о 'Ни 

решили paBHO~ 

опоrpеЗIJf1в,ањ,а према њихо-

снази. ТО тим пре што је у то 
в.реме У свету био већ доста ме'1'ОД 
испитивањаи трошко.ва, је 
вршено података 

за за 

ваље минималн:их н'адница, за регулисаље 

и сл. 

.A~V~~~YA_'~~A~.~ испи-

тиваља услов,а ж·ив,ота, прек.осиндикалних 

трговинск:их к,о,м.ора или ,општин

-она нису имала неки већи 
за ствараље проучава-

ња живот.ногстаядарда. 

Тек по у новим усљовимаЈ 
·се код нас систематском fИспитива

ТРШIJ[кю,ва живота 'РаДЊИЈка и 

CLHKe'Da 'о rr:rрих:одима И 

ра'СХЮДИМЈа РaIДничких породица ФНРЈ 
извршена у 1949. године. су 
љеви реЗУЈЈЈТати остали непrpиступачни ши

,анкета имала з~атак 
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Поnуњавање "Дuеоuика" у до.м.аћиuству 

Le compLetement du »JournaL« dans Le menage 

да послужи руко.водеfi:им привредним (),рга

нима као извор информација за Пlравилну 

расподелу расположивих робних фондова , 

ипак ,се зна да је она била еолидњо припре

мљена и спроведена по 'Принципима савре

мених ста'Гист.ичк.их мет,ода . АнкетирЭlНО је 

815 домаtmнстава, чији је избор .изв.ршен у 
42 њај-важнија индустријска предузеfiа пре·· 

ко запослених лица, .а на основу унапред 

припремљених и сређених 'спискова, који 

су ,о.могуfiаваJLИ примену -случајног избора. 

За анке1'У су о.дабрана дом аћ ин ств а, у к-оји

ма приход из радног однооа има ,свега један 

члан, тј . ~тарешина дом~ћ:инства. 

Анкета 'се односила 'На период од почет

ка маја 1948. године ,ДО краја ·априла 1949. 
године, а испитивање је 'вршено усменим 

путем (путем интервјуа). Иопитивање у до

Мз<ћИНСТВ.И1ма вршиле су ·обично екrиле са ~ 
ста:вљенеод једног ,ст,атистичара, једног 

службеника Министарст,ва ТРГOIВИiне и 

лредставник:а синдикалне орга:низације. 

ИскусЂВО из ове анкете послужило ј е да 

се 1951. године поК!рене читав низ слиЧlНИХ 
анкета 'у појединим народним република

ма, које су после ,из-вршених ОРГ3ЈНизацио

них прамена у држа:wюј улрави, дошле у 

надлежност статистичюих ,органа. 
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3. 

Са организованим радом на анкети о у
словима живота радњичк'Их породица у 

Београду и другим .I1радовима у Србији, за
почело се 1951. г.одине. НаЋРШ-ИЛО се, зна
чи, 25 година ПОСТОј-ањ'а ,ове анкете, у КoQ

ј 'ој су У томе дугом периоду ~рще.не мање 
или lВeћe измене јУ .начину ,Пlр-ИКiупљања по

дaTaKa и .методама о'браде, ·али се сачувао, 
у ГЛЗЂНОМ , конт,инуитет у групним показа

теЉИма прихода и трошкова, так!о да су 0-
r.югуfiе.на упоређивања у временским сери
јама,. Измене, 'о .којима је реч, дошле су као 
последица стеченог ИСКУСТтва кроз праксу, 

а и )1Iвида у развој теорије о ст.андарду у 
светској н.ауци. Многе студије Iнаст.але у 
послератном перИlОДУ, 'као нпр. "Ста'Г-исти-

(OLII1'-' ~11 ( IH'l i" ItIt " , rJ,!IA "' '-', '"f l)"' '':III.t 1'-1 (()-: '''I\.m. 
СЛI\I.::ЈНI1 ЈЛ IЮЈ l :IЛ П ,\IIIСIII1{У 

AHI<FTA 

AIIl)-II 

0 ..... 1 .... y· ·.· ... ... • .. :.r 1)0) 
~ . • _11 " llrl '. ,о. \/.; ~ 

о поrОДl·РIllн.\\ БУJ,IЕТИМЛ ЈЮ ,"1АЋИIIСТЛВЛ 

ДНЕВНИК ДОМАЋИНСТВА 

за 19 "'))\. 

i 

р'",т броi ~","'O' "ру.. I 
Pe1\I'" број ЛО!\lshЯIIС'ЈВ8 I 
Град 

Број 'IЛВIIOПII • • . 

Броl 3аПОСЈЈСюrx 

----.. ---.--.. -.... -.---_ .. __ ... _ -........ -.. ----.. _ ...... ____ . ________ Ј 
Факсu.м,uJt 'ltaCJt08ue страuе "ДНЕВНИКА до
МАЋИНСТВА" са OC'ltOB'ltUM uу.uерu'Чкu.м. обе

.л.ежјu.м.а u iuuфра.м.а 

Le fac-simile de lа couverture du » Ј ournat de 
me1~age« 

ка ~рошк()ва жив,ота" Међународног бироа 
рада,4 пом-оrле су да се :оваква истражива
ња у нашој земљи брзо унапређују. Најпре 



ИСПИТИВАЊЕ животног СТАНДАРДА РАДНИЧКИХ ПОРОДИЦА 11 БЕОГРАД~ 

Ста'ro1СТИЧКИ з,авод а затим и 
заво\д з,а ст'атис'1'\'ИКУ 

спровео експерименталних анкета да 

би ДОШЛО до мет:одолошких 
каIQНIИ]И ращ анк:е'DЭЈ:м:а. Ђако 
дине :извршена 
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приликоманкетари су ,саопштили су код 

РЭI!ДFIИЈка :на<ИШJLИ на цредусретљИIВОСТ 

поуздане 'одг.аворе на rюста.rвљена 

питања 'о приходима 'и трошк,оtВима љихо

вих домаћинстава. 

у 1952 . .и 1953. ГОДИНИ IВрШ€lна 
породичних УСЛЈов-а живота 

до,маhи:r:rс~["в~['Ма од 1 до 7 разл:и-
чинило 

Фа'ICсu.м:uJt једuе nоnуње'Н.е сrршnе у "Диевuи
%У до.м:аnU1t,ства" са забеJtеШ1Gа.м:а о те1Супи.м: 

'Н.абав%а.м:а до.м:аЈt'u1tСТВ('t 

Le jac-siтНе d'une page du »Јоuтnа! de теnа
ge«, тетрИе de notes SUT Les achats quotidiens 
, du тenage 

22 OДHOQНO 22 типа 
става. овакве 'а1икете била веома 
компликована и скупа у време када се ни-

36* 

је р<}сполаЈ'ало 

ма, па је на 
неколико Десетина 

месеци) да се 

тачан резултат. 

резултата тога истр,а:Ж~ИЕlа}:ыа, 

дио др 

групом с ара д:њи:к.а , 
Ј1,а гледиште да четвоrpочлано 

СТВ,О може да покаже исте сличне од

носе и кретања, као ТЗВ. ),просечно дом.а

ћИНСТВ'О", те се, поред остал'ог, и из тога 
'разлога одустало а:нкетирања других ти-

пава. Но гласвни разлог био (Ипак због 
до-вољног 

услед ,ограничених 

средстава и због недостатка струч
ног кадра. 

анкете остали су током читавог 

тог периода неизмењени; ·они 'се, углавном} 

односе на о !Неким 

елементима стаН1дарда ж:ивот.а 'радничких 

породица. ОiВим елементима 

,су следеfiе 

а) о виоини И стру.ктури прихода 

б) iQ структури 'Ilpошко:ва живота 

В) 'о врсти И .количини утрошених 
мирница и 'вредности исхране 

г) о в;рсти И количини 'друге и у-
слуга у набавЈКама породица. 

