
 
   
   
   
 

 
 
 

Саопштење за јавност                                        30.05.2013. 

 

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији 

Књига 8: Инвалидитет 

Републички  завод  за  статистику  у  књизи  ,,Инвалидитет“  објављује  коначне  резултате  Пописа 
становништва,  домаћинстава и  станова 2011

1)
.  године  о  становништву Републике  Србије  према  статусу 

инвалидитета и врсти проблема особа са инвалидитетом до нивоа општина/градова. 

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%.  

Инвалидитет 

Питањa о функционисању и социјалној интегрисаности лица укључена су у садржај Пописа 2011.  с 
циљем да се прикупе основни подаци о особама с инвалидитетом. Подаци о инвалидитету добијени су 
на  основу  одговора  о  степену  потешкоћа  које  лице  има  у  обављању  свакодневних  активности  због 
проблема  са  видом,  слухом,  ходом,  памћењем или  концентрацијом,  комуникацијом и  самосталношћу 
при одевању, исхрани и одржавању личне хигијене.   

За сваки од наведених проблема лица су могла да се изјасне да немају потешкоће, да имају мало 
потешкоћа,  да  имају  много  потешкоћа  или  да  су  потпуно  онемогућена  у  обављању  свакодневних 
активности, као и да не желе да одговоре.  

У  контингент особа  са инвалидитетом укључена  су лица која  су навела да имају много потешкоћа 
или су потпуно онемогућена у обављању свакодневних активности услед најмање једног од наведених 
проблема.  Особе  без  инвалидитета  су  лица  која  су  се,  за  сваки  од  наведених  проблема,  изјаснила  да 
немају потешкоћа или имају мало потешкоћа, док су лица која нису желела да одговоре на питања   о 
функционисању  и  социјалној  интегрисаности  или  код  којих  пописивач  није  обележио  ниједан  од 
понуђених одговора укључена у контингент особа чији је статус инвалидитета непознат.  

Становништво према статусу инвалидитета, по регионима, Попис 2011. 

Особе са 
инвалидитетом 

Особе без 
инвалидитета 

Oсобe чији је статус 
инвалидитета 

непознат    Укупно 

укупно   %  укупно   %  укупно   % 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  7 186 862 571 780 7,96 6 495 600 90,38  119 482  1,66

Београдски регион  1 659 440 98 424 5,93 1 527 429 92,04  33 587  2,02

Регион Војводине  1 931 809 162 731 8,42 1 742 600 90,21  26 478  1,37

Регион Шумадије и Западне Србије    2 031 697 162 976 8,02 1 837 316 90,43  31 405  1,55

Регион Јужне и Источне Србије  1 563 916 147 649 9,44 1 388 255 88,77  28 012  1,79

Регион Косово и Метохија  … … … … …  …  …

 

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. 



 
   
   
   
 

 
 
 

Укупно становништво и особе с инвалидитетом 
према старости  и полу, Република Србија, Попис 2011. 

 

Просечна  старост  особа  с 
инвалидитетом  je  око 67 
година. 

 

Посматрано  по  полу,  међу 
особама са инвалидитетом веће 
је  учешће  жена  (58,2%),  него 
мушкараца (41,8%). 

 

Највеће  учешће  особа  са  инвалидитетом  забележено  је  у  општинама:  Гаџин  Хан  (17,3%),                    
Рековац  (15,4%),  Пландиште  (15,3%),  Црна  Трава  (14,8%)  и  Сврљиг  (14,0%),  док  је  најмање  учешће 
забележено  у  општинама:  Нови  Пазар  (4,3%),  Тутин  (4,5%),  Нови  Београд  (5,1%),  Чукарица  (5,5%)    и 
Звездара (5,5%).  

Посматрано према врсти проблема, највеће  је учешће особа са инвалидитетом услед проблема са 
ходом  (4,7%  укупног  становништва  Републике  Србије),  док  је  најмањи  удео  особа  које  су  изјавиле  да 
имају проблем са комуникацијом (0,8% укупног становништва Републике Србије). 

Учешће особа с инвалидитетом у укупном становништву, према врсти проблема, Република Србија,         
Попис 2011. (%) 
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Ход Вид Слух Памћење/ 
концентрација

Самосталност Комуникација
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