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У овој публикацији представљени су најважнији резултати испитивања здравља становника 
Републике Србије у 2006. години које је Министарство здравља реализовало уз финансијску и 
стручну помоћ Светске банке, Регионалне канцеларије Светске здравствене организације за 
Европу – Канцеларија за Србију  и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-
Батут“. Срећна околност је што је, по практично истој методологији, испитивање здравља 
у Србији обављено 2000. године, непосредно пре октобарских, демократских промена, те 
резултати овог истраживања представљају солидну основу за процену ефеката рада 
Министарства здравља на реформи и развоју здравственог система и очувању и унапређењу 
здравља становника Србије.

Испитивање здравља, ако се периодично реализује, обезбеђује драгоцене податке о социјално-
економским одредницама здравља, здравственом стању на основу самопроцене испитаника, 
животним стиловима, функционалним способностима, коришћењу здравствене службе 
и трошковима за здравствену заштиту. Ови подаци омогућавају евалуацију политика и 
програма у периоду између два истраживања, идентификовање приоритетних проблема и 
реализацију одговарајућих мера и активности за унапређење здравља и здравствене заштите 
становника, праћење здравственог стања и епидемиолошких трендова разболевања, 
формулисање циљева здравствене политике и дефинисање стратегија развоја здравственог 
система. Посебно су значајни за довођење у склад све већих потреба за здравственом 
заштитом са расположивим ресурсима, како би се обезбедила ефикасна и квалитетна 
здравстевна заштита у циљу постизања што дужег и квалитетнијег живота људи.

Значајни успеси у смањењу учесталости пушења међу одраслима и адолесцентима, боља 
информисаност о факторима ризика и већа одговорност за сопствено здравље, чешће 
коришћење услуга у државном сектору и веће задовољство корисника пруженим услугама 
који следе из резултата испитивања здравља, указују на одговорност Министарства 
здравља према грађанима и Влади у управљању друштвеним средствима намењеним развоју 
система здравствене заштите Републике Србије .

МИНИСТАР ЗДРАВЉА
  Професор др Томица Милосављевић

ПРЕДГОВОР



ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање здравља становника Републике Србије (без података за Косово и Метохију) у 2006. години 
је спровeло Министарство здравља Републике Србије уз финансијску и стручну подршку Светске банке 
– Пројекат „Развој здравства Србије“, Регионалне канцеларије Светске здравствене организације за 
Европу – Канцеларија за Србију и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.
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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

Истраживање здравља становника Србије у 2006. 
години (без података за Косово и Метохију) је 
спровeло  Министарство  здравља  Републике  Србије  
уз финансијску и стручну подршку Светске банке 
– Пројекат „Развој здравства Србије“, Регионалне 
канцеларије Светске здравствене организације за 
Европу – Канцеларија за Србију и Института за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 
Ово истраживање је друго по реду и представља 
поновљено истраживање из 2000. године које је под 
називом „Здравствено стање, здравствене потребе 
и коришћење здравствене заштите становништва 
Србије“ спровео Институт за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“ у сарадњи са мрежом 
института и завода за јавно здравље и домовима 
здравља уз техничку и финансијску помоћ Светске 
здравствене организације и УНИЦЕФ-а.

Основни циљеви истраживања су:

1. Да се процени здравствено стање, иденти-
фикују водећи здравствени проблеми, здравствене 
потребе, коришћење здравствене службе и задо-
вољство корисника здравственом заштитом на 
репрезентативном узорку становника Србије ста-
ријих од 7 година,  на  националном нивоу и на нивоу 
шест географских области: Војводина, Београд, 
западна Србија, централна Србија, источна Србија 
и југоисточна Србија, као и и на нивоу градских и 
ванградских насеља;

2. Да се истраже разлике у здравственом стању, 
изложености факторима ризикa и коришћењу 
здравствене службе у односу на демографске ка-

рактеристике  становника,  социјално - економски 
статус,  географску  област и  тип  насеља у  којем 
становници живе;

3. Да се установе промене у показатељима здрав-
ственог стања, распрострањености фактора ризика 
у популацији, коришћењу здравствене службе и 
задовољству корисника здравственом заштитом у 
периоду од 2000. до 2006. године.  

Спровођење истраживања

У овом истраживању је коришћен  стратификовани 
двоетапни узорак становника Републике Србије. 
Узорак је изабран тако да обезбеди статистички 
поуздану  процену  показатеља  који указују  на 
здравље  популације, како  на националном  нивоу,  
тако и на нивоу шест географских области. 
Сакупљене су информације о карактеристикама 
породице   и   домаћинства,  демографским и   соција-
лно-економским карактеристикама испитаника, 
сопственој процени здравља, карактеристикама 
менталног здравља, карактеристикама социјалне 
интеакције, могућостима обављања  активности 
свакодневног  живота, карактеристикама  навика 
у понашању, обољењима и повредама, контроли 
здравља и раном откривању болести, коришћењу 
здравствене службе и задовољству корисника 
здравстеном заштитом, плаћању  за  здравствену 
заштиту „из џепа“ корисника као и о објективном 
здравственом стању. 

Информације о здрављу становника Републике 
Србије су добијене путем итервјуа и на основу 

УВОД
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антропометријских мерења и мерења артери-
јског крвног притиска. За прикупљање података 
коришћено је пет  упитника:  упитник за домаћин-
ство, упитник за одрасле старости 20 и више 
година и упитник за децу и омладину узраста од 
7 до 19 година (лицем у лице), упитник за само-
попуњавање за одрасле старости 20 и више година 
и упитник за самопопуњавање за децу узраста од 
12 до 19 година. 

Стопа одговора

Од 7.673 домаћинстава колико је било одабрано 
за узорак, 7.119 је било настањено, а од њих, 
6.156 анкетирано. Стопа одговора домаћинстава 
износила је 86,5%.  У анкетираним домаћинствима 
су идентификоване 15.563, а анкетиране 14.522 
одрасле особе старије од 20 година са стопом 
одговора од 93,3%. Од 2.921 детета узраста од 7 до 
19 година анкетирано је 2.721 са стопом одговора 
од 93,2%.  Стопа одговора одраслих особа које су 

испуниле упитнике за самопопуњавање је 70,3%, а 
деце и омладине узраста од 12 до 19 година 77,0%. 
Укупна стопа одговора за одрасле је 80,7%, и за 
децу узраста од 12 до 19 година 80,6%.  

Приказ резултата

У овој публикацији представљени су основни ре-
зултати истраживања у односу на пол и старост 
испитиваних становника, према социјално-економ-
ским карактеристикама – образовању, приходима 
домаћинства и индексу благостања. Извршена 
је расподела испитаника од најниже до највише 
вредности индекса благостања домаћинства на 5 
категорија (квинтила), тако да су у првом квинтилу 
груписани најсиромашнији, а петом најбогатији 
становници. Такође, резултати су приказани и 
према географским областима и врсти насеља у 
којима испитивани становници живе. Поређени су 
резултати истраживања са резултатима истражи-
вања здравља из 2000. године.   

Општине изабране у узорак
Војводина
Београд
Источна Србија
Централна Србија
Западна Србија
Југоисточна Србија
Косово и Метохија
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У  2006. години просечан број чланова домаћинства 
у Србији је био 3, а најчешћа су била домаћинства 
са 2 члана. Просечна површина стамбеног 
простора по члану домаћинства у Србији износила 
је 33,4 м2,  а просечан број особа по просторији за 
спавање 1,6.  У 2006. години дошло је до повећања 
просечне површине стамбеног простора по члану 
домаћинства у односу на 2000. годину када је 
износио 26,8 м2. Своје услове становања као 
лоше проценило је 17,3% домаћинстава у Србији, 
највише у југоисточној Србији (23,3%), у осталим 
односно ванградским насељима (22,4%), као и у 
групи најсиромашнијих домаћинстава (41,0%).

У Србији је у 2006. години 95,2% становниика 
имало прикључак за воду у кући односно стану, 
при чему је значајно мањи проценат регистрован 
у југоисточној Србији (91,2%), а значајно већи у 

Београду (98,3%). Бележи се значајно повећање у 
односу на 2000. годину када је 91,9% домаћинстава 
имало прикључак за воду у кући односно стану.
Санитације у кући односно стану имало је 
85,2% домаћинстава у Србији, што представља 
смањење у односу на 2000. годину када их је имало 
89,3% домаћинстава. Такође је значајно смањен 
проценат домаћинстава  која су  прикључена на 
канализациону мрежу или септичку јаму са 90,7% 
у 2000. години на 87,7% у 2006. години.

У Београду (96,0%) и Војводини (90,8%) у 2006. 
години значајно већи проценат становника је 
живео у домаћинствима која су прикључена на 
канализациону мрежу или септичку јаму, док је 
значајно нижи проценат од просека у Србији за-
бележен у западној, источној и југоисточној Србији 
(графикон 1).

Графикон 1. Становници који живе у домаћинствима прикљученим на канализациону мрежу или септичку јаму према 
географским областима, Србија, 2006. година 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОМАЋИНСТВА, 
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКО СТАЊЕ ДОМАЋИНСТВА, 
СНАБДЕВАЊЕ ПИЈАЋОМ ВОДОМ И УКЛАЊАЊЕ 
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Графикон 2. Домаћинства чија је удаљеност најближе амбуланте већа од 4 км, према географским областима и типу 
насеља, Србија, 2006. година

Код 40,5% домаћинстава у Србији 2006. године 
приходи у месецу који је претходио истраживању 
били су довољни да покрију основне трошкове 
(исхрана, лична хигијена, хигијена домаћинства, 
одећа, обућа и режијски трошкови), а код 32,9% 
су били довољни да покрију све трошкове, што 
представља значајно повећање у односу на 2000. 
годину када су вредности ових показатеља износиле 
16,8%, односно 7,4%.

Преко трећине (37,0%) домаћинстава у Србији 
своје материјално стање у 2006. години је оценило 

као лоше, што представља значајно смањење у 
односу на 2000. годину (40,0%). 

Свако седмо (13,7%) домаћинство у Србији 2006. 
године је било удаљено више од 4 км од најближе 
амбулантe. Значајно мањи проценат домаћинстава 
чија је удаљеност од најближе амбуланте већа од 4 
км регистрован је у Војводини (4,4%) и Београду 
(8,2%), у градским насељима (6,7%), док је тај 
проценат био значајно већи у западној, централној 
и источној Србији и у ванградским насељима 
(графикон 2).

6,7

23,7

16,8
19,1

22,3

28,7

8,2
4,4

%

0

5

10

15

20

25

30

35

 = 13,7 



15

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

Процена сопственог 
здравља и задовољство 
животом

У  2006. години  у  Србији 15,7%  одраслих станов-
ника је оценило своје  здравље  као врло лоше и лоше, 
док је за 37,1% становника оно било просечно, а за 
47,0% добро и врло добро. Жене су значајно више 
перципирале своје здравље као просечно и лоше 
за разлику од мушкараца, који су више оценили 
сопствено здравље као добро и врло добро. Запажа 
се да су особе старије од 55 година у већем процен-
ту процениле своје здравље као лоше, а старији од 
65 година као врло лоше (графикон 3).  
Иако су 2006. године на скали животних вредности 
(ранг 1 најзначајније, а ранг 9 најмање значајно) 
одрасли становници Србије на прво место стави-
ли здравље са просечним рангом од 1,5, само 
четвртина одраслих становника (24,4%) имала је 
исправан односно пожељан став о одговорности 
за сопствено здравље. Одговорност за сопствено 
здравље су значајно чешће препознале особе ста-

рости 20–44 године, становници са средњим и ви-
шим нивоима образовања, становници градских 
насеља, Београда и категорија најбогатијих према 
индексу благостања (графикон 4).

Повреде

У Србији је 2006. године 8,3% одраслих становника 
имало повреду у 12 месеци који су претходили 
истраживању, што је значајно мањи проценат него 
у 2000. години када је износио 10,9%. Сваки једа-
наести одрасли  мушкарац је имао повреду (9,2%),  
док су се  жене  ређе повређивале (7,2%), значајно  
мање уодносу на просек у Србији. Повређивање 
одраслих  је значајно чешће забележено  у Војводини 
(9,8%), а значајно ређе у западној Србији (4,8%).

Учесталост хроничних болести

У 2006. години више од половине одраслих станов-
ника Србије (55,9%), према сопственом исказу, има-
ло је једну од 19 наведених хроничних болести. 

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ 
ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА

Графикон 3. Самопроцена општег здравља одраслих становника према узрасним групама, Србија, 2006. година
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Графикон 4. Одрасли становници који имају пожељан став о одговорности за сопствено здравље према узрасним групама, 
Србија, 2006. година

Графикон 5. Одрасли становници који су икада имали неко од наведених обољења, Србија, 2006. година
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Најучесталије обољење које је икад откривено код 
просечног становника Србије је повишен крвни при-
тисак (23,0%), а следе реуматска обољења зглобова 
(16,8%), повишене масноће у крви (7,9%), обољења 
бубрега (6,0%) и алергије изузев астме (5,3%) 
(графикон 5). 
Становници Београда (60,2%),  као и особе  са  најни-
жим степеном образовања (69,0%) имали су значајно 
већу учесталост свих испитиваних обољења за 
разлику од популације са средњом стручном спремом 
(47,0%) и становника који према индексу благостања 
спадају у категорију најбогатијих (52,7%).

Код 16,3% становника Србије у 12 месеци који су 
претходили истраживању у 2006. години први пут 
је откривено неко од наведених 19 обољења.

Најучесталији симптоми односно здравствени про-
блеми са којима су се у 2006. години суочавали 
одрасли становници Србије у току 4 недеље које 
су претходиле истраживању су бол и несаница 
(графикон 6).

 7,9%
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 (

) 5,3 %
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Учесталост повишеног крвног 
притиска

У Србији 2006. године 46,5% одраслих становни-
ка је имало на мерењу повишен систолни 
(≥140mmHg) или дијастолни (≥90 mmHg) крвни 
притисак, или су узимали лекове за снижавање 
крвног притиска, односно били са хипертензијом 
и потенцијалном хипертензијом (повишени крвни 
притисак). Проценат становника са повишеним крв-
ним  притиском  је у 2006. години био значајно  већи  
у  односу на 2000. годину када је износио 44,5%. 

Просечна вредност систолног крвног притиска код 
одраслих становника Србије је 2006. године била 
134,2 mmHg (136,3 mmHg код мушкараца, а 131,9 
mmHg код жена), а дијастолног крвног притиска 
82,0 mmHg (83,4 mmHg код мушкараца, а 80,5 
mmHg код жена).
Повишени крвни притисак је био присутнији 
код мушкараца (48,9%), становника старијих од 
45 година, у југоисточној Србији (49,9%), као и 
код становника са најнижом школском спремом 
(62,7%), најсиромашнијих (53,1%) и сиромашнијих 
(49,3%) према индексу благостања (графикон 7).

Графикон 6. Одрасли становници према симптомима или здравственим проблемима које су имали у току 4 недеље које су 
претходиле истраживању по полу, Србија, 2006. година
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Графикон 7. Одрасли становници са хипертензијом и потенцијалном хипертензијом према узрасним групама, Србија, 
2006. година
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Графикон 8. Узимање антихипертензивних лекова у популацији са хипертензијом или потенцијалном хипертензијом према 
узрасним групама, Србија, 2006. година

Графикон 9. Узимање антихипертензивних лекова у популацији са хипертензијом или потенцијалном хипертензијом, 
према географским областима и просечном приходу по члану домаћинства (у динарима), Србија, 2006. година

Антихипертензивне лекове је у 2006. години 
узимало 24,1% одраслих становника Србије. 
Свака друга особа са хипертензијом или потенци-
јалном хипертензијом (51,3%) узимала је анти-
хипертензивне лекове, што је значајно више не-
го у 2000. години (46,5%). Редовно је узимало 
антихипертензивне лекове у 4 недеље које су 
претходиле истраживању 68,2% становника са по-
вишеним крвним притиском, значајно више него 
у 2000. години када је то чинило 49,8%. Проценат 
становника који су узимали лекове је био значајно 
већи код жена (62,1%), а значајно мањи код му-
шкараца (42,5%). Такође, проценат је био већи и 
код становника старијих од 55 година, становника 
југоисточне Србије (59,8%), становника са нижим 
образовањем (56,9%) и становника у чијем је 

домаћинству приход по члану домаћинства био већи 
од 15.000 динара (56,6%) (графикон 8, графикон 9). 
Од укупног броја становника Србије са хипертен-
зијом 28,4% је знало за своју болест, и то свака трећа 
жена (30,8%) и сваки четврти мушкарац (26,3%). 
Знање о постојању повишеног крвног притиска 
расте са старошћу и највеће је регистровано код 
становника старијих од 55 година. Од оних који су 
знали да имају хипертензију у 2006. години лечи-
ло се 87,9%, значајно више него у 2000. години 
када их је било 81,5%.

Ухрањеност

У Србији је 2006. године на основу измерене вре-
дности индекса телесне масе (ИТМ) било 38,3% 
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нормално ухрањених, док је свака друга особа би-
ла са прекомерном телесном масом (54,5%), и то 
18,3% гојазних а 36,2% предгојазних (графикон 10). 
Потхрањених је било 2,3%. 

Просечна вредност индекса телесне масе одраслих 
становника Србије узраста 20 и више година 
износила је 26,7 kg/m2 (код мушкараца 27,4 а код 
жена 26,0).Највећи проценат гојазних је забележен 
код становника са најнижом школском спремом 
(23,1%), средњег слоја према индексу благостања 
(20,8%) и становника Војводине (20,5%) и источне 
Србије (21,4%), док је предгојазност заступљенија 
код мушкараца (42,2%) и најбогатијих (38,3%). 
Проценат  гојазних и  предгојазних  становника 
расте са старошћу до 64 године, с тим што у 

популацији старијој од 75 година долази до 
значајног пада процента гојазних (графикон 11). 

