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УВОД 

Балканско полуострво је специфичан географски регион који због свог повољног 
географског положаја представља својеврсан мост између Европе, Азије и Африке. Налази 
се на раскрсници важних копнених, ваздушних и водених путева и баш због тога је и 
вековима било на мети многих освајача. Тако је и долазило до мешања различитих 
култура и цивилизација што указује на изражену етничку и верску хетерогеност 
становништва. 

У овом раду је презентовано становништво Балканског полуострва, историјски 
развој, миграције, приказ стања последња три пописа, затим демографски приказ у свакој 
држави Полуострва, табеларни приказ пописа од 1948. до 2011.године за сваку државу, 
затим стопе наталитета, морталитета, полна, старосна и етничко-верска структура 
становништва. 

Рад се састоји из шест делова: 

У првом делу приказана су физичко-географска обележја Балканског полуострва а 
у другом делу друштвено-географска обележја Балкана где је било речи о пореклу имена, 
историјском развоју становништва, културним зонама и миграционим струјама. 

У трећем делу је праћен развој становништва свих балканских држава и већа 
насеља док је у четвртом делу приказано праћење промене броја становника Балканског 
полуострва, размештај становништва, народи и етничке групе као и особености насеља 
Балкана. 

Пети део рада приказује природну и механичку компоненту кретања становништва 
где је приказана стопа наталитета, морталитета као и миграције. 

Структуре становништва презентоване су у последњем, шестом делу овог рада где 
је приказана биолошка, образовна, етничко-верска и економска структура као и табеларни 
приказ за све земље Балканског полуострва. 
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1. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА БАЛКАНСКОГ 
ПОЛУОСТРВА 

1.1. Географски положај Балканског полуострва  
 

Балканско полуострво је географски 
регион на југоистоку Европе. Захвата простор од 
Дунава, Саве и Купе на северу до Средоземног 
мора на југу, Јадранског и Јонског мора на западу 
и југозападу и Црног и Егејског мора на истоку.  

Балкан окружују Јадранско, Јонско, 
Средоземно, Егејско, Мраморно и Црно море што 
га чини најважнијим мостом између Европе и 
Азије.  

Полуострво се простире између 35° и 
46°53' сгш и 13°23' и 30° игд. 

Површина полуострва износи 520.000 km2, 
а са суседним острвима и румунском провинцијом 
Добруџом 566.567 km2 са око 45 милиона 
становника. 

Балкан садржи делове Словеније, 
Хрватске, Србије, Румуније, Бугарске, Босне и 
Херцеговине, Црне Горе, Албаније, Македоније, 
Грчке и Турске.                                                                      Слика 1- Балканско полуострво 

                                                                                           Извор: www.wikipedia.org          
                                                          
Највећа острва су Крит 8350 km2, Евбеја 3655 km2, Родос 1398 km2, Хиос и Лесбос 

у Егејском мору, Кефалонија и Крф у Јонском, Црес, Крк, Брач, Хвар и Паг у Јадранском 
мору.  

Највећа полуострва су Пелопонез и Халкидики у Грчкој, Истра и Пељешац у 
Хрватској, Луштица у Црној Гори, Карабурн у Албанији. 

Заливи који окружују Балкан: Тршћански, Ријечки, Каштелански, Бококоторски у 
Јадранском мору, Коринтски у Јонском мору, Месински, Арголидски и Лаконски у 
Средоземном мору, Орфански, Пенталијски, Аталантски и Солунски у Егејском мору, 
Бугарски у Црном мору.  

Најважније морске луке су: Пиреј, Солун, Патрас и Ираклион у Грчкој, Бар у Црној 
Гори, Ријека, Омиш, Сплит и Задар у Хрватској, Драч у Албанији, Варна и Бургас у 
Бугарској, Истанбул у Турској.  

Највећи аеродроми- Истанбул, Атина, Београд, Софија, Загреб, Сарајево.  

Балканско полуострво је отворено према Панонској и Влашкој низији а 
најзначајнији саобраћајно-комуникациони правци су Моравско-вардарска удолина 
(Београд-Солун), и Моравско-маричка удолина  (Београд-Истанбул). 
      У западном делу полуострва значајне су долине Босне преко Иван-седла повезана 
са долином Неретве и приморјем и Уне, преко Книна спаја Посавину са приморјем.  
      Из низијског северног дела полуострва постоје добре саобраћајне везе са средњом, 
западном и источном Европом. 
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1.2. Морфотектонска еволуција Балканског полуострва 

Територија Балканског полуострва је за време архаика и палеозоика била 
прекривена пространим океаном Тетисом. Током палеозоика у време карбона и перма у 
трајању 80-90 милиона година одвијала се херцинска орогенеза којом је настало 
иницијално копно Балканског полуострва - Родопска маса која се на северу везивала на 
старо Панонско копно које је настало истом орогенезом. 
      У мезозоику се дешава алпска орогенеза која траје 150-160 милиона година и она 
још није завршена а њеним покретима настао је Јадрански басен, Панонски басен и обод, 
Карпатско-балканске планине, Динарске планине а Родопска маса је разламана на систем 
громадних планина и котлина.  

1.3.  Морфолошка обележја Балканског полуострва 

На простору Балканског пол можемо издвојити главне морфолошке целине:  
- Егејску област - Континентални блок  - део Панонског басена 

 
      Егејска област (јелинска и трачко-македонска област)  
Јелински крас - Кречњаци су најзаступљенији у планинском залеђу Јонског мора. Егејска 
област је у великој мери покривена црвеницом, партије глиновитог земљишта које су 
продукт распадања стена.  
Трачко – македонска област обухвата сливове река Бистрице, Вардара, Струме и Месте. 
(Цвијић Ј.,1922.) 
      
      Континентални блок- највећа је морфолошка целина Балкана. На истоку и западу 
границу чине Јадранско и Црно море а на југу Средоземно море. 

Три битне морфолошке целине: источна или балканска област, централна или 
моравско-вардарска облст и западна или динарско-пиндска област. 
 
  Источна или Балканска област 
Доњо-дунавска плоча и Марички басен су морфолошке целине одвојене планином Балкан. 
-  Доњо-дунавска плоча је по генези тектонски облик у рељефу Балканског полуострва. 
Скоро цела плоча је прекривена дебелим слојем леса и то је најраспрострањенија област 
леса на полуострву. 
- Марички басен је један од најпространијих и најстаријих тектонских басена на Балкану. 
 

Централна или моравско-вардарска област 
     Пружа се правцем север-југ, око долина Мораве и Вардара. На додиру старе 
родопске и млађе терцијарне масе, током геолошке еволуције избиле су велике масе 
еруптивних стена. У дебелим формацијама еруптивних стена сконцентрисано је значајно 
рудно богатство Балканског полуострва. 

Главне физичко-географске целине су: Шумадија, Рашка, Вардарска област. 
 

Пиндско-динарска област  
Пиндска и Динарска област се сучељавају код Скадарског басена где Динарски 

планински систем мења правац пружања. То је простор потпуног краса-холокрас.  
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      Панонски басен- Балканском полуострву припада само јужни део дна и обода, као 
и мањи делови западног обода у Словенији и Хрватској.  
      На почетку еволуције басен је испуњавала вода и тада је представљао језеро које се 
постепено преобратило у пространо море - Паратетис. У завршној фази еволуције море се 
смањило и преобратило у језеро а након ишчезавања, у леванту на централној језерској 
равни формирала се речна мрежа.  
      Снажни ветрови су развејавали језерски муљ и песак стварајући између 
новоформираних речних токова лесне заравни и пешчаре. Тако су створене Банатска, 
Тамишка, Тителска, Телечка, Сремска и Барањска лесна зараван и Банатска, Суботичка и 
Подравска пешчара.  
 

Планински системи Балканског полуострва 
 

Полуострво пресеца пет планинских система различите геолошке структуре: 
Динарски, на западу и југозападу, Шарско-пиндски на југу, Балкански на истоку, 
Родопски у централном делу и јужни део Јужних Карпата на североистоку Србије.  

