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Сажетак 
У ра ду се ана ли зи ра ста нов ни штво Ср би је (без Ко со ва и 

Ме то хи је) пре ма нај но ви јем по пи су из 2011. го ди не, са по себ ним 
освр том на кван ти та тив не и ква ли та тив не ет но де мо граф ске про ме-
не ко је су се де си ле у по след њем ме ђу по пи сном раз до бљу (2002-
2011). Дат је пре глед на ци о нал не струк ту ре Ре пу бли ке Ср би је по 
те ри то ри јал ним це ли на ма (Ср би ја-се вер и Ср би ја-југ), ре ги о ни ма 
(Бе о град ски ре ги он, ре ги он Вој во ди не, ре ги он Шу ма ди је и За пад-
не Ср би је и ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је), а у окви ру њих по 
обла сти ма и оп шти на ма. Ис так нут је зна чај фак то ра ко ји де тер-
ми ни шу и ме ња ју ет нич ку сли ку по је ди них под руч ја, као што су  
ет нич ки ди фе рен ци ран при род ни при ра штај, раз ли ке у ми гра ци о-
ном сал ду по на ци о нал но сти  и про ме не при ли ком из ја шња ва ња о 
на ци о нал ној при пад но сти. Та ко ђе, ана ли за про стор ног раз ме шта ја 
ста нов ни штва Ср би је је по ка за ла из ра жен про цес ет нич ке хо мо-
ге ни за ци је ка рак те ри сти чан за при пад ни ке по је ди них ет нич ких 
за јед ни ца. Ет но ста ти стич ки по да ци по след њег по пи са ста нов ни-
штва не сум њи во су од ве ли ке ва жно сти јер ука зу ју на пра вац и 
ин тен зи тет про ме на у ет нич кој струк ту ри Ср би је што  је ре зул тат 
раз ли чи те по пу ла ци о не ди на ми ке на ци о нал но сти, по ли тич ких, со-
цио-еко ном ских, кул тур них и дру гих чи ни ла ца.
Кључ не ре чи: по пис, на ци о нал на при пад ност, ет но де мо граф ске про ме-

не, ре ги о ни, обла сти, Ср би ја.

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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По пис  ста нов ни штва пред ста вља нај ком плек сни ју др жав ну 
ста ти стич ку ак ци ју ко ја има за циљ утвр ђи ва ње бро ја и про стор ног 
раз ме шта ја ста нов ни штва, као и еко ном ских, обра зов них, брач них, 
ет нич ких, ми гра ци о них, фер ти ли тет них и дру гих со цио-де мо граф-
ских ка рак те ри сти ка ста нов ни штва. По пи сни по да ци су осно ва за 
до но ше ње ме ра по пу ла ци о не, ми гра ци о не, ма њин ске, обра зов не и 
дру гих број них по ли ти ка и стра те ги ја, као и за из ра ду про јек ци ја 
ста нов ни штва.

У Ср би ји је у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та до да нас 
спро ве де но укуп но осам по пи са ста нов ни штва, пр ви 1948. го ди не, 
за тим 1953, а од 1961. го ди не, пре ма пре по ру ка ма УН ра ди ме ђу-
на род не ком па ра ци је по пи сних по да та ка, сва ких де сет го ди на. У 
скла ду са тим, прет ход ни по пис (2002) тре ба ло је да бу де из вр шен 
2001.го ди не, али је због по ли тич ких окол но сти од ло жен за на ред-
ну го ди ну, да би се са по след њим по пи сом вра ти ли на де се то го ди-
шњу ди на ми ку (тј. сва ке пр ве го ди не но ве де ка де). 

По след њи по пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 
спро ве ден је 2011. го ди не, али са од ла га њем из фи нан сиј ских раз-
ло га за шест ме се ци (од 1. до 15. ок то бра), при че му ни је спро-
ве ден на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је (као ни прет ход ни), док 
је у оп шти на ма Бу ја но вац и Пре ше во (де ли мич но и у Ме две ђи) 
бој ко то ван од стра не при пад ни ка ал бан ске на ци о нал но сти. Сва ки 
по пис не сум њи во пред ста вља огле да ло дру штве них и по ли тич ких 
при ли ка у зе мљи ко је че сто има ју ве ћег или ма њег ути ца ја и на ко-
нач не по пи сне ре зул та те. 

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ

Јед на од од глав них од ли ка по пи са 2011.го ди не и нај ва жни ја 
раз ли ка у од но су на прет ход ни је сте при ме њен кон цепт “уоби ча је-
ног ста нов ни штва” за утвр ђи ва ње укуп ног бро ја ста нов ни ка, ко ји 
је уса гла шен са ме ђу на род ним стан дар ди ма, а у ци љу обез бе ђи ва-
ња ме ђу на род но упо ре ди вих по да та ка.1) За тим, из ме на је у ме то до-
ло шкој де фи ни ци ји јер су по ред из бе глих ли ца, у укуп но (стал но) 
ста нов ни штво укљу че на, за раз ли ку од прет ход ног по пи са, и ин-
тер но ра се ље на ли ца са Ко со ва и Ме то хи је, зна чај но је ве ћи број 

1) Пре ма кон цеп ту тзв уоби ча је ног ста нов ни штва, “у укуп но ста нов ни штво од ре ђе ног ме-
ста укљу че на су  ли ца ко ја су у том ме сту жи ве ла не пре кид но нај ма ње го ди ну да на пре 
кри тич ког мо мен та по пи са, као и ли ца ко ја су у том ме сту жи ве ла кра ће од 12 ме се ци, 
али са на ме ром да у ње му оста ну нај ма ње го ди ну да на”. По пис 2011. је об у хва тио исте 
ка те го ри је као и прет ход ни, а је ди на раз ли ка је у пој му на ме ре да оста не јер од то га 
за ви си да ли ће ли це ко је има пре би ва ли ште у ино стран ству, а ко је је у Ср би ји кра ће од 
12 ме се ци, би ти по пи са но или не (РЗС, 2012).  
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пи та ња у по пи сни ци (нпр. ком пју тер ско зна ње, ван брач не за јед ни-
це, бес кућ ни ци, итд), уве де на су не ка но ва ме то до ло шка ре ше ња, 
по пр ви пут по пи сни обра сци би ли су и на је зи ци ма на ци о нал них 
ма њи на  и дру го.

У овом по пи су, као и у свим прет ход ним, ин кор по ри ра но је 
пи та ње о на ци о нал ној при пад но сти,2) ва жном ет нич ком обе леж ју, 
на осно ву ко га се мо гу до би ти по да ци о ет нич кој струк ту ри, за тим 
ин фор ма ци је о де мо граф ским, со цио-еко ном ским, обра зов ним,  
кул ту ро ло шким и дру гим од ли ка ма, као и по пу ла ци о ној ди ма ми ци 
при пад ни ка раз ли чи тих ет нич ких за јед ни ца на про сто ру Ср би је. 
Ме ђу тим, при ли ком ком па ра ци је и ана ли зе ет но ста ти стич ких по-
да та ка ва жно је ис та ћи да на број ност при пад ни ка од ре ђе не на ци-
о нал но сти по ред при род ног при ра шта ја и ми гра ци о ног сал да ути-
чу и про ме не у из ја шња ва њу, усло вље не су бјек тив ним раз ло зи ма, 
као и дру штве но-еко ном ским и по ли тич ким окол но сти ма. По ред 
ово га, из ме не у ме то до ло шким при сту пи ма и ко нач ним кла си фи-
ка ци ја ма, та ко ђе, ути чу на по пу ла ци о ну ди на ми ку па је због то га 
нео п ход но по зна ва ње по пи сне ме то до ло ги је ве за но за  на ци о нал ну 
при пад ност. 