Праћење и саветовање 
у вези са ризицима за хроничне 
незаразне болести

Скоро сваки други одрасли становник Србије 
је 2006. године примио савет за промену стила 
живота (49,7%), што је значајно мање него у 2000.
години (53,3%). Више од трећине становника 
Србије је у години која је претходила истраживању 
променило нешто у понашању према здрављу 
(37,8%). Најчешћи разлози промене били су болест 
(20,8%) и жеља за здравијим начином живота 
(13,3%) (графикон 12).

Графикон 10. Одрасли становници према категоријама ухрањености, Србија, 2006. година

Графикон 11. Одрасли становници који припадају категорији гојазних и предгојазних према узрасним групама, Србија, 
2006. година
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Графикон 12. Промeна стила живота у протеклој години код одраслих становника, Србија, 2006. година

Ментално здравље

На основу вредности скора скале психолошког 
дистреса (од 0 до 100) која говори о учесталости 
нервозе, потиштености, туге, исцрпљености и 
умора, установљено је да су ова негативна стања 
и осећања дуготрајније била присутна (вредност 
скора ≤58) у току 4 недеље које су претходиле 
истраживању 2006. године код чак сваког дру-
гог становника Србије (55,8%). Значајно су 
била чешћа код жена, становника старијих од 

55 година, становника Војводине, југоисточне 
Србије, становника из ванградских насеља, као 
и најсиромашнијих и сиромашнијих становника 
према индексу благостања (графикон 13).

Позитивна стања и осећања (полет, спокојство 
и смиреност, срећа, поседовање енергије) чија 
је учесталост процењена на основу вредности 
скора скале виталности (од 0 до 100) у Србији 
су регистрована као дуготрајно стање (вредност 
скора ≥72,5) у току 4 недеље које су предходиле 

Графикон 13. Одрасли становници са скором на скали психолошког дистреса мањим или једнаким 58, према географским 
областима, узрасним групама и индексу благостања, Србија, 2006. година
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истраживању 2006. године код само 4,4% одрасле 
популације, и била су чешћа код становника 
Београда, становника чији су приходи по члану 
домаћинства били већи од 10.000 динара и станов-
ника који су према индексу благостања били сврста-
ни у категорију најбогатијих (графикон 14).

Могућност обављања активности у 
свакодневном животу

У Србији 83,2%  одраслих  становника у 2006. години 
није имало тешкоће  у  обављању  свакодневних  акти-

вности.   Највећи   проценат становника  (између  85% 
и 95%) који су без тешкоћа условљених здравственим 
проблемима обављали свакодневне активности били 
су старости од 20 до 54 године, након чега долази до 
значајног пада способности обављања свакодневних 
активности (графикон 15). Уочава се мањи проценат 
особа које нису имале тешкоће у обављању 
свакодневних  активности у категорији  становника  
са најнижом  школском спремом (72,8%), у категори-
ји чији је приход по члану домаћинства мањи од 
4.500 динара (80,7%), као и у групи најсиромашнијих 
према индексу благостања (76,4%).

Графикон 15. Одрасли становнци који немају тешкоће у обављању свакодневних активности због здравствених разлога, 
према узрасним групама, Србија, 2006. година

Графикон 14. Одрасли становнци са скором на скали виталности већим или једнаким 72,5 према географским областима, 
Србија, 2006. година
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Хигијенске навике

У  Србији  је 2006. године 73,8%  одраслих станов-
ника редовно прало руке, што је значајан пораст у 
односу на 2000. годину када је то чинило 67,4%. 
Проценат становника који су се редовно купали 
или туширали опао је са 64,9% у 2000. години на 
56,7% у 2006. години, као и проценат становника 
који су редовно, више од једном дневно прали зубе, 
са 56,7% на 40,7%. У 2006. години најредовније су 
личну хигијену одржавали одрасли становници до 
35 година старости, жене, становници градских 
насеља, Београда и становници из категорије 
најбогатијих (графикон 16).

Исхрана

Три главна оброка је 2006. године редовно имало 
56,6%одраслих становника, што представља повећа-
ње у односу на 2000. годину када их је било 52,8%. 
Више од три четвртине (77,6%) становника Србије 
су редовно доручковали. Најстарији, најсиромашни-
ји и они који живе ван градских насеља редовније су 
узимали оброке од млађих, оних који су били бољег 
материјалног стања и становника у градским насе-
љима. У 2006. години више од половине становника 
(57,2%) је користило у исхрани претежно бели хлеб, а 
14,8% становника црни, ражани и сличне врсте хлеба. 
Коришћење животињских масти за припремање 

Графикон 16. Одрасли становници који редовно одржавају хигијену, према индексу благостања, Србија, 2006. година
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оброка је смањено у 2006. години (33,8%) у односу 
на 2000. годину (41,0%). Животињске масти за 
припремање хране највише су  коришћене у запад-
ној Србији (44,5%) и Војводини (43,8%), а најмање 
у Београду (14,2%). Коришћење животињских 
масти је било највеће међу најсиромашнијим 
становницима (58,3%) и сиромашнијима (44,7%) и 
опадало је са порастом индекса благостања, тако 
да је само 9,0% најбогатијих за припремање хране 
користило ову врсту масноће (графикон 17). 
У Србији је у 2006. години мање од једном недељно 
рибу јело 48,7% становника. Становници Београда 
и Војводине, најбогатији становници, као и они који 
живе у градским насељима, чешће су користили 
рибу у исхрани (графикон 17). 

Свеже поврће је у 2006. години свакодневно 
конзумирало 54,8% одраслих становника, што 
је значајно више него 2000. године када је то 
чинило 42,4%. У  Војводини и централној Србији 
је значајно мање становника који су свакодневно 
јели свеже поврће (44,0% и 49,3%). Свеже воће 
је свакодневно конзумирало 44,0% становника. И 
учесталост конзумирања свежег воћа је порасла 
у односу на 2000. годину када је износила 34,4%. 
Становници западне Србије и Београда су јели 
свеже воће значајно више (51,4% и 51,0%), за 
разлику од становника централне Србије (35,4%) 
и Војводине (40,4%). Богатији и најбогатији 
становници у својој исхрани су чешће користили 
свеже поврће и воће (графикон 18). 

Графикон 17. Одрасли становници који користе рибу у исхрани мање од једном недељно и користе животињске масти за 
припремање оброка, према индексу благостања, Србија, 2006. година

Графикон 18. Одрасли становници који свакодневно једу свеже поврће и свеже воће, према индексу благостања, Србија, 
2006. година
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Сваки пети одрасли становник Србије (19,9%) у 
2006. години при избору начина исхране никад 
није размишљао о здрављу, што је више него у 
2000. години (15,4%). О здрављу су, при избору 
начина исхране, најмање размишљали становници 
старији од 75 година (25,3%), становници 
југоисточне Србије (24,8%) и најсиромашнија 
популација (28,7%).  

Слободно време, физичка активност 
и спорт

У 2006. години је две трећине становника Србије 
(67,7%) слободно време проводило претежно 
на седентеран начин (графикон 19). Проценат 
одраслих становника који су вежбали више од 3 
пута недељно тако да се задувају или озноје је у 
2006. години износио 25,5%, што је значајно више 
него 2000. године када је то чинило 13,7%. 
Jедна трећина запослених у Србији 2006. године 
(31,1%) се бавила седентерним типом посла и то 
једна четвртина мушкараца (25,4%) и две петине 
жена (40,6%). Проценат запослених са седентерним 
типом посла је значајно повећан у односу на 2000. 
годину када је износио 25,2%, а највећи је био међу 
најбогатијима (49,7%) и опадао је са индексом 
благостања, тако да је међу најсиромашнијима 
износио само 12,0%. 

Понашање у саобраћају

Више од четири петине возача (83,0%) у Србији 
је у 2006. години користило сигурносни појас 
приликом вожње, што је значајно више у односу 
на 2000. годину (31,4%). У старосној групи 18–34 
године, скоро сви возачи су понекад возили под 
утицајем алкохола (97,7%), прекорачили дозвољену 
брзину (88,9%) и користили мобилни телефон 
током вожње (82,9%). 
У 2006. години проценат одраслих становника 
Србије који су се као пешаци, по сопственом 
признању, понашали ризично, прелазили улицу 
ван пешачког прелаза, или када је на семафору 
црвено светло, био је 6,5%, а у Београду највећи и 
износио је 8,4%.

Познавање ризика по здравље

Проценат одраслих становника Србије који у 
2006. години нису знали ниједан ризик по здравље 
у средини у којој живе је износио 1,9%, што је 
значајно мање него 2000. године када је био 5,0%. 
Ултравиолетно зрачење као ризик по здравље 
је препознало 28,1% становника, а највише ста-
новници у Војводини (37,6%), становници 20–44 
године старости (33,2%) и најбогатији (36,0%). 
Да је насиље ризик по здравље, сматрало је 23,8% 

Графикон 19. Одрасли становници који активно проводе слободно време према интензитету активности, Србија, 2006. 
година

19,9%

1,3%

10,5%

67,7%

0,6%

24

ИСТРАЖИВАЊЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИKA РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



одраслих становника у 2006. години, што је значајно 
мање него 2000. године када је било 26,6%. Насиље 
и криминал су у највећем проценту препознавали 
најбогатији становници (40,2%) и становници из 
градских насеља (32,4%). 

Пушење      
       
У Србији је у 2006. години 33,6% становника 
пушило (свакодневно или повремено), што говори 
да је учесталост пушења у односу на 2000. годину 
смањена за 6,9%. Иако је смањење броја пушача 
било веће међу мушкарцима, пушење је и даље 
остала заступљенија навика код мушкараца (38,1%) 
него код жена (29,9%) (графикон 20). 

У Србији је у 2006. години свакодневно пушило 
27,7% одраслих становника, односно скоро свака 
четврта жена (23,7%) и сваки трећи мушкарац 
(32,5%). 

У Војводини је било регистровано значајно више 
пушача, како укупно (37,5%), тако и у категорији 
свакодневних пушача (30,7%) (графикон 21). 

Исто се односило и на градска насеља где је број 
пушача био већи у односу на остала насеља. 
Од укупног броја свакодневних пушача у 
2006. години, њих 66,8% је пушило више од 20 
цигарета дневно, док је просечан „пушачки стаж“ 
свакодневних пушача износио 18,8 година.

Графикон 20. Учесталост пушења одраслих становника према полу, Србија

Графикон 21. Одрасли становници – свакодневни пушачи према типу насеља и географским областима, Србија, 2006. 
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Скоро две трећине становника Србије (61,7%) је 
у 2006. години било изложено дуванском диму 
у сопственој кући, а 44,9% је било изложено 
дуванском диму на радном месту, значајно више у 
Војводини и западној Србији. 

Свест о штетним последицама пушења, односно 
дуванског дима по здравље је била присутна у 
2006. години код 57,5% становника Србије, што 
представља изузетно унапређење у односу на 
2000. годину када је била присутна код 34,6% 
становника. 

Употреба алкохола

У Србији је 2006. године 40,3% становника 
конзумирало алкохол (повремено или свакодневно), 
а број становника који не конзумирају алкохол је у 
односу на 2000. годину повећан за 5%.

Свакодневно је алкохолна пића конзумирало 3,4% 
становника Србије. Свакодневно су најчешће 
конзумирана „жестока“ пића, а затим пиво и 
вино. Највећи проценат оних који свакодневно 
конзумирају алкохол налазио се у групи старијих 
од 75 година, у источној Србији и код становника у 
категорији најсиромашнијих (графикон 22).  

Просечан број недељно попијених доза алкохолних 
пића је код одраслих становника у Србији 2006. 
године износио 6,4, што је значајно мање него 
2000. године када је био 8,3. Мушкарци су 
просечно недељно пили четири пута већи број доза 
алкохолних пића него жене (8,5:2,0). 

У 2006. години нешто мање од 3% жена које 
су конзумирале алкохол спадало је у групу са 
средњим ризиком (дневно конзумирају више од 20 
грама етанола) за настанак дуготрајних болести, 
односно здравствених проблема као последице 
употребе алкохола, док се у овој групи налазило 
8,7% мушкараца (дневно конзумирају више од 40 
грама етанола).  Проценат одраслих становника 
који дневно конзумирају 50 и више грама етанола 
представља показатељ „тешког пијења“. 

У овој групи која је под високим ризиком 
за настанак дуготрајних болести, односно 
здравствених проблема као последице употребе 
алкохола, налазило се у 2006. години  3,9%  
одраслих становника Србије. У источној Србији 
је забележен већи проценат становника који су 
припадали овој категорији (7,6%),  као и  у  групи  
најсиромашнијих  становника (6,1%).

Графикон 22. Одрасли становници који свакодневно конзумирају алкохол према узрасним групама, Србија, 2006. година
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Употреба психоактивних супстанци

У  Србији  је 2006.  године  35,6% одраслих ста-
новника било упознато са ефектима психоактивних 
супстанци (знали су да су канабис, екстази, кокаин, 
ЛСД, хероин и крек увек штетни), што је за 7% 
више него 2000. године. Значајно мањи проценат 
одраслих становника који су упознати са ефектима 
психоактивних супстанци био је регистрован у 
источној (24,0%) и југоисточној Србији (26,3%), 
као и код становника који су из ванградских насеља 

(29,5%) (графикон 23).Такође, проценат правилно 
информисаних о ефектима психоактивних суп-
станци је био мањи код сиромашних и ниже обра-
зованих становника (графикон 24). 

Податке који су се односили на коришћење поје-
диних психоактивних супстанци пратила је ни-
ска стопа одговора, што потврђује да је у овој 
области потребно спровести циљана специфично 
дизајнирана истраживања. 

Графикон 23. Одрасли становници који су упознати са ефектима психоактивних супстанци, према типу насеља и 
географским областима, Србија, 2006. година

Графикон 24. Одрасли становници који су упознати са ефектима психоактивних супстанци, према образовању, Србија, 
2006. година
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Сексуално понашање 

У току 12 месеци који су претходили истраживању 
2006. године 7,6% одраслих становника Србије је 
имало сексуалне односе са нерегуларним партне-
ром (партнер са којим особа није у брачној, односно 
ванбрачној вези). У значајно већем проценту 
сексуалне односе са нерегуларним партнером су 
имали мушкарци (12,4%) и становници старости 
од 20 до 34 године (16,3%), а значајно мање жене 
(3,6%) (графикон 25). Просечан број нерегуларних 
партнера износио је 2,4. 

Од укупног броја одраслих становника Србије који 
су у години која је претходила истраживању 2006. 
године имали сексуалне односе са нерегуларном 
партнером тек нешто више од половине (51,6%) 
приликом последњег сексуалног односа користило 
је кондом. Употреба кондома приликом сексуалног 
односа са нерегуларним партнером је у већем 
проценту била заступљена у популацији узраста 
од 20 до 34 године (66,1%) и код становника који 
припадају категорији богатих (63,4%), а у мањем 
код становника старијих од 45 година и код сиро-
машних (39,3%) (графикон 26). 

У 2006. години од укупног броја жена репро-
дуктивне доби које су имале сталног сексуалног 

партнера 37,3% користило је контрацептивна 
средства (пилулу, интраутерину спиралу, локална 
хемијска средства, кондом, дијафрагму), а 36,9% 
је користило непоуздане методе контрацепције 
(неплодни дани, прекинут однос). 

HIV/AIDS

За постојање HIV вируса, односно болести сиде 
(AIDS), у Србији је у 2006. години знало 90,5% 
одраслих становника и то значајно више у градским 
насељима (93,9%) у односу на остала (87,1%). 
Информисаност о HIV-у и AIDS-у је била највећа 
у Београду (94,8%), док је значајно мања била у 
западној (87,7%) и југоисточној Србији (87,9%). 

Нешто више од трећине одраслих становника 
Србије (37,9%) у 2006. години знало је где се 
може тестирати на HIV. Информисаност о месту 
тестирања је била већа код жена (40,1%), а мања 
код мушкараца (35,1%). 

У Србији се 4,2% одраслих становника тестирало 
на HIV. Mање знања у вези са превенцијом HIV 
инфекције, а више предрасуда према инфицираним 
особама, регистровано је у западној Србији, код 
становника у ванградским насељима, као и код 
сиромашних и ниже образованих становника. 

Графикон 25. Одрасли становници који су имали сексуалне односе са нерегуларним партнером у 12 месеци који су 
претходили истраживању, према узрасним групама и полу, Србија, 2006. година
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Графикон 26. Одрасли становници који користе кондом са нерегуларним партнером, према добним групама, Србија, 2006. 
година

Ипак, у Србији се, у односу на 2000, у 2006. години 
бележи повећање процента становника који немају 
предрасуде према особама инфицираним HIV-ом, 
највише у узрасној групи од 35 до 45 година, са 
13,7% на 18,9%. У централној Србији је у 2006. 
години забележен највећи проценат становника 
овог узраста без дискриминаторног става, 29,2%.

У 2006. години нешто више од петине младих 
(20,3%) у Србији узраста од 15 до 24 године имало је 
довољно стеченог знања о HIV-у и AIDS-у, односно 
правилно су идентификовали начине превенције 
сексуалне трансмисије и истовремено одбацивали 
заблуде везане за трансмисију HIV-а, што је скоро 
три пута више него 2000. године (7,3%). 
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Према истраживању из 2006. године просечан 
узраст жена у Србији приликом прве посете 
гинекологу је 21,3 године, a 6,3% жена никада 
нису посетиле гинеколога. Проценат жена које 
никада нису посетиле гинеколога је био значајно 
већи у југоисточној Србији (9,1%),  код жена из 
ванградских насеља (7,9%), у најсиромашнијим 
домаћинствима (12,4%) и жена најнижег образов-
ног статуса (8,4%) (графикон 27). 