 
Динарски систем Балканског полуострва 

      Динарске планине захватају западни и југозападни део Балканског полуострва, од 
подгорине Јулијских Алпа и Љубљанске котлине до Скадарског језера, Косовске и 
Метохијске котлине, долине Колубаре и Ибра и Родопских планина.  

У геолошкој грађи Динарида су заступљени мезозојски кречњаци. 
 
      Словенија-  Бањшица, Нанос, Трновски грозд, Хрушица, Јаворник и Снежаник.  
      Хрватска- Велики Рисњак, Велебит. На граници Хрватске и БиХ пружа се 80 km 
дугачак планински венац Динаре (Динара 1831 m ).  
      БиХ -  Јавор, Романија, Јахорина, Трескавица 2086 m, Озрен и Зеленгора.  
      Црна Гора- На крашким површинама се издижу планине- Дурмитор (Боботов кук 
2522 m), Маглић, Маганик, Сињајевина. На приморју су планине Орјен и Ловћен и Румија.  
 
      Србија- Старовлашкорашке, Копаоничке, Шумадијске, Проклетијске, Рудне и 
флишне планине.  
      Старовлашкорашке пл су Звијезда, Тара, Златибор, Чемерно, Гиљева, Златар, Јавор, 
Голија 1834 m, Рогозна, Јелица... 
     Копаоничке пл-  Копаоник (Панчићев врх 2017 m), Гоч, Жељин и Столови. 
     Шумадијске пл- Авала 511 m, Космај, Букуља, Венчац, Рудник (Цвијићев врх 1132 
m), Вујан, Котленик и Гледићке пл. 
      Рудне планине-  Гучево, Борања, Јагодња, Соколске планине, Медведник, Јабланик, 
Повлен 1347 m, Маљен  и Сувобор.   Флишне планине- Цер 687 m и Влашић 454 m.  
      Проклетијске планине- Проклетије (Ђеравица, највиши врх Србије 2656 m), Хајла, 
Комови, Жљеб, Виситор, Мокра планина и Мокра гора. (Родић Д., Павловић М.,1994.) 
 

Динариди се на југу настављају у Шарско-пиндски систем (Хелениди) 
меридијанског правца. Изграђене су од палеозојских шкриљаца и мезозојских кречњака. 
Пружа се јужно од Метохијске котлине, од Шар планине на северу до рта Тенарон на југу. 
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      Шар планина (Титов врх 2747 m), Кораб (Велики Кораб 2764 m), Паштрик, 
Коритник, Јабланица и Пинд.  

Хелениди се у Грчкој простиру у више паралелних венаца од планине Грамос 2522 
m на северу, до Патраског и Коринстког залива на југу. 
 

Балкански планински систем 
     Балкански пл систем пружа се у правцу запад-исток кроз источну Србију и 
Бугарску и спушта према Црном мору (рт Емине). То су у Србији: Сврљишке планине, 
Озрен, Девица, Тресибаба, Сува пл и Стара пл (2168 m) 
      Стара планина (Балкан) дужине 600 km пружа се од источне Србије преко 
средишњег дела Бугарске (Ботев 2376 m) и благо спушта према Црном мору. 
 

Карпатски планински систем 
Карпатски пл систем прелази из Румуније у североисточну Србију јужно од 

Ђердапа (наставак Јужних Карпата).  Изграђене су од непропустљивих стена и кречњака.  
То су ниске и средње планине до 1600 m- Мироч, Дели Јован и према југу- 

Хомољске пл, Велики гребен, Кучај, Бељаница, Ртањ, Велики крш, Мали крш, Шомрда и 
Црни врх. 

Родопски планински систем 
      Српско-македонска маса се простире централним и југоисточним делом 
полуострва. То су громадне планине изграђене претежно од шкриљаца и гранита.  
      Србија - Кукавица, Гољак, Радан, Пасјача, Видојевица, Јастребац, Дукат, Варденик, 
Бесна кобила, Грамада, Руј, Оштрозуб, Гарина, Рујен, Чемерник и Селичевица.   
      Македонија- Осоговске планине, Солунска глава 2540м и на граници са Грчком – 
Кожуф 2182 m, Ниче 2524 m.  
      Бугарска-  Рила (Мусала 2925 m-највиши врх Балканског пол), Пирин (Викрен 
2914 m) и Родопи (Велики Перелик 2191 m). На Пирину се налази 40 врхова изнад 2500 m. 
     Грчка- Олимп (2917 m, највиша планина Грчке).  
 

Низије- долинске области Балканског полуострва 
Највеће низије на Балкану су у северном делу- Посавина, Подунавље и Поморавље, 

на истоку- Црноморско приморје и Тракијска низија, на југу- Солунско поље и Тесалија, а 
на западу и југозападу приморске низије. Заузимају око 29% укупне површине земљишта.  
 

Босанску Посавину чине Шамачка Посавина (макроплавина Босне), Семберија 
(макроплавина Дрине) и Лијевче Поље (макроплавина Врбаса).   

Српску Посавину чине Шабачка и Обреновачка Посавина и Мачва. 
    Велико Поморавље - широка долина Велике Мораве од састава Јужне и Западне 
Мораве код Сталаћа па све до ушћа Велике Мораве у Дунав код Смедерева.  
     Стиг и Браничево- Стиг је крај коме одговара слив доњег тока реке Млаве, а 
Браничево је крај који обухвата слив доњег тока реке Пек. 
     Северну низију Бугарске чине мање алувијалне равнице- Видинска и Беленска.  
      Добруџа се простире између Црног мора, доњег Дунава, његове мочварне делте и 
Лудоггорја. Јужни део припада Бугарској а северни на ушћу Дунава Румунији. 

Тракија- пространа низија подељена на Источну (Турска), Западну Тракију (Грчка 
између река Месте и Марице и грчко-бугарске границе) и део јужно од Арде у Бугарској. 
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1.4.  Климатска обележја Балканског полуострва 

На климу Балканског пол великог утицаја има Атлантски океан са топлом 
Голфском струјом и мора- Средоземно на југу, Јадранско и Јонско на западу и југозападу, 
Црно и Егејско море на истоку.  
 

На простору Балканског пол можемо издвојити три главна климатска типа: 
      Медитеранска клима на Јадранском и Егејском мору. С приморја продире према 
унутрашњости пол кроз долине Марице и Вардара. Планински венци спречавају 
продирање у унутрашњост па се медитерански утицаји осећају до Велеса у долини 
Вардара, и Пловдива у долини Марице.  
     Континентална клима у унутрашњости. Осећа се у Добруџи, доњо-дунавској 
платформи, до Дели-Ормана и у понтијској Тракији. 
     Степска клима- Северни део Балкана има климатска обележја средње-европских и 
понтијских области јер је широко отворен према северу, североистоку и истоку. 
 
     Крашка поља чија су дна дубоко испод околних планинских врхова попримају 
обележја субалпског климатског поднебља - Гламочко, Купрешко, Гатачко поље. 
      Простори високих планина - планинска тј субалпска клима. Планински предели 
Словеније, БиХ. Према унутрашњости пол зимске температуре се смањују. Заступљена 
континентална и умерено континентална клима.  
 
      Регионална расподела годишње количине падавина врло је неправилна. 
 Најкишовитији крај на Балканском пол и у Европи у целини је место Кривошије 
изнад Бококоторског залива са око 4600 mm атмосферског талога. 
      Најмање падавина примају јужни и југоисточни делови Балкана. У долини Вардара 
од Скопља до Демир капије, год се излучи свега 480 mm атмосферског талога.  

1.5. Хидрографска обележја Балканског полуострва 

      Реке Балканског полуострва припадају сливовима Јадранског, Црног и Егејског 
мора. Након повлачења Паратетиса са простора Панонске низије формирала се речна 
мрежа Балкана. Најважнији речни токови- Дунав, Сава, Вардар, Морава, Тимок, Дрим, 
Дрина, Неретва, Струма, Марица... 
 
