
ПРЕМА ПОДАЦИМА ПОПИСА 201 1 . ГОДИНЕ ГОТОВО
ЦЕЛОКУПНО СТАНОВНИШТО НИША ЈЕ РЕЛИГИОЗНО

НИШЛИЈЕ ВЕРУЈУ У БОГА
Највећи број Нишлија, 92, 24 одсто се моли
у православним храмовима док је 6.578
грађана одбило да се изјасни по питању
вероисповести, а њих 2.656 су атеисти
Православаца је највише и у свим
градским општинама, а на другом месту се
налазе припадници исламске
вероисповести којих највише има у
општинама Црвени крст и Палилула

У бога верује око 95 одсто
Нишлија, а чак њих 92, 24 одсто
су православци, показали су ре-
зултети Пописа201 1 тодинеоб-
јављени у публикацији "Веро-
исповест, матерњијезики наци-
онална припадност у Репуб-
лици Србији 2011". Проценат
Нишлија који верују у бога по-
клапа се са процентом станов-
ништва Републике Србије које
се изјаснило као религиозно,
94 одсто. На државном нивоу
највише је православних
хришћана, 6, 4 милиона, али је и
број атеиста током последњих
десет година дуплиран и сада
их је у Србији око 80.000.С-
лични су подаци и на локалном
нивоу.

Попис 201 1 .је показао да
се огроман број житеља како у
држави, тако и у Нишавском
округу и Нишу осећа религи-
озним. У Нишавском округу од
укупно 376.31 9 становника њих
356.081 је религиозно, а 8.472
се није изјаснило по питању ве-
роисповести.Међу верницима у
Нишавском округу је највише
православних хришћана,
350.804. Побројностисенадру-
гом месту налазе припадници
исламске вероисповести, има
их 2.654, а потом следе като-
лици којих има 989. Да нису вер-
ници у попису се изјаснило
2.919 становника овог округа-
.Интресантно је да у Нишав-
ском округу има и доста про-
тестаната, 284.

Када се ради о граду Нишу
који има 260.237 становника
њих 244.698 је религиозно, а нај-
више је, опет, припадника пра-
вославног хришћанства којих
има 240.765, односно 92, 24 од-
сто. По бројности се на другом
месту налазе припадници ис-

ламске вере којих у граду на
Нишави има 2.486, јудеиста
има 12, припадника источња-
чких религија 80, а агностика
има 109. Да нису верници ка-
зало је 2.656 Нишлија, а о вер-
ској припадности се није изјас-
нило 6.578 становника трећег
по величини града у Србији.

Подаци су готово пресли-
кани када се посматрају град-
ске општине. У свим нишким
градским општинама проценат
верника прелази 90 одсто ста-
новништва и креће се од 90, 62
до 95, 24 одсто. Подаци пока-
зују да и међу становницима
нишких градских општина нај-
више има припадника
хришћанске, а потом следе при-
падници исламске вероиспо-
вести.

Највећи поценат правосла-
ваца у односу на број станов-

ника Је у градскоЈ општини
Нишка Бања у којој од 14.680
становника њих 13.980 одлази
у православну цркву.У овој
општини има 26 католика и 25
припадника исламске вероис-
повести.

У градској општини Меди-
јана која има највише станов-
ника међу општинама, 85.969,
верника је 80.754, док у бога не
верује 1 .548, а по питању веро-
исповести није се изјаснило
2.279 становника. У највећој
градској општини има највише
православаца, 79.299.Потом
следе припадници католичке
вероисповести којих има 351 ,
па припадници ислама, 261 .

И у осталим нишким град-
ским општинама најбројнији су
припадници православног
хришћанства, док су, када се
ради о хришћанској вероиспо-
вести на другом месту католи-
ци, а потом следе припадници
ислама. У градској општини Цр-
вени крст која има укупно
32.301 становника, 29.599 жи-
теља ове општине је религиоз-
но, а највише је, опет, право-
славаца којих има 29.270. У
овој општини су 102 станов-
ника католици, а 1 .101 станов-
ник припада исламској вероис-
повести.На другом месту по
броју припадника исламској
вери налази се општина Пали-

лула у којој има 1 .008 станов-
ника који припадају овој веро-
исповести док је православаца
68.070, католика 222, протес-
таната 75. У овој општини се по
питању вероисповести није
изјаснило 1 .865 становника, а у
бога не верује њих 495. У опш-
тини Пантелеј има укупно
53.486 становника од којих је
51 .079 религиозно, атеиста је
387, а о вери се није изјаснило
1.129 житеља. Највише је пра-
вославаца, 50. 1 44 или 93, 75 од-
сто, а потом следе католици,
108,памуслимани,91.

Интересантан је податак
да на територији Нишавског
округа живи 87 људи који су се
изјаснили као припадници неке
од источњачких религија.Бу-
диста, хиндуиста и других има
и у Нишу.У истичњачка божан-
ства верује 80 Нишлија, а нај-
више их је у градској општини
Палилула, 51 .Припадника јуде-
изма је у Нишу 1 2 и сви живе на
територији градске општине
Медијана.У Нишу живи и 109
агностика.Они верују у то да не
може да се докаже постојање
бога, али су толеранти и према
верницима и према етеистима.

В.Петровић
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ВЕРУЈУЋИ ПОДЈЕДНАКО ЗАСТУПЉЕНИ У СВИМДЕЛОВИМА ГРАДА


