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Србија има 7.186.862
становника
гепуолички завод за статистику
је резултате пописа
становништва, домаћинства и станова у Србији, који показују да у
1.458 насеља, или 31 одсто, на територији Војводине и централне
Србије прошле године није рођено
ниједно дете. Резултати показују
да је просечна старост становништва Србије 42,2 године, што је
две године старије него током прошлог пописа, 2002. године.
Главни руководилац пописа
Снежана Лакчевнћ изјавила је да
Србија има 7.186.862 становника
и да је учешће жена у становништву 51,3 одсто, а мушкараца
48,7 одсто. По њеним речима, у
односу на попис становника из
2002. године, Србија има 4,15 одсто мање становника, што је попредставио

шкараца 40,9 година - рекла Је
Снежана Лакчевић, и додала да

најмању просечну старост има становништво Тутина, Новог Пазара,
Сјенице, Костолца, Сурчина, Жа-

Житељи старији две године
Шефица Одсека Републичког завода за статистику за попис
Љиљана Ђорђевић рекла је да је становништво Србије старије две године, али је то и већина становника држава Европе.
По њеним речима, од становника Србије су старији Немци,
Аустријанци, Италијани, Грци, док су Словенци и Финци готово исте просечне старости.
следица негативног природног
прираштаја и одласка грађана у
иностранство.
Просечна старост женског
становништва је 43,5 године, а му-

бља и Новог Сада, док највећу има
становништво Црне Траве, Гаџиног Хана и Сврљига. - Просечна
старост становништва које живи у
градским насељима је 41,3 година,

док у насељима живе становници
просечне старости 43,6 године.
Жене су већина у 120 општина
у Србији, а мушкарци у 48, а највећа разлика је у општини Вра-

чар, где је жена 79,26 одсто, док
су Трговишту у огромној већини
мушкарци. У Србији има пет насеља у којима живе само мушкарци, односно два у којима живе само жене. Око 1.000 насеља има
мање од 100 становника, а највећа
коцентрација тих насеља је у региону јужне и источне Србије.
Снежана Лакчевић је рекла да
је просечна старост становника у
београдском и региону Војводине око 41,8 година, у Шумадији и
западној Србији 42,3 године, док
је најстарије становништво јужне и источне Србије.