      Дунав је после Волге најдужа река у Европи са 2857 km. Протиче кроз 10 
европских држава а у његовом сливу живи око 80 милиона људи.  Највећа дубина од 82 m 
измерена је у клисури Госпођин вир, највећа речна дубина у Европи. 
            Сава- Настаје у Алпима а укупна дужина тока је 945 km. Сава у Срему гради 
највећу међу својим меандрима (Купински кут) и највећу мртвају- Обедска бара.    
    Дрина – дужина реке је 346 km. Корито је нестабилно, па се Дрина помера лево или 
десно по пространој равници Семберије и Мачве.  

Велика Морава  је најдужа национална река у Србији дужине 245 km и чини 
саобраћајну артерију Балканског полуострва.  

Јужна Морава  (343 km) и Западна Морава (295 km) се код Сталаћа састају и граде 
Велику Мораву. Долине Велике, Јужне и Западне Мораве су композитне и чине их велики 
број котлина и клисура. (Родић Д. Павловић М., 1994.) 

9 
 



    Неродимка је позната по бифуркацији код Урошевца јер шаље воду у два различита 
мора. Преко Ситнице у Црно море и преко Лепенца у Егејско море.  
      Вардар- највећа македонска река дужине 388 km којом води важан саобраћајни 
правац према Грчкој. 
      Марица- најдужа река у унутрашњости Балкана дужине 525 km. Гранична је између 
Бугарске и Грчке 16 km, између Грчке и Турске 185 km. Долином Марице пролази део 
важне железничке и путне саобраћајнице Софија- Истанбул.  
      Струма (415 km)– Протиче кроз Бугарску и Грчку и делове Србије и Македоније.  
      Дрим - Бели Дрим извире из крашког врела испод планине Жљеб а код Кукса у 
Албанији састаје се са Црним Дримом и чине Дрим који се улива у Јадранско море. 
 
      Скадарско језеро- највеће је на Балкану површине 370 km2 (Црној Гори припада 
221,8 km2 а Албанији 147,9 km2). Језеро је криптодепресија- неки делови дна налазе се 
испод нивоа мора- сублакустрични извори или ока. Најдубље је око Радус дубине 60 m.  
    Ђердап-највећа пробојница- 100 km дугачка клисура коју чине- Горња клисура, 
Љупковска котлина, Клисура Госпођин вир, Доњомилановачка котлина, Казан (Велики и 
Мали), Оршавска котлина и Сипска клисура. У  Ђердапу код Кладова је подигнута једна 
од најјачих хидроелектрана у свету ХЕ Ђердап и ХЕ Ђердап 2. 

Охридско језеро смештено је у југозападном делу Македоније и источном делу 
Албаније. Површине 358,2 km2 и дубине до 289 m чини га најдубљим језером на 
Балканском полуострву. Сливу Охридског језера припада 40 река од којих 23 на 
Албанској и 17 на Македонској територији.  

Преспанско језеро је подељено између Грчке 84,8 km2, Албаније 38,8 km2 и 
Македоније 190 km2. Састоји се од језера Велика Преспа- 273 km2  коју деле све три земље 
и Мала Преспа – 47 km2 која је у Грчкој и мањим делом у Албанији.  

1.6.  Биљни свет и педолошка обележја Балканског полуострва 

      Биљни свет Балканског полуострва је изузетно разноврсан -  мешавина флоре 
Европе и југозападне Азије.  
      У нижим пл крајевима расту храстове шуме. Изнад њих је појас букових шума 
изнад којих расту четинарске шуме. Изнад појаса шума простире се појас планинских 
пашњака или сувата између 1800 m у Алпима до 2400 m на Проклетијама.  
      Очувано је више ботаничких реликата. Панчићева оморика расте на Тари, 
Копаонику и резерватима БиХ. Шуме реликтног бора мунике и молике распрострањене су 
у кречњачким пл БиХ, Црне Горе, Метохије и Македоније 
      Резерват букове шуме у којој расте зимзелена биљка зелениче (терцирани реликт) 
налази се на планини Оштрозуб изнад Грделичке клисуре. Прашумски комплекси-  на 
Голији (Љуте ливаде),  на Тари (Црвене баре). 
       
    Педолошки покривач- Најбројнији су подзоли по ободу Панонског басена где је 
природна вегетација шума. Црвеница има у Динарском делу полуострва а смоница и 
гајњача на брежуљцима Босне и Србије. Рендзине су развијене у Динарском красу и 
кречњачким областима у Грчкој. За простор Повардарја и Косова карактеристични су 
ранкери на силикатној подлози. (Родић Д. Павловић М., 1994.) 

     Планински простори Грчке карактеристични су по великим партијама скелетног 
земљшта која захватају и  највише регионе Динарских планина. 
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2. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ БАЛКАНСКОГ 
ПОЛУОСТРВА 

2.1. Порекло имена 
Балканско пол је више пута током своје дуге историје мењало име. Многа имена 

била су последица различитих цивилизација које су се на њему смењивале- Јелинско, 
Грчко пол, Византијско пол, Римско пол, Илирско пол, Европско Отоманско царство, 
Европска Турска или царство Великог Турчина (картографи са запада).  
      На почетку 19.века па све до Берлинског конгреса 1878. год, главни назив за овај 
простор био је Европска Турска. Назив је одговарао тадашњој политичкој ситуацији јер је 
скоро цело пол припадало турској империји.  
      За промену имена пол током 19. века су била значајна учења једних од највећих 
географа тог времена- Хумболта и Ритера који су истицали да се имена политичких или 
историјских целина замене географском терминологијом пре свега на основу највећих 
планинских венаца. 
      На картама Страбона и Птоломеја уцртан је био пространи планински масив који се 
непрекидно пружао од истока према западу, тј од Црног мора до Алпа. - Централно било -  
главни географски облик на полуострву.  
      Тадашњи источни део полуострва носио је назив Хемус. То име је примењивано за 
пл просторе који нису много удаљени од Цариграда и односио се и на простор Централног 
била тј на планину Балкан. (Цвијић Ј.,Београд 1922.) 

Најзад, у званичну употребу као географски појам, Балкан, за европске крајеве 
јужно од Дунава и Саве, уводи Немац Јохан Август Цојне (Johann August Zeune) 1809. 
године. Цојне је желео да и југоисточни простор европског копна, 
аналогно Пиринејском и Апенинском полуострву, добије име по главном планинском 
масиву које се на њему простире. Назив Балкан је преузео од француског геолога Амија 
Буеа, који је тако назвао Стару планину у Бугарској. Његов предлог брзо је прихваћен у 
научном и политичком свету, мада су већ крајем 19. века настали предлози да се уместо 
Балкана каже Југоисточна Европа.   

 
2.2.  Историјски развој становништва Балканског полуострва 

2.2.1. Праисторија 
 

Камено доба-палеолит 
 

Територија Балканског полуострва била је настањена од периода последње 
глацијације, алпске, пре 40000 година. Вечити лед се спуштао до 1500 метара надморске 
висине а прве људске заједнице живеле су у пећинама.  
 На основу изучавања пећина, нарочито пећине под Јерининим брдом у селу Градац 
и Рисоваче на Венчацу али и пећине Бачо Киро у Бугарској, може се изградити извесна 
слика о животу током палеолита. Биле су то људске заједнице од 10-15 чланова а њихово 
привређивање било је углавном сакупљање плодова и лов а оруђе и оружје је правио од 
камена и костију. Услед великог захлађења (вирмска глацијација) око 25000 год п.н.е. 
дошло је до напуштања пећина и престанка људског живота.  
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Нова етапа почиње са променом климе, крајем леденог доба у холоцену. На основу 
испитивања археолошких налазишта у Ђердапу утврђено је да се тамо развила једна од 
најсложенијих култура праисторије, култура Лепенског Вира- (7000-5500 год п.н.е.). 
Људске заједнице су градиле насеобине по утврђеном обрасцу. Сахрањивање је било ван 
насеља а долази и до усавршавања израде алата и оружја. Бројни налази упућују на 
постојање приватног власништва, друштвене хијерархије, религије, уметности а у сфери 
производње остали су на традиционалним изворима хране и никада нису постали ни 
земљорадници ни сточари. (Павловић М., 1998.) 

