
Међу особама које се презива
ју Марковић, а немају школ
ску спрему или нису завршиле
основну школу знатно је већи

број жена. Међу особама без школске
спреме удео жепа изпоси 84 одсто, а када
се посматрају они са непотпуним основ-
ним образовањем 62,6 одсто су припад-
пице лепшег пола. Међу Марковићима
који су завртнили средњу птколу муптка-
раца је 53 одсто, док је полна структура
лица која су стекла
више образовање
готово изједначе-
на. Међутим, ме-
ђу Марковићима
који имају факул-
тетску диплому
више је жеиа - 55
одсто. Ситуација
се мења код оних
који наставе да се
пењу на образов-
ној лествици. Зва-
ње магистра стекло је 250 Марковића, а
број мушкараца и жена готово је изјсдна-
чен. Титулу доктора наука има 170 ста-
новника Србије који носе ово презиме и
међу њима је 22 одсто више мушкараца
него жена.

Од укупног броја економски активних
Марковића, посао тражи готово свака пе-
та особа ( 21, 3 одсто), док јс 78,7 одсто
њих запослено.

Забрињава чињеница да је број неак-
тивиих особа већи за 16 одсто од броја
активних (запослених и оних који су у
потрази за послом).

Више жена завршава факултет. Међу докторима наука доминирају мушкарци.
Око 14 одсто изјаснило се као делимично компјутерски писмено

Сваки пети Марковић
у потрази за послом

250
магистара

170
доктора
наука

Стручнаспрема укупно мушкарци жене
Без школе 15,9% 84,1%

14,9%
Непотпуна школа 37,4% 62,6%
Основнашкола 21,1%
Средње образовање 48,2% 53% 47%

Више образовање
15,5%

Високо образовање 44,9% 55,1%

Магистар 51,2% 48,8%

Доктор наука 61,2% 38,8%
Извор РЗС

укупно мушко женско

Пензионери 39.2% 39.0% 39.4%

Особе са приходима од имовине 0.6% 1.2% 0.2%

Деца,ученициистуденти 37.4% 44.2% 32.4%
Особе које обављају само кућне 143% 4 0% 21 8%послове у свом домаћинству
Остало 8.5% 11.7% 6.1%

Код Марковића је чак две трећина
жена економски неактивно (око 65 од-
сто). Највећи је број пензионерки (око
40 одсто) затим следе деца, учепици и
студенти (чине укупно 32,4 одсто), док
домаћица има чак 22 одсто. Структура
економски неактивних мупткараца је

другачија. Наиме, највише је деце, уче-
ника и студената (44 одсто), док је пен-
зионера 39 одсто.

Статистички подаци указују да је за
Марковиће најпопуларнији - Економски
факултет. Код мушкараца следе економ-
ско-комерцијалне тпколе, Правни и Ма-
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шински факултет,
док жене радије
бирају педагошке
више школе.

Око 53 одсто
Марковића не зна
да користи рачу-
нар, а међу њима
је једнак број му-
шкараца и жена.
Просечна старост компјутерски непи-
смених особа је готово 59 година, док су

Међу особама
са овим

презименом
без школске

спреме, женаје

84%
они који су савладали компјутерске ве-
штине знатно млађи - имају око 34 го-
дине. У категорији компјутерски непи-
сменихМарковићавећијебројжена (54
одсто), у односу на мушкарце.

Око 14 одсто Марковића изјаснило се
као делимично компјутерски писмено,
тачније савладало је само неку од четири
наведене радње (обрадатекста, прављење
табеле, коришћење електронске поште и
интернета). У попису 2011. године први
пут су прикупљени подаци о компјутер-
ској писмености становништва старог 15
и више година.

Ј. Попадић


