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Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СРБИЈИ
Републички завод за статистику објављује другу у низу специјалних публикација у којима се, на
основу резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године1, анализирају
демографске, социоекономске и друге карактеристике појединих категорија становништва.
Студија под називом „Особе са инвалидитетом у Србији“ аутора Милана М. Марковића2 има за циљ
да допринесе бољем сагледавању друштвеног положаја и степена социјалне интегрисаности особа са
инвалидитетом, као и да обезбеди релевантну основу за израду нових стратегија и политика у овој
области.
У Попису 2011. подаци о инвалидитету добијени су на основу одговора испитаника на питање да ли,
и у којој мери, имају потешкоће у обављању свакодневних активности због проблема са видом, слухом,
ходом, памћењем или концентрацијом, комуникацијом и самосталношћу при одевању, исхрани и
одржавању личне хигијене.
Резултати показују да у Републици Србији живи 571 780 особа са инвалидитетом, што представља
око 8% укупног становништва. Просечна старост особа са инвалидитетом (око 67 година) виша је за
готово 25 година од просечне старости укупног становништва (42,2 године).
Посматрано према полу, међу особама са инвалидитетом већи је удео жена (58,2%) него мушкараца
(41,8%), при чему је просечна старост жена око 69 година, а мушкараца око 64 године.
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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
Истраживач Института друштвених наука у Београду, правни саветник Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом
МДРИ‐С Београд, докторант Универзитета у Грацу, гостујући истраживач на универзитетима у Копенхагену, Хајделбергу и Лунду.

Од укупног броја особа са инвалидитетом, највише их је пријавило да има потешкоће због
проблема са ходом – 59,5% (4,7% укупне популације Републике Србије), док је најмањи удео особа које
имају проблем у вези са комуникацијом (говор, међусобно разумевање лица и околине) – 10,2% особа
са инвалидитетом (0,8% укупног становништва).
Највеће учешће особа са инвалидитетом у укупном становништву забележено је у општинама у
којима је и учешће старијих лица (65 и више година) веома високо, то су: Гаџин Хан (17,3%), Рековац
(15,4%), Пландиште (15,3%), Црна Трава (14,8%) и Сврљиг (14,0%). Најмањи удео особа са инвалидитетом
забележен је у општинама: Нови Пазар (4,3%), Тутин (4,5%), Нови Београд (5,1%), Чукарица (5,5%) и
Звездара (5,5%).

***
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 2011.
финансијски је подржан од стране Европске уније, која је партиципирала у укупним трошковима са 60%.
Резултати пописа могу се наћи у електронској форми на интернет страницама: www.stat.gov.rs и
www.popis2011.stat.rs.
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