Трећина ђорђевића има посао
Више од половине не користи рачунар, а међу економски
неактивним женама највише је пензионерки

Највећи

номски неактивнихжена највећи је удео
ле, шаљу и примају електронску пошту
број 15орђевића старих 15
пензионсрки (40одсто), доккод економи више година завршио јс срсдњу
и користе интернст сврстани су у категорију компјутерски писмених, опи који
скипеактивпихмушкарацапајвишеима
школу (48 одсто). Од овог броја
већина су мушкарци (54 одсто).
зпају да обављају једпу или више активдеце, ђака и студената (42 одсто). Више
Жене имају превагу у укупном броју
ности на рачунару, али не и све четири
од половине Тјорђевића старих 15 и вионих који су без школске спреме (чак 83
ше шдина је у браку (56 однаведене, делимично су писмени.
сто).Међуонимакојиникадок су они који не знају да обаодсто), са непотпуном основном тттколом
Жене са овим
вљају ниједну од четири активда нису рекли судбоносно
(63 одсто су Тјорђевићке) и са завршепрезименом у
ности компјутеЈ1ски неписмени.
пред матичарем, већи
ном основном школом (53 одсто). Пол„да"
просеку имају
па структура лица са завршеним вишим
Таквих је међу Тјорђевићима најје удео мушкараца, они чине око 58 одсто у категоринивоом стеченог образовања скоро је
вишс 54 одсто њих не користи
ји неожењен/неудата, док је
рачунар. Треба, међутим, имати
изједначена, више и високо образовање
код оних који након развоу виду да је просечна старост ове
стекло је 50 одсто мушкараца и 49 одсто
категорије лица 59 года или СМЈ1ТИ оЈ)ачног паЈ-)Тжена. Међутим, у броју Тјоргодине
дина. Компјутерски је
нера нису склопили нови
ђевића који испред презимена носс академску титулу „др"
тшсмено 32 одсто Тјорђеви
брак далеко већи удео жепа. У категорића чија је пЈ^осечна старост
ји удовац/удовица оне чине око 76 одпредњаче мушкарци, који чи34 године, док међу компјусто од укупног броја, а код разведених
не 61 одсто од укупног броја
магистара
58 одсто од укунног броја су жене. Продоктора наука, док је број мутерски делимично писмене
сечна старост Тјорђевића је 43 године и
спада 14 одсто особа са овим
шкараца и жена магистара
они су старији од становништва Србије,
подједнак. И код жена и код
презименом. Око трећине
Тјорђевића су запослени, али
које у просску има 42,2 године. Иако се
мушкараца који су стицали
су у структури Тјорђевића зависоко образовање на првом
за године даме пе питају, статистика за
доктора
те манире не мари, па нам открива да су
ступљенија неактивна (59
местује по популарпости еконаука
номски факултет.
Тјорђевићке у просеку старе нешто више
одсто) од активних лица (41
На ттоследњем шшису становништва
од 44 године, а Тјорђевићи 41,8 година.
одсто). Међу запосленим Тјорђевићима
највише је оних који се баве трговином
Удео деце (0-14година) уукупном броју
први пут су се прикупљали подаци не
Тјорђевића износи 14 одсто, док је удео
само о нивоу образовања, већ и о коми занатским услугама. Иначе, у категопјутерској писмсности становништва
рију неактивних лица спадају деца, ученајстаријсг становништва (65 и вишс година) 19 одсто.
ници, студенти, пензиопери, домаћице,
које је старо 15 и више година. Људи колица са приходима од имовине. Код екоји знају да обраде текст, израђују табе
Ј. Чалија
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Мајке двоједеце
Око 76 одстођорђевићки узраста од 15
и више година рађало је и то најчешће
двоје деце (44 одсто), док њих 24 одсто
није рађало. Њих 21 одсто родилоје
једно дете, троје деце има осам одсто
ђорђевићки, четворо два одсто дама,
а петоро и више деце 0,78 одсто.

Ожењен/удата

Разведен/разведена

Укупно

Мушкарци

Жене

56%

58%

55%

5%

4%

5%
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Без школске спреме или
непотпунаосновнашкола

Жене

Мушкарци

°

Економски факултет

Економски факултет

Завршенаосновна школа

21/о

Економско-комерцијалне више школе

Економско-комерцијалне више школе

Завршена средња

48%

Машинске више школе
Машински факултет

Педагошке више школе

школа

Више и високо образовање

15%

Правни и Филозофски факултет
ИзворРЗС
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Међу радно неактивнима
највише пензионера
Одукупногбројаекономски неактивнихђорђевића,
највећи удео имају пензионери (40 одсто), следе деца,
ученици и студенти (36 одсто), затим лица која обављају
само кућне послове у свом домаћинству/домаћице (14
одсто). Занемарљив је број лица са приходима од имовине
(0.7 одсто), доку категорији остало има бодстолица.

Укупно

Мушко

Женско

Активни

41%

48%

35%

Запослени

31%

37%

26%

Незапослени

10%

11%

9%

Неактивни

59%

52%

65%
Извор РЗС