на оонову ове .анке1'е 

поред у;вида у ниво и у-

слове живота радника и и 

кретања жИ'вот:ног од-

НЮСНО економску анализу разних 

привредних мера на ЖИВО'I\Не услове. Као 
такви, резулта'DИ анкете могли 

у посебан 
регу љисање .не.ких важ.них питања, као што 

су планирање расподеле наРQlД

за ПОЛИ"IIИIК'У :пЛ!ата, цetНta и та-

за .израду норми iИ П'ОТРО-

шње и за f.ИзраЧУlНав,ање 

индекса 

итд. 

анкети 

завод 

неколик,Q 

'резултатима овог истраживања. 

,оБDаљи ~ анализи lНapo-

је 

нивоа жИ'!Вота рад-

ника си :и: њихових ПiСФС)Д]fщ:а 

периоду 'Од 1951. ~o 1953. 
у КЈруговима науЧЈНИХ радник,а iИ 

ст,а запажено 'Интересовање. 

о.држан у за 'статистику 

састанак стручњака, У?",' У"'''' ,Н, 
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МИЛОШМИЛИЧКОВИЋ 

били др Милош м 31Цура, таlДа,шњи дирек

тор з аl1юда , Анте Новак, директlOР СаЈВезног 
завода за статистику, др Слободан Жаrpко
БИћ, експерт ФАО, универзитет.оки профе
сори др Сава Обрадовић и др Гојко I1pђИћ, 
затим др Јосиф Кора-ћ ,са групом оара\Цни
ка на анкети гюрадичних буџета, ради раз
матрања даљег рада на испит:и:вању услова 

живота ,породица. На 'I'QiМ 'састанку закљу
-че:но је да би анкету ю I10РМИЧНИМ буџети
ма радничких домаћИIнстава требало про
ШИРИТИ на целу земљу. 'У6рзо, затим, у 
СавезlНЮiМ заводу за статистику донета је 
одлука о томе и израђена је Методологија 
анкете породичног буџета, која 5р i=::~"1ирана 

Фахси.мuJl. ~рафи'Ч-'Ко'l nрихаза стру'Ктуре тро
uиива по типовима до.маt'iиuстава, уnоре'!5е'liих 
са теоријсхи.м л.иста.ма, у једиој аuал.изи nо-

родu'Ч-uuх буџета 1952. zодuuе 

Le fac-simЉ~ d'une representation graphique de 
la structure des depenses рат types de menages, 
comparees аих listes theoriques, dans иnе аnа-

[уве des budgets de fаmiПе еn 1952 

,,,afHavl f.lya1~ 1"" ь"и"""~' PDJ(OI"loI TI"""<I OOH<ltINtra\la- u 'Q51l bDl:>lнI 
upo"tot,,1 $" f"D~~DvIMa fl\lDT<I DQ Тlояl.s:кlм LIS:T""''' Z<1VDOa I I ... ,пlrurо 

1t.1~l[)( , HIHIIl:lI(d L1.Td ~aval:lo - tOC 
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на ИСЮУС'Dвима из )Ј)отадашње праксе и тео

ријским поставкаlма из већ поменутог ела
бората Уједињених 'нација "Извештај о 
дефиницији и :мерењу ЖИВОТ\НlOТ нивоа 
с међународног глед.ишт,а" . 

Анкета !Која је тада органиэоrваlНа, била 
је .ограничена на че'I\ворочлсцне породице 
р.аД\НИIка и СЛУЖ'беника, у кюј.има је само 
један члан, и то старешина, .био у сталном 
радно.м односу. Катеl'ориј'а је Од'ређив:ана 
према 'старешини, тј. према лривредно-ак
ТИlВНОМ чл,ану , те .ако ј еО1Н 'био :радник и 
породица је третирана као раднич'Ка, а 

! 
i 
I 

148 

SAVBZNI ZAVOD ZA STATISTIKU 

UPUTSTVO 
!Л ЛNXБТU О PORODJ(;NIM BUD2.I'.TJ.\lA 

RАDNIС':ЈИ DОМАСIN8ТЛVА 

- MnTODOLO$KI MATBRljALI _ 148 
_1 __ .. _ ._._. ___ ..... _ ____ _ __________ . ___ ... _ _ 

Фахсu.мuJl. 'liaCJl.ob-н.е стра'Н.е Упутства за a-н.'Ке
ту о nороди'Ч-uи.м буџети.ма paд'liu~'Киx дояа

nи-н.става 

Le fac-simile de la couverture de l'Instructio7t 
роит l'enquete sur Les budgets de fаmШе des 

menages ouvriers 

ако је био службеник и породица је сма
'I\раиа службеничком, без .обзира на друге 
карактеристике, које -би .могле бити од зна
чаја за УСЈ10ве и навике ЖЈивота. Породице 
к/()Iје 'оу анкети-ране ICY 6рэ:Ч)не заједнице са 
двоје деце ИСПОД 18 година 'стаrpости, за ко
ју је стареШИ1На примао дечји додат.ак. о
стали услови за типичн.ост породица за ан

кетирање били су: да нај;већи део њихQIВИХ 



прихода (око 700/0) потиче из -радног одно
са старешине; да породица има Н(lIвике жи

вота места живљењ:а, да нема тешких бо
лесника, хроничJIИХ -аЛКОХОJLИчара; да не

ма страних лица на зај'едничкюј ИСХРЭЈНи, у 
стану и сл. Ова ,Оl1рar.иичења, УlCлоољеНlа 
малим бројем јединица посматраља, <УГежа
ваља су у.мноroм посао о:к,о ИЗlбора и одр .. 
жа'Вања истих домаhИНСТаЈв.а у анкети у 
току целе године. То је био један од про
блем-а ове .анкете, који је у великој мери 
утицао на квалитет подат.ак,а, јер је свака 

промена домаЋинста'ва у.носиља HOIВe еле
менте, који су на ()Iвај или онај начин ре

метили ТlOK a!RKeTe. 

Уопште та ТЗВ. чиста ("идеаЛlНаli ) rюро
дица, 'у .којој се ништа не MeЊla - у .којој 
,,'не ,сме" бити pa'i)'aiЊa ЦilИ умираља, у којој 
.није бил·о стварне динамике ЖИlвота у сми
слу про)мена у .бројномоаставу и другим 
својствима њених ЧЛ3!НЈОва - чинило је да 
су резултати овог :истра-живања били под
вргнути 'критици "јер не Оlдраж,а;вају СТ1В:ар
ни живот". См-атрало се, наиме, да узорак 
састављен о'Д овако .одабраних "ТИЛ1ИЧЈН'ИХ" 
домаћинстава није репрезент.atГив'Мi и да 
закључци на основу !резултата nосматра

ња чеТiВороrчланих П10рсщица, могу прика

зати повољније стање животнаг стандарда, 
него ак,о би ,се посматрали различити типо
ви до ма ћ.инста:ва, у;кључујуhи и са,мце. о
вом IЂPиговору 'СYlIIротстављана је теза -
да анкета ипак има ограниче.не циљеве (и
СПИТИlВање динами.ке и СТРУ,КТYlре прихода 

и трошк-ова ЖИВ:ООЋ, углавном) и да је че
ТВQ'рочљана породица (муж, жена и двоје 
деце) таква 3'ајеДRица у к,ој ,ој се на.јiВИДlНије 
манифестују промене, које су биле пред
мет. истраж.ивања. Пре је требало водити 
рачуна о проблемима ,оргамизациюне и 
практичне примене У1ПУТС1\ава за ИЗlВршење 

анкете. Сам избор и ·ангажО\Вање домаћИtн
става представљало је једну т ешкОћУ , кој а 
се често губи из iВИJДа код ТРеЂИрања ове 
анкете. И П1оре-д ,ПЛЈа'ћlаН:lа иЗ<Веаног ХOIюра
ра дом аfiин ствима, ·анкета ,се 'Углавном ба
з.ира на принципу добровољности - што 
значи да је домa:.h:инствима OcтatВљeHo на 
вољу да ли ће и к'оликю !времена 'учество
вати у ,анкети. Зато промене домаћИiНСТCl'ва 
нису биле условљене ·само IDpe-стЭJRКОМ "ти
пичностиl " већ су зatВ'Исиле и од СПpeмiНо
сти с,од свеcrиН) домаliИНСТЭЈВа да ,истрају 
у atНкети. Законски прописи о обamези пру
жања подата,ка з,а стatrистику у овом слу

чају не :могу ефикасно да се примене. 
Избор до.маћИiНста.ва за ·анкетирање био 

је ипак rюдвргнут једној rдроцедури, <која 
је 'I'ребало да ·обезб€iЦИ (М!акюимytМ Iрецрезен
тативности, уколико 'ОВДе уопште може да 

се говори о принципимаслучајног ,избора. 

