
ЗА САМО ДЕЦЕНИЈУ СУБОТИЦА ИЗГУБИЛА 6.000 ЖИТЕЉА ЗБОГ
ЛОШИХ СОЦИО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА И НИСКОГ НАТАЛИТЕТА

ГРАД СВЕ
МАЊИИ
СТАРИЈИ

Мађари и даље већински народ (35 одсшо). Расш броја неоиредељених
СУБОТИЦА - Према по-

следњем попису становни-
штва, на територији града
Суботица живи 141.554 ста-
новника, што је за 6.847 ма-
ње него пре десет година.
Иако се незнатно смањио
удео у укупном броЈ житеља,
Мађари су и даље најбројни-
ја нација, јер њих 50.469 чи-
ни око 35 одсто укупног ста-
новништва, док је Срба
38.254, односно 27 одсто.

Знатно се смањио и број
Хрвата и Буњеваца, док је
број неопредељених грађана
са 6.470, скочио на чак
11.815. Као и у осталим сре-
динама, смањује се и најви-
ше стари сеоски живаљ.

Свака национална зајед-
ница има своје објашњење
за смањење броја својих
припадника, али без обзира
коме припадаЈу, лош соци-
јално-економски положај,
низак наталитет и висока
просечна старост, заједнич-
ки су узрок што је смањен
број Суботичана.- Укупан број становника
се смањио, па је разумљиво
да и свака етничка заједница
има мање припадника - обја-
шњава социолог Ратко Нађ.- Оно што је интересантно је
велики број неопредељених,
што је с једне стране после-
дица великог броја мешови-
тих бракова, а с друге, одно-
са према заједници којој
припадају.

Највише је опао број при-
падника мађарске заједнице,
са 57.092 на 50.464, а по ми-
шљењу социолога Роберта
Бадиша, највећи разлог за
то су низак наталитет, аси-
милације и миграције ста-
новништва.- Годишње је у Србији за
три хиљаде мање рођених
него умрлих, а истовремено
око 500 војвођанских Мађа-

ра напусти земљу, а исто то-
лико се и асимилује, одно-
сно, промени националност- објашњава Бадиш. - Тај
тренд се може зауставити
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првенствено повећањем ра-
ђања деце, као и порастом
економског стандарда.

Хрвата је за 2.500 мање,
али и поред тога, Суботица
је и даље највиталније сте-
циште Хрвата у Војводини.
Такође, њихове даме показа-
ле су највећу националну
свест, те се 59 одсто њих из-
јаснило као Хрватице.И

Ј. ЛЕМАЈИЋ

НА пописима у СФРЈ Буњевцима није било дозвољено да изразе сво-
је национално опредељење, тако да су сви који су се изјашњавали
као Буњевци, били сврстани као Хрвати, све до пописа из 1991. го-
дине, који Буњевце и Хрвате исказује посебно. Неки сматрају да је и
велики број неизјашњених на последњем попису управо из редова
Буњеваца и Хрвата.

ИНТЕРЕСАНТНО је напоменути да је према попису из 1850. године Су
ботица имала 48.126 сгановника. Непосредно пре Првог светског ра
та њихов број је скоро достигао цифру од 100.000 људи. Када је по
сгала део Краљевине СХС 1918. године, била је трећи по величини
град новоформиране државе, одмах иза Београда и Загреба. Касни
је су је претекли многи други градови региона.
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