
 
     
     
 

 
 
 

Саопштење за јавност                                                   04.10.2013. 

 
Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији 

 
Књига 26: Стамбене јединице према броју лица и домаћинстава  

Републички завод за статистику у књизи „Стамбене јединице према броју лица и домаћинстава“ 
објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године1) о броју лица 
и домаћинстава који живе у становима и другим стамбеним јединицама, по општинама и градовима. 
Поред броја домаћинстава и лица у стану приказана је и просечна површина стана и број соба по једном 
лицу у стану. 

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“, бр. 104/09 и 24/11). Попис је 
финансијски подржан од стране Европске уније, која је партиципирала у укупним трошковима са 60%. 

Станови према броју лица и домаћинстава  

У број лица у стану укључена су сва лица која проводе највећи део свог времена, односно 
дневни/ноћни одмор, у том стану, као и лица која су у критичном моменту пописа привремено 
(краткотрајно) била одсутна из места уобичајеног становања, због школовања, рада, годишњег одмора, 
службеног пута, лечења и слично.  

Домаћинством у стану сматра се свака породична или друга заједница лица која заједно станују и 
заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба, затим свако лице које 
живи само а које није члан неког другог домаћинства (самачко домаћинство), као и колективно 
домаћинство. 

Табела 1. Настањени станови у Републици Србији према броју лица и домаћинстава  

  2011 % 2002 % 

Настањени станови   2 423 208 100,0 2 409 002 100,0 

Станови према броју лица у стану     

1 лице 527 270 21,8 435 864 18,1 

2 609 228 25,1 566 597 23,5 

3 459 719 19,0 445 334 18,5 

4 441 108 18,2 508 681 21,1 

5 202 688 8,4 230 250 9,5 

6 и више лица 183 195 7,6 222 276 9,2 
Станови према броју домаћинстава у стану     

1 домаћинство 2 378 849 98,2 2 268 090 94,8 

2 41 096 1,7 114 300 4,8 

3 и више домаћинстава 3 263 0,1 10 192 0,4 

У Републици Србији у једном стану у просеку живи 2,9 лица. У 98,2% пописаних станова живи само 
једно домаћинство. 
 

 

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. 



 
     
     
 

 
 
 

Пописано је укупно 1 136 498 станова у којима живе једно или два лица, што чини 46,9% од укупног 
броја настањених станова. У 1 103 515 или 45,5% пописаних 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% од укупног броја 
станова.  

Поредећи са Пописом 2002, повећано је учешће станова са једним, два и три лица, док су учешћа 
станова са четири, пет, шест и више лица опала у односу на укупан број настањених станова. Исто тако, 
повећан је број станова са једним домаћинством у односу на Попис 2002, док су учешћа станова са два, 
три и више домаћинстава опала. 

Посматрано према општинама и градовима, најзначајније учешће станова са по једним лицем има 
Црна Трава, чак 40,7%. Слично је и у београдским општинама Врачар, Стари град и Савски венац, где 
сваки трећи стан има само по једног станара. Станови са највећим бројем лица (шест и више лица) 
пописани су у Тутину, 32,0% од укупног броја пописаних настањених станова, затим у Новом Пазару, 
25,6%, и у Сјеници, 22,9%. 

Просечна површина по лицу у стану 

Просечна површина по лицу израчуната је тако што је корисна површина стана подељена са бројем 
лица у стану. 

   Табела 2. Настањени станови према просечној површини по лицу у стану у Републици Србији,     
Попис 2011.  

 
Настањени 
станови 

До 10 m² 10–19,9 20–29,9 30–39,9 40–59,9 
60 m²  и 
више 

Република Србија 2 423 208 94 341 671 666 621 692 371 840 378 587 285 082 

Београдски регион 586 337 24 113 179 033 154 491 89 475 86 921 52 304 

Регион Војводине 677 559 16 150 147 684 173 523 113 452 121 515 105 235 

Регион Шумадије и Западне Србије 648 371 30 191 196 265 165 075 94 879 93 804 68 157 

Регион Јужне и Источне Србије 510 941 23 887 148 684 128 603 74 034 76 347 59 386 

Регион Косово и Метохија ... ... ... ... ... ... ... 

Просечна површина настањених станова по лицу у стану у Републици Србији је 25,2 m². Највише је 
пописаних станова са просечном површином по лицу у стану од 10 m² до 20 m², 671 666 станова.  

Посматрано према регионима, најгушће настањени станови су у Региону Шумадије и Западне 
Србије, где је просечна површина по лицу у стану 23,8 m². Од укупног броја пописаних станова који имају 
просечну површину по лицу мању од 10 m² највише је пописано управо у том региону. С друге стране, 
највећа просечна површина по лицу је у Региону Војводине и износи 28,4 m², а ту је и највећи број 
пописаних станова са 60 m² и више по лицу.  

Посматрано према општинама/градовима, најгушће настањени станови су у општинама Тутин, 
Сјеница, Прибој, Нови Пазар и Трговиште, где више од 10% пописаних станова има површину мању од 
10  m² 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 m² и више.  

                                                                                                                                  Директор 

Проф. др Драган Вукмировић 


