РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
ОБЈАВИО РЕЗУЛТАТЕ ПОПИСА 2011. ГОДИНЕ
0 СТАНОВНИШТВУ СРБИЈЕ ПРЕМА ШКОЛ
СКОЈ СПРЕМИ

Преко милион
Срба има
само основно
образовање

Највећи број становника Србије старијих
од 1 5 година има завршену средњу
школу, 48,93 одсто
Са високим образовањем је 10,59 одсто
становништва, показују резултати

пописа из 201 1 . године

У периоду између два последња пописа од 2002. до
201 1 . године смањен је број
лица без школске спреме и
лица нижег образовног ни-

воа, са непотпуним основ-

ним образовањем и основним образовањем, у укупном становништву старости
15 и више година, докје удео
лица са средњим, вишим и

високим образовањем повећан, резултати су пописа
становништва 201 1 . године
које је Републички завод за
статистику јуче објавио у
књизи "Школскаспрема, писменост и компјутерска пис-

меност".

Од укупног броја становника у Србији по попису
из 201 1 . године које је ста-

рије од 15 година, 6.161.584
без школске спреме је
1 64.884 л ица или 2, 68 одсто,
док непотпуно основно образовање има 677.499 лица
или 11 одсто. Основнообразовање има 1.279.116 лица,
што је 20, 76 одсто. Највише
становника Србије је са завршеном средњом школом.
Таквих особа је 3.015.092
или 48, 93 одсто. Вишу
школу је завршило 348.335
лица што је 5, 65 одсто, а факултете имају 652.234 лица
или10,59одсто.
Пет општина са највећим учешћем лица без
школске спреме и лицаса непотпуним основним образовањем су: Ражањ 37, 92 одсто, ОсечинаЗб, 98одсто, Гаџин Хан 35, 85 одсто, Рековац 35, 14 одсто и Црна

Трава34, 84 одсто, докје највеће учешће лица са вишим
и високим образовањем у
општинама Врачар 52, 34 одсто, Стари град 50, 20 одсто,
Савски венац 46, 62 одсто,
Нови Београд 40, 61 одсто и
нишка градска општина Медијана са 34, 73 одсто ста-

новништва са завшеном
вишом или високом школом.
У периоду између два последња пописа укупан број
неписмених лица смањен је
за 45, 28 одсто. Посматрано
по полу, 82, 1 одсто неписменихлицасужене.
У Попису 201 1 . први пут
су прикупљени подаци о

"компјутерској" писмености,
односно подаци о томе да ли
лице зна да врши обраду

текста, израђује табеле,

шаље и прима електронску
пошту, као и да ли зна да користиинтернет.
У Републици Србији 49
одсто лица старости 15 и
више година зна да обавља
неку од наведених активности на рачунару. Посматрано по полу, међу компјутерски писменим лицима
учешће мушкараца и жена је
готово изједначено 50, 4
одсто мушкараца и 49, 65
жена је компјутерски писме-

но, докје међу компјутерски

неписменим лицима веће
учешће жена, 54 одсто, него
мушкараца46одсто.
Попис 2011. спроведен
је у периоду од 1 . до 15. октобра 201 1 . године у складу
са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова. Попис је финансијски
подржан од стране Европске уније, која је партиципирала у укупним трошковима
сабОодсто.
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