У години која је претходила истраживању 2006. 
године 45,8% жена у репродуктивном периоду 
је посетило гинеколога, што је значајно мање 
у односу на 2000. годину када је таквих било 
49,8%. Просечан број остварених посета код жена 
у репродуктивном периоду које су користиле 
гинеколошку заштиту износио је 2,6. Најчешћи 

разлог посете гинекологу је била контрола здравља 
(45,4%), а затим следе трудноћа (30,2%) и тегобе 
(18,8%). 
Свака осма жена у Србији узраста 15–24 године је 
била трудна (15,9%), а од тог броја 3,9% је оних 
које су намерно прекинуле последњу трудноћу. 
Проценат жена узраста 15–24 године које су биле 
трудне је био значајно већи код жена које живе 
у најсиромашнијим домаћинствима (30,7%) и у 
ванградским насељима (23,3%). 
Од укупног броја жена у Србији које су се поро-
диле у години која је претходила  истраживању,  
77,4% је у првој недељи након порођаја посетио 
у кући здравствени радник, што је значајно више 
него 2000. године када је овај проценат био 45,6%. 
Истраживање 2006. године у Србији показало је 
да свака трећа жена (34,1%) обавља само преглед 

Графикон 27. Жене старије од 20 година које никада нису посетиле гинеколога, према географским областима и типу 
насеља, Србија, 2006. година
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дојки једном месечно, док је свака десета жена 
доби 40–69 година (10,4%) обавила мамограф-
ски преглед дојки у три године које су претходиле 
истраживању. Значајно већи проценат жена доби 
40–69 година које су обавиле мамографски  преглед 
је забележен у Београду (16,6%), као и код жена у 
градским насељима (13,2%), за разлику од жена из 
ванградских насеља (6,8%). 

У Србији је 30,5% жена старијих од 20 година 
урадило Папаниколау тест (тест за откривање 
карцинома грлића материце) у три године које су 
претходиле истраживању 2006. године, док је 2,0% 
жена тај тест обавило у оквиру организованог 
превентивног скрининга, значајно више у источној 
Србији (5,2%).  
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КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ
–  ОДРАСЛИ СТАНОВНИЦИ

Служба примарне здравствене 
заштите (ПЗЗ)

Свог лекара опште медицине или медицине рада 
у 2006. години је имао сваки други становник 
Србије (50,6%), што је значајно више него 2000. 
године (43,4%). Током године која је претходила 
истраживању у 2006. години преко половине 
становника је посетило лекара опште медицине 
(54,2%) што је на нивоу из 2000.године 
Специјалистичке службе домова здравља је 
користило 29,7% становника, значајно мање него 
2000. године када је 31,9% одраслих становника 
посетило специјалисте. Корисници поменутих 
облика здравствене заштите су у 2006. години 
посетили просечно 5,6 пута лекара опште медицине 
и 3,3 пута лекара у специјалистичкој служби, a 
најчешће у југоисточној односно источној Србији. 
Коришћење наведене здравствене заштите у 2006. 

години, посматрано у односу на просечан број 
посета по кориснику, на нивоу је из 2000. године. 
Проценат одраслих становника који су на дијагно-
стичке прегледе у примарној здравственој заштити 
чекали више од месец дана је износио 5,0% у 2006. 
години, што је више него 2000. године када је био 
3,8%. Значајно мање од просека у Србији на ове 
прегледе су чекали више од месец дана становници 
источне Србије (2,8%) (графикон 28).
Проценат одраслих становника који су на специ-
јалистичке прегледе у примарној здравственој за-
штити чекали више од месец дана је већи у 2006. 
години (6,4%) него у 2000. години (4,4%). Значајно 
мање становника централне (3,8%) и југоисточне 
Србије (2,8%) је чекало на специјалистичке прегле-
де у ПЗЗ више од месец дана. У 2006. години мање 
од једне трећине становника Србије (30,7%) који су 
користили специјалистичку здравствену заштиту 
је на захтев здравствених радника набавило лекове 

Графикон 28. Одрасли становници који су чекали на дијагностичке прегледе у ПЗЗ дуже од месец дана, према географским 
областима, Србија, 2006. година
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и потрошна медицинска средства ради добијања 
здравствене услуге. Становници Војводине су 
у значајно већем проценту (41,4%) набављали 
лекове и потрошна медицинска средства, док 
су становници Београда (24,8%) и становници 
западне Србије (20,1%) то чинили у значајно мањем 
проценту (графикон 29).  У 2006. години у Србији 
је за 3,0% становника плаћање услуга било главни 
разлог некоришћења здравствене заштите, што је 
значајно мање него 2000. године када је проценат 
износио 4,2%. Значајно више најсиромашнијих 
становника (8,1%), као и становника у западној 
(4,2%) и југоисточној Србији (4,4%) није користило 
здравствену заштиту због плаћања услуга. 

Стоматолошка здравствена служба

У 2006. години свог стоматолога је имало 34,8% 
становника Србије, и то најмање најсиромашнији 
– 14,3%, а највише најбогатији становници, 60,4%. 

Проценат популације која је посетила стоматолога 
(30,7%) у току године која је претходила  истра-
живању у 2006. значајно је нижи од забележеног 
2000. године (36,8%). За 15,1% становника Србије 
главни разлог последње посете стоматологу у 2006. 
години је била контрола оралног здравља, што 
је значајно већи проценат популације него 2000. 
године када је износио 8,6% (графикон 30). 

Графикон 29. Одрасли становници који су по захтеву набавили лекове и потрошна медицинска средства, према географским 
областима, Србија, 2006. година

Графикон 30. Одрасли становници којима је контрола оралног здравља главни разлог посете стоматологу, према 
географским областима, Србија, 2006. година
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Становници Београда су у највећем проценту 
посетили стоматолога ради контроле оралног 
здравља (21,9%). 

У Србији је 2006. године 8,5% одрасле популације 
имало све своје зубе, 9,3% није имало ни један свој 
зуб, а четвртини популације (26,6%) је недостајало 
више од 10 зуба, али не и сви.  
Број недостајућих зуба расте са годинама, мањи 
број недостајућих зуба је био присутнији међу 
становницима до 55 година, а већи број недостају-
ћих зуба је распрострањенији код становника 
старијих од 55 година (графикон 31).

Приватна пракса

У 2006. години је регистрован мањи проценат 
популације Србије која је користила услуге 
приватне праксе (19,4%) него 2000. године (23,9%). 
У значајно већем проценту приватну праксу су 
користили становници који припадају узрасној 
групи од  20 до  34 године (24,5%),  женска  популаци-
ја (23,4%), нарочито становници Београда (29,5%) 
и најбогатији становници (31,8%) (графикон 32). 

Као разлоге за коришћење приватне праксе 
становници Србије најчешће су наводили одсус-

Графикон 32. Одрасли становници који користе здравствене услуге приватне праксе, према географским областима, 
Србија, 2006. година

Графикон 31. Недостајући зуби одраслих становника према узрасним групама, Србија, 2006. година
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тво чекања (66,5%), квалитетнији рад (51,9%) и 
љубазност (37,0%). Одсуство чекања на услуге 
приватног лекара у 2006. години је био најчешћи 
разлог за посету приватној пракси значајно већем 
проценту популације него 2000. године. 
Проценат становника Србије који су посећивали 
приватне лекаре због њиховог квалитетнијег рада 
и љубазности није се значајно изменио у односу на 
2000. годину (графикон 33).  

Болничка здравствена заштита

У Србији је 2006. године 6,6% одрасле попула-
ције било на болничком лечењу у години која 
је претходила истраживању. Болнички лечени 
становници су остварили просечно 1,3 хоспита-
лизације, а то је на нивоу из 2000. године када је 
било 1,7. 
Становници који су више користили болничко 
лечење су били старији од 65 година. Скоро три 
четвртине становника (74,0%) је са упутом на 
болничко лечење примљено одмах у болницу. 
На пријем је више од месец дана чекало 2,7% 
популације, значајно мање становници централне 
и источне Србије. Проценат становника у Србији 
који су чекали дуже од месец дана на пријем у 
болницу је у 2006. години исти као 2000. године.

Коришћење лекова

У Србији је 2006. године 29,1%  одрасле  популације 
самоиницијативно користило лекове.  Регистровано 
је да су  жене у већем  проценту  (33,5%),  а  мушкар-
ци у мањем (25,1%) самоиницијативно узимали  
лекове. Без претходне консултације са лекаром 
лекове су значајно више узимали становници до 
55 година старости, као и становници Београда 
(40,7%), а мање западне (18,6%) и централне 
Србије (23,1%).

 Највише становника је самоиницијативно узимало 
аналгетике (26,0%), затим витаминске и минерал-
не препарате (14,8%), антибиотике и  лекове за 
лечење  појединих болести (9,4%). У односу на 
2000. у 2006. години проценат популације која 
самоиницијативно узима лекове je мањи за 7,3%.

У односу на 2000. у 2006. години је значајно пора-
стао проценат становника који су у недељи која је 
претходила истраживању користили лекове за сни-
жавање холестерола, са 2,6% на 4,3% и витамине и 
минерале са 12,0% на 16,6% (графикон 34). 
У 2006. години 54,2% становника Србије који су 
користили лекове најчешће их је набављало преко 
рецепта, што је значајно више него 2000. године 

Графикон 33. Одрасли становници према најчешћим разлозима коришћења приватне праксе, Србија
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када је 39,4% популације на тај начин најчешће 
набављало лекове. Најсиромашнији становници су 
у већем проценту набављали лекове преко рецепата 
(63,2%). Лекове је најчешће куповало 44,3% 
становника, значајно више становници који према 
индексу благостања припадају групи богатијих 
(47,9%) и најбогатијих (57,4%) (графикон 35). У 
односу на 2000. у 2006. години удео становника 
који купује лекове се смањио за 12,8%. Такође се 
смањио и проценат становника који не набављају 
лекове због њихове скупоће, са 1,2% у 2000. години 
на 0,2% у 2006. години.

Задовољство корисника 
здравственом заштитом

У 2006. години у Србији је био забележен висок 
проценат корисника здравствене заштите који су 
били задовољни својим лекаром опште медицине 
(78,6%) и укупним болничким лечењем (72,8%). 
Задовољство корисника је значајно веће него 2000. 
године када је 73,9% било задовољно лекаром 
опште медицине и 60,4% болничким лечењем. 
Лекаром опште  медицине више су  били  задово-
љни становници старости од 65 до 74 године 

Графикон 34. Коришћење лекова код одраслих становника, Србија

          * није испитивано

Графикон 35. Најчешћи начин набавке лекова код одраслих становника, према индексу благостања, Србија, 2006. година
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(83,8%), централне (88,4%) и југоисточне Србије 
(86,2%), а мање становници Београда (71,7%), 
становници од 20 до 34 године старости (72,5%) и 
најбогатији (74,9%). 

И удео корисника задовољних условима боравка 
у болници је значајно порастао, са 20,9% у 2000. 
години на 33,2% у 2006. години, док се задовољ-
ство здравственим радницима у болници у 2006. 

години када је регистровано 63,2% задовољних  
корисника, задржало на нивоу из 2000. године. 
Укупном здравственом службом у Србији је у 
2006. години било  задовољно 41,4% становника 
и то више – жене (44,9%), старији од 55 година, 
становници централне Србије (49,4%), а мање 
– мушкарци, становници Војводине (36,0%) и 
становници који припадају групи најбогатијих 
(38,3%) (графикон 36). 

Графикон 36. Задовољство одраслих становника лекаром опште медицине, болничким лечењем и здравственом службом, 
Србија
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ПЛАЋАЊА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

У 12 месеци који су претходили истраживању 2006. 
године у Србији је 44,1% укупног броја становника 
имало издатке за здравствену заштиту и то готово 
половина женске (48,0%) и две петине мушке 
популације (40,5%), као и преко 70,0% становника 
старијих од 65 година (графикон 37). У односу на 
географске области, највеће плаћање „из џепа“ забе-

лежено је у југоисточној Србији (50,5%), а најмање у 
централној (34,9%) и западној Србији (35,5%). 
Просечан годишњи износ укупних издатака „из 
џепа“ за здравствену заштиту по глави становника 
износио је 14.696,7 динара. Преко две петине изда-
така за здравствену заштиту чине издаци за лекове 
(графикон 38).

Графикон 38. Учешће појединачних издатака у укупним издацима за здравствену заштиту, Србија, 2006. година

Графикон 37. Становници који су плаћали за здравствену заштиту према старосним групама, Србија, 2006. година
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ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ДЕЦЕ И 
ОМЛАДИНЕ УЗРАСТА 7–19 ГОДИНА

Процена сопственог здравља и 
задовољство животом

Готово сва деца и омладина Србије (92,3%) су 
2006. године оценили своје здравље као добро и 
врло добро (графикон 39). Релативно је мали број 
младих који су сматрали да су гојазни (7,5%) или 
мршави (14,0%). Тек једна трећина деце и омладине 
(31,7%) је своју физичку активност оценила као 
врло добру. За просечну процену своје физичке 
активности се определило 20,9% њих, а за врло 
лошу и лошу 3,9% младих. Млади из централне 
(21,3%) и југоисточне Србије (24,3%) значајно 
ређе процењују своју физичку активност као врло 
добру, док млади из Београда сматрају супротно 
(49,2%). Деца и омладина из најсиромашнијих 
домаћинстава ређе су оценила позитивно своју 
физичку активност (22,5%). Исправан односно 

пожељан став о одговорности за сопствено здравље 
је имало тек нешто више од једне петине деце и 
омладине Србије (25,3%) (графикон 40). Ипак, на 
првом месту на лествици животних вредности је 
било добро здравље. Просечна оцена задовољства 
садашњим животом младих (скала 1–10) у 2006. 
години била је 8,2, док је у 2000. години просечна 
оцена задовољства животом била значајно нижа и 
износила је 6,4.

Од три најчешћа разлога незадовољства животом, 
млади су у највећем проценту били незадовољни 
новчаном ситуацијом (33,5%) – значајно више деца 
која живе у југоисточној Србији (45,8%) и деца из 
најсиромашнијих породица (51,2%).

Висина крвног притиска
Просечна вредност измереног систолног крвног 
притиска код деце и омладине узраста 7–19 година 

Графикон 39. Процена општег здравља деце и омладине узраста 7–19 година, Србија, 2006. година
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Графикон 40. Деца и омладина узраста 7–19 година који имају исправан односно пожељан став о одговорности за 
сопствено здравље, према географским областима, Србија, 2006. година

у Србији 2006. године је била 111,3 mmHg, а 
дијастолног крвног притиска 69,3 mmHg. Нису биле 
забележене значајне разлике према полу, старости, 
географским областима и социјално-економском 
статусу, како за систолни, тако и за дијастолни 
притисак. Није дошло до значајне промене просечне 
вредности крвног притиска код младих у односу на 
2000. годину када је просечан систолни притисак 
био 111,1 mmHg, а дијастолни 70,9 mmHg.

Ухрањеност

У 2006. години две трећине деце и омладине узраста 
7–19 година у Србији је било нормално ухрањено 
(67,7%) (графикон 41). 
Скоро једна петина младих (18%) је била умерено 
гојазна (11,6%) и гојазна (6,4%), што представља 
пораст у односу на 2000. годину када је умерено  
гојазних  било 8,2% и гојазних 4,4%.  Међу  
децом узраста  од 7 до 11  година у   2006. години 
регистровано је значајно више гојазне деце (9,8%) 
у односу на укупну популацију младих. У 2006. 

години је забележено 6,2% потхрањене деце, што је 
мање него 2000. године када је таквих било 8,4%.  

Информисање и саветовање у вези 
са ризицима за хроничне незаразне 
болести

Скоро половина деце и омладине узраста од 7 до 
19 година у Србији (47,9%) је 2006. године добила 
савет да промени стил живота. Млади из централне 
Србије су ређе (39,1%) добијали савет за промену 
стила живота у односу на младе из Београда (54,7%). 
Савет од лекара односно здравственог радника за 
промену стила живота је добило тек 9,0% младих. 
У току 12 месеци који су претходили истраживању 
само једна трећина младих (34,6%) променила 
је понашање према здрављу – у значајно мањем 
проценту деца и омладина из ванградских подручја 
(29,0%) и централне Србије (26,2%). Као најчешће 
разлоге за промену понашања према здрављу млади 
су наводили здравији начин живота, лепши изглед и 
спречавање настанка болести (графикон 42).
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Графикон 41. Деца и омладина узраста 7–19 година према категоријама ухрањености, Србија, 2006. година

Млада популација је информације о здрављу најчешће 
добијала од родитеља (75,1%) и путем медијских 
порука (53,3%). У некој од акција унапређења здравља 
је учествовало 13,5% деце и омладине. 
Оцењујући три најважнија разлога оболевања у 
популацији, највећи број младих се определио за 
пушење (62,6%), затим за тешке услове живота 
(39,4%) и стрес (38,7%).

Ментално здравље

Скоро петина деце и омладине (18,0%) 2006. године 
имала је осећај напетости или била под стресом у 
току месец дана који су претходили истраживању. 

Значајно је мање млађе деце са овим симптомима 
(7,0%), а више старије узраста од 15 до 19 година 
(30,5%).  Када је реч о емоционалним проблеми-
ма, 16,5% младих се изјаснило да је имало ове 
проблеме у току месец дана који су претходили 
истраживању – значајно мање млађа деца узраста 
од 7 до 11 година (8,8%), док су старији чешће 
давали позитиван одговор (23,3%). 

Важно је истаћи да је 2006. године забележен мањи 
број младих са осећајем напетости или стреса, као 
и оних са емоционалним проблемима у односу 
на 2000. годину када је напетост и стрес осећало 
22,1%, а емоционалне проблеме 24,7% младих.

Графикон 42. Промена понашања према здрављу деце и омладине узраста 7–19 година, Србија, 2006. година
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Графикон 43. Скала психолошког дистреса деце и омладине узраста 15–19 година и становника старијих од 15 година, 
Србија, 2006. година

На основу вредности скора на скали психолошког 
дистреса  (од 0 до 100)  која  говори о  учестало-
сти нервозе, потиштености, туге, исцрпљености 
и  умора, установљено је да су ова негативна 
стања и осећања у току 4 недеље које су претходи-
ле истраживању дуготрајније била присутна 
(вредност скора ≤ 58) код сваког другог становника 
Србије старијег од 15 година (54,6%) и сваког 
трећег адолесцента узраста 15–19 година (34,0%) 
(графикон 43). 
На дуготрајно присуство психолошког дистреса 
код становника старијих од 15 година указује и 
просечан скор на скали психолошког дистреса који 
је 2006. године износио 55,2. Код младих узраста 
од 15 до 19 година вредност овог скора је била 
значајно већа и износила је 61,0, што указује да 
су негативна стања и осећања код њих била ређе 

заступљена, што је и примерено овој популацији. 
Позитивна стања и осећања (полет, спокојство, 
смиреност, срећа, поседовање енергије) чија је 
учесталост током 4 недеље које су претходиле 
истраживању 2006. године процењена на основу 
вредности скора скале виталности (од 0 до 100) 
као дуготрајно стање (вредност скора ≥ 72,5) ре-
гистрована су код само 2,1% становника Србије 
старијих 15 и више година и код 6,4% адолесцената 
узраста 15–19 година (графикон 44). 