Једnа четвОРОЧАаnа nopoдu~a у БеО2раду 

иnе famine de quatre membres а Belgrade 

Домаћинства су иден.тификована преко за
послених лица у предузећима и у,ст.анова
ма, у којима су из платних СПИСКiов,а узи
мани сви радници и службеници који су 
примали дечји додатак за два щетета. Тако 
изабраним лицима да'вани су УПИ'.rofИ ли
СТИћИ, прек:о кајих је ~ребаљо добити сле
деће податке: назив предузеfiа (установе), 
адреса CTa~a радника, односнослу:ж6еника, 
народност, . ювалифи.к,ација, 'ОДНОСНО ,струч
на ·спрема, rЮlдаци 10 члановим:а породице 

(однос према старешИlНИ:И г,одине старо
сти), КОJIИiКЮ .времен;а ЛlQродища ЖlИ!ВЏ у том 
месту, дужина ращ:RОГ ,ста:жа у том ,преду

зећУ (устано~и), 'Висина личног дохотк:а и 
ИЗНlОС дечјмх дод,аТЭЈка. ПQPед Il'ora, у упит
нику је било и rnитaIЊ'€: има ли јюш чла.нов·а 
с којима поро\дица живи у КУћној заједни
ЦИ. Према ОДГОВОРИlма на питања у упитни
ку издвајаlНа су она домаћинства ,кој-,а су 
дола:зrи:ља :у оозИ\р за 'Cliнкетирање, тј . .кој.а ау 
у свему ,одговарала 'условима ЭlНкете. Овим 
путем требало је добити на,јмање 'DpOCTPY
ки број дом.аi1:инотав,а од броја IК·Ој:и је 'Гре
бало узети за анкету. после провере тачно
сти Пiодаfl'ак,а из упитника и пристанка до

маЋинста.ва да се, евентуално, подвргну а!Н
кетирању - ,састављан је списак IOНИХ до
маћин-стаЈна к:ој а су у свему одг,cmарала У-: 
сл-овима Зlнкете и KQ}a ,су изјавила да Ће во
ДИТИ "Дневник домаћИlНСЂВа" и дarвати ре
до:вно I1Iодат.ке који се 'анкетом 'I1ра:же. ПО 
TOIМ списку, а на основу таблице 'случајlН'ИХ 
бројева, бирао се потребаЈН број ДrО'Маћин
ста'ва за анкетирање. 
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Ако од ИЗЛОЖffiЮГ посту;r.tк,а било 
некад извесних су била 
словљ'ена дома-

нарочито кад 

ооезое11ен довољан четворо-

чланих породица. 

Са ДомаћИ'Нствима СУ, 

склапани уговори 

ооавезам:,а - статистика 

редован месечни ХЈонорар 

ово било уредно 

по 

бележа:ва у "Д,не.:анин:" приходе и 

данима у току месеца, з,а г.одира:сходе 

ти писмени угоВ'ори нису 

сигурност пеРМ.аЈНеНlI'НОГ 

"''-''.'1'-<·'<'><;'< ,анкете,СУ домаhи'н-
ства, ч'есто без оправданих .... "'.., ""11"'\"'''' 
вала даље учествовање у aBLKE~'ГJ1. 

вање нових до,мг~ћЈ1tН1ст,<;}ЈВ(:i, из тзв . резе,р·ве, 
и погледу представљало 

xOlВOГ за правилно 

о прих:одима и ТРОШК'Q'.Вима. 

имати у виду да 

мера ·метюдолошког карактера за оо,езr)е1'\е-

ње ПРЭ;В<ИJLНОСТИ ове 

пропуста могли да У'I\Ичу на квали-

тет података се 'анкетом "l1раже. У 
аЈНкети такви [1РanуC'l'И су че

сто неминовни. пропуста засвиси} 

с стране, од педантноС'Ј.1И ДOMa,ћJcI'ЊC:Ta,-

ва у дневне еВ:ИЈд~еНI .. :(Ијiе 
ма и т.рошюовим.а l а, с друге 

стручН'ости и зала:гања анкета;ра. 

могу залагаљем да у 

систематскю 

по\да.така. 

еЕаачити рад већег 
ра, ЉИХiOвом СТРУЧЈном оспооо.бља-

ut::IЈГЈ)a,z:'Џ:Ј:Ю] lаllD{ети ·била lI:юсвећена 
паж':њ<а. СаСТаЈВљен је 

......... " "' ......... ""''"' садржи дeтaJыаa УПУТ-

рад на а;нкети, почев ОД прв.ог НЮН-

'f1aKTa с дом·аhинClГВ'ОМ, па конач:ног са-
ста вљ'а ња 

година било ·одржаню више 
анкетаре, а у нен:оли:кю :м:аХЈОВ.а ОIН,и 

и испиту ан-

кете. l1юхаЗЭiВ)ОМ '3Н!аЊУ :на iиюпмт:има 

и успесима у практи'ЧIНЮМ раду, било из
вршено њихюв'о ,о~;аБИф,аFJье. 

Састав анкетаРСК<ЈГ к:а,цра у протеклим 
задовољасвао 

већ.ини ста.ти.-сти~ 
вишо:м ОТРУЧНО>М спре

мом, заинтереоова

ност за тачщ'ОСТ састистичких података 

јЈсџаЈIЏ да У'Dиче успешно 

а'нкете, али због релативно мале новчане 

286 

на·граде, била за рад ан
кетара,О:НИ нису били увек СПРе.м.Б\и да из-
врше ове ,вези 'оа ЭЈН.кет.ом, те је 
сигурно било пропуста и њихоtв:о:vr 
раду. пропусти односе се на 

редо;вно 06илажење дом<аћинстава и :на до
пунск'а испитивэ:њ:а неких прихода и по

трошње у 1D';0lМаћинствима. О потро
шњи за исхрану, па и о њихQ

вредности, 

усменим испитиваљем 

ћliJ[Нсml'ИJlII:'а. их с месеЧНf1].\.1 на-
преко 

намирница 

месеца, већ по'l'и
чу ИЗ [Властитих ПРОИЗ$Јода, У'нацред при

премљене З'WМlНице и залиха У!ОJ:Iште, тешко 

утврдити. Извесно еу ан-
кетари ПРОПУС'liили се довољно ангаж:у-

да те Нэ..М"wрнице и утврде 

њихове реалне количине. 

'ЗЈнкете 

по·р.Од'Ичног примерз;к КОН-

ТРОЛlНИка налазио се к.од анкe<Da:pa, 

ГИ идентичан ст.ајао је стално ДJQМЭIЋv.ш-
ству. конт.рол.Н:И:кЈа су 

и <Неки подаци ,ОД :и.нтереса за ан-
кету, 

Бота и начин ~tlа~Ц~~~rnа ДC'M(xћJ~cтacвa 

подаци о .ста-

оодаuи 

ДОМ<::l:tН1НI:::Т~i'В(i. lIlодаци :о ,стану, 

о газдинсТЋУ, о потрошачким: о 

променама у У 

току анкете и сл. У 'КOOi"IIpолник је 'arнкeTap 
с.вако;г месеца дан ста-

рог и новог дневника у дом,аћин
ству, 'датум обил-а'Ска и евенrrуа.лне ПРIИ1\о~Е'.z:t-
бе о уредности дневНЈИК.а. К{)'Н-

'1'РОЛНИК су уписивали З8паЖ8њ'а о 

анкети ревизори - центра.iI-

них статистичких повреме-

а,нкете и 

Ј]ода'l'ака 

аякете била 
tl:<lш)'Мен:е 'о слабостима 

не зна ч:и да су ре

He:д.c~B()ЉlHO ПОУЗД8!Ни, него 

зна'f\Н'О усавршена. 

