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HIPOTEZA 1.

Prosječni izdatak na

višednevnim

privatnim

putovanjima u

Hrvatskoj ne ovisi o

mjesecu odlaska na

putovanje.

HIPOTEZA 3.

Prosječan izdatak po

višednevnom

privatnom putovanju

viši je u zemljama

Europske unije nego u

zemljama bivše

Jugoslavije.

HIPOTEZA 2.

Prosječni izdatak po

višednevnom

privatnom

putovanju najviši je

kod skijanja. 

METODE 
I 

ALATI

 

ZADATAK

Analizirati podatke istraživanja Turistička
aktivnost stanovništva Republike Hrvatske u

2019. godini. Jedinica promatranja za podatke o
broju višednevnih putovanja i njihovim

obilježjima jest putovanje stanovnika Hrvatske u
dobi od 15 i više godina.

CILJ

Proučiti potrošačke navike ispitanika
s obzirom na:

- mjesec odlaska na putovanje
- glavni razlog odlaska na putovanje
- zemlju odredišta u inozemstvu χ² test

relativne frekvencije
izrada dijagrama



 

Prosječni izdatak na višednevnim privatnim putovanjima u Hrvatskoj ne ovisi o

mjesecu odlaska na putovanje.
01

Mjesec odlaska na
putovanje

Višednevna privatna
putovanja u

Hrvatskoj

Siječanj

Izdaci  u Hrvatskoj
Prosječni izdatak  u

Hrvatskoj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj

Srpanj

Kolovoz

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

108.236

120.381

201.090

164.188

194.696

481.394

576.643

678.858

234.159

154.546

169.686

213.732

674.090.043

422.881.854

490.491.055

587.483.568

518.742.370

1.003.639.236

1.413.612.446

1.494.688.176

524.450.466

738.648.735

549.114.254

763.880.285

1.153,40

896,57

910,72

845,91

984,68

1.341,88

1.800,11

1.649,87

1.060,35

899,28

954,21

1.102,29

Tablica2.: Izdaci na višednevnim privatnim putovanjimau Hrvatskoj s obzirom na mjesec odlaska na putovanje

Granična vrijednost hi-kvadrat testa za 11 stupnjeva slobode i razinu
značajnosti od 5%iznosi 19,675. Izračunata vrijednost hi-kvadrat testa od

1104,318 veća je od 19,675 pa se nulta hipoteza odbacuje u korist
alternativne.

Primjena χ² testa
HO: Prosječni izdatak na višednevnim privatnim putovanjima u Hrvatskoj ne ovisi o

mjesecu odlaska na putovanje.
H1: Prosječni izdatak na višednevnim privatnim putovanjima u Hrvatskoj ovisi o

mjesecu odlaska na putovanje.



 

Prosječni izdatak na višednevnim privatnim putovanjima u Hrvatskoj ne ovisi o

mjesecu odlaska na putovanje.
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Grafikon 1.: Prosječni izdaci na višednevnim privatnim putovanjima u Hrvatskoj 
s obzirom na mjesec odlaska na putovanje
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Hipoteza se odbacuje.
Prosječni izdatak na

višednevnim privatnim
putovanjima u

Hrvatskoj ovisi o
mjesecu odlaska na

putovanje.

ANALIZA

Prosječni izdatak na
višednevnim privatnim

putovanjima u Hrvatskoj
najviši je u srpnju 2019.

godine i iznosi 1.800,11kn.



 

Prosječni izdatak po višednevnom privatnom putovanju najviši je

kod skijanja. 

02

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Odmor na moru (kupanje i sunčanje) 

Sportske aktivnosti 

Rekreacijske aktivnosti 

Wellness' i zdravstveni programi 

Posjet rodbini ili prijateljima 

Razgledavanje grada, kultura, zabava 

Posjet događanjima, manifestacijama, festivalima 

Uživanje u jelu i piću, gastronomija, enologija 

Kupovina 

Edukacija, učenje (neprofesionalno) 

Vjerski razlozi 

Skijanje 

Ostali razlozi 

Iz grafikona je vidljivo kako prosječni izdatak po putovanju
varira ovisno o glavnom motivu putovanja. Najmanji prosječni
izdatak ostvaruju ispitanici kojima je glavni motiv odlaska na
višednevno privatno putovanje posjet rodbini ili prijateljima,
dok najviši izdatak ostvaruju ispitanici koji idu u kupovinu.

Grafikon 2.: Prosječni izdaci na višednevnim privatnim putovanjima u Hrvatskoj s obzirom na glavni razlog putovanja

Hipoteza se odbacuje.
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Prosječni izdatak ovisno o
glavnom razlogu po

višednevnom privatnom
putovanju najviši je kod

odlazaka u kupovinu.

ANALIZA



 

Prosječan izdatak po višednevnom privatnom putovanju viši je u

zemljama Europske unije nego u zemljama bivše Jugoslavije.
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Iz grafikona 3. je vidljivo kako veći udio
ispitanika putuje u zemlje Europske unije.
Usporedbom grafikona 4. i 5. vidljivo je da
ispitanici ostvaruju najviši prosječni izdatak

po višednevnom putovanju u zemljama
Europske unije. Prosječni izdatak po
višednevnom privatnom putovanju u

zemljama Europske unije iznosi 3.056,00kn,
dok za zemlje biše Jugoslavije iznosi

1.394,00kn.

Grafikon 3.: Udio višednevnih privatnih
putovanja prema regiji

53,51%
zemlje EU

46,49%
zemlje
bivše

Jugoslavije

Grafikon 4.: Prosječni izdatak po višednevnom privatnom
putovanju u zemlje Europske unije

Grafikon 5.: Prosječni izdatak po višednevnom privatnom
putovanju u zemlje bivše Jugoslavije

Hipoteza se prihvaća.

Prosječan izdatak po
višednevnom privatnom

putovanju viši je u zemljama
Europske unije nego u

zemljama bivše Jugoslavije.

ANALIZA
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