 
Неолит 

 
      Током Неолита Балканско пол је било стециште многих култура- Винча, Старчево, 
Варна, Караново, Химангија... На основу археолошких ископавања може се претпоставити 
да су ове људске заједнице подизале куће једна поред друге, облепљене блатом. 
Домаћинства су поседовала разноврсно посуђе. Основно привређивање било је 
земљорадња и сточарство. 
 
      Старчевачка култура- Рани неолит у Србији највише познајемо захваљујући 
ископавањима у Старчеву. Пронађени хамбари укопани у земљу са угљенисаном 
пшеницом указују да се ради о ратарима а кости домаћих животиња о сточарству. Остаци 
дивљих животиња је доказ да су се бавили ловом али и риболовом јер су насеља била 
поред река. Носиоци старчевачке културе живели су на југу до Македоније а има и доказа 
њиховог живота и у Босни. 
      Винчанска култура- Култура средњег неолита- по налазишту Винча. Винчанци су 
живели у породицама, поседовали су стоку у двориштима. Винчанске куће биле су 
масивније, са два одељења са огњиштима и биле су поређане по редовима, са ,,улицама,, 
што упућује на то да су села била са урбанистичким решењима.      

Култура Варна развијала се на северу Бугарске између 4400-4100 год п.н.е. у 
корелацији са културом Караново у јужном делу Бугарске. Из ове културе је позната 
Варнанска некропола- највећа гробница у југоисточној Европи са 294 гробних места. 
      Култура Хамангија се развијала у провинцији Добруџа у Румунији око 5250-5200 
год п.н.е. Доласком људи из Анадолије и Паноније, мења се етно-културна слика и нестају 
винчанске заједнице а на њиховом простору странци започињу са употребом метала, чиме 
почиње нова епоха људске историје. (Павловић М., 1998.) 
 

Бронзано доба 
 

      Период- 2000-1000 год п.н.е.- преовладала употреба метала за производњу оруђа, 
оружја и накита. На Балкану бронзано доба се везује и за индоевропеизацију 
домородачког становништва (продор људи из средње Азије у Европу), и стварање 
етничких група које ће дати старобалканска племена- Трачане, Илире, а северно од Саве и 
Дунава Дачана. 
      Око 1900 год п.н.е. образују се прва жаришта културе бронзаног доба- у Банату 
(моришка), у Срему (винковачка), СЗ Србија (Белотић, Бела Црква), јужно Поморавље 
(Бубањ-Хум, Слатина). 
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      Археолошка налазишта бронзаног доба, нарочито Бубањ код Ниша, показују да су 
се ти људи бавили интезивнм сточарством. 
      Налазиште Глождар код Параћина је најважније за тзв параћинску групу. Познато 
је искључиво из гробаља- некропола. Покојници су спаљивани а спаљени остаци стављани 
су у урне заједно са другим предметима и накитом.  
      Ватинска група, по налазишту Ватин код Вршца блиска је дубовачко-
жутобрдској групи (налазиште Дубовац код Ковина и Жуто Брдо у селу Винци код 
Голупца) и ове две групе представљају културу средњег бронзаног доба. Грнчарија овог 
порекла има несумњиву естетску вредност, нарочито судови у облику животињских 
фигура. (Павловић М., 1998.) 
 

Гвоздено доба 
 

      Гвоздено доба обухвата период од 1100 год п.н.е. до 150 год н.е. и то је период 
класичне Грчке културе која се развијала на југу Балканског пол и на Егејским острвима. 
Гвожђе улази у сталну употребу за израду оружја, алата и других предмета. То је време 
,,људи са мачевима,, и доба честих сукоба, уништавања али и уобличавања племена.  
      Насеља гвозденог доба грађена су на узвишењима погодним за утврђења и 
одбрану. Та места у народу се и данас називају ,,градине,,. Сахрањивање је било у 
родовским тумулима са мноштвом оружја, накита и керамике. Испитивањима тумула 
може се закључити да је унутар племена дошло до раслојавања и постојања племенских 
вођа. Поједини тумули били су пуни домаћег али и увезеног оружја и осталих предмета од 
злата у сребра.  
      Једно од најзначајнијег налазишта је велика некропола са више хиљада тумула на 
Гласинцу- централна Босна. Ова гласиначка група била је развијена и у Херцеговини, 
Метохији и северној Албанији. Налази из тумула сведоче и о развијеној индустрији са 
Грцима. Трговачки путеви су водили преко Македоније а грчком колонизацијом почиње и 
општи хеленистички утицај на старобалканска племена који је заустављен доласком Келта 
почетком 3. века п.н.е.  
 
      До тог периода значајан део старобалканског становништва био је организован у 
племенске савезе, најзначајнији савези били су Трачко царство у 5. веку п.н.е. на истоку 
Балканског пол, и Илирско царство у западном делу Балканског пол у 4. веку п.н.е.  

У западним деловима Балкана живели су Илири а западно од река Искера и Струме 
били су Трачани. Између њих су били Трибали и Дарданци.  
      У следећих 200 година стабилизована је култура гвозденог доба и извршена су 
јасна разграничења између етничких група. (Павловић М., 1998.) 
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2.2.2. Старе цивилизације Балканског полуострва 
 

      Острва и обале Егејског мора били су током историје огњишта развоја прејелинске 
а касније развоја егејске и микенске цивилизације. Егејске области су одржавале 
многоструку везу са великим афричким царством (Мемфис и Теба) али и са царствима у 
Малој Азији.  

У Цариграду и Солуну прво се укоренило Хришћанство које је потекло из 
Палестине. Овде су саграђене и прве хришћанске цркве. Из Цариграда и Солуна полазе 
први проповедници хришћанства који су имали важну улогу у покрштавању Словена.  

Пре доласка Словена на Балканско полуострво старобалканска племена била су 
размештена на следећи начин- Илири на западу, Трачани на истоку, Јелини на југу. 
      Илири су на Балкану заузимали крајеве западно од Мораве и Вардара. Није познато 
да ли су Илири аутохтоно балканско становништво или су досељени са севера.  
      Међу тридесетак илирских племена познатија су Хистри- који су живели на пол 
Истри, Далмати- по њима назив Далмација, Дарданци- полуилири у јужној Србији, 
Старом Влаху и Метохији, Доклеати- по томе Дукља, живели су у већем делу Црне Горе 
      Сматра се да су Илири језик преузели од Грка и Латина. После 240 год скоро 
непрекидне борбе, Римљани су 12-год н.е. успели да покоре Илире и да оснују провинцију 
Илирикум. Касније је ова провинција подељена на две- Далмацију и Панонију. 
 
      Трачани су живели на истоку Балканског пол (источно од Илира). Сматра се да су 
то били староседеоци,који су насељавали простор од Мораве до Црног мора и од северне 
Румуније до Егејског и Мраморног мора.  
      Трачане су такође романизовали Римљани и такве су их затекли Словени дошавши 
на Балканско пол. Византија је на територији од Родопа па до мора основала Тракију, која 
се под тим именом и на том простору очувала све до данашњих дана. 
      Најпознатија племена Трачана била су – Трибали (у североисточној Србији), Мези 
(у источној и северној Бугарској), Дачани (у Банату и Румунији), Пикензи  и Тимахи (у 
сливу Тимока) 
 

Келти су крајем 5. века п.н.е. напустили своју домовину и прешли Алпе. Један 
огранак племена 387 год п.н.е. стигао је до Рима, други у средњојадранску област, а трећи 
у Панонију чинећи на свом путу пустош и покољ.  
        Из панонског Подунавља Келти су предузимали походе на Тракију, Трибалију, 
Дарданију, Илирију, Македонију и Грчку. 
      Скордисци- велико келтско племе, трагове своје културе оставили су у Срему, 
Потисју, јужном Поморављу и Понишављу. Скордисци су поставили темеље Београду 
(Сингидунум). Сматра се да су келтског порекла и називи Ужица (Капедунум) , као и Беле 
Паланке (Ремесиана).  
 
