КО СВЕ ПРЕМА ПОДАЦИМА ПОПИСА ИЗ 201 1 . ГОДИНЕ ЖИВИ У ГРАДУ НА НИШАВИ

У НИШУ ПРЕКО 24Ш
СРБА И 416 ЈУГОСЛОВЕНА
Од укупног 260.237 становника у Нишу, њих
243.381 се изјаснило као Срби, 6.996 припада
ромској, 927 оугарској и 827 особа припада
македонској

националности

Занимљив је податак да се као југословени,
припадници државе које више нема, изјаснило

416Нишлија
Последњи попис становника 201 1 . године је показао
да Нишавска област има

376.319 становника, а град
Ниш 260.237. По првим резултатима пописа смо
сазнали колико нас је у Србији па и у Нишу, а пре неко-

лико дана Републички статистички завод Србије се
огласио са новим резултатима који дају одговор на питање којој нацији припадамо.
Кад се ради о Нишу, попис из 201 1 . године показује
да у граду живи највише Срба, на другом месту су Роми,
потом долазе Бугари, Македонци, Црногорци па Југословени. Има у Нишу, али у
знатно мањем броју и Горана-

ца, Мађара, Албанаца, Руса,

Немаца...

У Нишу се 243.381 Нишлија изјаснио да припада српској националности, припадника ромске националности
је 6.996, припадника бугарске национаности је 927, Македонаца је 823, Црногораца
659и416Југословена.
Посматрано по градским

општинама, у Медијани живи
81.591 Србин, 669 Рома, 334
Црногораца,

199 Југослове-

на. Македонаца има 406 и 326

Бугара.
У градској општини Палилула живи 68.612 Срба, а на

тово

изједначен број припадника бугарске и македонске
националности, око 190 становника. Ромисупобројустановника на другом месту и у
градској општини Црвени
крст у којој је "пребројано"
2.464 припадника. Од укупног броја становника, 32.201 ,
Срба је 28.751 . На територији
ове општине живи и 1 1 7 Горанаца којих највише има у град-

ској општини Медијана, 202.
У градској општини Пантелеј
живи 50.696 Срба од укупног
броја становника који износи

Џедај из комшилука?
.

У попису 201 1 године за националнуј припадност
постоји и колона "непознато". Према објашњању

надлежних из Републичкох завода за статистику Србије, ту су сврстани одговори који не представљају изражавање о националној припадности. Испитаници су на
ово питање одговарали са џедај, ванземаљац, Индијанац, Земљанин, Европљанин...
У Нишавској области одговоре овог типа дало је
3.940 становника, а у Нишу њих 2.362. Индијанаца, џедаја или ванземаљаца, те Европљана или Земљанина
у градској општини Медијана има 711, у Нишкој Бањи
114, у Палилули 661, у општини Црвени крст 316 и у
Пантелеју560.

другом месту по бројности су
Роми, којих има 2.745, што је
сасвим оправдано јер се на територији ове општине налазе
највећа ромска насеља у
Нишу. У овој општини је го-

53.486. На другом месту су по
броју Роми, а на трећем при-

падници бугарске националности, којих је 331 . Занимљив
је и национални састав житеља градске општине

Нишка Бања, у којој живи
13.731 Србин, 562 Рома, 23
припадника бугарске националности и 1 6 Македонаца.
Попис је показао да у
Нишу и пет грдских општина
има и Албанаца, у Нишу их је
97, потом Бошњака, Буњеваца, Мађара, Муслимана. Ту су
још и Немци, Руси, Румуни,
Словенци, Хрвати, Словаци... Немаца у Нишу има 28, у
градској општини Медијана
12, у Нишкој Бањи два, Пантелеју и Палилули по шест и у
Црвеном крсту их је двоје.
Интересантан је податак
да у попису становништва
када се ради о националној
припадности 3.018 Нишлија
се није изјаснило по том питању.
У Нишавској области од
укупног броја становника,
376.31 9, Срба је 351 .676, а на
другом месту су припадници
ромске националности, којих
има 1 1 .499. На трећем месту
су припадници бугарске националности, којих има 990, Македонци су на четвртом
месту са 970 припадника, Југословени су на петом а има
их 478. Албанаца у Нишавском округу има 118, Горанаца 21 7, а Муслимана 1 03. 0
националној припадности
није се изјаснило 3.971 становникНишавскеобласти.

В.Петровић

