
ИЗМЕђУ ДВА ПОПИСА ДРЖАВА ИЗГУБИЛА 311.139 СТАНОВНИКА, МЕђУ КОЈИМА ЈЕ НАЈВИШЕ СРБА, КОЈИХ ЈЕ МАЊЕ ЗА ТРИ ОДСТО

САМО РОМЕ МИНУС ЗАОБИЛАЗИ
Порасш бележе Нови Пазар, Нови Сад и иеш
оишшина Београда, најгора Црна Трава и Бабушница
ИЗМЕЂУ два пописа

становништва Србија
је изгубила 224.688

Срба, што је пад за више од
три одсто. Српски народ
углавном бира градове, у ко-
јима станује 59 одсто његових
припадника. Просечан Ср-
бин у нашој земљи стар је
42,5 година, а жене су са 51
одсто у благој доминацији.

Овако изгледа статистички
рендгенски снимак Срба у
Србији, добијен на основу ко-
начних резултата прошлого-
дишњег пописа становни-
штва. Већински народ данас
чини 83,32 одсто популације
Србије, за разлику од 2002.
године, када је убележио за
пола процента већу заступ-
љеност. Ова разлика, међу-
тим, није последица омасов-
љења, већ пада бројности
других народа са којима Ср-
би деле животни простор.

Оштрица косе беле куге,
али и учесталог исељава-
ња у свет, подједнако
је ударала по Срби-
ма али и по другим
народима. Томе у
прилог говоре и ко-
начни подаци о бро-
ју становника, из
којих се види да је
Србија од 2002. годи-
не изгубила 311.139
становника. Једини ре-

гион који Је пропше деце-
није забележио плус јесте
Београд, који је ојачан за
83.316 житеља. О томе све-
дочи и чињеница да су чак
две београдске оппггине -
Нови Београд (214.506) и
Чукарица (181.231) задржа-
ле место најнасељенијих у
Србији.

За разлику од престони-
це, Војводина је ослабљена
за 100.189, а Шумадија и
Западна Србија за 105.184
житеља. Негативан при-

р о д н и
п р и р а -

пггај најве-
ћи рачун
испоставио
је Јужној и
Источној
Србији, која
је у минусу

г о т о в о
200.000 ду
ша. У овом
региону су и

три наЈмање
општине у др-
жави: Црна

Трава са
1.663, Тр-
говиште
са 5.091 и

ад Лапово
са 7.837
становни-

ка.
- Највећи пад

броја становни-
ка забележен је у

д Црној Трави, Ба-
бушници, Мај-

данпеку и Тргови-
шту, где Је пад попу

лације већи од 20 од
сто. - каже први статисти-

чар Србије Драган Вукмиро-
вић. - Готово 70 оппггина бе-
леже осеку до петине укупног
броја житеља. Пораст, са
друге стране, постоји само у
Новом Пазару, Новом Саду
и чак пет београдских општи-
на - Звездари, Сурчину, Па-
лилули, Гроцкој и Барајеву.

Ништа боље нису прош-
ли ни други народи у Срби-
ји, а једини изузетак су Ро-
ми, који су са 1,4 одсто
укупног становништва
2002. године скочили на
2,05 посто. Они су и једини
народ, поред Срба, који жи-
ви на већини територије
Србије. Са више од 10 од-
сто учествуЈу у становни-
штву у десетак општина, а
до пет одсто добацују у го-
тово свим местима Војводи-
не, Источне и Јужне Србије.

Срби чине већински народ
у огромној већини места у
Србији. Изузетак чини север
земље, где је у осам општина
највише Мађара. Они су ве-
ћина у Суботици, Бачкој То-
поли, Малом Иђошу, Бечеју,
Ади, Чоки и Сенти, док је у
општинама Ковачица и Бач-
ки Петровац највише Слова-
ка. Бугари воде главну реч у
Босилеграду и Димитровгра-
ду, а Бошњаци су већина у
Сјеници, Тутину и Новом
Пазару. ■ Р. Др.

НАЈВИШЕ ЦРН0Г0РДЦА И ХРВДТИЦА
ХРВАТСКИМ народом у Србији највише доминирају
жене, јер 59 одсго ове етничке групе чине припадни-
це лепшег пола. Мађарице чине 53 одсго мађарског
народа, а у односу на јачи пол већину чине и Слова-
киње - 52 одсго. Проценат мушкараца је највећи ме-
ђу Црногорцима, којих је десет одсго више него дама.

Живот у граду, од свих народа пописаних у Србији,
најбоље лежи - Црногорцима. Јер чак 75 одсго срп-
ских ђетића живи у градским срединама. Урбани на-
чин живота тек нешто мање лежи Хрватима, којих
је на асфалту 64 одсго, као и Ромима - 60 одсго. У се-
лима највише живи Словака (56 одсго), за којима
следе Бошњаци са 43 и Мађари са два одсто мање.

ЈУГ0СЛ0ВЕНД НИКДД МДЊЕ
ПР0ЦЕНАТ засгупљености већинског српског народа у прош-
лости је варирао, а податак са прошлогодишњег пописа нај-
већи је забележен још од Другог светског рата. Срби су, приме-
ра ради, 1971. године чинили свега 71,2 одсто популације, а де
ценију касније њихова бројчана доминантност опала је за још
десет одсто. Број Југословена (23.303 или 0,32 одсто), забеле-
жен 2011. године, најмањи је од како ова категорија постоји
у пописним формуларима. Лабудову песму ова етничка гру- 3
па имала је на попису 1991, када је њену припадност навело
готово пет одсто становништва Србије.
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2002 2011 подаст-пад

*""'* 2002-2011.
Република Србија 7.498.001 7.186.862 -311.139
Београдски регион 1.576.124 1.659.440 83.316
Војводина 2.031.992 1.931.809 -100.189
Шумадија и западна Србија 2.136.881 2.031.697 -105.184
Јужна ијугоисточна Србија 1.753.004 1.563.916 -189.088
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