Пре ма ме ђу на род ним пре по ру ка ма ово пи та ње не спа да у 
тзв. основ на обе леж ја па сва ка др жа ва од лу чу је да ли ће би ти икор-
по ри ра но у са др жај по пи са. Пи та ње је отво ре ног ти па, што зна-
чи да сва ко ли це има за га ран то ва но пра во (пре ма чла ну 47 Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би ја) да се сло бод но из ја сни (или не из ја сни) ко јој 
на ци о нал но сти при па да. Прин цип сло бод ног де кла ри са ња омо-
гу ћу је про ме ну на ци о нал не при пад но сти и то при вре ме ну (услед 
по ли тич ких, со ци јал них, пси хо ло шких раз ло га) или стал ну (услед 
аси ми ла ци о них про це са), што је у ве ћој или ма њој ме ри де ло ва ло 
на де мо граф ску ди на ми ку свих ет нич ких за јед ни ца и про ме ну ет-
нич ке струк ту ре Ср би је (Ра ду шки, 2007)

У ме то до ло шком сми слу, нај ве ће про ме не би ле су код Му-
сли ма на ко ји су у по пи си ма тре ти ра ни као на ци о нал но нео пре дељ-
ни (1948. и 1953), Му сли ман у ет нич ком сми слу (1961), Му сли ман 
као кон сти ту тив ни на род (1971,1981 и 1991), да би у  по пи су 2002.
го ди не, има ју ћи у ви ду круп не ге о по ли тич ке про ме не по ред Му-
сли ма на би ла уве де на и но ва од ред ни ца Бо шњак, иако је у су шти-
ни реч о истом ет нич ком кор пу су. У по след њем по пи су (2011) у 
ко нач ној кла си фи ка ци ји на ве де на су оба мо да ли те та. Бит ни јих 

2) У зва нич ној ста ти сти ци овај тер мин се ко ри стио у сле де ћем сми слу: ”на род ност” (по-
пи си 1948, 1953 и 1961), за тим ”на род ност или ет нич ка при пад ност” (1971), “на род, 
на род ност или ет нич ка гру па” (1981), ”на ци о нал на при пад ност” (1991), ”на ци о нал на 
или ет нич ка при пад ност” (2002) и “на ци о нал на при пад ност” (2011), без по себ них ме то-
до ло шких об ја ше ња, а че сто су се ови на зи ви ко ри сти ли и као си но но ми.     



СПМ број 1/2013, година XX, свеска 39. стр. 11-28.

14

ста ти стич ко-ме то до ло шких про ме на би ло је и код Ју го сло ве на. У 
по чет ку су би ли у нај те шњој ве зи са Му сли ма ни ма (1953), за тим  
као ли ца ко ја се ни су бли же на ци о нал но опре де ли ла - Ју го сло ве ни 
нео пре де ље ни (1961), као по себ на гру па - Ју го сло ве ни об у хва та ли 
су ли ца ко ја ни су же ле ла да се на ци о нал но из ја сне (1971, 1981), да 
би у по след ња два по пи са (1991, 2002) има ли ста тус на ци о нал но 
опре де ље них ли ца, у кла си фи ка ци ји свр ста ни од мах иза та да шњих 
кон сти ту тив них на ро да (Ср ба и Цр но го ра ца). У по пи сној кла си фи-
ка ци ји из 2011. го ди не пр во су на ве де ни Ср би, а за тим све дру ге 
на ци о нал но сти по азбуч ном ре ду укљу чу ју ћи и Ју го сло ве не. Ина-
че, уво ђе ње ове ка те го ри је има ло је бит ног ути ца ја на про ме не у 
број но сти дру гих на ци о нал но сти. 

Ге не рал но, ко нач не ста ти стич ке кла си фи ка ци је на ци о нал но-
сти, ма да омо гу ћа ва ју са др жин ску упо ре ди вост по да та ка, раз ли-
ко ва ле су се од по пи са до по пи са, по ре до сле ду на ци о нал но сти, 
као и по све ве ћем бро ју мо да ли те та (нпр. 1991. про ши ре на је са 
Бу њев ци ма, Егип ћа ни ма и Шок ци ма, а 2002. још и са Ашка ли ја ма, 
Бо шња ци ма, Го ран ци ма и Цин ца ри ма). По пис 2011. је спе ци фи чан 
по то ме што су пр ви пут пред ви ђе не ши фре за од го во ре ко ји са др-
же дво ја ко ет нич ко из ја шња ва ње (нпр. Ср бин-Цр но го рац, Ср бин-
Влах, и сл), а у ко нач ни ши фар ник на ци о нал но сти до да ти су још 
Јер ме ни, Шо пи, Ба ња ши и Тор ла ци . 

НАЦИОНАЛНИ САСТАВ СТАНОВНИШТВА 
СРБИЈЕ -ПОПИС  2011.

По пи сни ре зул та ти о на ци о нал ној при пад но сти ста нов-
ни штва увек су иза зи ва ли ве ли ко ин те ре со ва ње, не са мо на уч не 
и по ли тич ке, већ и ши ре дру штве не јав но сти. По да ци о ет нич кој 
струк ту ри Ср би је ис ка за ни су по пр ви пут (за раз ли ку од 2002. го-
ди не ка да су у окви ру Ср би је на ве де не три ма кро це ли не: Цен трал-
на Ср би ја, Вој во ди на и Ко со во и Ме то хи ја) у скла ду са Уред бом о 
но мен кла ту ри ста ти стич ко те ри то ри јал них је ди ни ца, пре ма ад ми-
ни тра тив ној по де ли (од 1.ју ла 2011), на две функ ци о нал но те ри то-
ри јал не це ли не: Ср би ја-се вер и Ср би ја-југ. У окви ру пр ве, на ла зи 
се Бе о град ски ре ги он и ре ги он Вој во ди не, док Ср би ју-југ чи не ре-
ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је, за тим ре ги он Ју жне и Ис точ не 
Ср би је и ре ги он Ко со ва и Ме то хи је (без по да та ка). Сва ки ре ги он 
об у хва та од ре ђе ни број обла сти (бив ши окру зи) у окви ру ко јих су 
свр ста не оп шти не. 
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Пре ма по след њем по пи су у Ср би ји (без Ко со ва и Ме то хи-
је) ре ги стро ва но је укуп но 7,2 ми ли о на ста нов ни ка и у од но су на 
прет ход ни по пис (2002) број ста нов ни ка сма њен је за 311,1 хи ља-
да, а основ ни раз ло зи су не га ти ван при род ни при ра штај, еми гра-
ци је, као и не пот пун об у хват ста нов ни штва, од но сно бој кот при-
пад ни ка ал бан ске на ци о нал но сти у три оп шти не на ју гу Ср би је. 
У по гле ду на ци о нал не при пад но сти по да ци по ка зу ју да је Ср би ја 
мул ти на ци о нал на др жа ва у ко јој по ред Ср ба, као ве ћин ског на ро-
да, жи ве мно го број не ет нич ке за јед ни це из ра зи то ди фе рен ци ра-
не по број но сти, исто риј ском и де мо граф ском раз вит ку, ре ли ги ји, 
кул ту ри, на ци о нал ној и по ли тич кој еман ци па ци ји. У 2011. го ди ни, 
Ср би бро је 6,0 ми ли о на (83,3%), за тим сле де Ма ђа ри (253,9 хи ља-
да или 3,5%), Ро ми (148,0 хи ља да или 2,1%) и  Бо шња ци (145,3 хи-
ља да или 2,0%), док оста ле на ци о нал но сти пар ти ци пи ра ју ис под 
1%, а то су Хр ва ти (57,9 хи ља да или 0,8%), Сло ва ци (52,8 хи ља да 
или 0,7%), Цр но гор ци (38,5 хи ља да или 0,5%), Вла си (35,3 хи ља да 
или 0,5%) и дру ги. У «оста ле на ци о нал но сти» свр ста не су ет нич ке 
за јед ни це са ма ње од две хи ља де при пад ни ка (Егип ћа ни, Ашка ли-
је, Че си, Је вре ји и др.) ко јих има укуп но 17, 6 хи ља да (0,2%). Број 
ли ца ко ја су ис ко ри сти ла сво је Уста вом за га ран то ва но пра во и ни-
су же ле ла да се на ци о нал но де кла ри шу  из но си чак 160,3 хи ља да 
(2,2%). Та ко ђе, зна ча јан је и број ли ца (30,7 хи ља да или 0,4%) ко ји 
се  из ја снио у сми слу ре ги о нал не при пад но сти (на при мер, Вој во-
ђа нин, Шу ма ди нац, Ва ље вац, Бе о гра ђа нин и слич но) (та бе ла 1). 