На краткотрајно присуство позитивних стања 
осећања  (вредност скора 62,5) у овим  популаци-
оним групама указују и просечни скорови на ска-
ли, који су износили 45,0 код становника старости 
15 и више година, а 54,9 код младих узраста од 15 
до 19 година.

Графикон 44. Скала виталности деце и омладине узраста 15–19 година и становника старијих од 15 година, Србија, 2006. 
година
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Хигијенске навике

Хигијенске навике деце узраста 7–19 година у 
Србији су се 2006. године значајно промениле у 
односу на 2000. годину.  У 2006. години је  75,7%  де-
це и омладине редовно прало  руке, што је значајно 
више него у 2000. години када је то чинило 63,8%. 
Најредовније су то чинили у западној и југоисточ-
ној Србији, омладина од 15–19 година (80,6%) и 
млади који према индексу благостања припадају 
групи најбогатијих (80,8%) (графикон 45). 
Редовност купања и туширања као и прања зуба 
је 2006. године опала у односу на 2000. годину. 
Најредовније су се купали или туширали деца 
и омладина у Војводини, у узрасту од 15 до 19 
година и она који су припадали групи најбогатијих, 
док се само једна трећина најсиромашнијих купа-

ла или туширала више од три пута недељно. Више 
од једном дневно зубе је 2006. године прало 56,7% 
деце и омладине. Најредовније су прале зубе 
девојчице (66,8%), деца и омладина у узрасту од 
15 до 19 година (66,3%) и најбогатији, а најмањи 
проценат је био међу најсиромашнијима (32,3%) 
(графикон 45). 

Исхрана

У Србији је 2006. године 87,3% деце и омладине 
старости од 7 до 19 година свакодневно доручкова-
ло, a 74,4% њих је имало свакодневно сва три обро-
ка, што је на нивоу из 2000. године. Значајно мање 
младих је 2006. године свакодневно конзумирало 
бар 1 шољу млека или млечних производа – 57,3%, 
него 2000. године када је то чинило 62,0%. 

СТИЛ ЖИВОТА, ЗНАЊА И СТАВОВИ ПРЕМА 
ЗДРАВЉУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ УЗРАСТА 7–19 ГОДИНА

Графикон 45. Деца и омладина узраста 7–19 година који редовно одржавају хигијену, према индексу благостања, Србија, 
2006. година
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Више од половине деце и омладине (51,6%) 
конзумирало је свакодневно свеже воће. Око једне 
половине младих (48,9%) је 2006. године у својој 
исхрани свакодневно имало свеже поврће, што је 
значајно више него 2000. године (46,3%). 
У Србији је више од половине деце и омладине 
узраста од 7 до 19 година (52,8%) јело рибу ређе 
од једном недељно. У 2006. години проценат деце 
и омладине који никада не размишљају о свом 
здрављу при избору начина исхране је износио 36,7 
%, и значајно се повећао у односу на 2000. годину 
када је био 22,0%.

Слободно време, физичка активност 
и спорт

Деца и омладина у Србији су 2006. године у 
слободно време у највећем проценту гледали те-
левизију, компакт дискове или видеокасете (73,3%) 
и слушали музику (61,9%). 
У односу на 2000. годину значајно је порастао 
проценат оних који гледају телевизију, компакт 
дискове или видеокасете (са 58,8% на 73,3%), који 
се играју на компјутеру (са 9,7% на 28,2%) и који 
слушају музику (са 38,3% на 61,9%). У узрасту 
7–14 година 45,7%, а у узрасту 15–19 година 46,0% 
је 2006. године најмање 2 сата недељно проводило 
у напорним физичким активностима изван школе, 
при чему је проценат био значајно већи међу 
дечацима. Проценат деце која су бар 2 сата недељно 
проводила у напорним физичким активностима 
расте са индексом благостања. Радним данима је 
2006. године 8,0% деце и омладине спавало мање 
од седам сати, што се није променило од 2000. 
године. У средњошколском узрасту је чак 16,2% 
деце спавало мање од 7 сати радним данима.

Понашање у саобраћају

Преко 70% деце и омладине узраста 7–19 година 
у Србији 2006. године који су се у аутомобилу 
возили као сувозачи увек су користили сигурносни 
појас. Од оних који су возили ролере или скејтборд 

– 86,5%, а од оних који су возили бицикл 96,5%, 
нису увек носили заштитну кацигу. Од оних 
који су возили мотор 66,3% је оних који нису 
увек користили заштитну кацигу. Када су у 
саобраћају учествовали као пешаци, 8,7% младих 
је по сопственом признању прелазило улицу 
ван обележеног пешачког прелаза или када је на 
семафору било црвено светло. 
 
Познавање ризика по здравље

Ултравиолетно зрачење је 2006. године у Србији 
ризиком по здравље сматрало 19,4% деце и 
омладине узраста 7–19 година, а највише су га 
препознавали у узрасту 15–19 година (25,9%), 
најбогатији (25,0%) и деца и омладина у градским 
насељима (22,5%). Да је насиље као ризик по 
здравље присутно у њиховој средини, у 2006. 
години је сматрало 19,7% младих, што је мање 
него 2000. године када је таквих било 27,5%. Једна 
петина младих (20,5%) није 2006. године била 
задовољна хигијеном у својој школи, и то највише 
младих из Београда (32,8%). 
У 2006. години безбедност и могућности за 
рекреацију у школи оценило је као лоше 10,9%, 
односно 16,0% школске деце, што је мање него 
2000. године када је безбедност као лошу оценило 
13,8%, а могућност рекреације 19,8% младих.

Пушење   

Учесталост пушења код младих у Србији узраста 
15–19 година у 2006. години износила је 15,5%. 
Укупан број пушача у односу на 2000. годину 
смањен је за 7,4%, и то више код девојчица (за 
8,4%) него код дечака (за 6,4%) (графикон 46). 

Значајно мања учесталост пушења је забележена 
код младих у источној Србији (5,9%). У 2006. 
години у Србији је свакодневно пушио сваки 
десети омладинац узраста 15–19 година (10,0%), 
док је 4,2% младих у Србији пушило више од 20 
цигарета на дан. Дуванском диму у сопственој кући 
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у 2006. години било је изложено 70,8% младих, 
што је за 14,3% мање него 2000. године. Са друге 
стране, забрињава податак да је 16,0% младих било 
изложено дуванском диму у затвореном простору 
више од 5 сати дневно, као и чињеница да је 89,3% 
младих навело да нека од особа из њиховог ближег 
социјалног окружења пуши. 
Од укупног броја пушача узраста 15–19 година у 
Србији 2006. године 34,6% је желело да престане да 
пуши. Половина младих овог узраста (50,5%) није 

имала пожељан став према пушењу. Оба наведена 
показатеља се у 2006. години не разликују значајно 
у односу на 2000. годину.

Употреба алкохола

У 2006. години у Србији 33,6% младих узраста 15–
19 година је конзумирало алкохол (графикон 47). 
Проценат младих који нису конзумирали алкохол 
значајно је већи у Војводини (76,1%).

Графикон 46. Учесталост пушења младих узраста 15–19 година према полу, Србија

Графикон 47. Конзумирање алкохола младих узраста 15–19 година, Србија, 2006. година
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Графикон 48. Место првог узимања психоактивних супстанци код младих узраста 15–19 година, Србија, 2006. година 

Просечна старост приликом првог конзумирања 
алкохола код младих узраста 15–19 година 
установљена у истраживању 2006. године била је 
14,6 година, а просечан број недељно попијених 
доза алкохолних пића код младих који конзумирају 
алкохол износио је 4,7. 

Навику опијања бар једном месечно имало је 
5,5% младих у Србији у 2006. години. Ова појава 
је била значајно чешћа код дечака (9,1%) него код 
девојчица (1,9%) узраста 15–19 година. 
Свако четврто дете у Србији (25,5%) узраста 12–19 
година се напило бар једном у животу, и то скоро 
сваки трећи дечак (31,8%) и свака пета девојчица 
(19,5%). Ова појава је значајно била заступљенија 
код деце и омладине који живе у домаћинствима са 
приходом по члану домаћинства већим од 15.000 
динара (29,6%). Једна трећина деце и омладине 
у Србији узраста 12–19 година у свом ближем 
социјалном окружењу има особу која конзумира 
алкохол, а чак 60,2% није имало пожељан став према 
конзумирању алкохола. Продаја алкохолних пића 
на јавним продајним местима у Србији 2006. 
године и даље је била присутна, тј. 10,5% деце и 
омладине млађе од 18 година куповало је алкохол у 
самопослугама, кафићима, ресторанима и сл. 

Употреба психоактивних супстанци

У 2006. години са ефектима употребе психоактив-
них супстанци било је упознато 35,0% младих 
у Србији узраста 15–19 година (знали су да су 
канабис, екстази, кокаин, ЛСД, хероин и крек 
увек штетни).  Од укупног броја младих 15,2% је 
навело да им је понуђена дрога, а 21,5% да неко од 
њихових пријатеља користи дрогу.

У Србији је 6,9% младих узраста 15–19 година 
пробало психоактивне супстанце. Значајно је већи 
проценат младих који су пробали психоактивне 
супстанце забележен у домаћинствима у којима је 
приход по члану домаћинства био већи од 15.000 
динара (22,7%). Прво узимање психоактивне 
супстанце код младих Србије узраста 15–19 година 
према истраживању из 2006. године дешава се 
између 13. и 17. године живота. Најчешће место 
првог узимања психоактивне супстанце је било на 
журци, односно у дискотеци или кафићу (35,4%), 
док је на другом месту стан друга или другарице 
или сопствени стан (32,1%). 

Скоро сваки десети испитаник први пут је пробао 
психоактивну супстанцу у школи (графикон 48). 
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У Србији 32,0% младих узраста 15–19 година 
у 2006. години није имало пожељан став према 
психоактивним супстанцама.

Сексуално понашање и знање 
о HIV-у и AIDS-у

Према истраживању из 2006. године 29,0% 
младих у Србији узраста 15–19 година је ступило 
у сексуалне односе, и то значајно више дечака 
(36,3%), него девојчица (21,8%). 
У односу на 2000. у 2006. години забележено је 
повећање процента младих који су ступили у 
сексуалне односе за 10,4%. Значајно већи проценат 
младих који су ступили у сексуалне односе је 
регистрован у Београду (38,5%), као и код младих 
који живе у домаћинствима у којима је приход 
по члану домаћинства већи од 15.000 динара 
(51,5%). Млади Србије узраста 15–19 година 
ступају у први сексуални однос са 16 година, а као 
разлог за ступање у сексуалне односе у највећем 
проценту наводе љубав према партнеру (44,6%) и 
радозналост (19,9%) (графикон 49). 

Од укупног броја младих узраста 15–19 година 
који су у години која је претходила истраживању 
у 2006. имали сексуалне односе са нерегулар-
ним партнером, 78,4% је приликом последњег 
сексуалног односа користило кондом. Просечан 
број нерегуларних партнера код ове популације 
износио је 2,6. 

Једна  трећина младих у Србији  (33,6%)  узраста 
15–19 година који су били сексуално активни у 
периоду од 12 месеци који је претходио истражи-
вању, користила је непоуздане методе контрацеп-
ције (неплодни дани, прекинут однос).

У 2006. години за постојање HIV вируса, односно 
болести сиде (AIDS) знало је 90,4% младих узраста 
15–19 година.

Довољно стеченог знања о HIV-у/AIDS-у, тако да су 
могли правилно  да идентификују начине превен-
ције сексуалне трансмисије HIV-а и истовремено 
препознају заблуде везане за трансмисију HIV-а, 
имало је 17,8% младих у 2006. години, што је за 
11,1% више у односу на 2000. годину. 

Графикон 49. Разлози за ступање у сексуалне односе младих узраста 15–19 година, Србија, 2006. година
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Готово сва деца и омладина узраста 7–19 година 
у Србији (89,9%) лако су могла да разговарају о 
својим проблемима са мајком. Са оцем је могло са 
лакоћом да разговара нешто више од две трећине 
младих (71,9%) (графикон 50). 

Млађа деца су лакше разговарала о својим 
проблемима и са мајком (93,9%) и са оцем (79,4%), 
у односу на старију децу. У 2006. години је 
забележен значајно већи проценат деце која су лако 
могла да разговарају о својим проблемима и са 
мајком (89,9%) и са оцем (71,9%) у односу на 2000. 
годину (са мајком 88,3% и са оцем 66,5%). Особу 
на коју може да рачуна није имало  3,7% младих.

Мање од половине деце и омладине узраста 7–19 
година је позитивно оценило школу (46,9%). Деца 
узраста од 7 до 11 година у значајно већем проценту 
су имала позитивно виђење школе (59,1%), док су 
старија деца узраста од 12 до 14 година (40,4%) и од 
15 до 19 година (37,3%) у значајно мањем проценту 
позитивно оценила школу. 
У односу на географске области у Србији, расло је 
расположење према школи од развијених ка мање 
развијеним подручјима. У Београду је био значајно 
мањи проценат младих (37,9%) који су имали 
позитиван став о школи, док је у централној (55,7%) 
и југоисточној Србији (56,1%) забележен већи 
проценат младих са позитивним виђењем школе.

ОДНОСИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ УЗРАСТА 7–19 ГОДИНА 
СА РОДИТЕЉИМА И ПРЕМА ШКОЛИ

Графикон 50. Лакоћа комуникације са родитељима деце и омладине узраста 7–19 година, Србија, 2006. година
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КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ – ДЕЦА И 
ОМЛАДИНА УЗРАСТА 7–19 ГОДИНА

Служба примарне здравствене 
заштите

У 2006. години свог педијатра или лекара опште 
медицине имало је cкоро свако друго дете Србије 
(45,6%), што је за 11,9% више него у 2000. години. 
Група најсиромашније и група сиромашније деце 
и омладине у значајно мањем проценту су имале 
свог лекара (31,8% и 38,5%), за разлику од групе 
најбогатије деце и омладине (60,8%) (графикон 51). 

Током године која је претходила истраживању у 
2006. години педијатра или лекара опште медицине 
је посетило 60,4% популације младих, што је на 
нивоу из 2000. године. Деца и омладина Београда 
су у већој мери посећивали педијатра или лекара 
опште медицине (77,1%), а значајно мање деца 

из централне (51,4%), западне (50,3%), и источне 
(48,1%) Србије. Проценат деце и омладине узраста 
7–19 година у Србији који никада нису користили 
здравствену заштиту код педијатра или лекара 
опште медицине је значајно опао са 6,6% у 2000. 
на 2,0% у 2006.

Стоматолошка здравствена служба

У Србији свог стоматолога имало је у 2006. години 
свако  друго дете или 53,5%, што је значајно више 
него 2000.  године када је тај  проценат износио  
42,6%. У Београду је проценат младих који је имао 
свог стоматолога (76,9%) значајно већи него у 
осталим деловима земље. 
У односу на 2000. годину повећан је проценат 
деце и омладине која су у последњих годину дана 

Графикон 51. Деца и омладина узраста 7–19 година која имају свог лекара опште медицине или педијатра, према индексу 
благостања, Србија, 2006. година
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посетила стоматолога са 58,9% у 2000. на 63,7% 
у 2006. години. Позитивна промена је и смањење 
процента деце и омладине која никад нису била код 
стоматолога са 8,5% у 2000. на 3,2% у 2006. години 
(графикон 52). 
Најсиромашнија деца и омладина најмање су 
користили стоматолошку здравствену заштиту. 
Само 34,3% је имало свог стоматолога и 46,8% 
га је посетило у години која је претходила 
истраживању.

Болничка здравствена заштита

У Србији је 3,9% деце и омладине узраста 7–19 
година било на болничком лечењу у години која је 
претходила истраживању у 2006. години, што је за 
1,1% мање него у 2000. години. Деца и омладина 
који су користили болничку здравствену заштиту 
учинили су то просечно 1,5 пута, и то је на нивоу 
из 2000. године. Ни по једном од посматраних 
обележја није забележена значајност разлика када 
је у питању болничко лечење деце и омладине. 
 

Коришћење лекова

У Србији је 2006. године самоиницијативно кори-
стило лекове свако дванаесто дете (8,7%). Мушка 
деца и омладина су у значајно мањем проценту 
самоиницијативно узимали лекове (6,2%).
Без претходне консултације са лекаром лекове је 
узимало значајно више младих старости од 15 до 
19 година (15,6%), за разлику од деце од 7 до 11 
година (2,7%).

У Србији је највише младих самоиницијативно 
узимало аналгетике 6,5%, затим витаминске и 
минералне препарате 5,9%, биљне препарате 3,0% 
и антибиотике 2,7% (графикон 53). 

У односу на 2000. годину није дошло до значајне 
промене у проценту младе популације која 
самоиницијативно узима лекове, изузев код 
биљних лековитих средстава где је регистровано 
да их млади значајно више узимају (3,0% у 2006. 
години, а 1,3% у 2000. години).

Графикон 52. Деца и омладина узраста 7–19 година која имају свог стоматолога и посете стоматологу, Србија
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Репродуктивно здравље 
адолесцeнткиња

У Србији је 2006. године 17,9% девојака узраста 
15–19 година користило гинеколошку здравствену 
заштиту у години која је претходила истраживању. 
Адолесценткиње  одлазе код гинеколога са просе-
чно 16,5 година. Значајно мањи проценат девоја-

ка које су посетиле гинеколога је забележен у 
Војводини (6,3%). У 2006. години 60,4% девојака 
је као најчешћи разлог за посету гинекологу 
наводило контролу здравља, а затим тегобе (17,1%) 
и трудноћу (8,0%). Због контрацепције најчешће 
је одлазило код гинеколога 3,4% адолесценткиња 
(графикон 54). 

