РЕЗУЛТАТИ ПОПИСА

Чачак има 2.000
становника мање
Између два пописа становништва Чачак Је изгубио око 2.000 становника, коначни су подаци Релубличког завода за статистику који су објављени у пу-

бликациЈИ Национална припадност. Према коначним
резултатима пописа из 2011. године, у Чачку живи
тачно 115.337 становника. У ову бројку је ушло и
1.864 суграђана који живе у иностранству. Према попису становништва из 2002. године у граду на Морави живело је тачно 1 17.072 становника.
Од 115.337 пописаних, на градском подручју живи
73.331 становник, а у осталим насељима 42.006 суграђана. Када је полна подела у питању, у Чачку живи 55.995 мушкараца, док жена има више, укупно
59.342.
У Чачку се 1 10.337 пописаних изјаснило као Срби.
Од националности, са већинским народом јошживи и
10 Албанаца, 15 Бошњака, 18 Бугара, 2 Буњевца. 2
Влаха, 17 Горанаца, 1 17 Југословена, 23 Мађара, 112
Македонаца, 26 Муслимана, 10 Немаца. Неколико
стотина суграђана није желело да се изјасни којој националности припада, али је било и духовитих одговора као што су штрумпфови, вилењаци, ванземаљци, џедаји....
Укупан број домаћинстава у Чачку је 38.749, а укупан број станова је 51 .441 .
У Републичком заводу за статистику објашњавају
да је домаћинство свака породична или друга заједница лица која заједно станују и заједнички троше
своје приходе за подмиривање основних животних
потреба (становање, исхрана и др.). Домаћинством
се сматра и свако лице које живи само, а које није
члан неког другог домаћинства (тзв. самачко домаћинство), као и тзв. колективно домаћинство.
У Моравичком округу, према коначним резултатима пописа, укупан број становника износи 212.603.
Од тог броја 206.303 су Срби. У округу живе 32 Албанца, 23 Бошњака, 24 Бугара, 3 Буњевца, 3 Влаха,
27 Горанаца, 1 69 Југословена, 39 Мађара, 1 83 Македонаца, 52 Муслимана и 16 Немаца.
Горњи Милановац према коначним резултатима
пописа има 44.406 становника, Ивањица 31 .963 и Лучани 20.897 становника.
ч. н.