Ет нич ка струк ту ра ста нов ни штва Ср би је по ве ли ким ад ми-
ни стра тив но те ри то ри јал ним це ли на ма  по ка зу је да је се вер Ср би је 
знат но хе те ро ге ни ји (2,8 ми ли о на или 77,8% Ср би) од Ср би је-југ 
(3,2 ми ли о на или 88,8% Ср би). У окви ру пр ве те ри то ри јал не це-
ли не на ла зе се два, са ет нич ког аспек та ди ја ме трал но су прот на 
ре ги о на. Бе о град ски ре ги он је хо мо ген јер 1,5 ми ли о на или 90,7 
% чи не Ср би, а све оста ле на ци о нал но сти су по је ди нач но ис под 
0,5% (осим Ро ма 1,7% и Цр но го ра ца 0,6%). Ре ги он Вој во ди не је 
из ра зи то ет нич ки ша ро лик, пред ста вља пра ви мо за ик раз ли чи тих 
на ро да, ре ли ги ја, је зи ка и кул ту ра. То по твр ђу је и по да так да од 
укуп но 1,9 ми ли о на ста нов ни ка Ср би чи не две тре ћи не ста нов ни-
штва (66,8%), док чак де сет ет нич ких за јед ни ца пар ти ци пи ра са 
пре ко 0,5%. Ма ђа ри су по број но сти нај ре ле вант ни ја на ци о нал-
на ма њи на (13,0%), а за тим  Сло ва ци (2,6%), Хр ва ти (2,4%), Ро ми 
(2,2%), Ру му ни (1,3%) и Цр но гор ци (1,2%), док све оста ле ет нич ке 
за јед ни це по је ди нач но пар ти ци пи ра ју са ма ње од 1%. У Вој во ди-
ни је убе дљи во и нај ви ше ли ца ко ја ни су же ле ла да се на ци о нал но 
де кла ри шу (4,2%). 
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Та бе ла 1. На ци о нал на при пад ност ста нов ни-
штва Ср би је (без Ко со ва и Ме то хи је), 2011.

Национална  
припадност   

Ре пу
бли ка

 Ср бија

Србијасевер Србијајуг

Укупно 
Бе о

град ски
ре ги он

Ре ги он
Вој во
ди не

Укупно

Рег. 
Шумад.

и 
Западне 
Србије

Рег. 
Јужне и 
Источне  
Србије

Укупно 7186862 3591249 1659440 1931809 3595613 2031697 1563916
Срби 5988150 2795083 1505448 1289635 3193067 1799394 1393673
Албанци* 5809 3503 1252 2251 2306 591 1715
Бошњаци 145278 2376 1596 780 142902 142767 135
Бугари 18543 2677 1188 1489 15866 365 15501
Буњевци 16706 16641 172 16469 65 41 24
Власи 35330 352 182 170 34978 2105 32873
Горанци 7767 6507 5328 1179 1260 694 566
Југословени 23303 20237 8061 12176 3066 1635 1431
Мађари 253899 252946 1810 251136 953 433 520
Македонци 22755 17362 6970 10392 5393 1854 3539
Муслимани 22301 7356 3996 3360 14945 14411 534
Немци 4064 3770 498 3272 294 130 164
Роми 147604 69716 27325 42391 77888 20649 57239
Румуни 29332 26692 1282 25410 2640 567 2073
Руси 3247 2474 1301 1173 773 463 310
Русини 14246 14173 245 13928 73 38 35
Словаци 52750 52425 2104 50321 325 164 161
Словенци 4033 3354 1539 1815 679 287 392
Украјинци 4903 4620 418 4202 283 171 112
Хрвати 57900 54785 7752 47033 3115 1645 1470
Црногорци 38527 32043 9902 22141 6484 3805 2679
Остали 17558 13793 7083 6610 3765 1840 1925
Нису се изјасн. 160346 119989 38971 81018 40357 15386 24971
Рег.припадност 30771 29856 1289 28567 915 626 289
Непознато 81740 38519 23728 14791 43221 21636 21585

Извор: Књига 1 - Национална припадност, подаци по општинама и 
градовима, Попис становништва, домаћинстава и станова  2011.  

у Републици Србији, РЗС, Београд, 2012.
Напомена: Према званичној класификацији Републичког завода за 

статистику дате су све националности у Србији  (са преко 2000   
припадника) према попису из 2011. године.

* Непотпун обухват припадника албанске националности
Са дру ге стра не, ју жна Ср би ја ко ја је на ци о нал но хо мо ге-

ни ја, има два ре ги о на, та ко ђе, ре ла тив но хо мо ге на, али ипак раз-
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ли чи та у по гле ду вр сте и сте пе на раз у ђе но сти ет нич ке струк ту ре. 
На и ме, ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је има би мо дал ну ет нич-
ку струк ту ру што зна чи да Ср би (88,6%) и Бо шња ци/Му сли ма ни 
(7,7%) чи не чак 96,3 % укуп не по пу ла ци је овог ре ги о на, а оста ли 
уче ству ју са мар ги нал ним уде ли ма. Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би-
је, на гла ше но хо мо ген и го то во мо но ли тан (Ср би чи не 89,1%), од-
ли ку је раз у ђе ни ја ет нич ка струк ту ра што по ка зу је ве ћи број ет нич-
ких за јед ни ца са зна чај ни јим уде ли ма Ро ми (3,7%), Вла си (2,1%),  
Бу га ри (1,0%), Ма ке дон ци (0,2%) и  дру ги. 

ПРО МЕ НЕ У НА ЦИ О НАЛ НОЈ СТРУК ТУ РИ 
СРБИЈЕ (БЕЗ КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ), 2002-2011.

По след њи по пис ста нов ни штва спро ве ден је у усло ви ма 
не та ко ра ди кал них ге о по ли тич ких про ме на као прет ход ни, али 
су еко ном ска кри за, по ли ти за ци ја по пи са и бој кот ста нов ни штва 
ал бан ске на ци о нал но сти, про цес укљу чи ва ња Ср би је у европ ске 
ин те гра ци о не то ко ве, као и не ре ше но пи та ње Ко со ва и Ме то хи је, 
не сум њи во има ли ути ца ја на де мо граф ски раз ви так и оп шту дру-
штве но-по ли тич ку кли му у зе мљи.    