      Јелини припадају групи старог индоевропског народа, који је око 1500.год п.н.е. 
дошао на Балканско пол и постепено населио територију данашње Грчке. Јелини су имали 
и више држава- градова- Троја, Атина, Спарта, Теба и Коринт.  
      Значајне су њихове културне творевине и чувена микенско-тројанска култура. 
Поделом Римске империје Грчка у Византији а њеним падом 1453.год почиње период 
турске владавине Грчком.  
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      Римљани - Први моћни освајачи Балканског пол били су Римљани. Прешавши 
преко Јадранског мора освојили су Динарску област а остатак полуострва су могли да 
освоје тек када су стигли до Саве и Дунава. Из Дунавских предела Римљани су продирали 
преко Viminaciuma (Костолца), Horreum Margi-a (Ћуприја) до Naissus-a (Ниш). (Цвијић 
Ј.,Београд 1922.) 
 

Најјачи продор Римљана на Балканско пол почео је крајем 3. века н.е.   
Покоравање Македоније текло је кроз три рата и она је коначно постала римска 

провинција 148 год п.н.е.  
Римљани су успели да успоставе власт на простору од Дунава до Јадранског мора. 
У римској административној подели највећи део данашње Србије припадао је 

провинцији Горња Мезија. Служила је императору Трајану да са војском пређе Дунав код 
Рама и Текије, покори Дачане и формира провинцију Дакију. Тада на крају 1.века н.е. 
Римско царство имало је највеће пространство.  

 
На Балкану Римљани су организовали велике провинције- Далмацију (јадранско 

приморје и данашња БиХ), Панонију, Горњу Мезију (данашња Србија) и Македониију.  
      Војнички логори на граници- лимесе, постали су тачке око којих су временом 
никли градови који су имали доста урбанистичких елемената - форум, две главне улице 
које су се секле под правим углом, храмове, стамбене и трговачке делове, купатила 
(терме), бедеме око града и гробља. У целом Римском царству саобраћај је био добро 
организован. (Павловић М., 1998.) 
 

У балканским провинцијама Римљани су посебну пажњу поклањали рударству, па 
би се чак могло рећи да је целокупни живот био у знаку те привредне гране.  
  У римско доба Срем је био густо насељен а Сирмиум престоница царева. Граница 
према домородачком стан налазила се на Дунаву, дуж којег су подизана гранична насеља, 
од Viminaciuma (Костолац) до ђердапских градова- Cuppac (Голубац), Taliata (Доњи 
Милановац),  Lederata (Рам), Egeta (Брза Паланка), Transdierna (Текија) 
 

Без обзира на организованост Римљана варварска племена су нападала граничне 
провинције што је трајно слабило Царство па почиње осипање Римске Империје.  
      Најтеже последице оставила је најезда Хуна под Атилом 375. год и Гота. Од тих 
времена варвари се настањују на територији Римског царства. Тешкоће управљања 
Царством нагнале су цара Теодосија да 395. год изврши његову поделу на Западно 
(средиште Рим) и Источно (Константинопољ) царство.  

Западно римско царство срушено је 476. год н.е. и на рушевинама империје настају 
нове државе, словенске и германске. 
 

На Балкану дуже од Римљана владали су Византинци. После поделе Римске 
империје 395.год источно од линије Сингидунум, долинама река Дрине, Дрима и Бојане са 
средиштем у Византу (Цариграду) још око 1000 год одржала се Византија.  

Сан о обнављању Римске империје остварио је Јунистијан. Како је потекао из села 
Таурисија, у близина Ниша, Јунистијан је из личних али из политичких разлога поклањао 
велику пажњу унапређењу Балкана. Град Justiniana Prima (Царичин град у околини 
Лебана).     
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Упоредо са изградњом путева почела је урбанизација освојених области па су први 
градови поникли дуж магистралних путева. Први је настао Сирмиум. Тек у 2. веку настали 
су остали градови- Singidunum (Београд), Ulpiana (Липљан), Basiana (Рума), Viminacium 
(Костолац), Naissus (Ниш), Horremum Margi (Ћуприја), Remesiana (Бела Паланка)... 
      Још 282-276. год п.н.е. засађена је винова лоза на падинама Фрушке горе и између 
Гроцке и Смедерева. Најразвијеније  рударство овог доба било је на Рогозни и Копаонику 
 

Византија полако почиње да губи своју  моћ, јер и македонски и српски владари 
(Самуило, Немања, Милутин, Душан) шире своја царства на рачун њене територије.   
Византију је уништио турски султан Мехмед II Освајач 1453.год 

 
      

2.2.3. Досељавање Словена на Балканско полуострво 
 
На основу археолошких налаза дошло се до закључка да је постојало једно основно 

етничко језгро од кога воде порекло сви словенски народи. Од 3000 године п.н.е. то 
аутохтоно језгро захватало је територије око реке Одре на западу до Дњестра, Горње 
Висле и Оке на истоку, до Балканског мора на северу и Карпата на југу.  
      На основу правца кретања словенског становништва из постојбине издвојиле су се 
три велике словенске групе: 
      Јужни Словени - Срби, Хрвати, Словенци, Црногорци, Македонци и Бугари 
       Западни Словени- Словаци, Пољаци, Лужнички Срби и Поалпски Словени   

 Источни Словени- Руси, Украјинци и Белоруси 
 
Прва група јужнословенских племена- На доњо-дунавској плочи крајем 7. века 

створена је словенско-бугарска држава од доњо-дунавских словенских племена и 
туранских Бугара. Широко отворена према северу а планинским венцима Балканских 
планина ограђена од Византије. (Павловић М., 1998.) 

 
      Друга група јужнословенских племена заузела је простор западно од Карпатско-
балканског лука и Родопа.  
      Западно од граница Византије образовала се, у динарским крајевима, прва српска 
држава Рашка (висоравни Динарског система, од Копаоника и Рогозне до Дурмитора).  
      Скоро у исто време један други део српског племена основао је приморску државу 
Зету (долина Мораче, Зете и доњег Дрима, престоница Скадар).  
      Рашка и Зета су се ујединиле у 12. веку. Главна тежња српске државе у погледу 
територијалног ширења била је да изађе из високих планинских области Полуострва и да 
заузме долину Вардара у чему је и успела у 13. и 14. веку. Након тога, снажна српска 
држава заузела је део Албаније јужно од Маће, а у доба највеће експанзије у 14. веку 
простирала се све до Епира. (Павловић М., 1998.) 
 
      Трећа група јужнословенских племена настанила се у северозападном делу 
полуострва, западном делу Панонског басена као и у неким долинама источних Алпа.  
То су била Хрватска и Словеначка племена. (Цвијић Ј.,Београд 1922.) 
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      Пре трајног насељавања на Балканско полуострво, почетком 7. века словенска 
племена више од једног века живела су у равницама северно од Дунава. 
      Авари су извесно време, под утицајем Византије, спречавали словенске упаде на 
њену територију, да би касније заједно са Словенима предузимали походе.  
      Почетком 7. века словенска бујица се разлила преко целог Балканског полуострва.  
      
           Простор који су Словени населили на Балкану, Византинци су називали 
,,Склавиније,,  Из матице према југу кренуле су две јаке племенске групе. Срби и Хрвати, 
док су северозападно од Тимока живели Браничевци, у сливу Мораве Моравци, у сливу 
Струме Струмљани. (Павловић М., 1998.) 

У западном делу Балканског пол у старој Зети- Дукљани, између Котора и 
Дубровника живели су Конављани, а северно од њих били су Хумљани.  
      У сливовима Босне, Дрине, Колубаре и Ибра живела су племена под именом Срби. 
 

2.2.4. Долазак Турака на Балканско полуострво 

      Турци су у 14. веку продрли и ширили се у унутрашњост Балканског полуострва.  
Правци њихових освајачких похода били су усмерени долинама већих балканских 

река- Марица- Морава и Варадар- Морава.  
      Главне групе отоманског становништва у почетку настаниле су се само у долинама 
Марице и Вардара, у источној Бугарској и Тракији. Српска држава је турским освајачким 
походима представљала главни отпор (север и унутрашњост).   
 
      Важна је била битка на Марици, битка у долини Топлице (Плочник западно од 
Ниша) и битка на Косову 1389.године. Моравска удолина је изгубљена 1459. год када су 
Турци продрли све до Саве и Дунава, тј до граничне области тада јаке Аустрије.  
 

