ШТА ЈЕ ПОКАЗАО ПОПИС ДОМАћИНСТАВА У СРБИЈИ

У стану нас живи мање од троје
У Србији у једном стану у
просеку живи 2,9 лица, а у 98,2
одсто пописаних станова живи
само једно домаћинство, показују подаци из последњег пописа становништа, које је објавио
Републички завод за статистику.
Пописано је укупно 1.136.498
станова у којима живе једно или
два лица, што чини 46,9 одсто
од укупног броја настањених
станова. У 1.103.515, или 45,5
одсто станова, живи од три до
пет лица, док је број станова са
шест и више лица знатно мањи
и износи 183.195, што чини 7,6
одсто од укупног броја станова.
Поредећи с пописом 2002, повећано је учешће станова с једним, два и три лица, док је учешћа станова са четири, пет,
шест и више лица опало у односу на укупан број настањених
станова. Исто тако, повећан је
број станова с једним домаћинством, док су учешћа станова с

два, три и више домаћинстава

опала.

Најзначајније учешће станова
с поједним лицем има ЦрнаТрава, чак 40,7 одсто. Слично је и у
београдским општинама Врачар, Стари град и Савски венац,
где сваки трећи стан има само

по једног станара. Станови с
највећим бројем лица (шест и
више) пописани су у Тутину, 32

одсто од укупног броја пописаних настањених станова, затим
у Новом Пазару, 25,6 одсто и у
Сјеници, 22,9 одсто.
Просечна површина настањених станова по лицу у стану у
Србији је 25,2 квадратна метра.
Највише је станова с просечном
површином по лицу у стану од
десет до 20 квадрата - 671 .666.
Најгушће настањени станови су

у региону Шумадије и западне
Србије, где је просечна површина по лицу 23,8 квадрата. Од
укупног броја станова, који имају просечну површину по лицу
мању од десет квадрата, највише је пописано управо у том региону.
С друге стране, највећа просечна површина по лицу је у Војводини и износи 28,4 квадрата,
а ту је и највећи број пописаних
станова са 60 и више квадрата
по лицу. Најгушће настањени
станови су у општинама Тутин,
Сјеница, Прибој, Нови Пазар и
Трговиште, где више од десет
одсто станова има површину
мању од десет квадратних метара по лицу.
Највише квадрата по лицу
имају станари у општинама Бачки Петровац, Сечањ, Житиште,
Мало Црниће и Кањижа, где сваки четврти стан има просечну
површину по лицу 60 и више квадрата.