У ци љу са гле да ва ња ет но де мо граф ских про ме на ко је су се 
де си ле у по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду (2002-2011), у ме то-
до ло шком сми слу је нео п ход но сво ђе ње по да та ка из 2002. го ди не 
на ме то до ло ги ју у скла ду са но мен кла ту ром ста ти стич ко те ри то-
ри јал них  је ди ни ца по след њег по пи са. У том сми слу ви ди мо да је 
се вер на Ср би ја за бе ле жи ла сма ње ње ет нич ке хе те ро ге но сти бу ду-
ћи да је удео Ср ба као ве ћин ске на ци о нал но сти по ве ћан (са 75,9% 
на 77,8%), док је на ју гу Ср би је удео Ср ба не знат но сма њен (са 
89,3% на 88,8%). По сма тра но по ре ги о ни ма, у Бе о гра ду ни је би ло 
зна чај ни јих ет нич ких про ме на, из у зев сма ње ња уде ла Ју го сло ве на 
(са 1,2% на 0,5%) и Цр но го ра ца (са 1,3% на 0,6%) услед про ме-
не при ли ком  де кла ри са ња о на ци о нал ној при пад но сти. У ре ги о-
ну Вој во ди не на ста вљен је тренд из прет ход ног ме ђу по пи сног пе-
ри о да (1991-2002) ка да је до шло до ет нич ке хо мо ге ни за ци је (удео 
Ср ба се по ве ћао са 57,0% на 65,1%) по сред ством ет но цен трич них 
ми гра ци ја, од но сно пр вен стве но до ла ском огром ног бро ја срп ских 
из бе гли ца. (Ра ду шки, 2006). У 2011. го ди ни број Ср ба је сма њен 
(за 32,2 хи ља да), али је удео по но во по ве ћан (са 65,1% на 66,8%) 
због ве ће не га тив не сто пе ра ста при пад ни ка дру гих ет нич ких за-
јед ни ца. На и ме, код огром не ве ћи не на ци о нал но сти у Вој во ди ни 
за бе ле же но је ап со лут но и ре ла тив но опа да ње (услед не га тив ног 
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при ра шта ја, еми гра ци ја, про ме не при ли ком из ја шња ва ња), а нај-
ве ће код Ју го сло ве на (са 2,5% на 0,6%) и то због дру га чи јег де кла-
ри са ња, што се и оче ки ва ло с об зи ром да др жа ва Ју го сла ви ја ви ше 
не по сто ји. На ста вљен је и тренд по ве ћа ња бро ја ли ца ко ји су се 
из ја сни ла у сми слу ре ги о нал не при пад но сти  (са 0,5% на 1,5%) или 
ни су же ле ла да се де кла ри шу (са 2,7% на 4,2%). 

 Дру га два ре ги о на на ју гу Ср би је по ка зу ју су прот не трен-
до ве. На и ме, Шу ма ди ја и За пад на Ср би ја у по ре ђе њу са ра ни јим 
по пи сом (Ср би 90,5%) има не што ма њу ет нич ку хо мо ге ност (Ср-
би 88,6%) због по ве ћа ног уде ла Бо шња ка/Му сли ма на (са 6,8% на 
7,7%),  Ро ма (са 0,6% на 1,0%), као и ли ца ко је се ни су де кла ри-
са ла (са 0,3% на 0,8%). Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је бе ле жи 
по ве ћа ње сте пе на ет нич ке хо мо ге но сти јер је удео Ср ба ре ла тив но 
по рас тао (са 87,9% на 89,1%), иако се њи хов број ап со лут но сма-
њио (са 1,5 ми ли о на на 1,4 ми ли он), што је, пре, све га, по сле ди ца 
сма ње ног уде ла Ала бан ца у укуп ној по пу ла ци ји овог ре ги о на због 
бој ко та по пи са. Све оста ле на ци о нал но сти су има ле сма ње ње или 
стаг на ци ју, осим Ро ма чи ји се удео зна чај но по ве ћао (са 2,6% на 
3,7%). 

 По сма тра но по на ци о нал но сти, из ме ђу по след ња два по-
пи са на ни воу Ре пу бли ке Ср би је до шло је до ап со лут ног сма ње-
ња бро ја при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти (за 224,7 хи ља да или 
3,6%, ин декс 96,4), а по ве ћа ња уде ла (са 82,9% на 83,3%). Раз ло зи 
су ве ћа сто па мор та ли те та од на та ли те та, ста ра ста ро сна струк ту ра 
(про сеч на ста рост срп ске по пу ла ци је из но си 42,6 го ди на), док је 
по раст уде ла по сле ди ца ни же сто пе сто пе ра ста код оста лих на ци-
о нал но сти (та бе ла 2). 

Ре до след три број ча но нај ре ле вант ни је ет нич ке за јед ни це 
у Ср би ји се про ме нио у од но су на 2002. го ди ну (Ср би, Ма ђа ри, 
Бо шња ци), па су у 2011. го ди ни по сле Ср ба и Ма ђа ра, на тре ћем 
ме сту Ро ми. У про те клом пе ри о ду, за го то во све на ци о нал но сти 
ка рак те ри стич ни су не по вољ ни трен до ви у по пу ла ци о ном раз вит-
ку ко ји су про у зро ко ва ли опа да ње њи хо вог бро ја и уде ла у укуп-
ној по пу ла ци ји Ср би је, из у зев Ро ма, Бо шња ка, Му сли ма на и не ких 
број ча но ма њих ет нич ких ску пи на (Го ран ци, Нем ци, Ру си..) ко ји 
су за бе ле жи ли по раст.
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Та бе ла 2 . Про ме не у на ци о нал ној струк ту ри  
Ср би је (без Ко со ва и Ме то хи је), 2002-2011.

Национална 
припадност

Број % Пораст – 
сма ње ње 
2002-2011

Индекс 
(2002= 

100)2011 2002 2011 2002

Укупно 7 186 862 7 498 001 100,00 100,00 -311 139 95,9
Срби 5 988 150 6 212 838 83,32 82,86 -224 686 96,4
Албанци * 5 809 61 647 0,08 0,82 … ...
Бошњаци 145 278 136 087 2,02 1,81 9 191 106,8
Бугари 18 543 20 497 0,26 0,27 -1 954 90,5
Буњевци 16 706 20 012 0,23 0,27 -3 306 83,5
Црногорци 38 527 69 049 0,54 0,92 -30522 55,8
Горанци 7 767 4 581 0,11 0,06 3186 169,5
Хрвати 57 900 70 602 0,81 0,94 -12702 82,0
Југословени 23 303 80 721 0,32 1,08 -57418 28,9
Мађари 253 899 293 299 3,53 3,91 -39400 86,6
Македонци 22 755 25 847 0,32 0,34 -3092 88,0
Муслимани 22 301 19 503 0,31 0,26 2798 114,3
Немци 4 064 3 901 0,06 0,05 163 104,2
Роми 147 604 108 196 2,05 1,44 39411 136,4
Румуни 29 332 34 576 0,41 0,46 -5244 84,8
Руси 3 247 2 588 0,05 0,03 659 125,5
Русини 14 246 15 905 0,20 0,21 -1659 89,6
Словаци 52 750 59 021 0,73 0,79 -6271 89,4
Словенци 4 033 5 104 0,06 0,07 -1071 79,0
Украјинци 4 903 5 354 0,07 0,07 -451 91,6
Власи 35 330 40 054 0,49 0,53 -4724 88,2
Остали 17 558 11 708 0,24 0,16 5850 150,0
Нису се изјас. 160 346 107 732 2,23 1,44 52614 148,8
Рег..припадност 30 771 11 485 0,43 0,15 19286 267,9
Непознато 81 740 75 483 1,14 1,01 6257 108,3

Извор: Књиге пописа за одговарајуће године.
Напомена: Наведене су све националности у Србији са преко 2000 

припадника према попису из  2011. године, а према званичној 
класификацији Републичког завода за статистику. 

* Непотпун обухват припадника албанске националности у 2011.
 