Да би заштитила своје области Аустрија је створила војну границу- врста живог 
бедема кога су чинили Срби и Хрвати јужне Угарске и знатног дела Хрватске. Област 
војне границе је привлачила знатан део Срба из осталих, пре свега јужних крајева 
Балканског полуострва и била један од многих узрока великих миграција Срба.  
 

Продор Турске на Балкан одвија се у 14.веку, да би у другој пол 16. века овај 
процес доживео кулминацију.  
      Турска освајања на запад допирала су приближно до линије Сењ- Сисак- Петриња- 
Крижевци- Копрвница- Велика Кањижа. Територије које су се налазиле северозападно од 
ове линије (делови Хрватске и Словеније) у свом поседу држала је Аустрија. У Јадранском 
приморју, на острвима и  приморским градовима власт је имала Млетачка.  
     Дубровачка република имала је неки облик самосталности али се налазила под 
врховном влашћу султана.  
 
      Крајем 17. века почиње слабљење Турске државе што су искористили многи 
балкански народи и покушали да се ослободе турске управе. Српски народ је успео да у 
периоду 1804.-1815. године створи језгро нове државе у сливу Мораве, у Шумадији где се 
услед ранијих сеоба населило доста српског становништва из Рашке. (Павловић М., 1998.) 
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2.2.5. Насељавање Албанаца из матичне државе у остале земље 
Балканског полуострва 

После најезде и насељавања Словена на Балканско полуострво, албанско 
становништво се повукло у планинске области или на приморје, јужно од Скадра и ту су 
остали изоловани. (Цвијић Ј.,Београд 1922.) 

У овако етнички ограничен простор Албаније населили су се српски досељеници 
углавном за време дуге српске владавине (у северну и средњу Албанију). 

 Међутим, у периоду владавине Турске албанско становништво нагло се 
проширило првенствено зато што су примили ислам и постали одани турским властима а 
зато што и земља у којој су живели није пружала довољно средства за живот.  
 
Издвајају се четири миграционе струје: 
 
1 - Малисорска струја је обухватала малисорска племена која су углавном била 
мешовитог албанско-српског порекла и живела су у долинама Проклетија, између Скадра 
и Метохије.  

Струја је имала два крака. Један је ишао у Метохијску и Косовску котлину где је 
српско становништво било ретко због исељавања у моравске делове Србије. 
  Други крак ове струје преко превоја Проклетија прешао је у горњи део долине 
Лима око Гусиња и Плава и у долину горњег Ибра, између Рожаја и Рибарића. Одавде су 
допрли до Новог Пазара и Сјенице при чему су се асимиловали са исламизираним 
српским становништвом.  
 
2 - Дукађинска струја обухватала је албанско становништво око Дрима и становништво 
из облсти Маће и Лурије. Албанци су правцем ове струје продрли најдубље на исток до 
Масурице (код Сурдулице) и Лесковца у долини Јужне Мораве.  

Приликом ових сеоба насељавали су и приморје од Бара, преко Улциња и Скадра 
до Љеша. 
 
3 - Струја Шкумбије обухватала је становништво средње Албаније које је старим 
римским путем Via Egnacia  продрло у западну Македонију. 

4 - Струја Тоска обухватала је углавном православно становништво јужне Албаније и 
Епира. Користила је уздужни Епирски пут и ишла у средњу Грчку и према Пелепонезу. 
(Цвијић Ј.,Београд 1922.) 

Многи Албанци данас насељавају околне регије: на Косову живи око 1,8 милиона, 
у Македонији око 500.000, у средишњој Србији преко 150.000 и у Црној Гори око 30.000 а 
преко 600.000 Албанаца се налази у Грчкој. 1 

У овим Балканским државама све више теже ка проширењу своје државе и 
промени етничке ситуације што је утицало на миграције становништва са Косова али и све 
већих проблема у Македонији и Грчкој.  

 

1 CIA World Factbook: Albania 
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2.3.  Културне зоне становништва Балканског полуострва 

     Балканско полуострво се одликује дугим континуитетом насељености.  
Многобројни ратови и честа пустошења утицали су на кретања становништва 

Балкана па се са променама етничких обележја мењао и културно-географски идентитет 
овог простора.  
      Присутно је више културних слојева- од неолита, културе старијег балканског 
становништва и класичне Грчке и Рима, затим значајне наслаге византијске, а касније 
исламске културе све до новијих културних утицаја западне и средње Европе.  
      Правац културног развоја је два пута у историји драстично мењан- насељавањем 
Јужних Словена прекинут је континуитет римске културе а инвазијом Турака прекинут је 
византијско-словенски континуитет.  
 

Културе које су се јавиле после настањивања Јужних Словена биле су често јако 
измењене, а у неким крајевима су чак и пропале услед инвазије Турака; прво је нарочито 
случај са византијском културом иако је она утицала на све данашње балканске народе.  

Млетачка култура се одржала на Јадранском приморју, али измењена римским и 
византијским традицијама и нарочито реакцијом националног духа.  
 
Културне зоне: 
 
1 - У северозападним областима Балканског полуострва и у Панонској низији, које су 
припадале Хабзбуршкој монархији била је престижна Централно-европска култура и 
процес германизације и мађаризације. Њени утицаји огледају се у физиономији градова и 
села, црквеној архитектури карактеристичној за католочки свет, типовима кућа...  
 
2 – Појас западне културе обухвата насеља на јадранској обали и залеђу - романска и 
латинска цивилизација.  

Западне културе дошле су на Балканско полуострво највише поморским путевима а 
продрле су у унутрашњост попречним путевима који полазе од Јадранског мора.  
     У архитектури стамбених и јавних зграда и у физиономији градова највећи утицај 
имали су стилски облици Венеције  у млетачкој Далмацији и Дубровнику.  

Српски елемент у далматинској Загори и планинској Хрватској одолевао је 
кроатизацији, што је био разлог вековне етничке нетрпељивости која је кулминирала 
грубом агресијом и прогоном Срба са тих простора 1995. год.  
 
3 - Зона патријархалног режима обухвата планинску унутрашњост Балканског 
полуострва, углавном БиХ, Црну Гору (без Боке), Стару Србију, северну и средњу 
планинску Албанију и северну Бугарску.  
 При једнаком нивоу економског живота (екстезивно сточарство у вези са 
земљорадњом), друштвеној организацији, у виду самоуправе на основу обичајног права 
родовско-племенских заједница, настајао је истоврсан начин живота.  
     Цвијић је етнопсихичке карактеристике људи у овом појасу означио појмом 
,,динарског типа''. Овамо су нешто теже и спорије доспевали други утицаји због 
географских услова  и племенско-родовске и породичне организације.  
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     Треба истаћи многе оријенталне утицаје унете после продора Турака. Тих утицаја 
има највише код муслимана и Албанаца а мање код словенских народа.  

У области ове културе живе физички најјача племена и народи Балканског 
полуострва. Језгро овог културног појаса је планински склоп црногорских Брда, суседних 
крајева Херцеговине, сјеничке области и северна Албанија. (Цвијић Ј., 2010.) 

 
4 - Преиначена византијска или стара балканска култура очувана је у траговима у 
централним, источним и јужним деловима Балкана (Тракија, Источна Румелија, 
Македонија, јужно Поморавље, Грчка, јужни делови Албаније, црноморско приморје у 
Бугарској). (Цвијић Ј., 2010.) 
      Прави представници преиначене византијске цивилизације били су Грци и 
Цинцари који су се насељавали по балканским градовима као трговци, занатлије и 
духовници, ширећи грчко-византијске утицаје. Познати трговци билии су Цинцари 
(Власи) пореклом из северне Грчке и Македоније. 
 
      Кроз Моравско-нишавско-маричку и Вардарску удолину (трасом данашњег 
европског коридора X) пролазио је ,,Царски друм'' којим су се од најранијих времена 
кретале војске, миграционе струје, каравани са севера и југа, истока и запада.    
      Дубље корене ухватила је овде преиначена византијска цивилизација која се под 
утицајем елемената источњачке културе преиначила у балканску цивилизацију.  