Графикон 54. Најчешћи разлози посете гинекологу девојака узраста 15–19 година, Србија, 2006. година
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Графикон 53. Самоиницијативно коришћење аналгетика, витамина и минерала и антибиоика у популацији деце и омладине 
узраста 7–19 година према добним групама, Србија, 2006. година
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ЗАКЉУЧЦИ

1.  Скоро половина одраслих становника и око 
деведесет посто деце и омладине су проценили 
своје здравље као добро и врло добро. Сваки шести 
одрасли становник оценио је своје здравље као 
лоше или врло лоше. Исправан став о одговорности 
за сопствено здравље имали су у потпуности само 
једна четвртина одраслих становника и исто толико 
деце и омладине. 

2.  Скоро свака друга одрасла особа је имала неку 
од хроничних болести (повишен крвни притисак, 
реуматска обољења зглобова, повишене масноће 
у крви и друге). Удео одраслих становника са 
повишеним крвним притиском је повећан и у 2006. 
години је износио 46,5%. 

3.  Када се посматра ухрањеност, у 2006. години 
је на основу измерене вредности индекса телесне 
масе (ИТМ) било 38,3% нормално ухрањених, 
док је свака друга особа била са прекомерном 
телесном масом (54,5%), и то 18,3% гојазних, а 
36,2% предгојазних. Потхрањених је било 2,3%. У 
периоду 2000–2006. година није дошло до промена 
у категоријама ухрањености одраслих становника. 
За разлику од ораслих, код деце и омладине је  у 
односу на 2000. годину било мање потхрањене, али 
и више умерено гојазне и гојазне деце.

4.   Код хигијенских навика како одраслих становни-
ка тако и деце и омладине у односу на 2000. годину 
постигнуто је значајно побољшање у редовности 

прања руку, али је смањена редовност купања и 
туширања, као и одржавања оралне хигијене. 

5.  Две трећине одраслих становника су слободно 
време проводили неактивно, у седентерним 
активностима, а скоро трећина запослених се ба-
вила седентерним типом посла. У односу на 2000. 
годину је порастао проценат деце и омладине 
који су се у слободно време бавили седентерним 
активностима: гледали телевизију, компакт диско-
ве или видеокасете, играли се на компјутеру и 
слушали музику.

6.  Ризично понашање у саобраћају је посебно било 
изражено код возача узраста 18–34 године, међу 
којима су готово сви по сопственом исказу понекад 
возили под утицајем алкохола, прекорачили дозво-
љену брзину и користили мобилни телефон то-
ком вожње. Међу децом и омладином која су 
учествовала у саобраћају као возачи ролера или 
скејтборда, бицикла и мотора велики је проценат 
оних који нису користили заштитна средства. 

7.  Учесталост пушења одраслог становништва 
је смањена у односу на 2000. годину са 40,5% на 
33,6%, као и код код младих узраста 15–19 година 
са 22,9% на 15,5%. Пушење је заступљенија навика 
код мушкараца (38,1%) него код жена (29,9%), као 
и код дечака (18,0%) него код девојчица (13,0%). 
Свест о штетним последицама пушења, односно 
дуванског дима по здравље била је присутна код 

На основу испитивања здравља становника Републике Србије могу се 
извести слeдећи закључци:
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57,5% одраслих становника, што представља 
изузетно унапређење у односу на 2000. годину када 
је била присутна код 34,6% становника. Проценат 
младих који немају пожељан став према пушењу је 
и даље висок – 50,5%, и непромењен је у односу на 
2000. годину.

8.   Трећина младих узраста 15–19 година је конзу-
мирала алкохол, а навику опијања бар једном ме-
сечно имало је 5,5% младих. Продаја алкохолних 
пића на јавним продајним местима и даље је била 
присутна, тј. 10,5% деце и омладине млађе од 18 
година куповало је алкохол у самопослугама, 
кафићима, ресторанима и сл. 

9.   Од укупног броја одраслих становника који 
су имали сексуалне односе са нерегуларним пар-
тнером тек нешто више од половине је прили-
ком последњег сексуалног односа користило 
кондом. Нешто више од петине младих узраста 
од 15 до 24 године је имало довољно стеченог 
знања о HIV-у и AIDS-у, три пута више него 
2000. године. Значајна позитивна промена се 
огледа у повећаном проценту жена које редовно 
контролишу своје здравље код гинеколога, као и у 
повећаном обухвату жена након порођаја кућним 
посетама од стране здравствених радника. 

10.   Свог лекара опште медицине је имао сваки 
други одрасли становник, а свог педијатра и сто-
матолога имало је око половине деце и омладине 
што је за обе категорије становника више у односу на 
2000. годину. Коришћење службе опште медицине 
и службе здравствене заштите деце и омладине 
је остало на нивоу из 2000. године. Коришћење 
специјалистичке службе у домовима здравља и 
службе стоматолошке здравствене заштите код 
одраслих становника је смањено, док је коришћење 
стоматолошке здравствене заштите код деце и омла-
дине порасло. Задовољство радом лекара опште 
медицине као и задовољство болничким лечењем 
порасло је у односу на 2000. годину. 

11.   Услуге приватне праксе користио је мањи 
проценат одраслих становника него 2000. године.

12.    У 2006. години је 54,2% одраслих становника 
најчешће набављало лекове преко рецепта, што је 
више него 2000. године када је то чинило 39,4% 
популације. 

13.   Просечан годишњи износ укупних издатака 
„из џепа“ за здравствену заштиту по глави ста-
новника износио је 14.696,7 динара. Преко две пе-
тине издатака за здравствену заштиту чинили су 
издаци за лекове.

Интегрална верзија Финалног извештаја и Основни резултати Истраживања здравља становника 
Републике Србије у 2006. години су публиковани у електронској верзији у PDF формату и 
доступни на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.sr.gov.
yu) и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (www.batut.org.yu).
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K E Y  F I N D I N G S



This publication presents the key fi ndings of the 2006 Health Survey of the Republic of Serbia that 
the Ministry of Health conducted with fi nancial and professional support of the World Bank, the 
World Health Organization Regional Offi ce for Europe – Country Offi ce Serbia and the Institute of 
Public Health of Serbia „Dr Milan Jovanović Batut“. Fortunately, the 2000 Health Survey of the 
Republic of Serbia published immediately before the democratic changes in October of the same 
year pursued practically the same methodology, so that the results of that study provide a solid 
foundation to evaluate the effects of the Ministry of Health’s work on the reform, development of the 
health care system and health protection and promotion of the Serbian population.

Health surveys, conducted periodically, provide precious data on social and economic health de-
terminants, health status based on self-assessment of individuals, lifestyles, functional abilities, use 
of health care services and expenditures associated with health care. These data enable evaluation 
of policies and programs in the period between two surveys, identifi cation of priority problems and 
implementation of pertinent measures and activities for health promotion and health care of the 
population, monitoring of the health status and epidemiological trends of diseases, formulation of 
health policy objectives and defi ning the health system development strategy. They are also indis-
pensable for balancing the increasing health care needs with available resources in order to provide 
effi cient and quality health care for longer life and better quality of life of the people.

Important success in reduction of the prevalence of smoking among adults and adolescents, higher 
level of information on risk factors and level of responsibility for own health, more frequent use of 
services in the public sector and higher satisfaction of users with the services rendered resulting 
from the fi ndings of the health survey suggest responsible attitude of the Ministry of Health to the 
citizens and Government in management of the public resources earmarked for the development of 
the health care system of the Republic of Serbia. 

Minister of Health 
Professor Tomica Milosavljević, MD, PhD
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The 2006 National Health Survey for the population 
of Serbia (without data on Kosovo and Metohija) was 
carried out by the Ministry of Health of the Republic 
of Serbia with fi nancial and professional support of the 
World Bank – the “Serbia Health Project”, the World 
Health Organization Regional Offi ce for Europe 
– Country Offi ce Serbia and the Institute of Public 
Health of Serbia “Dr Milan Jovanović Batut”. The 
study was the follow up of the baseline study conducted 
in 2000 under the title “Health Status, Health Needs 
and Utilization of Health Care of the Population of 
Serbia” by the Institute of Public Health of Serbia 
“Dr Milan Jovanović Batut” in collaboration with the 
network of public health institutes and primary health 
care centers, with technical and fi nancial support of 
the World Health Organization and UNICEF.

The primary objectives of the survey 
were:
1. To evaluate health, identify the main health 
problems, health needs, use of health services 
and patient satisfaction with the health care, in a 
representative sample of the Serbian population over 
7 years of age, on the national level and at the level 
of six geographical regions: Vojvodina, Belgrade, 
Western Serbia, Central Serbia, Eastern Serbia and 
Southeastern Serbia, as well as at the level of urban 
and non-urban settlements;
2. To investigate differences in the health status, 
exposure to risk factors and the use of health services in 
relation to demographic characteristics of the respective 
populations, social and economic status, geographical 
region and type of settlements in which they live;

 3. To identify changes in the health status indicators, 
distribution of risk factors in the population, use of 
health services and patient satisfaction with health 
care in the period from 2000 to 2006.  
  
Implementation of the survey

A stratifi ed two-stage sample of the population of the 
Republic of Serbia was used in the survey. The sample 
was selected to provide statistically reliable estimates 
of the health indicators at the national level and at 
the levels of six geographical regions. The following 
information was collected: on characteristics of families 
and households; demographic and socio-economic 
characteristics of responders, health self-assessment, 
mental health characteristics, characteristics of social 
interactions, ability to perform activities of daily 
living, characteristics of behavioral habits, diseases 
and injuries, health check-ups and early diagnosis of 
diseases, use of health services and patient satisfaction 
with health care, “out-of-pocket” payment for health 
care and objective health status. 
The information on the health of the population of 
the Republic of Serbia was obtained from interviews, 
anthropometric and blood pressure measurements. 
Five questionnaires were used to collect the data: 
household questionnaire, questionnaire for adults 
aged 20+ years, and questionnaire for children and 
adolescents aged 7-19 years (face to face), self-
administered questionnaire for adults aged 20+ years, 
and self-administered questionnaire for children and 
adolescents aged 12-19 years. 

INTRODUCTION
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Response rate

Out of 7,673 households selected for the sample, 
7,119 were actually living at the address and 6,156 
were interviewed. 
The household response rate was 86.5%. In the 
households there were 15,563 adults aged 20+ years, 
of which 14,522 were interviewed yielding a 93.3% 
response rate. Out of 2,921 children aged 7 to 19 
years, 2,721 were surveyed yielding a 93.2% response 
rate. The response rate in the self-administered 
questionnaire was 70.3% for adults and 77.0% for 
children and adolescents aged 12-19 years. The overall 
adult and children (aged 12-19) response rates were 
80.7% and 80.6%, respectively. 

Presentation of results

This publication presents the key fi ndings of the 
study by gender and age of the survey population, 
social-economic characteristics, education, household 
income and Demographic and Health Survey Wealth 
Index (hereafter - wealth index). 
The population distribution was made from the 
lowest to the highest household value of the wealth 
index into fi ve categories (quintiles), where the fi rst 
comprised the poorest and the fi fth the richest sector 
of the population. Also, the results are presented by the 
geographical regions and type of settlement in which 
the population live. The results are compared with the 
fi ndings of the 2000 Health Survey.   

Sampled municipalities
Vojvodina
Belgrade
Eastern Serbia
Central Serbia
Western Serbia
Southeastern Serbia
Kosovo and Metohija

Map 1. Distribution of sample by the geographical regions
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In 2006, the average Serbian household comprised 
3 members, and the most common were the ones 
composed  of  2 members. 

The average apartment area per household member 
was 33.4 m2, with the average number of persons per 
bedroom being 1.6. In 2006, the average square area per 
person in an apartment was increased in comparison 
with 2000 when it was 26.8 m2. 

Living conditions were estimated as poor by 17.3% of 
households, most commonly in Southeastern Serbia 
(23.3%), and other, i.e. non-urban settlements (22.4%), 
and in the group of the poorest households (41.0%).

In 2006, 95.2% of the population of Serbia had running 
water available in the apartment; a signifi cantly lower 
percentage was registered in Southeastern Serbia 

(91.2%), and signifi cantly higher in Belgrade (98.3%). 
A signifi cant increase was recorded in comparison with 
2000 when 91.9% of the households had connection to 
water supply system in the house / apartment.

Sanitation facilities were available in 85.2% of the 
households in Serbia, representing a fall in comparison 
with 2000 when these were available in 89.3% of the 
households. Also, the number of households linked to 
sewerage networks or septic tanks fell from 90.7% in 
2000 to 87.7% in 2006.

In 2006 in Belgrade (96.0%) and Vojvodina (90.8%) a 
signifi cantly higher percentage of the population lived 
in households linked to a sewerage network or septic 
tank, while signifi cantly under-average values were 
recorded in the Western, Eastern and Southeastern 
regions of Serbia (Figure 1).  

Figure 1. Percentage of population living in households linked to the sewerage network or a septic tank, by geographical regions, 
Serbia, 2006

HOUSEHOLD CHARACTERISTICS, 
HOUSEHOLD SOCIAL-ECONOMIC STATUS, 

DRINKING WATER SUPPLY AND 
WASTE DISPOSAL 
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Figure 2. Households that are 4 km or more away from the nearest primary care clinic, by the regions and type of settlement, 
Serbia, 2006

In 40.5% of households in Serbia in 2006 the income 
in the month preceding the survey was suffi cient to 
cover basic outlays (food, personal hygiene, cleaning 
of the apartment, clothing, footwear and utility bills); 
in 32.9% they were suffi cient to cover all expenditures, 
which is a signifi cant improvement in comparison 
with 2000 when the values were 16.8%, and 7.4%, 
respectively. 

In 2006 more than one third (37.0%) of the house-
holds in Serbia described their fi nancial situation 

as poor, which is a signifi cant improvement over 
2000 (40.0%).

In 2006, one in seven households (13,7%) was 4 km or 
more from the nearest primary care clinic. A signifi can-
tly lower percentage of households were 4 km or more 
away from the nearest primary care clinic in Vojvodina 
(4.4%) and Belgrade (8.2%), and urban settlements 
(6.7%), while the percentage was signifi cantly higher 
in Western, Central and Eastern Serbia and non-urban 
settlements (Figure 2).
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Self-assessment of health and 
satisfaction with life

In 2006, 15.7% of adults self-assessed their health as 
very poor or poor; 37.1% as fair, and 47.0% rated it as 
good or very good. A signifi cantly higher number of 
women perceived their health as fair or poor, contrary 
to men who tended to perceive their health as good or 
very good. Noticeably, people older than 55 yrs tended 
to assess their health as poor, while those above the age 
of 65 described it as very poor (Figure 3).    

Although in the 2006 scale of life values (rank 1 
most important, rank 9 least important) the adult 
population of Serbia prioritized health with an average 
rank of 1.5, only one quarter of the adults (24.4%) 
shared the desirable attitude on responsibility for own 
health. Responsibility for own health was recognized 
signifi cantly more commonly by persons aged 20–44, 
groups with secondary or higher educational levels, 
those living in urban settlements, Belgrade and the 
richest by the wealth index (Figure 4).

Injuries

In 2006 in Serbia 8.3% of the adult population suffered 
an injury in the 12 months preceding the survey, which 
is signifi cantly less than the fi gure for 2000 - 10.9%. 
One in eleven men suffered an injury (9.2%), while 
women were less prone to injuries (7.2%), signifi cantly 
less in comparison to the Serbian average. 

Injuries suffered by adults were signifi cantly higher in 
Vojvodina (9.8%), and signifi cantly lower in Western 
Serbia (4.8%).

Prevalence and incidence of chronic 
diseases

In 2006 over a half of the adult population of Serbia 
(55.9%), reported one of the 19 listed chronic diseases. 
The most common disease was elevated blood pressure 
(23.0%); it was followed by rheumatic joint diseases 
(16.8%), elevated blood lipids (7.9%), kidney diseases 
(6.0%) and allergies except for asthma (5.3%) (Figure 5). 

HEALTH STATUS OF ADULT POPULATION

Figure 3. Self-assessment of overall health status of adult population by age, Serbia, 2006
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Figure 4. Adult population sharing the desirable attitude on responsibility for own health, by age groups, Serbia, 2006

    
Figure 5. Adult population with history of any of the listed diseases, Serbia, 2006 
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The population of Belgrade (60.2%) and those with the 
lowest educational level (69.0%) had a signifi cantly 
higher prevalence of all reported diseases as opposed to 
the population with secondary education (47.0%) and 
those rated the richest by the wealth index (52.7%). 

In the 12 months preceding the 2006 survey, some of the 
19 selected diseases were initially diagnosed in 16.3% of 
adults (incidence). 

The most common symptoms or health complaints 
experienced by the adult population of Serbia in 2006 in 
the 4 weeks preceding the survey were pain and insomnia 
(Figure 6).

Prevalence of high blood pressure

In 2006 in Serbia, measurements showed elevated 
systolic (≥140 mmHg) or diastolic (≥90 mmHg) blood 

Elevated blood lipids
7.9%

Kidney diseases  6.0 %

Other diseases  41.0%

Rheumatic
joint disease 16.8%

Allergies 
(except asthma)  5.3% 

Elevated blood 
pressure  23.0%



pressures in 46.5% of adults, or that they took medication 
to reduce blood pressure, i.e. may be described as persons 
with hypertension or potential hypertension (high 
blood pressure). In 2006 the percentage of hypertensive 
population was higher in comparison with 2000, when 
it was 44.5%. In 2006 the average value of the systolic 
pressure in adult population of Serbia was 134.2 mmHg 
(136.3 mmHg in men, vs. 131.9 mmHg in women) and 
systolic pressure 82.0 mmHg (83.4 mmHg in men vs. 
80.5 mmHg in women). 