При пад ни ци ром ске на ци о нал но сти су има ли по раст за пре-

ко јед не тре ћи не (ин декс ра ста 136,4) јер их од ли ку је ре ла тив но ви-
сок на та ли тет, а ни зак мор та ли тет због мла де ста ро сне струк ту ре 
(про сеч на ста рост из но си 28,3 го ди не), па је по зи тив ни при ра штај 
глав на ком по нен та њи хо вог по ра ста. Ме ђу тим, стал не про ме не ет-
нич ке при пад но сти че сто су има ле кључ ну уло гу у по пу ла ци о ној 
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ди на ми ци, а основ ни раз лог за ми ми криј ске ре ак ци је Ро ма тре ба 
тра жи ти у стал но при сут ној, скри ве ној или отво ре ној дис кри ми на-
ци ји пре ма њи ма, што је има ло за по сле ди цу вољ ну аси ми ла ци ју у 
ве ћин ску или не ку дру гу на ци о нал ност, гу бље ње или при кри ва ње 
свог ет нич ког иден ти те та. Ро ми због ло шег ма те ри јал ног ста ту са 
ни су за хва ће ни со ци јал ном по кре тљи во шћу што, та ко ђе, зна чај но 
ути че на раз ви ја ње све сти о соп стве ном по ло жа ју и на ци о нал ном 
иден ти те ту (Ра ду шки, 2009). Ипак, по след њи по пи си по ка зу ју да 
Ро ми ре ђе при бе га ва ју ет нич кој ми ми кри ји и сло бод ни је се из ја-
шња ва ју за свој ет нос.3)  По ред Ро ма, и Бо шња ци су има ли по ве ћа-
ње број но сти (за 9,2 хи ља да, ин декс по ра ста 106,8), и уде ла (1,8% 
на 2,0%) што је ре зул тат ни ског мор та ли те та јер су мла да по пу ла-
ци ја (про сеч на ста рост 33,5 го ди на) и ре ла тив но ви со ког на тал те-
та. Де мо граф ска ди на ми ка и ста бил ност при на ци о нал ном опре де-
љи ва њу слич на је и код Му сли ма на јер је у су шти ни реч о истом 
ет нич ком кор пу су, па бе ле же ап со лут ни по раст (за 2,8 хи ља да), док 
је удео остао го то во не про ме њен (0,3%). 

Исто вре ме но, нај ве ће сма ње ње не сум њи во бе ле же Ју го сло-
ве ни, за пре ко три пу та (са 80,7 хи ља да на 23,3 хи ља да, или са 1,1% 
на 0,3%). Они су и у пе ри о ду 1991-2002. за бе ле жи ли  ве ли ко сма-
ње ње (за чак 70%), а из по ли тич ких раз ло га тај тренд се на ста вио. 
Ју го сло ве ни не ма ју по себ но ет нич ко по ре кло, чи не их при пад ни ци 
раз ли чи тих на ци о нал но сти (пре те жно срп ске), за тим ли ца из ме-
шо ви тих бра ко ва,  а за јед нич ка од ред ни ца им је иден ти фи ка ци ја 
са др жа вом у ко јој жи ве. Већ у  по пи су 1991. го ди не но си ли су име 
др жа ве ко ја ни је по сто ја ла у не ка да шњим окви ри ма, а у по пи су 
2002. њи хов број је зна чај но опао с об зи ром да је упра во у овом 
пе ри о ду Ју го сла ви ја не ста ла са исто риј ско-по ли тич ке сце не. Та ко 
се пре о вла ђу ју ћа дру штве на и по ли тич ка кли ма нај ви ше ре флек то-
ва ла упра во на Ју го сло ве не, а њи хов си ту а ци о ни иден ти тет и ми-
ми кри ја од по пи са до по пи са усло вље ни су пре све га ак ту ел ним 
тре нут ком и ме стом. Са раз би ја њем  «дру ге» Ју го сла ви је би ло је 
ло гич но да  Ср би ре ак ти ви ра ју соп стве ни др жа во твор ни ка па ци-
тет и вра те се ин те грал ном срп ском др жав ном иден ти те ту, али то 
оста је не ре ше но и по чет ком 21. ве ка. По ста вља се пи та ње да ли ће 
при сту па ње европ ској ин те гра ци ји без прет ход ног ја сно де фи ни-
са ног срп ског др жав ног иден ти те та има ти ве ли ку це ну има ју ћи у 

3) При ли ком при пре ме и спро во ђе ња по след њег по пи са би ло је из ве сних про ме на у ве зи 
по пи си ва ња ром ског ста нов ни штва. На и ме, пред став ни ци Ро ма су уче ство ва ли у проб-
ном по пи су (1-15.но вем бра 2009. го ди не) као по пи си ва чи и ин струк то ри, ка ко би се еду-
ко ва ли  и на кон то га укљу чи ли у спро во ђе ње по пи са 2011. го ди не чи ме би се оства рио 
је дан од ва жних пред у сло ва за пот пу ним об у хва том ром ске на ци о нал не ма њи не, у ци љу 
до би ја ња ква ли тет них по да та ка о њи хо вом ствар ном бро ју и де мо граф ским ка рак те ри-
сти ка ма, као и ве ћег по ве ре ња Ро ма у ре зу ла те зва нич не ста ти сти ке. 
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ви ду на ми ни мум све де не срп ске др жав не и де мо граф ске ка па ци-
те те (Сте пић, 2012).4)       

Код Цр но го ра ца, та ко ђе, због по ли тич ких фак то ра од но сно 
про ме не у на ци о нал ном из ја шња ва њу број и удео су го то во пре-
по ло вљен (са 0,9% на 0,5%). Ма ђа ри, нај ве ћа на ци о нал на ма њи на 
у Ср би ји, бе ле же ап со лут но сма ње ње од 13% или за 39, 4 хи ља да 
(ин декс 86,6), као и ре ла тив но (са 3,9% на 3,5%). Раз ло зи су ви сок 
мор та ли тет (про сеч на ста рост из но си 45 го ди на) и не га тив ни при-
ра штај, као и исе ља ва ње. Код Вла ха су у овом по пи су за бе ле же не 
не сум њи во нај ве ће про ме не у по пу ла ци о ном кре та њу. На и ме, за 
раз ли ку од пе ри о да 1991-2002, ка да су за хва љу ју ћи ис кљу чи во на-
ци о нал ном де кла ри са њу има ли по ве ћа ње за го то во три пу та (са 
15 хи ља да на чак 40 хи ља да),  у раз до бљу 2002-2011, на њи хо ву 
де мо граф ску ди на ми ку су бјек тив ни фак тор из ја шња ва ња имао је 
ма њег зна ча ја, а пре суд ни су би ли не по вољ ни  трен до ви у при род-
ном кре та њу (Ра ду шки, 2011). Ви сок не га тив ни при ра штај (Вла си 
спа да ју у нај ста ри је по пу ла ци је у Ср би ји, про сеч на ста рост је пре-
ко 50 го ди на) је кључ ни фак тор опа да ња број но сти (са 40 хи ља да 
на 35,3 хи ља да, ин декс 88,2). Код оста лих на ци о нал них ма њи на 
(Хр ва ти, Сло ва ци, Ру му ни, Ма ке дон ци и дру ги) на ста вље ни су до-
са да шњи не га тив ни трен до ви у при род ном и ме ха нич ком кре та њу, 
као и ве ће или ма ње про ме не у из ја шња ва њу. Тре ба има ти у ви ду и 
фак тор зна чај ног по ве ћа ња бро ја не де кла ри са них ли ца (за  чак 53 
хи ља де, ин декс 148,8), као и оних ко ја су се уз ја сни ли у сми слу ре-
ги о нал не при пад но сти (за 19,3 хи ља да, ин декс  по ра ста 267,9) што 
је ин ди ка тор ак ту ел них при ли ка у зе мљи и ста во ва гра ђа на пре ма 
на ци о нал ном опре де љи ва њу. 

