ЕТНОКОНФЕСИОНАЛНИ И ЈЕЗИЧКИ МОЗАИК СРБИЈЕ

Највише Срба
и православаца
Републички завод за статистику представио је јуче публикацију "Етноконфесионални и језички
мозаик Србије", у којој су, путем
демографског,
социорелигијског, социолингвистичког и правно-нормативног
приступа,
анализирани пописни подаци који се односе на Србе и припаднике 30 етничких заједница. Треба
напоменути и да су подаци о албанском становништву изузети
из овог пописа, пошто су у две
општине у којима чине већину,

Прешеву и Бујановцу, бојкотоваи
попис. Што се осталих народа
тиче, према попису из 201 1 , Срба у Србији мање је за 224.688 у
односу на деценију раније, Мађара за 39.400, Јевреја за 371 , Румуна за 5.244, Словенаца за
6.271 , Русина за 1 .659, Хрвата за
12.702, Црногораца за 30.522,
Шокаца за 110, Југословена за
57.418, Влаха за 4.724, Бугара за
1 .954.
У истом периоду број Бошњака повећан је за 9.191, Ашкалија
за 413, Горанаца за 3.186, Египћана за 1 .020, Муслимана за
2.798, Немаца за 163. За деценију је број Рома повећан за 39.41 1 ,
Руса за 659.

Најзаступеније етничке заједнице у Србији су српске, који су
већина у 150 општина од укупно
168. Мађари су већина у пет и
мањина у три, Бошњаци су већина у три, Бугари у две, а Словаци
су у једној већина и у једној мањина од укупног броја општина у

Србији.
Најзаступљенији матерњи је-

зик у Србији је српски, затим бошњачки, па мађарски и ромски,
док су сви остали у малом проценту. Српски се као матерњи језик користи у већини у 154
општина, а у једној као мањински. Мађарски је заступљен као
матерњи језик у већини у шест и
у мањини у једној општини, док
се босански као већински матерњи језик користи у три општине.
Када је реч о вероисповести, најзаступљенија је православна, коју заступа 84,59 одсто од укупног

броја становништва у Србији.
Католичку

исповеда

356.957

становника или 4,97 одсто, Исламску 222.828 становника или
3,10 одсто, као атеисти се изјаснило 80.053 или 1,11 одсто, а
није се изјаснило 220.735 становника или 3,07 одсто.
Љ. Малешевић