су напред изнете, 

зултати ,анкете 

њих:ова 'сврха 

представа ·0 
стм. 

.ца се створи што 011Dе:ће

степену :њихове поуздано-

4. 

иопитивања у ,а.нкети еу поро

дични ћ ........ "' ..... Н ОДНОСНО приходи И трошк,ови 

домаhинстав,а. 



ИСПИТИВАЊЕ ЖИВО'1'НОГ СТАНДАРДА РАДНИЧКИХ ПОРОДИЦА 'у БЕОГРАДУ 

На страни црихода се: ЛИЧНИ 
друга примањ'а ИЗ 

вишка плаТНОI' 

инвалиднина, 

примЭ!Ња ЈаД прековременог 

'рада в,ан 'Односа, од 

YJ..lv,var:t:>Q.. 'ОД 'ст'ана 'и На сфра-
се и roредити: кратко

AA~'~~',"";~''''_ и потрошаЧК1И кредити 'код 

или у трговини, итд. Ова примаwа у-
бе!Лf~Ж'а:Еlа.iУ се домав.ИНCТlВа" на 
месту за евидентирање месеч-

них прихюда. 

накнадњим 

може 

- да 'се не 

же неки Тlрошкови ау т.рошroови 

мањи од прихода YllIТeдa не или 

прикривања Iнеких iПрих'ода 

Щ:)И:iC:О,ЦИ ЗН8;'ГНО мањи 'ОД приказ3IНИХ 

се: из-да-

'За 

за и 

друштвени живот, 

ЈИ ОС'J.'lэле непоменуте 

трошк::ове. На 'CТlрани се от
плате лотрошачюог кредита и отплате по-

као и ТРОШКЮ'В'И вл,а,стито газ-

динство ИТД. 

ПРИКјазивању резултата 

страни прихоДа, сле-

1 Редо'В'не приходе 
II прихюде 

IП l"'J,j'O;:;;.lJ.,"l~ 

На страни 'расхода, 'на >основу 
у свим класичним анкетама, из

групе трошкова: 

живот 

, Ова подела наил,азила је на критику .не-
ких економиста, сусма'трали ова-

ко трошкоВ<и не реал-

но стање у структу:ри пот.рО'Шње, односно 

не условљеност изве-

сних издатака намени по-
трошње. Зато се "1lраЖИJIЮ .од 'стати·етике да 

:ма, 

стичк:е 

и 

трошкова подвргне темељ

нашим у,слови-

ПРIИFIц]~:им[а маркси-

одмах било спро:ведено живот, 
чисто практич,н:е природе: 

г,од:и:н'ама до-ст:ављани и у 

.у 

те 

статистичким органима, у-

пореtЦо с привредним и раЗВrQ-

земљ-е, стално је на у,оавршавэ.-

њу анкета о трошк>Овима породица са ци

љем да ове ШТ.о одразе проме

не потрошњи и: жи.в,отном стан

дарду стаrноrвништ:ва. У Са,веЗlНЈОМ заводу за 
стаТ1ИСТИКУ, под непосредним Р"ТКI()ВiDД'С'Г(ВОМ 

Анте ТаЈдашњег 
H~T завода, организована 

анкета о приходима 

СТ1ати

икад извр-

шена ,на <Овом Анкета се 
дила у 103 града, углавном ИЗНЭЈд х,и
JЪiщца ста:rювнмк:а, юаЈО и у :нек;иlМ iИ1Нду-

насељима с ма:њњVI ста--

•• ~.J'.'''~- се спроводила анкета, 

био је условљен претпоставком да у тим 
местима организовано трж'Иште ко-

карактерише градски ,начин живота и 

Анкета дакле, имаља за 
циљ, да пружи о извеОНИ:\I 

елементима жив-отног градско.::' 

ста:нов.ништва. Ближе циљ 0-
нот испитивања био нивоа 
прих,ода и структуре трошкюва домавин-

1957. години. анкете тре-

да ~ 

лемената з-а IПлЭ!нирање перспеК'IМВlНе по

трошње, -ОД/НОСНО ,структуре трошкюва ве-

ЗЭ!.НIИХ за ниво по-

даци у ,анкети, по-

служе као .основа за еконамске анализе са 

стандарда РаЈдника и 

подаТЭiКlа изворима, 

нивоу и структури к,ао ЈИ о струк-

тури трошх.ова"анке'ТОМ: -су и 

друrе за оцену жи-

вотног стандарда, ~х:ваћеНЈОГ у ширем сми
слу. су 'На првом месту пюдац.ио усло-



Група oР'lа1iuзатора "АН:ЈоСете nородU'Ч.1iUХ бу
џета" UЗ Савезuоz U реnуб.љu'Ч.?Сuх завода за. 
статисти'К:у, иа састаи'К:у у Сарајеву 1958. 20-

диие 

Le groupe d'organisateurs ае »L'Enquete des 
budgets de fаmШе« de ~>Institut federal et ае 
l'Institut republicain ае statistiques, reuni d 

Sarajevo еn 1958 

вима становаља, СЋalбдевено;ст.и .и JO[1peMљe~ 
ности ст.ано:в:а, 'Вредности ПОК'Р~,не имови

не, затим подаци о lВисИ!Ни И врсти К'ОРИ

шћених Irp едита , 'о улозима <Н·а штедљу и 
др. Упоредо с ТИМ, испитиване ,су дистрибу
ције Iдомав.инстав'а по броју чланова и по 
ст-аросној структури, подаци о ср'оДс'г-ву, о 
броју генерациј:а юој:е фармирају дом.-аћиtн
ство, 'о броју активних ЧЛЗlIЮ:Воа .и ,социј.а:тI
ној ка-тег,о:рији на основу npипадн:о-еfГИ ста
реIШ1!Не ДО'маћИ!Нстава разним социјоални.м 
ГРУПCllм,а - ШТ.о све, повезatНо са ,ОС1'алим 

помеНУЂИМ rюдэщима, :може да 'Ло служи као 

~орисна нум:еричка д'Qкументациј'а у трети
раљу домa!i-инстава са СОЦИОЛоОШКiO-еКIQIНОJvI" 

ског оС'l'Iанов.ИШ'l'а. 

Мет.о.дологија ,ове ,анк,ете била је 'разра

ђена у Саве::шюм зоооду за статиСЂИКУ, 'а на 
н:юј су сарађивали, t!]оред А. HOIВ,a;Ka, инж. 

Богдан Бабив., 'саветН1ИК ' у РЗС Србије, Ми
лош Милич~OIВић , руководилац 'ове службе 
у рзс, ВИКТОР ЛазаРе!Виh, еКЈО[НiOмиста у 
сзс. У . току palДa на 'ОВИМ мат.ериј али-ма 
консултовани су многи ,стручњаци из уста

нова и друштвених !Организација кюј.и су 
дали к,арисне преДJIlОге за о.рГ·ЭЈНИЗа'Цију и 
спровођеље ·анкете. За 'извршеље ан.кете 
биља је 'aRгаЖ!ОБаЈНО 'Више 'од 700 ИНСТРУ,КТ{)
ра :и 'аЈнкетара, маХ.QМС'I'аТИiст.ичара, који су 
цретХ()IДНО \На семинарима .били .обучавани 

и иtнструмрани за ову акцију. 

