ГРАђАНИ СРБИЈЕ, ПРЕМА РЕЗУЛТАТИМА П0ПИСА СТАНОВНИШТВА, ЖИВЕ У ТРИ МИЛИ0НА СТАН0ВА

ТР0ЈЕ П0Д ЈЕДАН КР0В
Број сшанова у односу на 2002. већи за 275.400, иросек 72 квадраша

ПРОСЕЧАН

стан у Србији има нешто више
од 72 квадрата и деле

три становника. Популација Републике, која броји 7,2
милиона грађана, станује у
га

нешто више од три милиона
стамбених јединица.

Празни

Повремено

се користе

За посао
Да грађани Србије живе у
релативном комфору показали су јуче објављени резултати пописа становништва који
се тичу стамбене крвне слике
државе. Пребројавање кућа у
држави открило је и да грађевинци током последње деце-

педантно изброЈали да се за
стално становање користи
тачно три милиона, док је нешто више од 200.000 кућа и

срединама, где је просечна
квадратура 77,3 квадратна метра, која је у градовима за четири квадрата мања. Највећу
квадратуру имају куће и станови у Браничевској области,
али и већем делу Војводине
простиру се на 80 квадрата.
Најтешње је, са друге сгране,
у Златиборској, Нишавској и
Пиротској обласги где је просечна квадратура око 65 квадрата. Ништа боље није ни у
главном граду, где се просечан
стан просгире на 66 квадрата.

-

ИАКО се наши грађани башкаре у 72 квадрата просечног сгана, Србија
је у друштву држава чији сгановници живе у најскромнијим објекгима. Највеће "гајбе" у региону имају Словенци, где је просечна квадартура готово 80 квадрата. За њима је Мађарска где је просечан сган од
77, и Бугарска са 73 квадратна метра. Највећа тескоба је у Црној Гори,
где је просечан апартман површине тек 71/4 квадрата.
станова откључано тек привремено. За обављање различитих делатности користи се

5.563 пословних просторија
које нису преуређене у стан
реч је углавном о бившим

17.000 "гајби". Број привре-

локалима,
продавницама,
фабрикама... Од свих станова чак четвртина се не користи за становање. Пребројавање кућа и зграда показао је
и да готово сваки пети стан

мено коришћених станова је
непромењен у односу на 2002.
годину, а све више "апартмана" има улогу пословног про-

стора. У седишта предузећа и
радионице током последње
деценије претворено је 7.000
станова
у односу на 2002.
двоструко више.
Пописом су обухваћени
само завршени станови
об-

-

-

-

НАЈВЕЋЕ градитељско чудо у Србији током последње деценије догодило се у Чајетини. Ова златиборска општина забележила је повећање
броја сганова за чак 44,1 посго. Слична ситуација је и у Новом Саду,
где је број сгамбених зграда повећан за 37,6 посго. У самом врху општина у земљи по бујању зграда је и Врњачка Бања (31,2 посго). У
овом друштву су и две београдске општине Звездара и Раковица, где
је данас за трећину више сганова него што их је било 2002. године.
Најмање се зидало у Трговишту, Житорађи, Куршумлији, Тополи и Ражњу, где је пописано и до 12 одсго сганова мање него на прошлом попису. Овај пад се објашњава великим бројем сгарих напуштених кућа

-

које су између два пописа несгале са лица земље.

-

та. Комфор је већи у сеоскоим

-

ЦРН0Г0РЦИЖИВЕУТЕСК0БИ

НДЈВИШЕСЕЗИДДУЧДЈЕТИНИ

није нису седели скрштених
руку број станова у Републици у односу на 2002. годину
повећан је за 275.400, што чини нешто мање од 10 посто.
Од укупног броја стамбених једница статистичари су

7.635 смештаЈа, насељених из
нужде шлепова, вагона, шатора или приколица.
Грађани Србије живе и у
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Станови-укупно
Трајно настањени
Повремено коришћени

3.231. 931
3.012.923
201.519

Остале стамбене јединице
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Просторије настањене из
нужде
Колективне стамбене
јединице
зврји празан, а да у остатку

из Републичког завода за статистику. Пописано је 702 колективне стамбене једнице,
што обухвата хотеле, установе, избегличке смештаје... Пописивачи су евидентирали и

борави привремено или се
користе за друге намене.
Да становници Србије не
воле тескобу сведочи просечна површина стамбеног простора у држави од 72 квадра-
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јашњава Снежана Лакчевић,
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2.956.516
2.743.996
201.045

..

Данашња

станова.

2011.

делатности

ВНе

љених

2002.

Коришћенизаобављање

П0СЛ

Највише општина налази се на
средини скале, где су станови
између 70 и 80 квадрата.
Да грађевински бум, започет одмах после Другог светског рата, још не јењава показује пораст броја трајно насе-
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бројка од три милиона кровова, неупоредиво је већа од
скромних 1,9 милиона пребројаних 1971. Порастјеза-

бележен и на пописима 1981.
и 1991, када је евидентирано
2,5 милиона станова.И Р. Др.
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