
 
       
 

 
 
 

Саопштење за јавност                           31.01.2013. 

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији 
 

Књига 3: Школска спрема, писменост и компјутерска писменост 
 

Републички завод за статистику у књизи ,,Школска спрема, писменост и компјутерска писменост“  
објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинства и станова 2011. године1) о становништву 
Републике Србије према школској спреми, писмености и компјутерској писмености. 

Попис 2011. спроведен је у периоду од 1. до 15. октобра 2011. године у складу са Законом о попису 
становништва, домаћинстава и станова („Службени гласник РС“, број 104/09 и 24/11). Попис је 
финансијски подржан од стране Европске уније која је  партиципирала у укупним трошковима са 60%. 

Школска спрема 

Под највишом завршеном школом (школском спремом) подразумева се школа чијим је завршавањем 
лице стекло највиши степен образовања. У Попису 2011. питање о школској спреми односило  се  
искључиво на образовање стечено у званичном школском систему, тако да образовање стечено у оквиру 
нестандардних програма (разне врсте курсева) није узето у обзир као одговор на ово питање. 

У периоду између два последња пописа (2002–2011) смањено је учешће лица без школске спреме и 
лица нижег образовног нивоа, тј. лица са непотпуним основним образовањем и основним образовањем у 
укупном становништву старости 15 и више година, док је удео лица са средњим, вишим и високим 
образовањем повећан. 

 

Становништво старо 15 и више година према школској спреми, по пописима 2002. и 2011. 
 

Попис 2002 Попис 2011 
 

укупно % укупно % 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 6321231 100 6161584 100 

Без школске спреме 357552 5,66 164884 2,68 

Непотпуно основно образовање 1022974 16,18 677499 11,00 

Основно образовање 1509462 23,88 1279116 20,76 

Средње образовање 2596348 41,07 3015092 48,93 

Више образовање 285056 4,51 348335 5,65 

Високо образовање 411944 6,52 652234 10,59 

Непознато 137895 2,18 24424 0,40 

Пет општина са највећим учешћем лица без школске спреме и лица са непотпуним основним 
образовањем су: Ражањ (37,92%), Осечина (36,98%), Гаџин Хан (35,85%), Рековац (35,14%) и Црна Трава 
(34,84%), док је највеће учешће лица са вишим и високим образовањем у општинама Врачар (52,34%), 
Стари град (50,20%), Савски венац (46,62%), Нови Београд (40,61%) и Медијана – Ниш (34,73%). 

Писменост 

Према међународним препорукама2) писменим се сматрају ученици основних школа, ученици школа 
вишег ранга од основне, као и лица која се у моменту пописа не школују, али су завршила више од три 
разреда основне школе. Такође, писменим се сматрају и лица без школе и лица која су завршила 1–3 
разреда основне школе и која су се изјаснила да могу да прочитају и да напишу текст у вези са 
свакодневним животом, без обзира на то којим језиком и писмом се служе. 

У периоду између два последња пописа укупан број неписмених лица смањен је за 45,28%. 
Посматрано по полу, 82,1% неписмених лица су жене. 
 
 
1) Попис 2011. године није спроведен на територији АП Косово и Метохија, док је у општинама Прешево и Бујановац забележен 
смањен обухват јединица пописа услед бојкота од стране већине припадника албанске националне заједнице. 

2) Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Census of Population and housing UN, New York and Geneva, 
2006 



 
       
 

 
 
 

Неписмена лица стара 10 и више година према полу, по пописима 2002. и 2011.  
 

2002 2011 

 

свега 

удео у 
становништву 
старом 10 и 
више година 

свега 

удео у 
становништву 
старом 10 и 
више година 

Република Србија 232925 3,45 127463 1,96 

Мушко 35271 1,08 22831 0,72 

Женско 197654 5,66 104632 3,12 
 

Највеће учешће неписмених лица  је у општинама Бојник (9,09%), Црна Трава (7,58%), Гаџин Хан 
(7,28),  Мерошина (6,77%) и Медвеђа (6,29). 

Компјутерска писменост 

У Попису 2011. први пут су прикупљени подаци о „компјутерској“ писмености, односно подаци о  томе 
да ли лице зна да врши обраду текста, израђује табеле, шаље и прима електронску пошту, као и да ли зна 
да користи интернет. 

У Републици Србији 49% лица старости 15 и више година зна да обавља неку од наведених 
активности на рачунару.  

Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености и полу, Попис 2011. 
 

Компјутерски 
писмена лица 

Лица која 
делимично 

познају рад на 
рачунару 

Компјутерски 
неписмена лица 

 

Број 
становника 

укупно % укупно % укупно % 

Република Србија 6161584 2108144 34,21 910586 14,78 3142854 51,01 

Мушко 2971868 1062125 35,74 463780 15,61 1445963 48,65 
Женско 3189716 1046019 32,79 446806 14,01 1696891 53,20 

 

У колони „Компјутерски писмена лица“ приказан је број лица која умеју да обављају све четири 
поменуте  активности на рачунару. 

Колона „Лица која делимично познају рад на рачунару“ садржи број лица која умеју да обављају једну, 
две или три активности на рачунару, али не и све четири наведене. 

У колони „Компјутерски неписмена лица“ исказан је број лица која не умеју да обављају ни једну 
активност на рачунару, тј. лица која у свакодневном животу не користе рачунар. 

Посматрано по полу, међу компјутерски писменим лицима учешће мушкараца и жена је готово 
изједначено (50,4% мушкараца и 49,6 жена је компјутерски писмено), док је међу компјутерски неписменим 
лицима веће учешће жена (54%) него мушкараца (46%). 

Највеће учешће компјутерски писмених лица је у београдским општинама Врачар (61,68%), Стари 
град (60,82%), Савски венац (60,46%), Нови Београд (57,78%) и Звездара (54,65%), док је највеће учешће 
компјутерски неписмених лица у општинама Гаџин Хан (80,31%), Црна Трава (78,22%), Осечина  (76,88%), 
Ражањ (75,17%) и Владимирци (74,75%). 

                                                                                                                                      Директор 

Проф. др Драган Вукмировић 