Hypertension was more common in men (48.9%), 
persons over 45 yrs, those living in Southeastern Serbia 
(49.9%) as well as in those with the lowest education 
level (62.7%), poorest (53.1%) and poorer (49.3%) 
according to the wealth index (Figure 7).

In 2006 antihypertensive medication was used by 
24.1% adults in Serbia. Every other person with 
hypertension and potential hypertension (51.3%) used 
antihypertensive medication, which is signifi cantly 
more than in 2000 (46.5%). In the 4 weeks preceding 

Figure 6. Adult population by the symptoms or health complaints  experienced in the 4 weeks preceding the survey, by gender,  
Serbia, 2006 
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Figure 7.  Adult population of Serbia with hypertension and potential hypertension, by age groups, Serbia, 2006 
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Figure 8. Antihypertensive drug use in the population with hypertension or potential hypertension by age groups, Serbia, 2006 

Figure 9. Antihypertensive drug use in the population with hypertension or potential hypertension by geographical regions and 
average income per household member (in RSD), Serbia, 2006 

the survey 68.2% persons with hypertension were 
regularly medicated, which is signifi cantly more than in 
2000 when only 49.8% did so. The percentage of regular 
medication users was signifi cantly higher in women 
(62.1%), and signifi cantly lower in men (42.5%). 
Also, this percentage increased in the population over 
the age of 55, those living in Southeastern of Serbia 
(59.8%), those with the lower education level (56.9%) 
and those with the household income exceeded RSD 
15,000 per capita (i.e. household member) (56.6%) 
(Figure 8, Figure 9).

Out of the total number of people with hypertension 
in Serbia, 28.4% were aware of the disease; more 
precisely one in three women (30.8%) and one in 
four men (26.3%). The knowledge on the presence of 

elevated blood pressure rose with age and peaked in the 
population over the age of 55. In 2006 of those aware 
of their hypertension, 87.9% received treatment, which 
was a signifi cant improvement over 2000 when only 
81.5% did so.

Nutritional status

In 2006 in Serbia, based on the body mass index (BMI), 
38.3% of the population had optimum weight, one in 
two was overweight (54.5%), subdivided as 18.3% 
obese and 36.2% pre-obese (Figure 10). There were 
also 2.3% of people underweight.
The average body mass index of the adult population of 
Serbia aged 20+ years was 26.7 kg/m2 (27.4 for men vs. 
26.0 for women).
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The highest percentage of obese people was found 
among those with the least education (23.1%), middle 
layer according to the wealth index (20.8%) and the 
populations of Vojvodina (20.5%) and Eastern Serbia 
(21.4%), while the pre-obese status was more prevalent 
in men (42.2%) and the richest group (38.3%). The 
percentage of obese and pre-obese people increased 
with age until 64, whereas in the population of 75+ a 
signifi cant decrease in the percentage of obesity was 
noted (fi gure 11). 

Monitoring and counseling relating to 
risks for chronic non-communicable 
diseases

In 2006, almost every other adult citizen of Serbia 
received advice for change of life style (49.7%), which 
was signifi cantly less than in 2000 (53.3%).  
In the year preceding the survey, more than one third 
of the Serbian population made at least one change in 
health-related attitudes (37.8%). Disease was the most 

Figure 10. Adult population by body mass index categories, Serbia, 2006 

Figure 11. Adults population classifi ed as obese and pre-obese by age groups,  Serbia, 2006 
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Figure 12. Change in lifestyle of adult population in the previous year, Serbia, 2006 

important impetus for change (20.8%) together with 
aspiration to a healthy lifestyle (13.3%) (Figure 12).

Mental health

Based on the results obtained from the psychological 
distress scale (range 0 to 100) indicating the incidence 
of nervousness, despair, sadness, exhaustion and 
tiredness, it was found that these adverse conditions and 
feelings (score ≤58) were present longer over 4 weeks 

preceding the 2006 survey, in over half the population 
(55.8%). These symptoms were signifi cantly more 
common in women, those over the age of 55, in the 
population of Vojvodine, Southeastern Serbia, those 
living in non-urban settlements, as well as among 
the poorest and poorer citizens, measured by the 
wealth index (fi gure 13). Positive states and feelings 
(enthusiasm, serenity, calmness, happiness, energy), 
the prevalence of which was evaluated on the vitality 
scale score (range 0 to 100), were registered as a long-

Figure 13. Adult population with a psychological distress score equal to or below 58 by geographical regions, age groups and 
wealth index, Serbia, 2006 
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term state (score ≥72.5) in the four weeks preceding 
the 2006 survey in only 4.4% of the adult population, 
more frequently among people living in Belgrade, those 
with an household income per member exceeding RSD 
10,000 and those who were classifi ed as the richest by 
the wealth index (Figure 14).

Ability to perform activities of daily 
living

In 2006 in Serbia 83.2% of adults did not have any 
problems in performing everyday activities. The largest 

proportion of the population (between 85% and 95%) 
who managed their everyday activities easily without 
diffi culties from health problems were between 20 and 
54 years of age, after which a sharp fall in the ability to 
perform everyday activities was recorded (Figure 15). 

It is noteworthy that the percentage of people unable to 
perform everyday activities was highest in those with 
the lowest educational level, (72.8%), as well as those 
whose income per household member was below RSD 
4,500 (80.7%), and the group ranked the poorest by the 
wealth index (76.4%).

Figure 15. Adult population experiencing no diffi culties in performing everyday activities for health reasons, by age groups, Serbia, 
2006 

Figure 14. Adult population with a vitality score equal to or over 72.5 by geographical region, Serbia, 2006 
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Hygienic habits

In 2006 in Serbia 73.8% of adults washed their hands 
regularly, which was a signifi cant improvement over 
2000, when only 67.4% did so. The percentage of the 
population taking a regular bath/shower fell from 64.9% 
in 2000 to 56.7% in 2006. The same applied to dental 
hygiene: in 2000 56.7% of the population brushed their 
teeth at least once a day, as compared to only 40.7% in 
2006.  In 2006 the best hygiene indices were recorded 
among adults below the age of 35, women, the urban 
population, citizens of Belgrade and those classifi ed as 
the richest (Figure 16).

Diet

In 2006 three main meals were regularly consumed by 
56.6% of adults in Serbia, which was an improvement in 
comparison with 2000 when only 52.8% had them. More 
than three quarters (77.6%) of the Serbian population had 
a regular breakfast. The oldest, the poorest and those living 
in non-urban settlements had their meals more regularly 
than those that were better off and lived in cities. 

In 2006 over half of the population (57.2%) used 
predominantly white bread, and 14.8% of adults used 
whole grain, rye and similar types of bread.  

Figure 16. Adult population with good hygiene habits, by the wealth index, Serbia, 2006 
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The use of animal lard to prepare meals was reduced in 
2006 (33.8%) in comparison with 2000 (41.0%). Animal 
fats were mostly used to prepare meals in Western Serbia 
(44.5%) and Vojvodina (43,8%), and least in Belgrade 
(14.2%). The use of animal fats was most prevalent 
among the poorest population (58.3%) and poorer 
(44,7%), and it gradually fell with the rise of wealth 
index, so that only 9.0% of the richest used this type of 
fat to prepare their meals (Figure 17). 

In 2006 in Serbia 48.7% of the population ate fi sh less than 
once a week. The population of Belgrade and Vojvodina, 
the richest and those living in urban settlements had fi sh 
in their diet more frequently (Figure 17). 

In 2006 fresh vegetables were eaten daily by 54.8% 
of adults, which was signifi cantly more than in 2000 
when only 42.4% did so. In Vojvodina and Central 
Serbia a signifi cantly lower number of people used 
fresh vegetables in their daily diet (44.0% and 49.3%, 
respectively). Fresh fruits were a part of the every-
day diet of 44.0% of the population. The frequency of 
use of fresh fruits has increased in comparison with 
2000 when it was 34.4%. The population of Western 
Serbia and Belgrade used fresh fruits signifi cantly 
more (51.4% and 51.0%, respectively), compared to 
those living in Central Serbia (35.4%) and Vojvodina 
(40.4%). The richer and richest people used fresh 
fruits and vegetables more often (Figure 18). 

Figure 17. Adult population using fi sh in their diet less than once a week and using animal fats to prepare meals, by the wealth index, 
Serbia, 2006 

Figure 18. Adult population that eat fresh fruits and vegetables daily, by the wealth index, Serbia, 2006 
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In 2006 one in fi ve adults in Serbia (19.9%) never 
thought of the health implications when they chose 
what to eat, which was more than in 2000 (15.4%). 
When selecting their diet, the elderly (75+) appeared 
to think less (25.3%), and so did the population of 
Southeastern Serbia (24.8%) and the poorest part of 
population (28.7%).  

Leisure, exercise and sports

In 2006 two thirds of the population of Serbia 
(67.7%) spent their free time mainly in a sedentary 
way (Figure 19). 

In 2006 the percentage of adults who exercised more 
than 3 times a week intensively, i.e. sweating and 
breathing faster, reached 25.5% which was signifi cantly 
more than in 2000 when only 13.7% did so. 

In 2006, one third of the employed population in Serbia 
(31.1%) had a sedentary type of work: one quarter of 
men (25.4%) and two fi fths of women (40.6%). The 
percentage of employees with a sedentary type of work 
was signifi cantly increased in comparison with 2000 
when it was only 25.2%. The number is the highest 
among the richest (49.7%) and tends to fall with the 
wealth index, reaching the lowest value with the 
poorest, i.e. only 12.0%. 

Behavior in traffi c

In 2006, more than four fi fths of drivers (83.0%) in 
Serbia used a safety belt while driving, which was 
signifi cantly more than in 2000 (31.4%). In the 18–34 
age group, practically all drivers have occasionally 
driven under the infl uence of alcohol (97.7%), exceeded 
the speed limit (88.9%) and used their mobile phone 
while driving (82.9%). 
In 2006 the percentage of the adult population, based on 
their own admission, that behaved recklessly, crossing 
streets at undesignated areas (no zebra), or at red traffi c 
light was 6.5%, peaking in Belgrade at 8.4%.

Knowledge of health risks

In 2006 the percentage of the adult population in 
Serbia who were not aware of a single health risk in 
their environment was 1.9%, which was signifi cantly 
less than in 2000 when it reached 5.0%. Health risks 
associated with ultraviolet radiation was recognized by 
28.1% of the population, most in Vojvodina (37.6%), 
those aged 20–44 (33.2%) and the richest (36.0%). 
Violence as a health risk was identifi ed by 23.8% 
adults in 2006 which was signifi cantly less than in 
2000 when 26.6% identifi ed it. Violence and crime 
were recognized mostly as health risks by the richest 
(40.2%) and urban populations (32.4%). 

Figure 19. Adult population who spend their free time in an active manner, by intensity of the exercise, Serbia, 2006 
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Smoking      
       
In 2006 in Serbia 33.6% of the population were 
smokers (regular or occasional), suggesting a 
reduction of the smoking rate by 6.9% in comparison 
with 2000. Although the reduced number of smokers 
was higher among men, the habit was still more 
prevalent among them (38.1%) than among women 
(29.9%) (Figure 20). 

In 2006 in Serbia 27.7% of adults, or almost one in 
four women (23.7%) together with one in three men 
(32.5%) smoked on a daily basis. In Vojvodina the 
number of smokers was signifi cantly higher, both the 

overall number (37.5%) and in the group of those 
that smoked every day (30.7%) (Figure 21). The 
same applied to urban settlements where the number of 
smokers was higher than in other types of settlements.

In 2006, out of the total number of people that smoked 
daily, 66.8% smoked more than 20 cigarettes a day, 
while the history of smoking of those that smoked 
every day was 18.8 years on the average.

In 2006 almost two thirds of the population of Serbia 
(61.7%) was exposed to tobacco smoke at home 
and 44.9% were exposed to tobacco smoke at work, 
signifi cantly more in Vojvodina and Western Serbia.

Figure 20. Smoking prevalence among adults, by gender, Serbia

Figure 21. Adult population – regular (daily) smokers by the type of settlement and geographical regions, Serbia, 2006 
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In 2006 57.5% of the population of Serbia was aware 
of the noxious effects of smoking, i.e. tobacco smoke, 
which was an outstanding improvement over 2000, 
when only 34.6% knew that. 

Alcohol consumption

In 2006 in Serbia 40.3% of the population drank alcohol 
(occasionally or daily), where the number of non-
consumers of alcohol increased by 5% in comparison 
with 2000. The 3.4% of the adult population of Serbia 
drank alcohol on a daily basis. Most commonly they 
drank strong spirits, which are followed by beer and 
wine. The greatest percentage of regular alcohol 
consumers is recorded in the age group of the elderly 
(75+ yrs), in Eastern Serbia and among the poorest 
(Figure 22). 

In 2006 in Serbia the average number of weekly 
alcoholic drinks amounted to 6.4 which was 
signifi cantly less than in 2000 when it was 8.3. On the 
average, men drank four times more than women (8.5 
vs. 2.0 drinks per week). 

In 2006 somewhat less than 3% of women were 
classifi ed as being at medium risk (daily consumption 
of more than 20gr ethanol) for the development 
of chronic illnesses resulting from excessive 

consumption of alcohol. Conversely, 8.7% of men 
were classifi ed in the same group (daily consumption 
of more than 40gr ethanol). 

The percentage of adults who drink over 50gr ethanol 
daily is an indicator of heavy drinking. In 2006 the 
group at high risk for development of chronic illnesses 
resulting from excessive use of alcohol comprised 
3.9% of adult population of Serbia. In Eastern Serbia a 
higher percentage of population belonged to this group 
(7.6%) and the same was recorded in the group of the 
poorest (6.1%).

Use of psychoactive substances  

In 2006 in Serbia 35.6% of adult population were 
familiar with the effects of psychoactive substances 
(they knew that cannabis, ecstasy, cocaine, LSD, 
heroin and crack were always harmful), which is 7% 
more than in 2000.  A signifi cantly lower percentage of 
adults familiar with the effects of psychoactive drugs 
was recorded in Eastern (24.0%) and Southeastern 
Serbia (26.3%), as well as in populations living in non-
urban settlements (29.5%) (Figure 23). 

Also, the percent of properly informed people on the 
effects of psychoactive substances was lower among 
the poor and uneducated groups (Figure 24). 

Figure 22. Adults using alcohol on a daily basis, by age groups, Serbia, 2006 
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The questions relating to the use of certain psychoactive 
substances were associated with very low response rate, 
substantiating the impression that in this area specially 
designed studies should be conducted.  

Sexual behavior

In the course of the 12 months preceding the 2006 
survey, 7.6% adults in the population of Serbia had 
sexual relations with a non-regular partner (defi ned as 
a partner to whom they are neither married nor living 

with). Men and the population in the age group 20 to 
34 years had signifi cantly more sexual relations with 
non-regular partners (12.4% and 16.3%, respectively); 
a signifi cantly lower percentage of sexual relations 
with non-regular partners was recorded in women 
(3.6%) (Figure 25). The average number of casual 
partners was 2.4. 

Out of the total population of Serbia who had sexual 
relations with non-regular partners in the 12 months 
preceding the 2006 survey, only 51.6% used a condom 

Figure 23. Adults familiar with effects of psychoactive substances by the type of settlement and geographical regions, Serbia, 2006 

Figure 24. Adults familiar with effects of psychoactive substances by educational level, Serbia,  2006 
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for the latest intercourse. The use of condom for 
intercourse with non-regular partners was more 
prevalent in the population aged 20 to 34 (66.1%) 
and among those classifi ed as rich (63.4%), and less 
so among the population in the 45+ ages group and 
the poor (39.3%) (Figure 26). 
In 2006 out of the total number of women of 
childbearing age with a steady partner 37.3% used 
proper birth control (contraceptive pill, intra uterine 
device, local chemicals, condom, diaphragm), while 
36.9% used unreliable methods of birth control 
(unfertile days, interrupted coitus). 

HIV/AIDS   

In 2006 in Serbia 90.5% were aware of HIV and 
AIDS, signifi cantly more in urban settlements 
(93.9%) than in the others (87.1%). The level of 
information about HIV and AIDS was the highest 
in Belgrade (94.8%), and signifi cantly lower in 
Western (87.7%) and Southeastern Serbia (87.9%). 

In 2006 somewhat more than a third of the population 
of Serbia (37.9%) knew where they could get tested 
for HIV. Knowledge of the testing site was more 

Figure 25. Adults having had sexual relations with non-regular partners in the 12 months preceding the survey, by age group and 
gender, Serbia, 2006 

Figure 26. Adults using a condom with non-regular partners, by the age groups, Serbia, 2006 
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prevalent in women (40.1%) and less in men (35.1%). 
In Serbia 4.2% of adults have been tested for HIV.

Less knowledge in relation to prevention of HIV 
infection, and more prejudices against the infected 
persons were registered in Western Serbia, the 
population of non-urban settlements, the poor and 
uneducated groups. Nevertheless, in Serbia in 2006, 
in comparison with 2000 the increased tolerance, i.e. 
lack of prejudices against HIV infected people was 
registered in 35-45 age-group, from 13.7% to 18.9%. 

In 2006 Central Serbia registered the sharpest rise in 
the number of people in this age group that were free 
of prejudices (no discrimination), 29.2%.

In 2006 somewhat more than one fi fth of the young 
(20.3%) in Serbia aged 15 to 24 had suffi cient 
knowledge on HIV and AIDS, i.e. identifi ed correctly 
ways to prevent sexual transmission and at the same 
time denied misconceptions relating to transmission  
of HIV, their number having trebled in comparison 
with 2000 (7.3%). 
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According to the 2006 survey, the average age of 
women in Serbia at their fi rst visit to a gynecologist 
was 21.3 years, while 6.3% have never visited a 
gynecologist. The percentage of those that have 
never been to a gynecologist was signifi cantly 
higher in Southeastern Serbia (9.1%), in non-urban 
settlements (7.9%), the poorest households (12.4%) 
and those with the lowest education level (8.4%) 
(Figure 27). 