По .обиму rroсла .и lНIэч·ину испитмвања, 
ова аiн~е'I'Э се разлиюов,аЛ!э 'ОД IQВ.их ранијих 
иатражи-вања на подручју стандарда. Она 
се ·обаЈБљала путем ,,-и:нтервју·а l \ директI-rИМ 
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ПЮС'I'аЈБљањем питаЊlа ст.ареши;ни домаhин

отва и 'Осталим одраслим члаНО'ВИ1Ма, а по

даци су морал:и ;,ца се рекон.струишу на 0-

CHOr.вy ,сеh.lања за ГОДИНУ дана уназОЈД . На
РаЈБ'НО, у тюмов. 'ау узимщне ИЗIВесне посто
јев.е евиде.нције :0 приходима iДQмаћинства 
(,исплатне :кюверте Iиз предузеh!а) и 'о ра-схо
дима (lрачуlНИ за ,стан а'РИ'Н!У , :гютрошњу е
лектричне ·енергије, набавку раз,не робе и 
локуВ:С'Гва) :и ,СЛ. Код утврђивэњ'а биланса 
прихода и :грошк-ов'а ~оришв.ен ј е посебан 
подсетник кюји ј е садржаваю све - или го
тово све МОЈ'Ућне ·случај-еве изда'l'ак,а, да би 
се пробудила сеЋ'ања -на 'qJiIO што 'Се збило 
у времену НоЗ. кюје се 'ЭЈнкета ,о~носи. На 
страни прихода узимани ·су следеhи пода

ци: ЛИЧНИ дохоци свих 3 ЗiIюсле.них, ,дечји 

додаци, пензиј е, ИНlваЛИДНИЈНе, примања на 
'одликоваља, ванредни прююди ОД 'рада, 

прихоlдИ ОД продаје, ПОКJIlCXНIИ, ~р~ти и: 0-

стаЈ]О. На страни расхюда испитивани су 
издаци за СТЭЈНовање (~ириј.а, огрев, оовет
љење, 'вода, намештај, постељина, ОC'Ilали 
предмети и услуге везане за ,стан), издаци 
з.а -одевање (одев.'а и :обув.а), з·а пив.е и пу
шеље, за Hery здрављ'а и љичну ~игијену, 
за ДPYllIТlВeHe обавезе, потребе ,и обичаје, за 
културу, разоноду, 'спарт tи 'Одмор, за пре

В,ОЗ, за ,средства 'РЭ!Да, за .одvој деце 'и lНaj
зад - З·а исхрану. Ова издаваља домав.,ин
cTalВa грynисана 'су, по овој 'анкети, према 
функционалним :обел·ежјима, а не према 
Вtpс'I\И расх;оща 'Юао у 'класичним породи ч

ним буЏ€ТИМ1а. ОвОМ 'llim{e'ГOM се, УC'I'В'ари, 
спровео захтев формулисан у .резолуцији 
СЭЈвез-не 'скynШТfИ!Не 1957. ГО\Ц'ИiНе о ЛИЧllюј 
пот.рошњи - да се ,оа ,више план-а !и систе

ма приђе мспит.ивању ЖИВQ'I1ног 'стандарда 
'I1рудбеника, Она је значиља и ·о,сетан до
ЦРИНOIС даљем р:азВlOју С'Ila"I1ИСТИЧКЈИх мето
да ~C''l1ражив.ања на ОБ'OiМ подручју. 

5. 

Г>одине 1962. одржан ј е у J-УГОСЛаЈБИј.и 
међународни -сеМlинар о "Ме'Г>O\1WJl'огији ан
кеТИРai.Ња потр:ошње :х;ране". Ов'ај семинар 
организован је у 'СIюразуму оа Орг.анизаци
јам Уједињених lНацијоа за ИСХ'РЭЈну и полю
привреду (ФАО). Пошто је :пр.огра.мам се
минара био предвиђен, паред теорет.ск,ог 
дела, и практичан 'Рад учесника (На семи

нару, у~азала се потреба да се у.НаЈПред о
безбеди hy-меричКlИ материјал. У ту сврху 
организована је у Београду посебна експе
р:имент,аљн-а -анкета 'о потрошљи :хране у до

м.аhинству . У овој анкети примељена су 
Т.ри метода: метод ,и.н-тервјУ1а, Ме1\ОД непо
сре.ДНОГ мереља намирница ("ЮOOiзуњию
аналИ'ћ'ИЧКИ") и .К'ЊИI1О1ВОдствени метод 



ИСПИТИВАЉЕ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА РАДНИЧКИХ ПОРОДИЦА У БЕОГРАДУ . 

("Дневник дом.аhинсwа"). Анкета је 'обу
хватила 300 самачкЈИХ м вишечљаних дома
ћИ:НСТ1э:ва на теРИ'I\орији IOIПllтине Стари 
г,рад у Београду. Поред ,оан.оВiН.ИХ И!нфор
мациј<а ·0 'Rюличинаlма утрош-енмх .на:м.и.рни
ца,а:нкетам ,су ПРИКУ1пљени И подаци о са

ставу aLНкетиранiИХ IДОМЈаЈЋ.инста:ва (број чла
нсхва, пол, године С'1'аЈРОСТИ, эаНИМЭЈЊе и Ii1p.) , 
о висини прихода, трошкова исхр.ане, цена

ма по К'ој'Иiма су 'Нiа,бављане !Намирнице ИТД. 
ПРИКУ1пљен.И подаци требало Је да омО'гуЋе 
У1ВИД у елементе станд.Эiрда :исхране, 'с .обзи
ром на к'Ољичину и хрмrљиву вредност у

трош€них намирница, .юао и њихов 'Одн-ос 

према У'Il.Врђен:.им НоормаТИlВима оптималне 
исх:ране. Искуства ·стечена у 'извођењу' ове 
експерименталне анкете послужила ,су ка

сније за оргаНИЗОiвање 'сличних ·анкета ши
рег ,обухв.ата, за IП.роучавање и других еле
M€Ha''I\a жив,от.ног стэ:ндаъща. У организова-

Фа?Сси.м.u.l/, nиСЈltа до.м.аћ.и'Нству за учешћ.е у екс- · 
nери.м.еитаљиој аи?Сети, ?Соја је сnроведе'На uа 
територији оnштuuе Стари ~paд, у Бео~раду 

1962. zодиuе. 

Le fac-simile d'une lettre adressee аu menage) 
l'invitant а participer а l'enquete experimentale, 
organisee sur le territoire de la соттunе de 

Stari grad, а BeLgrade,' еn 1962. 

њу ,ове анкете учес'l\ВОВали су: Петар Кра

СУЈЬа, .н а чеЛlНИ К у СЗС, Војисла.в Балабан, 
профес.ар Више ,ст.ат.истич:ке ·шк,оле, др Ви
,ZJрсЭ!в Трич:ковић, научНiИ 'оарщщник у Са
везном заводу за привредн,о планирање и 

др БОРИ-Боје СИМИћ, доцент Медицинског 
факул:те1'а у Београду. 

Резултати анкете, чија }е ,обрада извр
шена у Савезном за·воду за статист.ику, ко
риIll'fiени .су као материј,ал за анализе на 

МеђУlнародном ,семинару, кюјlИ ј-е организо
ван 'Од C'I!P3iНe ФАО, са ц:иљем !Да <:е учесни
ци из разних земаља, чланица ОУН, упо
знају с ·методама организоваља и Cll1pОlВође
ља C'Dатиотичких аЈНкета о условима живо

та породица. СеМlинар јое rnpB6HCТIВeR'O био 
намељен ·оспособљаВању стручњака из зе
маља у развоју, у кюјима се у БУД1ућ'НiOСТИ 
предвиђају оваква истра:жив·ањ'а. На семи
нару су били учесници различитих стру
ка. Поред стаrnистичара, били су заступље
ни екюно'МИСТlИ, математ.ичари 'и ну.трИц!ио
нисти. Од ,стрalНИХ учесника били оу за
ступљени највише ·семинариот.и из аЈРап
ских земаља, Турске и Ир.ана. Од Јуl'ОСЛО
вена биљо је шест с'ГаТИСТЈ1чара, ~a мате·
мат.ичара и два ПЛаЈНера-ек.аНОМИСl'а. ВеЋИ
на учеониК'а Ј УГО1словена 'бarвили еу 'се од 
раније ,анкетама о ПQIPOIДИЧiним буџеТИlм.а. 3а 
предавања IИ дисхуоиј е на ·семинару з-ва
н.ични језици су били енглески и фрЭЈНЦУ
ски . са симултанИ1М Пlревођењем на ова два 
језика. ПроDpам ,семинара ј·е .био: теоретски 
део, Сl'руЧ!ни пра'КТИ"'iа'Н рад, према лрели

