ПРОСЕЧНА ПОВРШИНА СТАНА У ЧАЧКУ 67,8 М2

У Чачку напуштено 1.500 станова
Укупно пописана 51.482 стана укупне површине 3.486.479 м2. У градскоЈ зони
пописано је 29.575 станова укупне површине 2.048.300
У Републици Србији пописан је
укупно 3.231 .931 стан, објавио је
Републички завод за статистику,
на основу пописа становништва из
октобра 201 1 . године. Поред станова пописано је 13.198 стамбених
јединица које не одговарају дефиницији стана, али су се у време пописа користиле за стално становање, као и 702 колективне стамбене јединице. Укупан број станова повећан је за 9,3% у односу на
попис 2002. године.
Пописом су били обухваћени
настањени и ненастањени станови. Настањеним се сматрају станови који су у време пописа коришћени као станови за стално становање најмање
једног лица.
Укупно је настањено 2.423.208
станова, или 80,4% станова намењених за стално становање. У Републици Србији просечан стан има
површину 72,3 м2. У градским насељима, где је већина станова у
зградама са три и више станова,
просечна површина је нешто мања

и износи 68,9 м2, док су у осталим

насељима, где су претежно зграде
с једним или два стана, пописани
станови са просечном површином
77,3 м2.
У Чачку су укупно пописана
51.482 стана укупне површине
3.486.479 м2. У градској зони попи-

ОБЈАШЊЕЊЕ ПОПИСА
Као привремено ненастањен стан пописан је стан који је у време пописа био празан због тога што је нов и још неусељен, или је
испражњен ради пресељења, адаптације, поправке и сл. и празан
стан чији власник живи у другом стану ипи у другом месту, а стан
не користи нити га издаје.
У привремено ненастањене станове сврстани суипразни станови ако је цело домаћинство у моменту пописа било дуже од једне
године на раду или боравку у иностранству, као и станови које у целини користе само лица која бораве у месту пописа због рада или
школовања, а чија домаћинства стално станују у другом месту.
Као напуштен стан пописан је стан који се дуже време не користи јер је напуштен, пошто се власник иселио у друго место а стан
није издао, или је власник умро, па наследници нису издали стан
нити га повремено користе као породичну кућу за одмор и рекреа-

цију.
Станове који се користе повремено чине станови који се користе
за одмор и рекреацију и станови који се користе у време сезонских
радова у пољопривреди. Станове који се искључиво користе за
обављање делатности чине станови који нису грађевински преправљени (адаптирани) у пословне просторије и у којима нико не станује, већ се у целини користе за обављање неке делатности.

сано Је 29.575 станова укупне побршине 2.048.300. Од тог броја настањен је 25.031 стан, привремено
је настањена 3.644 стамбених јединица док је 399 напуштено.
На сеоском подручју укупно је
пописано 21 .907 стамбених јединица укупне површине 1.438.179. Од
тог броја настањено је 13.559 станова, привремено је настањено
2.690 док се 1 .095 објеката води
као напуштено.
Од укупног броја стамбених
објеката 4.249 обејаката се користи привремено за рекреацију и
одмор, а највећи број таквихстамбених јединица се води на сеоском
подручју
3.991 . У време сезонских радова на територији целог
града користи се 376 објеката.
У Чачку има 439 обекјакта у којима се обавља искључиво привредна делатност, док се 43 пословна објекта користе за становање. На територији града чак 97
стамбених јединица је настањено
из нужде (шатор, картонско насеље, приколица...). На територији
Чачка постоји 14 колективних
стамбених јединица.
Просечна површина стана у
Чачку 67,8 м2.
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