ПРОСТОРНИ РАЗМЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА 
СРБИЈЕ  ПО  РЕ ГИОНИМА И 
ОБЛАСТИМА - ПОПИС 2011.

Са вре ме ни про стор ни раз ме штај ста нов ни штва Ср би је фор-
ми рао се у ду гом исто риј ском пе ри о ду де ло ва њем мно го број них 
чи ни ла ца ко ји су де тер ми ни са ли укуп ни дру штве но-исто риј ски, 

4) “Би ло би по гре шно да нас по и сто ве ћи ва ти срп ско на ци о нал но пи та ње са срп ским др-
жав ним пи та њем. Објек тив но сви Ср би, бу ду ћи да су ра се ја ни по це лом све ту, не мо гу 
да жи ве у јед ној др жа ви по себ но не у на ци о нал но хо мо ге ној. Др жав не гра ни це су не-
моћ не пред ути ца јем пла не тар не ин фор ма тич ке ци ви ли за ци је». Али но ва др жа ва, све-
јед но да ли ће се зва ти Ју го сла ви ја или срп ска др жа ва, не тре ба и не сме да бу де на 
ште ту срп ског на ро да, а исто вре ме но она мо ра би ти из гра ђе на на прин ци пи ма прав де, 
сло бо де и де мо кра ти је са ап со лут ним ва же њем прин ци па не ди скри ми ни ца је у по гле ду 
на ци је, ве ре и кул ту ре  (Би го вић, 2000/2002). 
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де мо граф ски, еко ном ски, со ци јал ни и кул тур но-ци ви ли за циј ски 
раз вој овог про сто ра. То ком бур не исто ри је, због ин тен зив них ми-
гра ци ја ста нов ни штва ме њао се ет нич ки са став и те ри то ри јал ни 
раз ме штај, али је исто вре ме но те као и про цес фор ми ра ња по је ди-
них на ро да и ет нич ких гру па (Цви јић, 1966). Про стор ни раз ме штај 
на ци о нал но сти усло вљен је ди фе рен ци ра ним при род ним при ра-
шта јем, ет нич ки се лек тив ним ми гра ци ја ма, као и еко ном ским, по-
ли тич ким, кул тур ним и мно гим  дру гим фак то ри ма. У ци љу до би-
ја ња пре ци зни је ет нич ке сли ке Ср би је, ова ана ли за об у хва та ни же 
те ри то ри јал не је ди ни це, од но сно пре ма ад ми ни стра тив ној по де ли 
из 2011. го ди не, че ти ри ре ги о на (укуп но 25 обла сти) и нај за сту-
пље ни је ет нич ке за јед ни це чи ји при пад ни ци има ју ет нич ку ве ћи ну 
у не кој од оп шти на те обла сти.  

Бе о град ски ре ги он ста ти стич ки чи ни са мо јед на област - Бе-
о град ска (1,7 ми ли о на ста нов ни ка) у ко јој по сле Ср ба (90,7%), нај-
ви ше жи ви Ро ма (1,7%), за тим Цр но го ра ца (0,6 %), Ју го сло ве на 
(0,5%) и Хр ва та (0,5%).

Ре ги он Вој во ди не у ет нич ком сми слу од ли ку је ком плек сан 
на ци о нал ни са став, а пет нај за сту пље ни јих ет нич ких за јед ни ца 
пред ста вља ју Ср би, Ма ђа ри, Сло ва ци, Хр ва ти и Ро ми. Из ме ђу се-
дам обла сти ко је се на ла зе у окви ру овог ре ги о на по сто је ре ле вант-
не ет но де мо граф ске раз ли ке. Ет нич ки нај ком плек сни ја је Се вер но-
бач ка област (186,9 хи ља да) у ко јој Ср би чи не око јед не че твр ти не 
(27%), нај ви ше је Ма ђа ра (40,8 %), а на тре ћем ме сту су Хр ва ти 
(7,8%) пре те жно на ста ње ни упра во у овој обла сти. Ге о граф ски 
раз ме штај ма ђар ске по пу ла ци је од ли ку је тренд кон цен тра ци је у 
ма њем бро ју оп шти на с ви со ким сте пе ном ет нич ке хо мо ге но сти. 
Пре ма про стор ној ди стри бу ци ји, Ма ђа ри има ју ет нич ку ве ћи ну у 
две оп шти не: Бач ка То по ла (57,9%) и Ма ли Иђош (53,9%), док у 
Су бо ти ци има ју ре ла тив ну (35,7%). При пад ни ци ма ђар ске на ци-
о нал но сти чи не и у Се вер но ба нат ској обла сти (147,8 хи ља да) 
ве ћин ско ста нов ни штво (46,6%) са ап со лут ном пре ва гом у Ади 
(75,0%), Ка њи жи (85,1%), и Сен ти (79,1 %), а ре ла тив ном  (49,7%) 
у оп шти ни Чо ка (где су има ли ап со лут ну ве ћи ну по прет ход ном 
по пи су). Про стор но-ет нич ку ком пакт ност Ма ђа ра по твр ђу је по да-
так да са мо у ове две обла сти (Се вер но ба нат ска и Се вер но бач ка) 
је на ста ње но пре ко по ло ви не (58%) укуп ног бро ја Ма ђа ра Вој во-
ди не. У Ју жно бач кој, по пу ла ци о но нај ве ћој обла сти вој во ђан ског 
ре ги о на (615,4 хи ља да), Ср би пар ти ци пи ра ју са 72,4%,  Ма ђа ри са 
7,8% и Сло ва ци са 4,0% ко ји има ју у Бач ком Пе тров цу ап со лут-
ну ве ћи ну (65,4%). У овој обла сти у оп шти ни Бе чеј при пад ни ци 
ма ђар ске на ци о нал но сти има ју ре ла тив ну ве ћи ну (46,3%), док у 
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оста лим оп шти на ма  ап со лут ну пре ва гу има ју Ср би (укљу чу ју ћи 
и Вр бас где су у 2002. има ли ре ла тив ну), из у зев у оп шти ни Бач 
где (као и 2002) бе ле же ре ла тив ну ве ћи ну (46,9%). Ју жно ба нат ска 
област (293,7 хи ља да) има сли чан ет нич ки са став, па је нај ви ше 
Ср ба (71,0%), а за тим Сло ва ка (4,7%) ко ји чи не ве ћи ну у оп шти ни 
Ко ва чи ца (41,8%). Те ри то ри јал на кон цен тра ци ја Сло ва ка је нај ве-
ћа у Ју жно ба нат ској и Ју жно бач кој обла сти јер од њи хо вог укуп ног 
бро ја у Вој во ди ни, са мо у ове две обла сти жи ви чак 76,4%, а у две 
ве ћин ске оп шти не 38,5% Сло ва ка. У оста лим обла сти ма Вој во ди-
не (За пад но бач ка, Сред њо ба нат ска и Срем ска, као нај хо мо ге ни ја) 
при пад ни ци срп ске на ци о нал но сти има ју ап со лут ну ет нич ку пре-
ва гу у свим оп шти на ма. 

Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је об у хва та осам обла сти 
ко је има ју ре ла тив но ви сок сте пен ет нич ке хо мо ге но сти, а пет 
нај за сту пље ни јих на ци о нал но сти су Ср би, Бо шња ци, Ро ми, Му-
сли ма ни и Цр но гор ци. Нај хо мо ге ни ја је Мо ра вич ка област (212,6 
хи ља да) јер Ср би чи не 97,0%, а нај ве ћа и нај хе те ро ге ни ја Ра шка 
област (309,3 хи ља да) у ко јој по сле Ср ба (60,9%) нај за сту пље ни ји 
су Бо шња ци/Му сли ма ни   (35,8%) и има ју ет нич ку ве ћи ну у Но вом 
Па за ру (81,2%) и Ту ти ну (93,5%). Основ на од ли ка  ове обла сти је-
сте тра ди ци о нал на по дво је ност ста нов ни штва на два до ми нант на 
ет но са - срп ски и бо шњач ки/му сли ман ски, што је ка рак те ри сти-
ка и Зла ти бор ске обла сти (286,5 хи ља да) бу ду ћи да  по ред Ср ба 
(82,2%) ту жи ви ве ли ки број при пад ни ка бо шњач ко/му сли ман ске 
на ци о нал но сти (15,5%) са ет нич ком пре ва гом у оп шти ни Сје ни ца 
(78,6%). Ет но про стор ни раз ме штај по ка зу је да од укуп ног бро ја 
Бо шња ка/Му сли ма на из овог ре ги о на са мо у  Зла ти бор ској и Ра-
шкој обла сти жи ви пре ко 98%, што ја сно илу стру је сте пен њи хо ве 
кон цен тра ци је у за пад ном де лу Ср би је (Ги го вић, 2009). У од но су 
на 2002. го ди ну они су за др жа ли ет нич ку ве ћи ну у по ме ну тим оп-
шти на ма. У оста лим обла сти ма овог ре ги о на (Ко лу бар ска, Ма чван-
ска, По мо рав ска, Ра син ска и Шу ма диј ска област) уде ли Ср ба се 
кре ћу око 95% са ап со лут ном ве ћи ном у свим оп шти на ма.  

У ре ги о ну Ју жне и Ис точ не Ср би је нај за сту пље ни је ет нич-
ке за јед ни це у Ср би, Ро ми, Вла си, Бу га ри и Ма ке дон ци. Чи не га 
де вет обла сти од ко јих је на ци о нал но нај хо мо ге ни ја По ду нав ска 
област (199,4 хи ља да) јер Ср би чи не 94,6%, а нај хе те ро ге ни ја Бор-
ска област у ко јој при пад ни ци срп ске на ци о нал но сти пар ти ци пи-
ра ју са не што пре ко три че твр ти не, а за тим Вла си (10,7%) ко је од-
ли ку је ви со ка те ри то ри јал на кон цен три са ност ма да не ма ју не ма ју 
ет нич ку пре ва гу ни у јед ној оп шти ни.  Ова на ци о нал на ма њи на је 
број ча но ре ле вант на  и у  Бра ни чев ској обла сти (183,6 хи ља да) где 
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пар ти ци пи ра ју са 7,2%, као и у За је чар ској обла сти (120,0 хи ља да) 
где чи не 5,2% укуп ног ста нов ни штва. Ја бла нич ка област (216,3 
хи ља да) ре ги стру је по сле Ср ба, нај ви ше Ро ма (5,3%), бу ду ћи да 
су Ал бан ци у оп шти ни Ме две ђа де ли мич но бој ко то ва ли по след њи 
по пис. У  Пчињ ској обла сти (159,1 хи ља да) по сле Ср ба (83,3%), 
има нај ви ше Ро ма (8,7%) а за тим Бу га ра (4,6%) са ап со лут ном ве-
ћи ном у оп шти ни Бо си ле град (71,0%), док се у Бу ја нов цу и Пре ше-
ву при пад ни ци ал бан ске за јед ни це ни су ода зва ли по пи су (у  2002. 
су има ли ап со лут ну ве ћи ну). Ина че, ова област је пре ма про шлом 
по пи су би ла нај хе те ро ге ни ја, упра во због ве ли ког бро ја Ал ба на ца 
(го то во јед на че твр ти на). Пи рот ска област је по пу ла ци о но нај ма-
ња област (92,5 хи ља да) у ко јој по ред Ср ба (83,7%), нај ви ше су на-
ста ње ни Бу га ри, ко ји има ју ап со лут ну ве ћи ну (53,5%) у оп шти ни 
Ди ми тров град (2002. су има ли ре ла тив ну ве ћи ну са 49,7%). У свим 
пре о ста лим оп шти на ма ре ги о на Ју жне и Ис точ не Ср би је при пад-
ни ци срп ске на ци о нал но сти чи не ап со лут ну ет нич ку ве ћи ну. 

На осно ву кван ти та тив не ана ли зе мо же се за па зи ти да про-
стор ни раз ме штај ста нов ни штва Ср би је од ли ку ју од ре ђе не ре ги о-
нал не спе ци фич но сти, што се ис по ља ва са јед не стра не у из ра зи тој 
кон цен тра ци ји и ја ча њу про це са ет нич ке хо мо ге ни за ци је на по је-
ди ним про сто ри ма, а са дру ге стра не, у про стор ној дис пер зив но-
сти ка рак те ри стич ној за не ке дру ге при пад ни ке ет нич ких за јед ни ца 
(Спа сов ски, 1994). Та ко, у 2011.го ди ни по ред ве ћин ске, још че ти ри 
на ци о нал но сти има ју ви со ку те ри то ри јал ну кон цен тра ци ју са ап-
со лут ном или ре ла тив ном ет нич ком до ми на ци јом у нај ма ње јед ној 
оп шти ни, као што су Ма ђа ри у осам оп шти на, Сло ва ци у две, Бо-
шња ци / Му сли ма ни у три и Бу га ри у две оп шти не. Те ри то ри јал на 
ди стри бу ци ја ста нов ни штва по ка зу је да је ет нич ки про стор Ср ба 
зна тан и функ ци о нал но по ве зан, из ра зи то хо мо ген, док је ви со ка 
ет нич ка ком пакт ност број ча но ре ле вант них на ци о нал них ма њи на 
на пе ри фер ним де ло ви ма зе мље. Реч је о по гра нич но на ста ње ним 
ма њи на ма ко је има ју спе ци фи чан те ри то ри јал ни рас по ред и ет нич-
ку до ми на ци ју, па пи та ње њи хо вог ста ту са и по ли тич ког ор га ни зо-
ва ња да је по себ ну те жи ну и зна чај  ма њин ском пи та њу.  

Ср би ја је мул ти ет нич ка др жа ва у ко јој су на ци о нал не ма њи-
не ди фе рен ци ра не по број но сти, про стор ној дис пер зив но сти, дру-
штве ној ко хе зив но сти, по ли тич кој ор га ни зо ва но сти, на ци о нал ној 
еман ци па ци ји, ет нич ким, де мо граф ским и дру гим осо бе но сти ма. 
При то ме, де ло ва ње де мо граф ског фак то ра (број ност и про стор-
на ком пакт ност) не би тре ба ло да бу де ни пред ност ни пре пре ка 
за оства ре ње основ них ма њин ских пра ва. (Ба шић, 2005). На ци о-
нал но за ко но дав ство Ср би је не пра ви раз ли ку ме ђу ма њи на ма у 
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по гле ду њи хо ве број но сти и при зна та пра ва су до ступ на свим при-
пад ни ци ма  ма њи на. У За ко ну о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о-
нал них ма њи на (2002) ре гу ли ше се на чин оства ре ња ин ди ви ду ал-
них и ко лек тив них пра ва, од но сно свих пра ва ко ја су уста вом или 
ме ђу на род ним уго во ри ма га ран то ва на при пад ни ци ма на ци о нал-
них ма њи на (Кри во ка пић, 1996). У Ср би ји као ви ше на ци о нал ној 
др жа ви ма њин ско пи та ње је од из у зет не ва жно сти, па је ре гу ли са-
ње по ло жа ја и за шти те пра ва ма њи на, али и ло јал ност при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на др жа ви у ко јој жи ве, кључ  за ста бил ност, 
без бед ност и про спе ри тет др жа ве 