Трагови старе балканске културе најбоље су се одржали на приморју Црног мора и 
у Бугарској.  

Балканско полуострво данас је скоро изгубило најбоље плодове византијске 
цивилизације, најпре интелектуално и литерарно образовање, затим материјално 
благостање које је било допустиво да се развије раскош код виших класа. Данас су остали 
утицаји византијске културе средњих и нижих класа који се јављају у измењеном облику.  
 
5 - Оријентална или исламска култура која је од 15.-17. века била престижна у 
границама Османске империје оставила је свој печат у унутрашњим областима Балканског 
полуострва и на већим острвима Средоземног и Егејског мора (Крит, Кипар).   
      Путеви продора ислама на Балкан- у Босни, средњој Албанији, на Родопима и у 
источној прибрежној области (европски део Турске, југоисточни део Бугарске, 
североисточни део Грчке. 

Становништво најмање захваћено овим утицајима јесу Словенци и Хрвати.  
     Оријентална обележја- физиономија градова, архитектура кућа и јавних зграда, 
начин одевања, навике пушења, употребе кафе, источне посластице. Међутм, то није 
значило и етничку асимилацију. 
 
6 - Процес културног изједначавања настао је у вези са два фактора- националним 
препородом и индустријализацијом.  
     Национални препореод на Балкану шири се у 19. и почетком 20. века устанцима у 
границама Османске империје. Све више се подстичу етнокултурни покрети у борби за 
обнављање националне културе, при чему велики значај имају народни језик и 
књижевност, фолклор, народно стваралаштво, црквено-манастирска уметност, 
професионално стваралаштво.  
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2.4.  Миграционе струје на Балканском полуострву 

 
      Вековима уназад становништво Балканског полуострва је често мигрирало.  

На основу истраживања поуздано се зна да је од краја 14. века до данашњих дана 
испремештано скоро целокупно становништво на простору од Велешке клисуре на 
Вардару па до Загребачке Горе.  

Исељеници често нису ишли из земље матице у земљу насељавања већ су се једно 
краће или дуже време задржавали у прелазној или етапној зони. 
 
      Главну масу миграната чинило је динарско становништво чије су језгро чинили 
Рашани, народ српске средењевековне државе. Досељени мигранти су насељавали 
Војводину, Барању, Славонију, остале делове Хрватске, Штајерску и Крањску.  
 

Јован Цвијић је на основу узрока, масовности и правца кретања издвојио четири 
велике миграционе струје: динарску, косовско-метохијску, вардарско-моравску и струју 
која је прешла Саву и Дунав. 
 
- Динарска миграциона струја била је најинтезивнија. Простор са којег су потекле 
динарске миграционе струје био је у областима средњевековне Рашке и Зете. Језгро 
одакле се селило становништво захватало је простор Херцеговине, Црногорских брда и 
површи, Сјенице и Пештера са новопазарским крајем. Од ових области динарско 
становништво се кретало попречним путевима преко превоја и метанастазичких врата- 
Кокин Бород, Јавор, Рачка, низ долину Дрине.  
 
      Један огранак је овим кретањима населило Подриње, ваљевски крај а посебно 
Шумадију. После 1878. год знатан део се населио и у долини Топлице, Пусте реке, 
Јабланице и лесковачке котлине. 
      Други важан кретао се из старе Рашке, Херцеговине и Црне Горе према северу и 
населио Босну. Правац овог крака ишао је долином Пиве, Дрином до Шћепан Поља и чак 
до Тузле, Брчког.  
    Један део динарске струје се из матице селио ка Далмацији.  
      Знатан део Косова насељен је динарцима преко Жљеба и долином Пећке Бистрице. 
Овај крак динарске струје се завршавао у Метохији, Косову и у долини Лаба.  
 
- Косовско-метохијска струја је најстарија миграциона струја на Балкану. Обухвата 
пресељавање становништва са простора који је ограничен Скадром и Копаоником, Зетом, 
Косовом и Метохијом (околина Призрена).   
 
      Главни крак косовско-метохијске струје кретао се преко превоја између долине 
Ибра и Јужне Мораве, преко Преполца и Мердара. Овај главни крак се све до периода 
најинтезивнијег досељавања Албанаца 1878.год углавном кретао долином Лаба, затим 
кроз горњу Топлицу ка долини Мораве.  
      У Топлици главни крак се рачвао. Један део ове струје одлазио је на север где се 
спајао са струјама Копаоничких превоја формирајући јаку метанастазичку струју која је 
насељавала котлине у моравском делу Србије (Тремнић, Левач и донекле долину Мораве).  
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     Део косовско-метохијске струје који је полазио из западног дела Метохије ишао је 
преко Мокре Горе у Колашин ка горњем Ибру. Одатле се становнишшто због бројности 
муслиманског становништва испред Косовске Митровице спуштало у долину Ибра и 
долину Рашке код Новог Пазара. 
 
- Вардарско-моравска струја- чинило становништво које се селило углавном са простора 
слива Вардара и то до Демир капије, затим исељеници из западне Македоније (Прилеп, 
Битољ, Охрид, Дебар).  

Овој струји се прикључују и српски исељеници из Албаније који су те просторе 
населили још у 14. веку. Главни правац кретања ове струје ишао је Вардарско-моравском 
удолином ка долини Јужне Мораве. 
 
- Струја која је прешла Саву и Дунав чинили су огранци Косовско-метохијске, 
Вардарско-моравске као и становништво из долине Ибра и Западне Мораве. У периоду 
између 14. и 18. века забележено је осам главних сеоба. Једна од најзначајнијих је с краја 
17. века са 37000 породица са Косова и Метохије (сеоба под Арсенијем Чарнојевићем).  
(Павловић М., 1998.) 
 

Навикнути на одређене услове живота, мигранти су опрезно бирали места за 
становање. Најчешће су насељавали она места која су их по неким особинама подсећала 
на крај одакле су дошли.  

 
Мигранти из динарских простора насељавали су се на територије где има краса па 

су подрињски и ваљевски крај углавном насељавали ови мигранти.  
У села у околини Лознице (где има крашких појава) населили су се мигранти са 

Језерске површи на Дурмитору. 
Мигранти са Косова и Метохије избегавали су отворене шумадијске просторе и 

насељавали су се по котлинама источне и јужне Србије.  
Динарско становништво које је прешло Саву и Дунав није се насељавало по 

панонској равници, већ по планинској и брежуљкастој Славонији, по брежуљкастом делу 
Барање и по валовитом делу Бачке. 

Турско становништво које је насељавало Балканско полуострво заузимало је 
крајеве који су имали одлике степске или сличне климе, док албанско становништво 
насељава углавном котлине обрасле вегетацијом. (Цвијић Ј.,Београд 1922.) 
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3. РАЗВОЈ СТАНОВНИШТВА БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА И ВЕЋА 
НАСЕЉА 

 
3.1. Словенија 

       Словенија је са површином од  20.254 km2, најмања међу Балканским земљама.  
      Има важан географски положај јер се додирују 4 важна географска простора- 
Панонски, Алпски, Динарски и Медитерански простор, балканска земља (јужно од Саве). 
Излази 44,4 km на Јадранско море.  
      Зона преплитања германског (аустријског), романског (италијанског) и угро-
финског (мађарског) културног утицаја.  
 
     Регије: 

1-  Подравина са Прекомурјем, 
2-  Посавина с Љубљанском и Цељском котлином  
3-  Посочје с Приморјем 

Историјски развој становништва 
 
      Данашња Словенија је била насељена у праисторијска времена, и постоје докази 
људског присуства од око 250.000 година. Избушене кости пећинског медведа су 
пронађене 1995. у пећини Дивље Баве код Церкна, су можда најстарији музички 
инструмент пронађен на свету 
      Словени су се на територију Словеније населили у 6-ом веку а у 7-ом веку је 
настала Карантанија, прва држава Словенаца и једна од првих словенских држава а убрзо 
пада под власт Баварске која постаје део франачке државе. Тада се становништво 
покрштава.  
       У 14. веку већи део данашње Словеније пада под власт Хабзбурговаца. Словенија 
се тада дели на три покрајине: Крањску, Корушку и Штајерску. 
       Кад се 1918. године распала Аустроугарска, основана је Краљевина Срба, Хрвата 
и Словенаца, која се 1929. преименовала у Краљевину Југославију која се распала 
у Другом светском рату, а Словенија је потом постала део социјалистичке Југославије, 
службено проглашене 29. новембра 1943. године. 
      Данашња Словенија је прогласила независност од СФРЈ 25.јуна 1991. године. 
      Словенија се прикључила НАТО-у 29. марта 2004. године а Европској унији 1. 
маја 2004. године. 

