
БЕОГРАД КРОЗ БРОЈКЕ: У 17 ГРАДСКИХ ОПШТИНА
И 7.664 УЛИЦЕЕВИДЕНТИРАН0 1.731.425 ДУША

У ПРЕСТОНИЦИ живи
88.000 ВИШЕ ЖЕНА!

Дужина свихулица и булевара 10.500 киломешара

АНАЛИТИЧАРИ, у ша-
ли, кажу да је стати-

стика као бикини, показује
све, а ништа не открива.
Ако би кроз суве бројке
посматрали престоницу,
сазнали би да у главном
граду живи чак 88.000 же-
на више него мушкараца- дама има 873.614, а при-
падника јачег пола "само"
785.826.
Према последњем попи-

су становништва из 2011.
савском водом сваког јутра
умије се 1.731.425 душа.
Последње три године, та
бројка се повећала за око
50.000 новопридошлица.

Статистика каже, да у
17 београдских општина

има тачно 7.664 улице. Од
тога 4.714 се налази у ур-
баном делу граду, где су
и 22 трга, 65 паркова и 18
фонтана. Највише асфал-
та је утрошено у Булевару
ЈНА, који је дугачак чак 16
километара. Када би сви
булевари и улице спојили

у један "шор", асфалтни
друм би био дугачак око
10.500 километара, као од
Европе до Аустралије.

Према евиденцији Заво-
да за статистику града Бео-
града, метропола на ушћу
Саве у Дунав има 271.392
кућна броја и више од
630.000 станова. Када би
се територијално испарце-
лисали, избројали би чак
157 насељених места или
303 месне заједнице.

Просечан Београђанин
је у "најбољим годинама"- "гази" 41,8 лета иза себе.
Мушкарци у просеку живе
73,1 годину, док је дама-
ма животни век дужи 2,5
године. Ако би завирили
кроз кључаоницу, просеч-
на београдска породица
има2,7 чланова.

Телевизор има скоро
свака породица у престо-
ници, чак 99,7 одсто. Мо-
билни телефон користи

више од 1.600.000, или око
90 одсто, док је на интер-
нет "накачена" половина
житеља престонице.

Београђани, њих 61 од-
сто, за викенд остају у
граду, 13,3 одсто посећује
друге градове, 10,9 одсто
иде на село, 4,2 одсто у
природу, док само 2,7 од-
сто одлази на планине, 1,4
одсто у иностранство, а 1,0
одсто у бање. ■

ЛЕП0ТУ београдских тргова и паркова у десет градских општина
употпуњују 193 споменика као и 238 скулптура. У приградским
општинама има око 70 споменика и скулптуралних дела. На
градском подручју има 39 јавних чесама које се снабдевају во-
дом за пиће из "Београдског водовода". Поред њих, пет чесама
подигнутоје на изворима.

ЗА оне који воле да гледају са висине, највиша тачка у престони-
ци је планина Космај са 628 метара, док је најнижа у Гроцкој са 71
метром надморске висине. Статистичари су израчунали да је на
322.268 хектара просечна надморска висина 116 метара. Просечна
годишња температура ваздуха је 1 1,7 Целзијуса, годишње Београд
има 2.096 сунчаних сати.
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