
Павловићке
Осим економије, права,
машинства, Павловићи
узнатном проценту
бирају војну и полицијску
академију

Статистички иодаци из Поииса ста-
новништва 2011. указују да Па-
вловићи могу да се поносе бројем
презимењака са високим академ-

ским титулама. Међуњимајеоко 120 док-
тора наука и 2 10 магистара, што значи да
имају десет магистара мање него Стојано-
вићи којиху Србији има 20.000 више него
Павловића. Имају једнак број магистара
као Тјорђевићи који су по бројности, пети
на листи најчешћих презимена у Србији.

Међу Павловићима који су стекли зва-
ње магистра випте је мутпкараца (__..,._ од-
сто), априпадници јачегполабројнији су

и међу докторима наука (61 одсто). Као
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Нијерађала 24,22%

Двоје деце 44,65%

Четвородеце 1,72%

ИзворРЗС

Павловићи Р
старост

Неписмени 53,7% 58,8



воле да студирају филологију
и већина грађана Србије који се одлуче
да студирају, Павловићи пајчешће бираЈ5 г
економски факултет. Осим економије, ме-
ђу мушкарцима су иоиуларни машинство
и нраво, али и војна и полицијска акаде-
мија. Даме се радије одлучују право, ме-
дицину или филолошке науке. Занимљи-
во ј е да међу четири најпопуларниј е више
школе међуПавловићкама, немаонихна
којима се стиче звање васпитача и учи-
теља, као ни комерцијалних тпкола које

су популарније код
грађана који посе
неко друго од десет
најзаступљенијих
ирезимена.

Друга страна ме-
даље је да има ви-
ше Павловића без
школе или са не-
потпуном основ-
ном тпколом (15,7
одсто) него оних са
факултетском ди-

пломом (15,3 одсто). Међу особама које
иемају образовање чак 84 одсто је жеи-
ског пола, док 62 одсто жена са овим пре-
зименом има непотпунз г основну школу.
Сваки пети Павловић завршио је само
осмолетку, а до средњошколске дишшме
стигло је њих 47,6 одсто.

Пајвећи број грађана Србије са овим
презименом не зна да обавља ниједну
радњу на рачунару, тачније компјутерски
је око 54 одсто неписмено. Ипак, реч је о
особама чија је просечна старост готово
59 годииа. Делимичпо је компјутерски
писмепо 14 одсто Павловића, а опи ко-
ји користе рачупар (32 одсто) имају око
34 године. Иако су код осталих презиме-
на мушкарци боље баратали рачунаром,
Павловићке су на овом пољу за нијансу
боље од мушкараца.

Суморна слика наше земље у погледу
економске активности пресликала се и на
ове становнике, па је међу Павловићима

већи број неактивног становништва (58,2
одсто) него заиослених и оних који су у
потрази за послом (41,8 одсто).

Посматрано по полу, код економски
неактивних жена које се презивају Па-
вловић, баш као што је случај и са оста-
лим припадницама лепшег пола које но-
се једно од десет најчептћих презимена
у Србији највећи је удео пензионерки.
Међу Павловићкама којс нису радно ак-
тивпе тај процепат изпоси 39,5. Девој-
чице, 5 г ченице и ст^^депткиље чине око
32 одсто, док удео домаћица изпоси чак
22,4 одсто. Стр5 гктура економски неак-
тивних мушкараца је другачија. Међу
мушкарцима је знатно више деце, уче-
ника и студената (44 одсто) него нензи-
онера (39,1 одсто).

Ј. Попадић

210
магистара

120
доктора
наука

укупно мушко женско

Неожењен/неудата 26,5% 32,1% 21,2%
Ожењен/удата 56,1% 57,9% 54,5%
Удовац/удовица 12,1% 5,4% 18,2%
Разведен/разведена 5,0% 4,1% 5,8%
Непознато 0,4% 0,5% 0,3%

Укупно Жене Мушкарци
Без школе 83,7% 16,3%

15,7%
Непотпуно образовање 62,0% 38,0%
Основна школа 20,8% 53,0% 47,0%
Средњашкола 47.6% 47,2% 52,8%
Бише 50,0% 50,0%

15,4%
Високо образовање 53,8% 46,2%
Магистри 46,5% 53,5%
Доктори наука 39,2% 60,8%
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