* * *

Мо же се за кљу чи ти да су про ме не у ет нич кој струк ту ри Ср-
би је би ле оче ки ва не и знат но ма ње из ра же не не го у прет ход ном 
пе ри о ду, а основ не де тер ми нан те су  де мо граф ски фак то ри, пр-
вен стве но ет нич ки ди фе рен ци ран при род ни при ра штај и раз ли ке 
у ми гра ци о ном сал ду по на ци о нал но сти, за тим про ме не у по гле-
ду из ја шња ва ња о на ци о нал ној при пад но сти, али и еко ном ске и 
по ли тич ке окол но сти.  Као ре зул тат по ме ну тих чи ни ла ца, то ком 
вре ме на по је ди не ет нич ке за јед ни це по ве ћа ва ле су свој број и удео, 
док су дру ге има ле стаг ни ра ју ће или не га тив не трен до ве у по пу-
ла ци о ној ди на ми ци што је ути ца ло на про ме ну ет нич ке сли ке Ср-
би је. Основ на ка рак те ри сти ка по след њег ме ђу по пи сног пе ри о да 
је сма ње ње бро ја ста нов ни ка, јер су ин тен зи ви ра не ду го го ди шње 
не га тив не тен ден ци је у об на вља њу ста нов ни штва, за тим, ја ча ње 
еми гра ци о них то ко ва, као и на ста вља ње трен да ет нич ке хо мо ге ни-
за ци је, ма да знат но ма њег ин тен зи те та не го у пе ри о ду 1991-2002 
(ка да је био про у зро ко ван огром ним, при сил ним и вољ ним ми-
гра ци ја ма ста нов ни штва).Оправ да но се прет по ста вља да про ме-
не у ет нич кој струк ту ри ни су за вр ше не, као ни про це си ко ји их 
усло вља ва ју. Ме ђу тим, ка кве ће у на ред ном пе ри о ду би ти те шко 
је пред ви де ти, пре све га због отво ре них пи та ња сме ра и оби ма бу-
ду ћих ми гра ци ја (уну тра шњих и спољ них), од ста бил но сти на ци о-
нал ног опре де ље ња по јед них на ци о нал но сти, али и од оп ште дру-
штве но-еко ном ске и по ли тич ке кли ме у зе мљи.  
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Nаda Raduski

POPULATION OF SERBIA BY 
ETHNICITY - 2011 CENSUS 

Summary
This paper analyzes of the population of Serbia (excluding Koso-

vo and Metohia) according to the 2011 census results, with special em-
phasis on the quantitative and qualitative ethno-demographic changes 
that have taken place in the last intercensal period (2002-2011). Chang-
es in the ethnic structure caused by next relevant demographic factors: 
natural increase, migration and changed declaration on national affili-
ation. Data analysis of the ethnic composition of Serbia by territorial 
units (Serbia-North and Serbia-South), by regions (Belgrade region, 
Vojvodina region, Šumadija and West Serbia region, South and East 
Serbia region), and within them by areas and municipalities. On the 
whole, the ethnic picture of the Serbia is a complex one and under-
going changes continuously. Some areas have a more complex ethnic 
composition, while ethnic homogenization on the population prevails 
in others, in consequence of different natural growth rates and ethno-
centric migrations, as well as many political, socio-economic, cultural 
and other factors.   
Key words: census, ethnicity, ethnodemographic changes, regions, areas, Ser-

bia. 
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Resume
Due to its spe ci fic ge o grap hi cal po si tion, hi sto ri cal he ri ta ge, po li-

ti cal cir cum stan ces, de mo grap hic de ve lop ment and con stant po pu la tion 
mi gra ti ons, Ser bia is a mul ti et hnic, mul ti con fes si o nal and mul ti cul tu ral 
co un try. In the last in ter-cen sal pe riod (2002-2011) re le vant chan ges 
hap pe ned in the et hnic struc tu re of Ser bia which we re pri ma rily con-
di ti o ned by dif fe ren ti a ted na tu ral growth per na ti o na li ti es, mi gra ti ons, 
as well as na ti o nal and re li gi o us re vi va lism, very pro no un ced in cer tain 
na ti o na li ti es, si mul ta ne o usly with the ap pe a ran ce of et hnic mi mi cry 
pre sent in ot her et hnic com mu ni ti es.

De mo grap hic fac tors de ci si vely in flu en ced the chan ges in et hnic 
struc tu re, spa tial di stri bu tion, po pu la tion den sity and con cen tra tion in 
Ser bia, which is pri ma rily ma ni fe sted in dif fe ren ti a ted de mo grap hic de-
ve lop ment of cer tain et hnic com mu ni ti es, not only in vi ew of na tu ral re-
pla ce ment but in sco pe and di rec tion of mi gra ti ons as well. Ho we ver, as 
emp ha si zed, non-de mo grap hic fac tors al so af fec ted the et hnic pic tu re 
of Ser bia to a gre a ter or les ser de gree, such as chan ges in na ti o nal af fi-
li a tion, dif fe rent met ho do lo gi cal so lu ti ons du ring cen su ses, the awa ke-
ning of na ti o nal con sci en ce in cer tain na ti o na li ti es, ab sen ce of na ti o nal 
awa re ness with ot hers, mi xed mar ri a ges, as si mi la tion and in te gra tion 
pro ces ses, as well as so me ex tra or di nary or spe ci fic so cio-po li ti cal cir-
cum stan ces. As a re sult of the sta ted fac tors and pri ma rily dif fe ren ti a ted 
na tu ral growth per na ti o na li ti es, cer tain et hnic com mu ni ti es in cre a sed 
the ir num ber and ra tio over ti me, whi le ot hers had stag na ting or ne ga-
ti ve trends in the po pu la tion dyna mics which in flu en ced chan ges in the 
et hnic po pu la tion struc tu re. 

The ba sic trends in ter ri to rial di stri bu tion and con cen tra tion of 
cer tain et hnic com mu ni ti es in Ser bia is cha rac te ri zed by cer tain re gi-
o nal spe ci fi ci ti es as well as pro no un ced spa tial-de mo grap hic po la ri za-
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tion. Chan ges in de mo grap hic de ve lop ment and ter ri to rial di stri bu tion 
of cer tain na ti o na li ti es are de mon stra ted in out stan ding con cen tra tion 
and strengthe ning the pro cess of na ti o nal ho mo ge ni za tion in cer tain re-
gi ons, whi le on the ot her hand, the re is a high de gree of spa tial dis per-
sion cha rac te ri stic for ot her et hnic com mu ni ti es.  

It is ju sti fi ably as su med that the ten den ci es of chan ges in et hnic 
po pu la tion struc tu re are not fi nis hed, nor the pro ces ses which con di-
tion them. Ho we ver it is not pos si ble to fo re see what the chan ges in 
et hnic com po si tion will be in the for thco ming pe riod, pri ma rily be ca-
u se of unk nown trends in po pu la tion re pro duc tion, and the even mo re 
un clo sed qu e sti ons of the di rec tion and in ten sity of fu tu re in ter nal and 
ex ter nal mi gra ti ons, sta bi lity of na ti o nal de ter mi na tion of cer tain et hnic 
com mu ni ti es and si mi lar. In any ca se, the qu e sti on of et hnic struc tu re 
and et hno-de mo grap hic chan ges is sen si ti ve and sho uld not be left to 
spon ta ne o us de mo grap hic trends, as the con se qu en ces of such trends 
are nu me ro us, di ver se and long-term.

* Овај рад је примљен 18. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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