
НАЈНОВИЈИ ПОПИС 2011.ГОДИНЕ ЈЕ ПОКАЗАО ДА ЈЕ СРПСКИ МАТЕРЊИ
ЈЕЗИК 96, 05 ОДСТО НИШЛИЈА

СРПСКИМ ЈЕЗИКОМ
ГОВОРИ 249.950 НИШЛИЈА

И у градским општинама
је ромски као матерњи језик
на другом месту.Овим јези-
ком говори у Медијани 336 ста-
новника, у Нишкој Бањи 21 7, у
Палилули 2.196, у Панталеју
185, а у општини Црвени крст
1.776становника.

По заступљености се у
Нишу на трећем месту налази
македонски језик.Да је то њи-
хов матерњи језик навело 662
становника, а највише их је
градској општини Медијана
331 , па потом у градској опш-
тини Панталеј 159,Иза маке-
донског налази се бугарски
који, као матерњи језик, на-
води 366 становника.Највише
ихје, опет, у Медијани 143, ау
Панталеју 114.

Од осталих језика као ма-
терњиху Нишу су заступљени
и албански, босански, вла-

шки, мађарски, немачки, ру-
мунски, руски, словена-
чки.Хрватски језик говори
197 Нишлија, а по питању ма-
терњег језика није се изјас-
нило880становника.

У Србији се 88, 09 одсто
становника или преко 6, 3 ми-
лиона људи изјаснило да им
је српски матерњи језик.На
другом месту по бројности је
мађарски којим говори
243.146 особа, што је 3, 38
одсто од укупног броја ста-
новника у Србији, а на трећем
је босански језик којим говори
138.871 особа или 1 , 93 одсто
становника.

Колико њих говори
"нишки" није установљено,
али је извесно да га неки смат-
рају матерњим језиком.

В.Петровић

Од укупно 260.237 становника у Нишу њих 96, 05 се
током пописа 201 1 .године изјаснило да им је српски
матерњијезик
Македонски као матерњи језик навело 660
Нишлија, а 366 становника тређег града по величини
у Србији бугарски сматра матерњим језиком

Пописивачи су током по-
пуњавања формулара у по-
пису 201 1 . године у рубрици
која се односи на матерњи је-
зик уписивали и то да неки од
испитаника говоре "нишки",
"људски" или пак "домаћи" је-
зик.Било је и испитаника који
су као свој матерњи језик на-
водили "лалински".Уписи-
вани су и одговори попут би-
лингвиста или полиглота.-
Неки под матерњим језиком
подразумевају писмо којим
пишу па се ту и тамо прона-
шао и одговор "ћирилица-
".Како год, али је попис и ре-
зултати објављени у публика-
цији "Становништво према ве-
роисповести, метерњем је-
зику и националној припад-
ности у Републици Србији
201 1 ." показао да у Нишу од
укпно 260.237 становника
њих 249.949 говори српски
као свој матерњи језик.Про-
центуално посматрано то је
96, 05 одсто становништва
трећег по величини града у
Србији иза Београда и Новог
Сала.

За разлику од пописа
2002.године када се нико у
Нишу није изјаснио да говори
црногорски језик јер у то
време га није ни било, сада цр-
ногорски матерњим језиком
зове преко 40 Нишлија.

На другом месту се на-
лази ромски.Овим језиком се,
као матерњим, у Нишавском
округу споразумева 7.527 или
два одсто становника, а у
Нишу 4.740 особа или 1 , 82 од-
сто.

Посматрано и по град-
ским општинама највећи број
Нишлија говори српски као
матерњи језик.У градској опш
тини Медијана 97, 27 станов-
ника српски наводи као ма-
терњи језик, а слично је и у
градској општини Панталеј
где овај проценат износи 97,
45 одсто. У општини Нишка
Бања за 96, 89 одсто станов-
ника српски је матерњи језик,
а у општини Палилула овај
проценат је 94, 99 одсто, док
је у општини Црвени крст 92,
51 одсто.