МИiнарном програму ФАО, ·слободне диску
сије 'учесниюа сеМИЈНЗipа о ИОКУCТВlJ1'ма у њи-

Уч€с'Ницu 'На Се.м.u'ИаРУ ФАО 1962. идu'Н.е са 
својим nредавачu.м.а 

Les participants du »Seminaire de F.A.O. еn 
1962. avec leUTS enseignants 



ФаКСUЯUJt дела npO'lpa.м.a Сеяинара ФАО у 
. Дубровnuку 1962. zoди-н.е 

Le fac-simile d'une partie du programme du 
Seminaire de F.A.O. d Dubrovnik, еn 1962 

ХОВИМ зеМЉЭ:Ј.'\IIа. Као предавачи били ·су ан
гажовани познати светски стручњаци за 

ова питања, Индуси др Сукхamме и др Ра:и, 
Енглескиња др М,ан, Немац ,др Шу Л'I'е и Ј у
гословен др Слободан Жар.Iroвић, юојlИ је 
био директор семИнара, затим др АМЭlрал, 
експерт ФАО !ИЗ Уругвај.а. ТLopед ових 
сталних преДЭiвача каје је делегираю ФАО, 
нека предавања 'су ДРЖiали Iи iC'I1ручњаци из 

наше земље: Анте Новак, ДР' Ф~рбер, др 
СИМиh, др Ећимю1Вић, П€"Da,р КJpaocYЉla и 

Богдан Ба6ић. Сви С6Минаристи,' заdещно 
с предавачима, учеC'I1Вовали ,су у сnpoво

ђењу једне ,анкете i{) П~РOШЊlИ У ,селу Ко-
. молац юрај Дуброоника. Циљ -овог исnити
вања био је да 'се учесници у прах'Гичном 
раду ynознају с методама .арганИЗОВlањ.а и 
спровођења ,анке'!'а, и да, ПO'IlOМ, у 'ЭJ!'IOали'
зама -резултата, JDРИЈМене на еадvюм се.мян.а

ру юryчне шеме и принципе које .су изуча
ваљи. Слободна диск~сиј'Э iQДНiOси:ла ,се на 
измену искуcrа,ва 'стечених у !разним зем

љама у 'сличним испитиваЊИМЈа, а учесни

ци из Ју:rюсла.вије говорили 'су о tpаЗВiQју 
анкет·а у наш.ој земљи, с посебним освртом 
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на Иiскуств.а из I!юменуте . експер.именталне 
анкете у Бе.QI1pаду. Материјали са 'овог · се
минара обја'Вљени ,су у -опецијал:нюј едици
ји организације ФАО у Риму, на францу
СК'ОМ и енглеском језику.8 

6. 

Г-одину , ДЭЈна по· 'адРЖЭЈНОМ семинару 
ФАО оргаНИ3'Ована је у sашој земљи "Ан
кеога о личној потрошњи ·стаНЮВ\НЩlI"I1Ва у 
1963. Г-ОДИни"_ МеТОД:ОJDогију анкете изра
дили су Петар KJpa-су.ља, Милиј,ан Драшко
ВИћ, Миросл,ав ПОПОВИћ, Милош Миличк,о
ВИВ ·и Јосип Божичевић, , учесници помену
тоrсеминара. Овом а:н.кетом обу~ваћене су 
све категорије ДомаЋ'Иiнстава у градсК!им и 
сеоским подручј има (пољопривредна, ме
шовита и неrюљопривреДНЈа домаЉинства) . 

I 

EXPA~DED РЯООААМ DF TECHNICAL ASSISJДNCE Но 1580 

Reporl оп the 

T~AININIl СЕНТАЕ ОН ТНЕ 

MEТHOOOLOBY OF fOQD СОNЗUМРТIОN ЗURVЕУЗ 

DrD."IJ'ed Ь1 fAO 

1" oo-operatlon "'1111 Ље 

OOYEA~MEHT OF YUВOSLAVIA 

'_1_ ~ :::'::-'UR' "ОдН':"" о, 'НЕ "'01'0 НА""'" __ 
Факсu.м.u.п. nас.п.овnе страuе јед-н.е nуб.п.u'Х:ацuје 

ФАО - о се.lttu-н.ару 1962. 20дuuе 

Le fac-similf~ de la couverture d'une publication 
de F.A.O. - sur Le Seminaire de 1962 



ИСПИТИВАЊЕ животног СТАНДАРДА РАДНИЧКИХ ПОРОДИЦА У БЕОГРАДУ 

тога, 

ИC'IlраЖIИ!Взња мањег 

цима, ЗlRкета годишњим ,0Д;М()РЈ1'М,а 

ка, ,анкета ;о потрошњи хране 

анкета, 'о УСЛ1()Вима живота пензионера и 

Све ове tJt[зузев маоовне анкете 
.стано'вништва. у 19-63. 

ГОДИЈН:Ј1, да:валесу '.податке '{), СТРУК'l'у:р'И И 

личне IЮ'Ilpошње само за alHKeтмpaHa 

дома.ћ!JlIJНс: ТБ;{l домаћИН;ст,зва 

док 'су масовне эН!ке-

ПОТрОШЊIИ ГОДИНИ по-

с!!ужили За l1iроучавање и пла:нирање Ј]ИЧ

не потрошње C'I1ановништва у целини 1и џО 

каю и за 

И струхтуре личне потрошње у 

друштвеног производа су 

методом из-

Анкете . се cnроводе ОД 1964. годи-
~а,nнич:ке пор~це и тре

четворочљањих и 

трочлани~' радничких породица. 

ОВИХ анкета .остао неизмењен: подаци о 

ВИСИНИ и структури 10 ра'сходимэ, 

о в'рсти и ,а;p-ml1{'ала 'и 

троше радничка дома:ћJlШ

cТВIa, ,о другим елементима ЖИlВO'I\Нiог стан-

дарда етаНОВЮ:i:/а, ,опремљеност ста-

на, ' домаћИЈнстава по ~ 

трошним И 

Подаци пружа ,ова ,анкета, 'могу да 
за анализе структуре 

личне тютрошње э;нк;етирЭiНfИХ до-

маћинстава OaJcTaiВ'a, каю и за 
еКСПC!lндирање пода:таюа :на 'ДРУ-

'се 

на услове живота-' породица, 

т.ога, подаци .IOО!рИ'сте ·'Се за 

и . хоректуру пондера· зз, ~'n!'lu't:rU~I'D;:I_ 

ње и:ндекса трошюо:ва ЖИfВ;()та, на ли

сте м 'У п ОТРОШfЬ И 

су састављене на 0-

СНЮВУ '3 садрже 'из-

наммрница, и ,услуга, с назнаКО?I 

њиХ'ових квалитета и 'количина, 

т.ива за ,аДi~ђене 

односно за 

"кюрпа 
мену: с'стране, с љима .се 

резулта'I1И анкете, а с друге, 'оне ,служе за 

;израЧУ'навање ИНЈдехса ТРОШЮOiВа живота, 

I1Ю клаоич:ној 
. р1 

где иэражава количине 

артикала у листи, цене у ба-
знюм пеro'ИЮlI.V а у периоду посма-

трања. .!;1сl'Р':!.'В]i'О, индекс ,има више 

и:эносио је юдсто. ГСЩИiНЈаМ1а IИ ПО на
мени потрошње, ИНiД8ксе ТРОШКОБЭ:, Ж'ИВlOТа 
можемо видети из следеfiе табеле: 

