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Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији 
Књига 13: Основне карактеристике домаћинстава  

Републички завод за статистику у књизи „Основне карактеристике домаћинстава“ објављује коначне 
резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011.  године

1)
 о домаћинствима у Републици 

Србији, према породичном саставу и броју чланова, старости и полу лица на које се води домаћинство и 
изворима прихода домаћинства, по општинама и градовима. 

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“,  бр.  104/09  и  24/11).  Попис  2011. 
финансијски је подржан од стране Европске уније, која је партиципирала у укупним трошковима са 60%. 
 

У  Републици  Србији,  према  резултатима  Пописа  2011,  има  укупно  2  487  886  домаћинстава. 
Посматрано  према  породичном  саставу,  најзаступљенија  су  једнопородична  домаћинства 
брачних/ванбрачних  парова  с  децом  (свако  треће  домаћинство,  односно  36,4%),  следе  самачка 
домаћинства,  која  чине  22,3%  укупног  броја  домаћинстава,  затим  домаћинства  брачних/ванбрачних 
парова без деце (18,5%). 

 

Домаћинства према породичном саставу и типу насеља, Попис 2011. 
 

Породична домаћинства  
Непородична 
домаћинства 

домаћинства с једном породицом 
   Укупно  

брачни/ 
ванбрачни  
пар без 
деце 

брачни/ 
ванбрачни 

пар с 
децом 

мајка с 
децом 

отац с 
децом 

домаћин‐
ства с две 
породице 

домаћин‐
ства с више 

од две 
породице 

самачка 
вишеч‐
лана 

Република Србија  2487886  459125  904877  238280  61447  209026  14424  555467  45240 

Градска насеља  1533866  265359  583538  167196  37246  94553  5244  350052  30678 

Остала насеља  954020  193766  321339  71084  24201  114473  9180  205415  14562 

% 

Република Србија  100  18,5  36,4  9,6  2,5  8,4  0,6  22,3  1,8 

Градска насеља  100  17,3  38,0  10,9  2,4  6,2  0,3  22,8  2,0 

Остала насеља  100  20,3  33,7  7,5  2,5  12,0  1,0  21,5  1,5 

Посматрано према типу насеља, једнопородична домаћинства брачних/ванбрачних парова с децом 
су најзаступљенија и у градским (38,4%) и у осталим насељима (33,7%). Највећа разлика између градских 
и  осталих  насеља  може  се  уочити  код  удела  домаћинстава  с  више  од  две  породице  у  укупном  броју 
домаћинстава.  Удео  домаћинстава  с  више  од  две  породице  у  градским  насељима  (6,2%)  два  пута  је 
мањи него удео домаћинстава овог типа у осталим насељима (12%). 
 
 
 
 
 
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. 



 
       
 

 
 
 

Највеће  промене  у  структури  домаћинстава,  према  породичном  саставу  између  два  последња 
пописа,  запажају  се  код  домаћинстава  с  једном  породицом  и  код  непородичних  домаћинстава.  Удео 
домаћинстава с  једном породицом у укупном броју домаћинстава смањен  је са 69,5%  (Попис 2002) на 
67% (Попис 2011), док је удео непородичних домаћинстава повећан са 21,6 (Попис 2002) на 24,1% (Попис 
2011). 

Домаћинства према породичном саставу, пo пописима 2002. и 2011. 

Породична домаћинства  
Непородична 
домаћинства 

домаћинства с једном породицом 
   Укупно  

брачни/ 
ванбрачни  
пар без деце 

брачни/ 
ванбрачни 
пар с децом 

мајка с 
децом 

отац с 
децом 

домаћин‐
ства с две 
породице 

домаћин‐
ства с  више 

од две 
породице 

самачка  вишечлана 

2011  2487886  459125  904877  238280  61447  209026  14424  555467  45240 

2002  2521190  480581  1000101  208862  59826  211465  14108  504775  41472 

% 

2011  100  18,5  36,4  9,6  2,5  8,4  0,6  22,3  1,8 

2002  100  19,1  39,7  8,3  2,4  8,4  0,6  20,0  1,6 

 
 
Посматрано  према  изворима  прихода,  најзаступљенија  су  домаћинства  којима  је  главни  извор 

прихода зарада или друга примања на основу рада у непољопривреди (30%).  
 

Домаћинства према изворима прихода, Попис 2011. 

Извори прихода  

зарада или друга примања на основу 
рада  

остали приходи 
   Укупно 

у пољопривреди у 
непољопривреди 

пензија социјална 
примања 

друге врсте 
прихода 

мешовити 
приходи 

 без 
прихода 

Република 
Србија  2487886  68242  745388  716779  47227  108002  734206  68042 

%  100  2,7  30,0  28,8  1,9  4,3  29,5  2,7 

Следе  домаћинства  с  мешовитим  изворима  прихода  (29,5%),  затим  домаћинства  која  живе  од 
пензије  (28,8%).  Социјална  примања  као  једини  извор  прихода  има  1,9%  домаћинстава,  а  удео 
домаћинстава  без  прихода  једнак  је  уделу  домаћинстава  којима  је  извор  прихода  зарада  или  друга 
примања на основу рада у пољопривреди (2,7%). 
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