
 
       
 

 
 
 

Саопштење за јавност                                   29.03.2013. 

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији 
 

Књига 5: Брачни статус 
 

Републички  завод  за  статистику  у  књизи  ,,Брачни  статус“  објављује  коначне  резултате  Пописа 
становништва,  домаћинстава  и  станова  2011.  године

1)
  о  становништву    Републике  Србије  старом  15  и 

више година према законском брачном статусу и о лицима која живе у ванбрачној заједници. 

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“,  број  104/09  и  24/11).  Попис  је 
финансијски подржан од стране Европске уније која је  партиципирала у укупним трошковима са 60%.  

Подаци о законском брачном статусу 

У Попису 2011. подаци о законском брачном статусу добијени су на основу изјава лица о њиховом 
формално‐правном брачном статусу. Одговор на ово питање давала су сва лица, укључујући и  лица која 
живе у ванбрачној заједници. 

У  периоду  између  два  последња  пописа  (2002–2011)  дошло  је  до  смањења  укупног  броја  лица  у 
браку  за  11,1%,  док  је  број  лица  која  нису  у  браку  повећан,  и  то:    неожењених/неудатих  за  11,6%, 
удоваца/удовица за 4,8%, а разведених лица за 20,2%. 

Становништво старо 15 и више година према законском брачном статусу, по пописима 2002. и 2011. 

Попис 2002  Попис 2011 
 

укупно  %  укупно  % 

Индекс            
2002=100 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  6 321 231  100  6 161 584  100  97,47 

Неожењен/неудата  1 540 743  24,37  1 719 959  27,91  111,63 

Ожењен/удата  3 820 251  60,44  3 396 240  55,12  88,90 

Удовац/удовица  684 089  10,82  716 843  11,64  104,79 

Разведен/разведена  252 793  4,00  303 970  4,93  120,24 

Непознато  23 355  0,37  24 572  0,40  105,21 

Становништво старо 15 и више година према законском брачном статусу и полу, 

по пописима 2002 и 2011. (%) 
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1 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. 
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Пет  општина  са  највећим  учешћем  лица  у  браку  су:  Житорађа  (63,88%),  Дољевац  (63,40%), 
Александровац  (63,09%),  Власотинце  (62,85%)  и  Сврљиг  (62,71%).  Општине  са  највећим  учешћем 
неожењених/неудатих  лица  су:  Стари  град  (33,97%),  Ковин  (33,66%),  Врачар  (33,47),  Савски  венац 
(33,11%)  и  Врбас  (32,96%).  Највеће  учешће    удоваца/удовица  је  у  општинама:  Црна  Трава  (18,71%), 
Рековац  (18,08),  Гаџин  Хан  (17,81%),  Жабари  (17,43%)  и  Ражањ  (16,89%),  док  је  највеће  учешће 
разведених лица у београдским општинама Стари град (9,13%), Врачар (8,97%) и Савски венац (8,04), као 
и у општинама Сента и Суботица (7,79%).  

Подаци о лицима која живе у ванбрачној заједници  

У Попису 2011. први пут су прикупљени подаци о лицима која живе у ванбрачној заједници.        

Од  укупно  6161584  лица  старих  15  и  више  година  236063  (3,83%)  живи  у  ванбрачној  заједници. 
Њихова просечна старост износи 40,47  година. Мушкарци који живе у ванбрачној заједници стари су у 
просеку 42,28  година, а жене 38,66 година.  

Становништво старо 15 и више година и лица стара 15 и више година која живе 
у ванбрачној заједници, Попис 2011. 

Лица која живе у ванбрачној заједници 

просечна старост  

Укупан број 
становника 
старих 15 и 
више година 

укупно  % 
укупно  мушко  женско 

Република Србија  6 161 584  236 063  3,83  40,47  42,28  38,66 

 

Најмање  учешће  лица  која живе  у  ванбрачним  заједницама  забележено  је  у  општинама:  Сјеница 
(0,67%), Нова Варош (0,68%), Рашка (0,84%), Косјерић (0,99%) и Пријепоље (1,01%). 

Општине са највећим учешћем лица која живе у ванбрачној заједници су: Костолац (10,14%), Ковин 
(8,29%), Мајданпек (7,74%), Бела Црква (7,00%) и Србобран (6,90%). 
 

 

Лица стара 15 и више година која живе у ванбрачној заједници према старости и полу, Попис 2011. 
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Проф. др Драган Вукмировић 