In the year that preceded the 2006 survey 45.8% of 
women of child-bearing age visited a gynecologist, 
which was substantially less than in 2000 when 
49.8% of them did so. The average number of visits 
of women of child-bearing age using gynecological 
care was 2.6. The most common reasons for visits 
to a gynecologist were check-ups (45.4%), followed 

by pregnancy (30.2%) and complaints (18.8%). 
One in eight women in Serbia aged 15–24 years was 
pregnant (15.9%). Out of these 3.9% terminated 
the last pregnancy intentionally. The percentage 
of women aged 15–24 years that were pregnant 
was signifi cantly higher in the poorest households 
(30.7%) and non-urban settlements (23.3%). 

Out of the total number of women in Serbia who gave 
birth in the year preceding the 2006 survey 77.4% 
received a home visit from a health worker in the fi rst 
post-delivery week, which was signifi cantly more 
than in 2000 when only 45.6% received such visit.

The 2006 survey in Serbia has shown that one in 
three women (34.1%) performs a self-examination 
of the breast once a month, while one in ten of those 

Figure 27. Women above the age of 20 who have never visited a gynecologist, by the geographical region and type of settlement, 
Serbia, 2006 
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in the 40–69 age group (10.4%) had a mammography 
in three years preceding the study. The percentage 
of women in the 40–69 age group who had a 
mammography was signifi cantly higher in Belgrade 
(16.6%) and in urban settlements (13.2%) than in 
non-urban settlements (6.8%).

In Serbia 30.5% women over the age of 20 had 
a Papanicolaou smear (for detection of cervical 
cancer) in the three years preceding the 2006 study, 
while 2.0% of women had the test done within an 
organized preventive screening, signifi cantly more 
in Eastern Serbia (5.2%).  
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USE OF HEALTH SERVICES
– ADULT POPULATION

Primary Health Care (PHC) 

In 2006 every other citizen of Serbia (50.6%), had 
their own GP or occupational medicine specialist, 
which was signifi cantly more than in 2000 (43.4%). 

In the year preceding the 2006 survey, over half of 
the population visited a GP (54.2%) which was on 
the 2000 level. Specialist services of primary health 
care centers were used by 29.7% of the population, 
signifi cantly less than in 2000 when 31.9% of adults 
visited specialists. In 2006 users of the abovementio-
ned forms of health care visited their GP 5.6 times 
and a doctor in the specialist services 3.3 times. These 
services were used mostly in Southeastern and Eastern 
Serbia. The use of health care services in 2006 linked 
with the average number of visits per user remained 
at the same level as it was in 2000. 

The percentage of adults who waited for diagnostic 
examinations in the primary health care services for 
over a month was 5.0% in 2006 which was more than 
in 2000 when it was 3.8%. The population of Eastern 
Serbia waited for these examinations signifi cantly 
less than the average of Serbian population (2.8%) 
(Figure 28). 

The percentage of adults waiting for specialist 
examinations over a month was longer in 2006 
(6.4%) than in 2000 (4.4%). Signifi cantly fewer 
inhabitants of Central (3.8%) and Southeastern 
Serbia (2.8%) waited for specialist examinations in 
PHC for over a month. 

In 2006 less than a third of the Serbian population 
(30.7%) using specialist health care procured 
medication and medical consumables to provide 

Figure 28. Adults who waited for diagnostic examination in primary health centers (PHC) over a month, by geographical regions, 
Serbia, 2006 
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for their health care. The population of Vojvodina 
procured medication and medical consumables 
signifi cantly more frequently (41.4%) than the 
population of Belgrade (24.8%) and Western Serbia 
(20.1%) (Figure 29).  

In 2006 in Serbia payment of health care services 
was the main reason for 3.0% of the population not 
to use health care, which was signifi cantly less than 
in 2000 when the corresponding percentage was 
4.2%. Signifi cantly more of the poorest (8.1%), 
those living in the Western (4.2%) and Southeastern 
Serbia (4.4%) did not use the health care services 
because of such payments. 

Dental health care

In 2006 34.8% of the population of Serbia had their 
own dentist, the number being the lowest among the 
poorest (14.3%), and the highest among the richest, 
(60.4%). The percentage of population visiting their 
dentist in the year preceding the 2006 survey (30.7%) 
was signifi cantly lower than in 2000 (36.8%). For 
15.1% of the Serbian population, the main reason for 
a visit to the dentist in 2006 was a check-up of dental 
health, which was a signifi cantly higher percentage 
than in 2000, i.e. 8.6% (Figure 30). The population 
of Belgrade was most regular in their dental check-up 
visits (21.9%).

Figure 29. Adult population that procured medication and medical consumables upon request, by the geographical regions, Serbia, 
2006 

Figure 30. Adult population whose main reason for a visit to a dentist was dental check-up, by geographical regions, Serbia, 2006 
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In 2006 in Serbia 8.5% of adult population had all 
of their teeth, 9.3% were edentulous, while a quarter 
of the population (26.6%) did not have more than 10 
teeth. The number of missing teeth increased with age, 
the lowest number of missing teeth was present among 
the population below 55 years of age, and the highest 
number among those above the age of 55 (Figure 31).

Private practice

In 2006 a lower percentage of the population of Serbia 
used the private practice services (19.4%) than in 2000 

(23.9%).  These services were used signifi cantly more 
by those in the 20-34 yr age group (24.5%), women 
(23.4%), and particularly those living in Belgrade 
(29.5%) as well as the richest (31.8%) (Figure 32). 
Among the population of Serbia the most common 
reasons for opting for private practice included 
absence of waiting (66.5%), higher quality work 
(51.9%) and attitude/kindness (37.0%). 

In 2006 absence of waiting was the most common 
reason  for resorting  to  private practice –a  substantially 
higher percentage than in 2000. The percentage of the 

Figure 32. Adult population using the private practice health services by the geographical regions, Serbia, 2006 

Figure 31. Missing teeth in adult population, by the age groups, Serbia, 2006 
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population of Serbia that resorted to private practice 
for the better quality of their services and attitude did 
not change in comparison to 2000 (Figure 33).

Hospital health care

In 2006 in Serbia 6.6% of adult population received 
hospital care in the year preceding the survey. 
The population receiving in-patient care had 1.3 
hospitalizations on the average, which was comparable 
with the data in 2000 (1.7). The population over 
the age of 65 used these services more. Almost 
three quarters of all users (74.0%) was referred and 
admitted immediately, while 2.7% waited for over 
a month, signifi cantly less in Central and Eastern 
Serbia. In 2006 the percentage of the population in 
Serbia waiting for hospitalization for over a month 
was the same as in 2000.

Use of medication

In 2006 in Serbia 29.1% of adult population used 
self-medication. Women resorted to self-medication 
more than men (33.5% and 25.1%, respectively). The 
population aged 55+ and those living in Belgrade 

tended to do this more (40.7%), than those living 
in Western (18.6%) and Central Serbia (23.1%). 
Analgesics (26.0%), vitamins and minerals (14.8%), 
antibiotics, and drugs for specifi c diseases (9.4%) were 
most commonly used in this manner. In comparison 
with 2000 the percentage of self-medication was 
reduced by 7.3% in 2006.

However, in comparison with 2000 the percentage of 
population using anti-cholesterol drugs in the week 
preceding the 2006 survey was signifi cantly increased: 
from 2.6% to 4.3%. The same applied to vitamins and 
minerals, from 12.0% to 16.6% (Figure 34). 

In 2006 54.2% of the population of Serbia who used 
medication obtained them mostly by prescription, 
which was signifi cantly more than in 2000 when the 
corresponding percentage was 39.4%. The poorest 
used prescriptions the most (63.2%). 44.3% of 
the population most commonly bought the drugs, 
signifi cantly more by those that were classifi ed as 
the richer (47.9%) and richest (57.4%) by the wealth 
index (Figure 35). In comparison with 2000 the share 
of population buying their medication in 2006 was 
reduced by 12.8%. Also, the percentage of those 

Figure 33. Adult population by the most common reasons for resorting to private practice, Serbia

% population

39.6

49.4

51.9

0 10 20 30 40 60 7050

66.5

51.9

37.0

Absence of waiting

Quality work

Attidude/kindness Year 2000

Year 2006

35

KEY FINDINGS



who did not take medication because of the price was 
reduced from 1.2% in 2000 to 0.2% in 2006.

Patient satisfaction with health care

In 2006 in Serbia a high percentage of health care users 
were satisfi ed with their GP (78.6%) and the hospital 
care in general (72.8%). The level of satisfaction was 
signifi cantly improved from 2000 when 73.9% were 
satisfi ed with their GP and 60.4% with hospital care. 

The population aged 65 to 74 led in their satisfaction 
with their GP (83.8%), together with those in Central 
(88.4%) and Southeastern Serbia (86.2%). The level 
of satisfaction was the lowest among the population 
of Belgrade (71.7%), 20-34 yr age group (72.5%) and 
the richest (74.9%). The share of those satisfi ed with 
hospital care has signifi cantly increased, from 20.9% 
in 2000 to 33.2% in 2006, while the satisfaction with 
health care workers in hospitals (63.2%) remained 
the same as in 2000.  

Figure 34.  Use of drugs in the adult population of Serbia 

*not studied

Figure 35. Most common ways of obtaining drugs in the adult population by the wealth index, Serbia, 2006 
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In 2006 in Serbia 41.4% of the population were satisfi -
ed with overall health services. The percentage was 
highest among women (44.9%), those over 55 yrs of 

age, living in Central Serbia (49.4%), and it was lowest 
among the men, population of Vojvodina (36.0%) and 
those defi ned as the richest (38.3%) (Figure 36). 

Figure 36. Satisfaction of adult population with their GP, hospital care and overall health services, Serbia
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HEALTH CARE 
PAYMENTS

In the 12 months preceding the 2006 survey in Serbia, 
44.1% of the total population had expenditures for 
health care, almost a half of women (48.0%) and two 
fi fths of men (40.5%), as well as over 70.0% of the 
population over 65 yrs of age (Figure 37). By the 
geographical regions, the population in Southeastern 
Serbia covered most of the expenses “out of pocket” 

(50.5%). Those in Central (34.9%) and Western Serbia 
(35.5%) did so the least.

The average total annual amount of “out of pocket” 
payments for health care was RSD 14,696.7 per capita. 
Over two fi fths of the health care payments are for 
medication (Figure 38).

Figure 38. Share of certain types of expenditures in the total health care expenditures, Serbia, 2006 

Figure 37. Population paying health care “out of pocket” by age groups, Serbia, 2006 
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HEALTH STATUS OF CHILDREN AND 
ADOLESCENTS AGED 7–19 YEARS

Self assessment of health and satisfaction  
with  life  

In 2006, almost all children and adolescents in Serbia 
(92.3%) defi ned their health as good or very good 
(Figure 39). 
Relatively few considered themselves obese (7.5%) or 
underweight (14.0%). Only one third of children and 
adolescents (31.7%) evaluated their level of exercise 
as good, 20.9% described it as average, and 3.9% 
described it as poor or very poor. The young from 
Central (21.3%) and Southeastern Serbia (24.3%) 
defi ned their level of physical exercise as very good 
signifi cantly less than the young in Belgrade (49.2%). 
Children and adolescents from the poorest households 
were prone to defi ne their level of physical activity 
positively much less (22.5%). 

Correct, i.e. desirable attitude on responsibility for 
one’s own health was reported by only a quarter of 
the population of children and adolescents in Serbia 
(25.3%) (Figure 40). Nevertheless, health was on the 
top of their list of life values. The average satisfaction 
with life of the young (1-10 scale) reached 8.2 in 
2006, which was an increase in comparison with the 
signifi cantly lower rank of 6.4 recorded in 2000.  The 
young were mostly dissatisfi ed with lack of money 
(33.5%) – signifi cantly more so in Southeastern 
Serbia (45.8%) and those from the poorest households 
(51.2%).

Blood pressure

The average value of the measured systolic blood 
and diastolic pressures in children and adolescents 

Figure 39. Self-assessment of general health status of children and adolescents aged 7–19 years, Serbia, 2006 
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Figure 40. Children and adolescents aged 7–19 sharing the desirable attitude on responsibility for own health, by the geographical 
regions, Serbia, 2006

in Serbia in 2006 were 111.3 mmHg and 69.3 
mmHg, respectively. No signifi cant differences were 
identifi ed by gender, age, geographical regions and 
social-economic status for either of the parameters. 
The obtained values were comparable with those 
recorded in 2000: where the average systolic and 
diastolic pressures were 111.1mmHg and 70,9 mmHg, 
respectively.

Nutritional status

In 2006 two thirds of children and adolescents aged 7–
19 in Serbia had a healthy weight (67.7%) (Figure 41). 
Almost one fi fth of the young (18.0%) were moderately 
obese, i.e. under the risk of overweight (11.6%) and 
obese, i.e. overweight (6.4%) which is an increase in 
comparison with 2000 when there were 8.2% and 4.4% 
of moderately obese and obese, respectively. Among 
children aged 7 to 11 in 2006 there were signifi cantly 
more obese (9.8%) in comparison with the total 
population of the young. In 2006 there were 6.2% of 

underweight children, which was an improvement in 
comparison with 2000 (8.4%).   

Information and counseling relating 
to risks of chronic non-communicable 
diseases

In 2006 almost a half of children and adolescents aged 
7 to 19 in Serbia (47.9%) were advised to change 
their lifestyle. The young in Central Serbia received 
advice to change the lifestyle less commonly (39.1%) 
then their Belgrade counterparts (54.7%). Advice 
to change the lifestyle was given by a physician or a 
health worker only to 9.0% of the young. In the course 
of 12 months preceding the survey only one third of 
the young (34.6%) changed their behavior health-wise, 
signifi cantly less so among the children and adolescents 
in non-urban areas (29.0%) and central Serbia (26.2%). 
The most common reasons for the change of lifestyle 
health-wise included healthier life, improved looks and 
prevention of diseases (Figure 42).

Vojvodiina

Bellgrade

West ern

SerbiaCent ral

East ern Serbia

Southeast ern Serbia

% children and adolescents

25.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

21.1

43.9

15.3

16.0

22.5

28.3

Serbia

40

NATIONAL HEALTH SURVEY SERBIA



Figure 41. Children and adolescents aged 7-19 by the nutritional status, Serbia, 2006

The young population usually received health information 
from parents (75.1%) and media messages (53.3%). The 
13.5% of children and adolescents participated in some 
form of health promotion activities.  Evaluating three 
leading causes of disease in the population, most of the 
young recognized smoking (62.6%), diffi cult living 
conditions (39.4%) and stress (38.7%).

Mental health

In 2006 almost one fi fth of children and adolescents 
(18.0%) experienced tension and stress in the month 
preceding the survey. The number of children with 
these symptoms was signifi cantly lower (7.0%) 

in comparison to the 15-19 yr age group (30.5%). 
Referring to emotional problems, 16.5% of the young 
confi rmed having them in the month preceding the 
survey, again signifi cantly less in the younger group, 
aged 7 to 11 yrs (8.8%), than in the older group 
(23.3%). Importantly, in 2006 the percentage of the 
young experiencing tension and stress, as well as 
emotional problems was reduced in comparison with 
2000 (22.1%, and 24.7%, respectively).

Based on the score of the psychological distress scale 
(0 to 100) suggesting the frequency of nervousness, 
depression, sadness, exhaustion and tiredness, in 
the 4 weeks preceding the survey these negative 

Figure 42. Change of attitude to health, children and adolescents aged 7–19, Serbia, 2006 
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Figure 43. The psychological distress scale for children and adolescents aged 15–19 and the population over the age of 15, Serbia, 
2006 

feelings and emotions were present (score ≤ 58) in 
almost every other citizen of Serbia above the age of 
15 (54.6%) and one in three adolescents aged 15–19 
(34.0%) (Figure 43). 

The long-term presence of psychological distress in 
the population over the age of 15 was also suggested 
by the average score on the psychological distress 
scale, which reached 55.2 in 2006. Among the young 
aged 15 to 19 the value of the score was signifi cantly 
higher, i.e. 61.0 suggesting that the negative states and 
emotions were present less in this population.

Positive states and emotions (enthusiasm, serenity, 
calmness, happiness, energy) whose frequency in the 
four weeks preceding the 2006 survey was estimated 
on the basis of the vitality scale (0 to 100) score have 
been registered as a long-term state (score ≥ 72,5) 
only in 2.1% percent of the Serbian population over 
the age of 15 and in 6.4% adolescents aged 15–19 
years (Figure 44). 
Short-term presence of positive states and feelings 
(score 62.5) in these population groups are suggested 
by the average score values of 45.0 in those aged 15+, 
and 54.9 in the young aged 15 to 19.

Figure 44. The vitality scale in children and adolescents aged 15–19 and the population over the age of 15, Serbia, 200
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Hygienic habits

Hygienic habits in children aged 7–19 years in Serbia 
have changed signifi cantly in 2006 as compared to 
2000.  In 2006 75.7%  children and adolescents regula-
rly washed their hands, which was an improvement  
over 2000 (63.8%). This was most regularly practiced 
by children and adolescents in Western and Southea-
stern Serbia, by adolescents aged 15–19 (80.6%) 
and the young classifi ed as the richest by the wealth 
index (80.8%) (Figure 45). In 2006, however, regular 
bathing or showering and tooth brushing was reduced 
in comparison with 2000. Children and adolescents 
in Vojvodina, those aged 15 – 19, and those classifi ed 
as the richest pursued hygienic habits most regularly, 
while only one third of the poorest had a shower or a 
bath more than three times a week.  

In 2006 56.7% of children and adolescents brushed 
their teeth more than once a day. The girls led (66.8%), 
followed by children and adolescents aged 15 to 19 
(66.3%) and the richest, while the lowest percentage 
was recorded among the poorest (32.3%) (Figure 45). 

Diet

In 2006 in Serbia 87.3% of children and adolescents 
aged 7 to 19 had breakfast every day, while 74.4% had 
three meals a day every day, which was comparable 
to the results obtained in 2000. In 2006, however, 
signifi cantly fewer young people had at least one glass 
of milk or dairy products (57.3%) in comparison with 
2000 (62.0%). Over a half of children and adolescents 
(51.6%) ate fresh fruits every day.