Иuде%с ТРОШКОВl1 жuвота 'ЧетвОРО'ЧАаuе рад1iu/ч.'К6-СJtУЖбе1iuчхе nородице у БеоzрадуllJ 

0' 19'72=100 

!о 1960. 21 24 26 18 22 17 22 22 23 18 
0 1961. 24 27 26 18 24 39 30 26 26 20 
!о 1962. 26 25 30 29 20 25 41 23 ЗО 22 
0 1963. 28 27 а.О 29 22 24 41 24 31 29 24 
0 1964. 31 31 35 31 24 27 32 31 32 26 
0, 1965. 42 44 40 33 50 39 45 39 45 36 
0 1966. 52 58 51 44 57 59 50 56 48 55 47 
!о 1967. 57 55 62 58 56 57 62 64 66 51 58 
!о 1968. 60 65 62 65 59 65 70 72 55 61 64 
0 1969. 65 69 69 82 59 ' 69 71 60 83 . 74 
0 1970. 72 69 74 78 86 68 76 76 80 60 74 78 
0 1971. 85 82 85 88 91 85 88 87 91 84 87 91 
g 1972. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
!о 1973. 119 121 118 119 113 120 107 118 118 120 " 114 
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МИЛОШ МИЛИЧКОВИ'Ћ 

самог индекса 'IlРОШК:СЈ!Ва живо

та, као што овде приказано, ништа 

друго него ОДНОС суме трoonшова ЖЈшю-та 

сваке на1В8ден.е ГОДИlне J:lОДИНИ је 
узета З'Э. 

би. се дошл,о до ТР.i')n1~,И{'~'k':Р 

:напред ГQlВОРензо, 

ОО~ДИ анке-те I110Р{)ДИЧ:НИХ 

била п;росечна ПОЈ е;ц;иних :произ-

,анкетног ма-

Ка;к:о изгледа и 'патРОШiwа 
чет.воро,члав;ог радничк:ог д;ома

према ,аlнке'IlИ 

се из следеhих 

Табе.!tа 1. - Просе'Чuа ,м,есе'Чuа расno.!tожuва и уnотреБЈЬе'На средства 'Четвороч.!tаuuх 
радuu'Ч1СUХ dO.м.ahUUCTaea11 

Врста прихода 
групе издатака 

динарима 

Број анкетираних домаћиистава 

Потрошачких јединица 

Просечно запослених 

Расположива средства 

Приходи 

Од рада из редовног 

радног односа 

Од рада ван редовног 

радног односа 

Од социјалног осигурања 

Остала примања 

ИЗ уштеде 

Кредит и зајам 

Кредит и позајмице 

Инвестициони зајам 

Употребљена средства 

Расходи 

Исхрана 

ПИЋе 

Дуван 

Одећа 

ОБУЋа 

Становање 

Огрев и оевет љење 

Покућст:во 

Хигијена И нега здравља 

Образовање, култура и 
разонода 

Саобраћај и ПТТ услуге 

Остали трошкови 

Отплате кредита, зајам и 
позајмице 

Издаци за стан и имање 

Штедња 
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1970. 

82 
3,1 
1,3 

2058 
1864 

1714 

61 
38 
51 

106 
88 

88 

1971. 

89 
3,0 
1,2 

2093 
1910 

1770 

73 
35 
32 

117 
66 

66 

2056 2092 

1697 1698 

704 731 
42 51 
36 50 

139 138 
55 58 

136 125 
83 87 
77 81 
56 54 

121 109 
172 135 
76 79 

145 173 

11 16 

203 205 

анкете 

1972. 

94 
3,2 

1,3 
3053 
2692 

2543 

76 

26 
47 

250 
111 

111 

3053 

2525 

993 
61 
66 

217 
182 
182 

133 
137 
88 

154 
286 
132 

245 

11 

272 

1973. 

97 
3,0 
1,2 

3099 
2735 

2598 

52 

53 
31 

290 
75 

75 

3098 

2620 

109'7 

69 
70 

190 
192 
192 
147 
121 

90 

160 
293 
116 

218 

10 

250 

1970. 1971. 

82 В9 

3,1 3,0 
1,3 1,2 
100 100 

90,6 91,3 

83,3 84,6 

3,0 3,6 
1,8 1,6 
2,5 1,5 

5,1 5,6 
4,3 3,1 

4,3 3,1 

100 

82,5 

34,2 

2,0 

1,7 
6,8 
6,6 
6,6 

4,0 
3,8 
2,7 

5,9 
8,4 
3,7 

7,0 

0,5 

10,0 

100 

81,2 

34,8 
2,4 

2,4 

6,6 
.6,0-
6,0 
4,1 
3,9 
2,6 

5,2 

6,5 
3,8 

8,3 

0,8 

9,8 

1972. 1973. 

94 97 
3,2 3,0 
1,3 1,2 
100 100 

88,2 88.2 

83,3 83,8 

2,5 1,7 
0,9 1,7 
1,5 1,0 

8,2 9,4 
3,6 2.4 

3,6 2 

100 

82,7 

32,5 
2,0 
2,2 
7,7 
6,0 
6,0 
4,3 
4,5 
2,9 

5,0 
9,4 
4,3 

8,0 

0,3 

9,0 

100 

846 

35,4 

2 
2,3 
6.1 
6,2 
6.2 
4,7 

3.9 
2,9 

5,2 
9,5 
3,8 

7,0 

0,3 

8,1 



ИСПИТИВАЊЕ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА РАДНИЧКИХ ПОРОДИЦА У БЕОГРАДУ 

Табела 2. - Просе'Ч'/{е КОЈ/,u'Чu'Не артикаЈ/,а и услу~а лu'Ч'Не nотрошње 'ЧетвОРО'ЧЈ/,аuuх 
рад-н.u'Ч'Х:uх дОЯйл.uuстава ~бавље'Иuх .месе1.(:~юЈ! 

I 
Године 

Врста артикла и услуга [---19'70. 1971. 1972. 1973_ 
---_._ -- - -- --_._--

ЖИТО, брашно и производи од Ћtитарица 
Хле6, кг 29,0 27,9 28,6 27,8 
Пшенично брашно и гриз, кг 2,6 2,2 2,6 2,3 
Остале врсте брашна, кг 0,2 0,1 0,2 0,2 
Тестенине, кг 1,0 0,8 1,1 1,1 
Пиринач, кг 0,6 0,6 0,6 0,6 

Свеже и прерађено воће 
Кромпир, кг 7,4 7,8 7,9 7,9 
Пасуљ, суви грашак и 606, К1' 0,9 1,4 1,2 1-,2 
Црни и бели лук, кг 2,1 1,8 2,1 2,3 
Купус и кељ, кг 4,2 4,2 5,6 4,9 
Парадајз, кг 3,1 2,7 3,9 3,5 
Паприка, кг 3,0 З,l 3:8 3,2 
Грашак и бораниј а, кг 1,1 1,0 1,1 0,8 
Остало свеже ПОВРће, кг 4,1 3,1 3,6 2,9 
Укисељено поврће, кг 1,0 1,1 1;2 1,1 
Конзервирано ПОВРће, кг 0,6 0,9 0,9 0,5 

Свеже и природно воће 
Јабуке, кг 7,3 4,4 5,1 3,5 
Шљиве, кг 0,6 0,4 0,7 0,3 
ГрОЖђе, кг 1,7 1,4 1,1 1,5 
Брескве, кг 0,8 0,8 0,9 0,8 
Лубенице и диње, кг 2,0 1,3 2,5 2,1 
Орах, бадем и лешник 0,2 0,2 0,1 0,2 
Остало свеже воће, кг 2,3 1,9 2,1 1,7 
Поморанџе и лимун, кг 1.6 1,8 1,6 1,5 
Остало јужно воће, кг 1;1 1,0 0,9 1,3 
Суво ВОће, кг 0,1 0,1 0,1 0,1 
Конзервирана и прерађено вове, кг 0,7 1,0 1,1 1,0 

