
Просечон стан у
Нишу 65,5 квадрата

Према Попису станов-
ништва, домаћинстава и ста-
нова 201 1 . укупан број станова
повећан је за 9, 3 одсто у од-
носу на Попис из 2002 године.
У Региону Јужне и Источне Ср-
бије пописано је 685.830 ста-
нова, од тога је 74 одсто на-
сељених. У Нишавском округу
се број станова, који се ко-
ристизасталностановање, по-
већаоза16,8одсто.

Највећи пораст забе-
лежен је у општинама Чаје-
тина (44, 1 одсто), Нови Сад
(37, 6), Звездара (35), Врња-
чка Бања (31, 2) и Раковица
(30, 5). У 39 општина број ста-
нова опао је од 0, 1 до 5 одсто.
Највећи пад забележен је у
општинама Трговиште (12, 1),
Житорађа (8, 3), Куршумлија
(8, 1), Топола (7, 1), и Ражањ

(6,8).
У нашој земљи пописан је

укупно 3.231 .931 стан. Поред
тога, пописано је 13.198 стам-
бених јединица које не одгова-
рају дефиницији стана, али су
се у време Пописа користиле
за стално становање, као и
702 колективне стамбене једи-
нице. Од укупног броја стано-
ва, 93, 2 одсто станова чине
станови за стално становање,
док се преосталих 6, 8 одсто
користи повремено, за одмор
и рекреацију или у време се-
зонских радова. Број станова
за стално становање повећан
је за 9, 8 одсто у односу на
претходни попис. Обухваћени
су настањени и ненастањени
станови. Према међународ-
ним препорукама, наста-

њеним се сматрају станови
који су у време пописа ко-
ришћени као станови за
стално становање најмање
једног лица. Укупно је наста-
њено 2 423 208 станова, или
80,4одсто.

Посматрано према регио-
нима, највише настањенихста-
нова налази се у Региону Вој-
водине, тачније 677 559. Нај-
већи број ненастањених ста-
нова (174 889) је у Региону Ју-
жне и Источне Србије. У том
региону више од четвртине
станова је привремено нена-
стањено или напуштено.

У Републици Србији про-
сечан стан има површину 72, 3
квадратна метра. У градским
насељима, где је већина ста-
нова у зградама са три и више
станова, просечна површина

Је нешто мања и износи 68, 9,
док су у осталим насељима,
где су претежно зграде с јед-
ним или два стана, пописани
станови са просечном површи-
ном 77, 3 квадратна метра.
Просечна површина стана у
Нишавској области је 65, 5 ква-
дратнихметара.

Попис 2011. године није
спроведен на територији АП
Косово и Метохија, док је у
општинама Прешево и Бујано-
вац и делимично у Општини
Медвеђа забележен смањен
обухват јединица пописа због
бојкота од стране већине при-
падника албанске нацио-
налнезаједнице.
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Више (вишак) станова тамо где су општине развијеније