LIFESTYLE, KNOWLEDGE AND ATTITUDES 
TO HEALTH IN CHILDREN AND 

ADOLESCENTS AGED 7–19 YEARS

Figure 45. Children and adolescents aged 7-19 who maintain their hygiene regularly, by the wealth index, Serbia, 2006 
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In 2006 about a half of the young (48.9%) had fresh 
vegetables in their daily diet, which was signifi cantly 
more than in 2000 (46.3%). In Serbia over half of 
children and adolescents aged 7 to 19 (52.8%) ate fi sh 
less than once a week.

In 2006 the percentage of children and adolescents who 
never think of their health when they chose what to eat 
was 36.7 % - a signifi cant improvement in comparison 
with 2000 when it was only 22.0%.

Leisure, exercise and sports

Children and adolescents in Serbia used their free time 
mostly to watch TV, CDs or video cassettes (73.3%) 
or listen to music (61.9%). In relation to 2000 there 
was a signifi cant increase in the percentage of those 
who watch TV, CDs or video cassettes (from 58.8% to 
73.3%), play computer games (from 9.7% to 28.2%) 
and listen to music (from 38.3% to 61.9%). 

In 2006 in the age group 7–14 years 45.7%, and in the 
age group 15–19 years 46.0% of the population spent 
at least 2 hours a week in strenuous physical exercise, 
out of school. The percentages were signifi cantly 
higher for boys. The percentage of children spending 
at least 2 hours a week in strenuous physical exercise 
increased with the wealth index. 

Also, 8.0% of children and adolescents had less than 7 
hours of sleep on weekdays, which remained the same 
as in 2000. In the population of secondary school age 
as many as 16.2% of the children had less than 7 hours 
of sleep during weekdays.

Behavior in traffi c

Over 70% of children and adolescents aged 7–19 
in Serbia used car seat belts when driving or sitting 
in the front seat. Of those that used rollerblades or 
skateboards, 86.5%, did not use protective helmet on a 
regular basis. The same applies to 96.5% of the bicycle 
riders and 66.3% of motor bikers. 

When participating in traffi c as pedestrians 8.7% of the 
young admitted to crossing the street beyond the zebra 
crossing or when there was a red light.  
 
Awareness of health risks 

In 2006 in Serbia 19.4% children and adolescents aged 
7–19 recognized ultraviolet radiation as a health risk. 
This awareness was greatest in the 15-19 yr age group 
(25.9%), among the richest (25.0%) and children and 
adolescents in urban settlements (22.5%). In 2006 
19.7% of the young recognized violence as a health 
risk, as compared to 27.5% recorded in 2000.

One fi fth of the young (20.5%) were not satisfi ed 
with the level of hygiene in their schools in 2006. 
The young in Belgrade were dissatisfi ed most 
(32.8%). In 2006 safety and opportunity for recreation 
at school were evaluated as poor by 10.9%, and 
16.0% of schoolchildren, respectively, which was an 
improvement over the corresponding data for 2000. 
(13.8% and 19.8%, respectively).

Smoking   

The prevalence of smoking among the young in Serbia 
aged 15–19 was 15.5% in 2006 The total number of 
smokers was reduced by 7.4% in comparison with 
2000, more in girls (by 8.4%) than boys (by 6.4%) 
(Figure 46). Signifi cantly lower smoking prevalence 
was found among the young in Eastern Serbia (5,9%).

In 2006 in Serbia one in ten adolescents aged 15–19 
smoked (10.0%), while 4.2% of the young in Serbia 
smoked more than 20 cigarettes a day. 

In 2006 70.8% of the young were exposed to tobacco 
smoke at home, which was 14.3% less than in 2000. 
On the other hand, the fi nding that 16.0% of the young 
were exposed to tobacco smoke indoors for more than 
5 hours a day is a reason for serious concern, together 
with the fact that 89.3% of the young stated that at least 
one person in their immediate social environment was 
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a smoker. Out of the total number of smokers aged 15–
19 in Serbia, 34.6% wanted to quit in 2006.  Half of 
the young of that age (50.5%) did not have a desirable 
attitude to smoking. Both of the indicators were similar 
in 2006 and 2000.

Alcohol consumption

In 2006 in Serbia 33.6% of the young aged 15–19 
used alcohol (Figure 47). The percentage of those that 

were not consuming alcohol was signifi cantly higher 
in Vojvodina (76.1%). The 2006 survey has found that 
14.6 years was the average age of fi rst exposure to 
alcohol in the group of 15–19 olds, where the average 
amount of weekly intake among those who use alcohol 
amounted to 4.7 drinks. 

The habit of getting drunk at least once a month was 
reported by 5.5% of the young people in Serbia in 
2006. This habit was signifi cantly more common in 

Figure 46. Smoking prevalence among the young aged 15-19, by gender, Serbia

 
Figure 47. Alcohol consumption by the young aged 15-19 years, Serbia, 2006 
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Figure 48. Place of initial exposure to a psychoactive substance among the young aged 15–19 years, Serbia, 2006  

boys (9.1%) than in girls (1.9%) aged 15–19. One in 
four children in Serbia (25.5%) aged 12–19 has been 
drunk at least once, almost one in three boys (31.8%) 
and one in fi ve girls (19.5%). This phenomenon was 
signifi cantly more common in children and adolescents 
living in households with incomes exceeding RSD 
15,000 per household member (29.6%). 

One third of children and adolescents in Serbia aged 
12–19 know a person using alcohol in their immediate 
social circle. As many as 60.2% did not have desirable 
attitude to alcohol consumption. Sale of alcoholic 
beverages in public places in Serbia was still a problem 
in 2006. i.e. 10.5% of children and adolescents below 
the age of 18  purchased alcohol in supermarkets, cafes, 
restaurants, etc.

Use of psychoactive substances       

In 2006 35.0% of the young in Serbia aged 15–19 were 
aware of the effects of psychoactive substance use (they 
knew that cannabis, ecstasy, cocaine, LSD, heroin and 
crack were always harmful). Out of the total number 
of the young, 15.2% stated that drugs had been offered 
to them, while 21.5% stated that some of their friends 
used drugs.

In Serbia 6.9% of the young aged 15–19 tried 
psychoactive substances. A signifi cantly higher 
percentage of those who tried drugs was recorded in 
households with income in the excess of RSD 15,000 
per household member (22.7%).

The 2006 survey in Serbia suggest that the young aged 
15–19 tend to try psychoactive substances (for the fi rst 
time) between the ages of 13 and 17. The places most 
commonly given as where they take it for the fi rst time 
are a party, discothèque or cafe (35.4%), home, own or 
friend’s (32.1%). Almost one in ten tried a psychoactive 
substance at school fi rst (Figure 48). 

In Serbia 32.0% of the young aged 15–19 in 2006 did 
not have desirable attitude to psychoactive substances.

Sexual behavior and awareness of HIV 
and AIDS 

According to the 2006 survey 29.0% of the young 
in Serbia aged 15–19 have already become sexually 
active. The number is signifi cantly higher for boys 
(36.3%), than for girls (21.8%). In comparison with 
2000 an increase of 10.4% was recorded in the sexually 
active compared with 2006. 
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A signifi cantly higher percentage of sexual activity 
was recorded in Belgrade (38.5%), and the young 
living in households with income in the excess of RSD 
15,000 per household member (51.5%).  The young in 
Serbia aged 15–19 have their fi rst sexual intercourse 
at the age of 16, where love for the partner (44.6%) 
and curiosity (19.9%) are the most commonly offered 
reasons for doing so (Figure 49).

Out of the total number of the young aged 15-19 who 
had sex with casual partners in the year preceding 
the 2006 study, 78.4% used condom at the latest 
intercourse. The average number of casual partners in 
this population was 2.6. 

One third of the young in Serbia (33.6%) aged 15–19 
who were sexually active in the 12 months preceding 
the survey used unreliable methods of birth control 
(unfertile days, interrupted coitus).

In 2006  90.4% of the young aged 15–19 were aware 
of  HIV and corresponding disease, i.e. AIDS. 

In 2006, 17.8% of the young had suffi cient knowledge 
on HIV/AIDS so that they were able to identify ways of 
prevention of sexual transmission and at the same time 
recognized misconceptions related to HIV transmission 
which was an 11.1% improvement over 2000 . 

Figure 49. Reasons for the fi rst sexual intercourse among the young aged 15–19 years, Serbia, 2006 
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Almost all children and adolescents aged 7–19 years in 
Serbia (89.9%) could easily discuss their problems with 
their mothers. 71.9% of the young could communicate 
with the fathers, as well (Figure 50). Younger children 
had better communications with both mother (93.9%) 
and father (79.4%) than the older ones. In 2006 the 
percentage of children who found it easy to discuss 
their problems with both mother (89.9%) and father 
(71.9%) was increased in comparison with 2000 
(88.3% and 66.5%, respectively). 3.7% of the young 
did not have a person to rely on.

Less than a half of children and adolescents aged 7–19 
had a favorable opinion of school (46.9%). Children 
aged 7 to 11 years had signifi cantly better perception 
of school (59.1%), while children aged 12 to 14 
years (40.4%) and 15 to 19 years (37.3%) had a good 
perception of school to a much lower degree. Relating 
to geographical regions in Serbia, perception of school 
increased from developed towards lesser developed 
regions. In Belgrade a signifi cantly lower percentage of 
the young (37,9%) had a good attitude to school, while 
in Central (55.7%) and Southeastern Serbia (56.1%) 
the percentage of the young with a good perception of 
school was higher.

RELATIONS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS AGED 
7-19 WITH PARENTS AND ATTITUDE TO SCHOOL

Figure 50. Ease of communication between parents and children and adolescents aged 7–19 years, Serbia, 2006
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USE OF HEALTH SERVICES – CHILDREN AND 
ADOLESCENTS AGED 7-19 YEARS

Primary health care services

In 2006 almost every other child in Serbia (45.6%) 
had their own GP or pediatrician, which was an 
improvement over 2000 by 11.9%.  The groups of 
the poorest and poorer children and adolescents had 
their own physician in a signifi cantly lower percentage 
(31.8% and 38.5%), contrary to the group of the richest 
children and adolescents (60.8%) (Figure 51). 

In the course of the year preceding the 2006 survey, 
60.4% population of the young visited their GP or 
pediatrician, which was on the same level as in 2000. 

Children and adolescents in Belgrade visited their GP 
or pediatrician signifi cantly more often (77.1%), than 
the children in Central (51.4%), Western (50.3%), and 
Eastern (48.1%) Serbia. 

The percent of children and adolescents aged 7–19 
years in Serbia who had never used health services, 
their GP or pediatrician, fell signifi cantly from 6.6% in 
2000 to 2.0% in 2006.

Dental health care

In Serbia in 2006 every other child, i.e. 53.5% had their 
own dentist, which was signifi cantly more than in 2000 
(42.6%). In Belgrade the percentage of the young with 
their own dentist (76.9%) was signifi cantly higher than 
in other parts of the country.

In comparison to 2000 the number of children and 
adolescents who visited their dentist in the year 
preceding the 2006 survey was also increased (58.9% 
vs. 63.7%). A positive trend was also noted in the 
percentage of children and adolescents who have 

Figure 51. Children and adolescents aged 7-19 years who have their own GP or pediatrician, by the wealth index, Serbia, 2006

% children and adolescents

Poorest

Poorer

Serbia

Midlle class

Richer

Richest

45.6

31.8

38.5

46.4

48.7

60.8

0 10 20 30 40 50 60 70

49

KEY FINDINGS



  
Figure 52. Children and adolescents aged 7-19 years having their dentist, and visits to the dentist, Serbia
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never visited a dentist (8.5% in 2000 vs. 3.2% in 2006) 
(Figure 52). The poorest children and adolescents also 
used the dental health care to the lowest degree. Only 
34.3% had their dentist, and 46.8% visited him/her in 
the year preceding the survey.

Hospital care

In Serbia 3.9% children and adolescents aged 7–19 
were hospitalized in the year preceding the 2006 
survey, i.e. 1.1% less than in 2000. 

Children and adolescents using hospital care did that 
1.5 times on the average, which was comparable with 
the 2000 data. No signifi cant changes were noted in 
any of the parameters of hospital care of children and 
adolescents. 

Use of medication

In Serbia in 2006 one in 12 children resorted to self-
medication (8.7%). Boys and adolescents used self-
medication signifi cantly less (6.2%).  Self-medication 
without prior consultation with physicians was 
signifi cantly more common in the 15-19 years age 
group (15.6%), than in the younger, 7-11 age group 
(2.7%). In Serbia the young usually used analgesics 
for self-medication (6.5%). They were followed 
by vitamins and minerals (5.9%), herbal medicinal 
products (3.0%) and antibiotics (2.7%) (Figure 53). 
In comparison with 2000 no signifi cant changes were 
identifi ed in the percentages of the young that resort to 
self-medication, except in the case of herbal medicinal 
products, where a rising trend was seen (3.0% in 2006 
vs. 1.3% in 2000).
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Reproductive health of femele adolescents

In Serbia 17.9% girls aged 15–19 used gynecological 
health care in the year preceding the 2006 survey. On 
the average, they visited a gynecologist at the age 
of 16.5 years. A signifi cantly lower number of girls 

visiting gynecologists was noted in Vojvodina (6.3%).
In 2006 the most common reason for a visit to the 
gynecologist was a check up in 60.4%, followed by 
complaints (17.1%) and pregnancy (8.0%). Birth 
control was the reason for a visit to gynecologist for 
3.4% of adolescent girls (Figure 54).

Figure 54. Most common reasons for visit to a gynecologists, girls aged  15–19 yrs, Serbia, 2006 
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Figure 53. Self medication with analgesics, vitamins and minerals, and antibiotics in the population of children and adolescents 
aged 7-19 years, by the age groups, Serbia, 2006 
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CONCLUSIONS

1.  Almost a half of the adult population and about 
ninety percent of children and adolescents perceived 
their overall health as good and very good. One in six 
adults defi ned their health as poor or very poor. Only 
one quarter of adult population as well as one quarter 
of the total number of children and adolescents have 
a desirable attitude to responsibility for their own 
health. 

2.  Almost every other adult had at least one of the 
chronic diseases (elevated blood pressure, rheumatic 
articular diseases, elevated blood lipids, etc.).The 
proportion of adults with high blood pressure has 
increased reaching 46.5% in 2006.

3.   With regard to nutritional status, in 2006 the body 
mass index (BMI) showed that 38.3% of the population 
weighed within normal values, while every other 
person was overweight (54.5%) i.e. 18.3% were obese 
and 36.2% pre-obese. 2.3% were underweight. No 
changes in weight categories of adults have been noted 
in the period 2000–2006. In comparison with 2000 the 
number of underweight children has been reduced, but 
the numbers of moderately obese and obese children 
have increased. 

4.  Relating to hygienic habits of both adults and 
children, a signifi cant improvement was achieved in 
regular hand washing, but the percentages of those 
that took regular baths or showers and maintained oral 
hygiene were reduced. 

5.   Two thirds of adults spent their free time passively, 
in sedentary activities, and almost one third of the 
working population had a sedentary type of work. In 
comparison with 2000 the number of children and 
adolescents pursuing sedentary activities in their free 
time has increased: they watched TV, CDs or video 
cassettes, played computer games or listened to music.

6.   Risky behavior in traffi c was particularly marked in 
drivers aged 18–34 years, where almost all confessed to 
having driven under the infl uence of alcohol, exceeding 
the speed limit and using a mobile phone while driving. 
A large number of children and adolescents participated 
in traffi c on their rollerblades or skateboards, bicycles 
or motorbikes without protective gear.  

7.   The smoking prevalence in the adult population was 
reduced in comparison to 2000: 40.5% vs. 33.6%, as 
well as in the young aged 15–19 from 22.9% to 15.5%. 
Smoking was more prevalent in men (38.1%) than in 
women (29.9%), in boys (18.0%) than in girls (13.0%). 
In 2006 a signifi cant improvement was achieved in 
awareness of adverse consequences of smoking, i.e. 
tobacco smoke:  57.5% of adults as compared to 34.6% 
in 2000. The percentage of the young that do not have 
a desirable attitude to smoking remains high – 50.5%, 
i.e. unchanged since 2000. 

8.  One third of the young aged 15–19 drank alcohol, 
and 5.5% of the young had the habit of getting drunk 
at least once a month. Sale of alcoholic beverages at 
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public  places is still present, i.e. 10.5% of children and 
adolescents bought  alcohol in supermarkets, cafes, 
restaurants, etc. 

9.  Out of the total number of adults who had sex with 
non-regular partners, only somewhat above one half 
used a condom at the latest sexual intercourse with a non-
regular partner. Over one fi fth of the young aged 15 to 19 
years had suffi cient knowledge on HIV/AIDS, which 
is a three-fold improvement over 2000. A signifi cant 
improvement was also achieved in the percentage of 
women who went for regular gynecological check-
ups, as well as in increased coverage by post-delivery 
home visits by health workers. 

10.  Half of adult population had their own GPs, and 
about half of children and adolescents had their own 
pediatrician and dentist, which was an improvement 
over 2000 for both categories of population. The level 

of use of general practice and pediatricians remained 
at the 2000 level. The use of specialist services and 
dental services in primary health care centers by adult 
population has been reduced, while the use of dental 
services by children has increased. Satisfaction with 
services provided by GPs and hospital services has 
increased in comparison with 2000. 

11.   In 2006 the percentage of users of private practice 
services was reduced in comparison with 2000.

12.   In 2006 54.2% of adult population obtained their 
medication on prescription mainly, which was more 
than in 2000 (39.4%). 

13.  The average annual amount of the total “out of 
pocket” expenses for health care per capita totaled 
RSD 14,696.7. Over two fi fths of the sum accounted 
for purchase of medications.

The integral version of the Final Report and Key Findings of the National Health Survey, Serbia 2006 
have been published in e-format as PDF documents. They are accessible at the websites of the Ministry 
of Health of the Republic of Serbia (www.zdravlje.sr.gov.yu) and the Institute of Public Health of Serbia 
„Dr Milan Jovanović Batut“ (www.batut.org.yu).
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