
У Србији пописано 3,2 милиона
станова, највише их је у Војводини

У СрбиЈИ Је, на последњем
попису становништва, евиден-
тирано више од 3,2 милиона
станова, 9,3 одсто више него на
претходном. Поред станова, ко-
јих има 3.231.931, пописано је и
13.198 стамбених јединица које

не одговарају дефиницији ста-
на, али су се у време пописа
спроведеног у периоду од 1. до
15. октобра 2011. године кори-
стиле за стално становање, као

и 702 колективне стамбене једи-
нице.

Укупан броЈ сганова пове-
ћан је за 9,3 одсто у односу на по-
пис из 2002. године, а најзначај-
нији пораст забележен је у оп-

штинама ЧаЈетина 44,1 одсто,
Нови Сад 37,6, Звездара 35, Вр-
њачка Бања 31,2 и Раковица 30,5
одсто.

У 39 општина број станова
опао је од 0,1 до 5 одсто. Најве-
ћи пад забележен је у општинама
Трговиште 12,1 одсто, Житорађа
8,3 одсто. Куршумлија 8,1 одсто,
Топола 7,1 одсто, и Ражањ 6,8 од-
сто.

Од укупног броја, 93,2 одсто
чине станови за стално станова-
ње, док се преосталих 6,8 одсто
(219.008 станова) користи повре-
мено, за одмор и рекреацију, као
и у време сезонских радова. Број
станова за стално становање по-

већан је за 9,8 одсто у односу на
попис из 2002. године.

Посматрано према регионима,
пајвише пастањепих стапова па-
лази се у региону Војводине,
677.559, што чини 84 одсто од
укупног броја сганова за стално

становање у том региону. Најве-
ћи број ненастањених станова је
у региону јужне и источне Срби-
је - 174.889 стапова. У том регио-
ну више од четвртине станова је
привремено ненастањено или
напуштено.

Просечан: 72,3 квадратна метра
У Србији просечан стан има површину 72,3 квадратна метра. У

градским насељима. где је већина станова у зградама са три и ви-
ше станова, просечна површина је нешто мања и износи 68,9 кав-
драта, док су у осталим насељима, где су претежно зграде с јед-
ним или два стана, пописани станови са просечном површином
77,3 квадрата.


