
У Београду наЈвише Срба,
Рома и Црногораца
У нашоЈ земљи 83 одсто су Срби, најмлађи су Роми, са просечном старошћу од 28 година,
али има и џедаја и ванземаљаца, показују резултати најновијег пописа

На последњем попису ста-
новништва 2011. годи-
не, 83 одсто грађана из-
јаснили су се као Срби,
односно њих 5.988.150,

што је у односу на последњи попис
мање за 224.688, док на другом ме-
сту по заступљености у укупном бро-
ју становништва следе Мађари, којих
има 253.899, односно 3,5 одсто.

Србија без Косова и Метохије, има
7.186.862 становника и 21 етничку за-
једницу чија бројност прелази 2.000
људи, речено је јуче на представља-
њу прве књиге коначних резултата
Пописа становништва, домаћинста-
ва и станова посвећене подацима о
националном саставу становништва.
НаЈвећи број етничких заједница бе-
лежи пад у броју становника у одно-
су на попис из 2002. године, рекао је
Драган Вукмировић, директор Репу-
бличког завода за статистику.

- Неке етничке заједнице бележе
пораст броја становника. Највећи је
међу Ромима, којих је 39.411 више у
односу на 2002. годину, односно ко-
ји су забележили пораст од 36 одсто,
а уједно су и најмлађа етничка зајед-
ница, са просечном старошћу од 28,3
година - истакао је Вукмировић.

Пораст је забележен и међу Бо-
шњацима, 9.191 становник више не-
го пре девет година, Горанцима којих
је 3.186 више, муслиманима, више их
је за 2.798 у односу на последњи по-
пис, али и Русима који су увећали
свој број за 659, и Немцима којих је
163 више.

- У београдском региону Срби чи-
не 91 одсто становништва, на другом
месту су Роми којих је 27.325, одно-
сно 1,65 одсто, док су трећи Црно-

горци коЈИХЈе 9.902 или 0,60 одсто. У
региону Војводине има 67 одсто Ср-
ба, 13 одсто Мађара, три одсто Сло-
вака, у Шумадији и источној Србији
Срба је 88 одсто, а после њих најза-
ступљенији су Бошњаци са 7 одсто,
док у јужној и источној Србији има
89 одсто Срба, а после њих највише
је Рома, четири одсто - рекао је Вук-
мировић.

Грађана Србије који припадају ет-
ничким заједницама са мање од 2.000
припадника, попут Ашкалија, Јевреја,
Чеха, Египћана, као и грађани који су
се двојако изјаснили, као Србин-Цр-
ногорац, Мађар-Југословен, Србин-
Ром, укупно има 17.558. Уставом за-
гарантовано право да се не изјасне о
својој националној припадности ис-
користило је 160.346 грађана, као
Војвођани, Шумадинци, Београђа-
ни, односно по регионалној припад-
ности изјаснило се њих 30.771, док
је 81.740 грађана сврстано у катего-
рију „непознато". Међу њима су они
који су се изјаснили као Индијанци,
џедаји, Земљани, ванземаљци, Евро-
пљани. Вукмировић је подсетио и да
су подаци о становницима албанске
националности, којих је пописано
5.809, непотпуни јер је део њих бој-
котовао попис.

На конференцији у Влади Србије,
Хозе Антонио Гомез, шеф другог сек-
тора операција Делегације Европске
уније у Србији, истакао је да су пода-
ци добијени пописом, као и развија-
ње поузданог статистичког система
важни како за саму земљу, тако и за
предприступне процесе, али и када
земља постане чланица ЕУ.- Зато бих желео да подсетим да је
у току попис пољопривредних дома-

ћинстава, а на основу тих података
доносиће се одлуке о субвенцијама
ЕУ за пољопривреду, због чега је ва-
жно охрабрити све да учествују у ње-
му - рекао је Гомез и подсетио да је
ЕУ донирала укупно 24 милиона евра
за попис становништва и попис по-
љопривреде, који траје до 15. децем-
бра. Ј. Чалија
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НАЈЗАСТУПЉЕНИЈЕ ЕТНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СРБИЈИ
;' Извор: ПОПИС2011. ! ПОПИС2002.
! Републички ! | Учешће у ! ; Учешће у 1 . Пораст/
! заводза ! Укупно I укупном \ Укупно ; укупном 1 пад
; статистику ; ! становништву ; ! становништву 1(2002-2011);
;.???.- _с_Рбиј_а_ _;_ 7.186.862 ; .100,00 ! 7.498.001 ! 100,00 ! -311.139 !
јСрби ! 5.988.150 ј 83,32 ! 6.212.838 ; 82,86 ! -224.688 !

I Мађари ! 253-89? | д,53 ___:__ _2?3.299 [ 3,91 ј _ _-_3_?._400 |
:Роми :___147._604_! 2,05 ! 108.193 ; 1,44 ј 39.411 ј
:Бошњаци | 145.278 ; 2,02 ! 136.087 ; 1,81 ј 9.191 ј
.Хрвати ;_____5_7-900; 0,81 ___■___ _70.602 ! 0,94 ! -12.702 ј
.Словаци : _5_2_._7_50! 0,7.3 __ : 59.021. 0,79 \ -6.271 \
:Ц_Р_ног_о_рци__: _3_8-527; Р_,_5_4_ __ 69.049; 0,92 I -30.522 \
:Власи ;._._35_._330; 0,49 _ 40.054! 0,53 \ -4.724 ј
:Румуни | 29.332^ 0,41 1 34.576! 0,46 1 -5.244 ;
[ јУ- г ?- с -л -°Л^}--..??.-??А] Рј_ 32 _..[_ 80.721! 1,08 ; -57.418 ;_ Македонци ј 22.755^ 0,32 _ 25.847! 0,34 | -3.092 ј
[Муслимани : 22.301 ! 0,31 [ 19.503 . 0,26 ; 2.798 ;
.Бугари ;_.___1_8_-_543; Р,26_________20_497_[_ 0,27 ј -1.954 ;
[^Уњевт ; 1.6 .-7Р.6 ј 0,23 ___•__. 20.012 [ 0,27 ; -3.306 •
_Русини | _ 1.4.-_ 24 .6 } 0,20 _______ 15.905 ! 0,21 ;

" "
-1.659 ;

[Горанци ; Ј7.767Ј 0,11 [ 4.581 !_ 0,06 ; 3.186 ;
ЈАлбанци* ; 5.809 Ј 0,08 ; 61.647,' 0,82 ; / ;
јУкрајинци | 4.903 ј 0,07 ; 5.354 [ 0,07 ; -451 ;
•Немци ; 4.064 ј 0,06 ; 3.901 0,05 ; 163 ;
;Словенци ; 4.033 ј 0,06 ; 5.1041 0,06 ; -1.071 ;
;Руси ; 3.247: 0,05 ; 2.588: 6,003 ; 659 ;
*Непотпун обухват