Свеже и прерађено месо 
Говеђе месо, кг 2,4 1,9 2,0 2,0 
Свињско месо, кг 3,5 29 3,3 3,2 
Овчје месо, кг 0,5 0,7 0,7 0,5 
ЖИВИНСКО месо, кг 2,6 2,7 2,7 2,7 
Остало свеже месо, кг 0,7 0,8 0,7 0,6 
Сува сланина, кг 0,4 0,5 0.5 0.5 
Шунка, пршута и суво месо, кг 0,3 0,3 0:4 0,3 
Прерађевине од меса, кг 2,0 1,7 2,1 2,1 
Конзервирано месо, кг 0,2 0,2 0,3 0,4 

Свежа и прерађен а риба 
Свежа и сушена риба, кг 08 0,6 0,7 0,6 
Конзервирана риба, кг 0,1 0,1 0,1 0,1 

Масноће 
Свињска маст и сирова сланина, кг 1,1 0,8 1,1 1,2 
Јестиво уље, лит. 2,7 2,6 2,9 2,6 
Биљна маст и маргарин, КГ 0,1 0,1 0,1 0,1 

Млеко, м.лечни производи и јаја 
Сла тко млеко, пит. 22,2 20,6 23,6 20,2 
Кисела млеко и jorYPT, лит. 4,8 4,1 3,7 3.7 
Сир (све врсте), кг 2,0 1,6 2,0 1,8 
Бутер, кг 0,3 0,2 0.2 0,.2 
Остали млечни производи, кг 0,4 0,3 0,4 0,3 
Јаја (све врсте), ком. 49,0 39,0 44,2 46,2 
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милош МИЛИЧКОВИЋ 

Врста артикла и услуга 

Остали прехрамбени артикли 

Шеhер и мед, кг . 
Кафа 
"VЈ:~v,аџ.,р"u И какао, КГ 

Кекс, и наполитанке, кг 
~ОfЩентрати супа мајонез, кг 

Пиhе 

лит. 

лит. 

лит. 

Остала алкохолна пиhа, лит. 
Ј5езалкох,ол:на пиhа, лит. 

Одева 
тканине, м 

"'" .. ~.'UU'''' тксшине, М 

кошуље, ком. 

fC()Мi5ИЈне:ЗО]IИ, ком. 

~а:LЈаЈllt::;. пар и 
~T _____ ._ пари 

Дечје чарапе, пари 

Огрев и осветљење 

Угаљ, тона 

Е:n'еКТnИЧН:=Ј енергија, kW 
Нафта (плин), кг 

Хигијена 

Тоалетни сапун, кг 
Сапун прање и детерџент, КГ 

Разонода 

Улазнице за биоскоn,_ број 
У лазнице за позориште и концерте, 
Улазнице за фискултурне приредбе, 

* * 
РF'~'\7Л'f'::I'1'М ~KeTa, 

у I()lBOM напису, П\i'ЬЈnИl{О]t}аЈtfи 

ста ТИ'СТ'ИЧК:ИМ 

гледима и ГОiЦишњацима. 

љено неколиюо посебних 

лика интереооваље ХОД наyчJНiИХ 

ма

суи 

на

су ве-

економиста и планера, су на Qб-
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ИСПИТИВАЊЕ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА РАДНИЧКИХ ПОРОДИЦА У БЕОГРАДУ 

института 

економиста 

сада 

планираље Ммлич-
виши стручни сарадник РЗС 

ti~~()оаш сараднику ј~l:D~~ЛС~ 

економска истражи

доцент :Н'З Еко-

Е.кюнюмски И1Нсти-

кетама, 

обиље података, 
:нэуч:н:им 'у.сТаfювама 

уопште, да црати и 

дэ\рдэ Ж,ИЈВ;ота у 

. не.юоJr:ицини 
поставили 

'ангажавани на ОВОМ 

НАПОМЕНЕ 

t Године 1949, Социјална комисија Економ
ско-социјалног савета, Седма међународна кон
ференција статистичара рада (Међународне 

рада) и Генерална конференција 

оргаНJIJ[заЦ~fје за пољопривреду и исхрану усво-

јили које се односе на побољша-

ње животног стандарда. 

;! Bureau international du Travail: »Princi-
pales caracteristiques recentes enquetes 
les conditions de vie des familles«. 

s Године 1934. у Београду је вршено испи
тиваље услова живота 25 радничких породица. 
Испитиваље спровели др Александар Пе-

и др Селем, Главни задатак је 

утврђиваље нивоа исхране путем писменог 

утрошених количина артикала 

те породице прикупљ.ани су и по

даци о њиховим приходима, условима стано

в.аља итд, 

Године 1935. у Загребу је спроведена анке
та о радничким надницама и заради у инду

стрији. Анкету је спровела Трговинско-инду
стријска комора, 

Године 1936. Статистички одсек Радничке 
коморе у спровео је једну анкету у 

24 rюродице радника и намештени-

ка, разних занимања, различитих прихода и 

састава, да би ва основу дневног пра-
потрошље утврдио ТИIIичну потрошњу И 

основе за индексе у надничним односима. У 
образложењу мотива за извршење овог испи
тиваља истакнуто и следеhе: нПосао који 

овде обавили обавља се једно етолеhе у 
развијеним и напреднијим земљама. Верујемо 

да ће се свестрано користити овде добивени ре
зултати да неће бити штете потрошеноr тру

да и средстава у овај посао, у коме су годину 

.дана савесно сарађивале 24 радничке породице 
са својих 98 чланова и апарат једне радничке 
установе само у циљу да би се од сада могло 
поузданије да говори о кретаљу цена и стаљу 

СКУПОЋе; о границама реалних радничких при-
о потрошњи као фактору; 

да би се одсад а у свако лакше могао из-
рачунавати удео радничке класе 

приходу' и иметку; да би се у свако на 
нашу надницу могло са надницама у свету 

први поглед упоређење као што се 

има у курс међународних девиза и валу-

та, се поузданије могла аргументисати 

----r---- регулисаља доходака који се деле из-
капитала и рада, да би се јаче подвукло 

неправедно опорезиваље радничке класе; у

кратко да би се истакао и пратио однос 

поће надница и пластичво показало какав 

живот мора да води радничка класа с недо

стојним надницама и на крају да би се лакше 
могло израчунавати и упуhивати у то коли

ким је ненадокнадивим штетама изложен чи

тав привредни )Кивот због осакаћене дистри
буције добара. 

Поред ну)Кности практичну потрошач-

ку и општу привредну политику буџетски ма
теријал (анкета) има и велику историску вред

ност. Било нам драго када би ово исnитива-
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ње 

послове, 

тражењу путева за наше народно 

internationa1 du travail: »Statisti-
ques собt 1а vie - methodes et techniques 
роиг 1а periode d'apres guerre«. 

5 "Резултати анкете о буџетима nаЉЕIИ''{КИХ 
и службеничких домаћинстава у години'· 

Завода за статистику и 
HP 1953. год. Серија В, свеска 

предговору наведене публикације, по

ред осталог, истакнуто је следеће: НУ Овом 
раду ,није извршена једна потпуна, а још мање 

коначна анализа материјала који се објављу

је. Све што је њему написано о подацима 

које он садржи, има првенствено задатак да 

пружи методолошка објашњења о условима .и 

постанку објављених Тиме пру-

жена могућност да се подаци, изложени у та
беларном испитују из разних гледишта 
и да се на основу њих формирају ДОВОЉНО 
реални закључци". 

Annuaire des statistiques du travail 
Вигеаи international du travail, Geneve, 1957. 

Report оп the centre the тe~ 
thodology о! food surveys, Rome, 
1962. 

9 У Југославији су постојале три такве ли
сте: листа Народне банке, бившег Инсти
тута рада и листа Савезног завода за стати-

Извор; Статистички годишњак Београда 
19'74. 

11 Извор: Статистички годишњак Београ-
1974. 
12 Извор: Стзтистички rодишњак Београ

да 1974. 
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