Демографија 
 

      Број становника у Словенији је по попису из 2002.год износио 1.964.036 
становника а 2014.год бележи се пораст броја становника на 2.060.802.2 
      Главна етничка група у Словенији су Словенци – 83%, затим народи из бивше 
Југославије (Срби, Хрвати, Бошњаци) чине 6,3 %, а Мађари, Италијани и Роми 0,6 % 
становништва. 
 Старосна структура у Словенији: 13,4 % чини становништво до 14 година, 10 % 
чини становништво од 15 до 24 година, 43,9 % чини становништво од 25 до 54 године, 

2 Попис становништва 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/1918
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1929
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1943
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1991
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%BC%D0%B0%D1%98


14,8 % чини становништво од 55 до 64 године а особе преко 65 године старости чине 17,5 
% популације. 
     Горња граница старости 2011.год била је 72,2 год за мушкарце и 80 год за жене.  
 Просечна старост популације је 43,5 године, просечна старост мушкараца је 41,7 
године а жена 45,2 године. 
 Просечна старост жена у тренутку рађања првог детета износи 28,8 година по 
подацима из 2011.године а просечно једна жена роди 1.33 детета. 
      Просечна густина насељености Словеније је 101 становник по km2. 
  Гушће насељени су предели око равница, док су планински предели ретко 
насељени.  
      Наталитет у Словенији је 8.7 %о, морталитет 9.7 %о, а природни прираштај -1.0 
%о. Број неписменог становништва у Словенији је веома низак и износи мање од 1 %. 

Просечно 51 % становништва живи у урбанизованим, а 49 % у руралним срединама. 

Језик и религија 
 

                Званични језик је словеначки, мађарски језик је други званични језик у три општине 
Прекомурја (Лендава, Добровник, Ходош), а италијански у три општине Приморја (Копар, Пиран, 
Изола). 

Већина Словенаца су римокатолици, а постоји и око 40 других верских заједница, 
духовних група и удружења. Пре социјализма у Словенији је било 88 % католика. 1991. 
године овај проценат је опао на 71.6 %. Овај проценат и даље опада и према попису из 
2002. године износи 57.8 % 

Већи градови 

Већи градови су —Љубљана (270.000), Марибор (114.349), Копар (23.726), Цеље 
(37.800 ст.), Крањ (35.600 ст.), Велење (26.700 ст.) и Ново Место (22.400 ст.). 

           Љубљана- највећи и главни град Словеније са 270.000 становника (подаци из 2011.). 
Развила се на географском средишту Словеније где се састају саобраћајнице из Марибора, 
Загреба, Ријеке, Копра, Трста и Горице. Град је изграђен на реци Љубљаници у 
Љубљанској котлини.  Универзетски град. 
 
           Марибор- други по величини град - 114.349 становника. Највећи центар Подравине 
и Прекомурја, на раскрсници важних путева. Центар индустријског рејона подравског 
електроенергетског система. Важно културно-просветно и научно средиште с 
универзитетом. 

           Копар- главни град Приморја с новом модерном луком за прекоокеанске бродове. У 
Копру данас живи 23.726 становника. И поред малог удела у становништву 2,2 %. Копар 
је данас средиште италијанске мањине у Словенији. 
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3.2.  Хрватска 
 

           Хрватска је држава која по величини 56.538 km2 и по броју становника 4.284.889 
становника3 заузима 3. место на Балкану.  
           Простире се између Словеније на западу, Србије на истоку, приморским делом 
Црне Горе, у облику лука простире се око БиХ, на северу је Мађарска, а Јадранско море 
дели са Црном Гором, мањим делом са Словенијом а већим делом са Италијом.  
 
Регије: 
1- Панонска Хрватска     2- Динарска Хрватска      3- Јадранска Хрватска 
 

Историјски развој становништва 
 

На простору Хрватске је откривено више налазишта човека каменог доба.  
Најважније налазиште је код Крапине где су нађени остаци неандреталског човека 

(Крапински човек) који је живео око 130 хиљада године п.н.е. 
Старчевачка култура се простирала делом северне Хрватске а носитељи су ратари и 

сточари који су живели у сојеницама. 
Вучедолска култура – На простору поред Дунава пронађене су куће правоугаоног 

облика, оружје од глачаног камена и калупи за ливење бакарних секира. Познат је налаз 
посуде у облику  птице познат под називом Вучедолска голубица. 

Илирске провинције (јужно од Саве) убрајале су се у важније провинције Царства. 
Пулски амфитеатар био је један од највећих у Царству. 

Хрвати су се доселили на подручје данашње Хрватске током 7.века. Први хрватски 
краљ Томислав је истиснуо Мађаре из панонске Хрватске и ујединио је са приморскиом 
хрватском. Град Дубровник је основан у 7.веку након што су аварски и словенски 
нападачи унуштили град Епидаурус (Цавтат). 

Након Првог светског рата (1914-1918) и распада Аустроугарске, Хрватска је ушла 
у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, док су Истра, Ријека и задар потпали под 
италијанску власт. Након Другог светског рата Хрватска је организована у једну од 6 
република нове социјалистичке Југославије 1944.године. 

Хрватска је 1991.год прогласила независност од СФРЈ, што је довело до рата у 
Хрватској (1991-1995) између нове државе Хрватске и Срба са територије која је 
организована у републику Српску Крајину. Рат је окончан победом Хрватске уз помоћ 
НАТО пакта, протеривањем и убијањем великог броја српског становништва из Хрватске 
у операцијама Олуја и Бљесак из градова Задар, Шибеник, Сисак, Вуковар, Осијек, 
Ђаково, Загреб, Дубровник, Винковци.... 

 
Демографија 

 
Према попису из 2011.год у Хрватској је живело 4.284.889 становника тј 76ст/km2. 
Хрватска је насељена већином Хрватима- 90 %. У мањине се сврставају Срби (у 

последњем рату њихов број се значајно смањио и износи 4 %), Бошњаци, Италијани, 
Мађари и други. 

3 „STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2011.“ 
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Срби су до рата живели у Лици, Кордуну, Банији и Славонији 
Главне области насељене италијанском мањином је западни део истре и Ријека. 
Мађари и Словаци живе у источној Славонији, а чеси у западној Славонији. 
Бошњаци, Албанци и Македонији живи по целој Хрватској, нарочито у градовима. 
 
У градовима живи 57 % популације. Најурбанизованија регија је северно приморје 

са преко 2/3 становника које живи у градовима. 
 
Старосна структура је следећа:  
Од 0 до 14 година чини 14,5 % популације, од 15 до 24 године чини 12,1 % 

популације, од 25 до 54 године 41.1 % популације, становништво старости од 55 до 64 
година чини 14,5 % популације и статовништво старости преко 65 година чини 17,4 % 
популације. 

Просечна старост становника Хрватске је 42,1 година, и то за мушкарце 40,2 
године а просечна старост жена у Хрватској износи 43,9 године.  

Просечна старост жена у Хрватској у тренутку када роде прво дете је 27,9 године 
по подацима из 2011.године док породице у Хрватској имају просечно 1.45 деце. 

Очекивани животни век у Хрватској је 76,41 година и то мушкарци живе просечно 
72,81 годину а жене у Хрватској живе просечно 80,2 године. 

Природни прираштај износи -0,12 ‰ по подацима из 2014.године, наталитет у 
Хрватској износи 9,49 ‰ док морталитет износи 12.13 ‰ по подацима из 2014.године. 

 
Језик и религија 

 
Доминантан језик у Хрватској је хрватски и користи га 95 % популације. Користи 

се још и српски, као и мађарски језик. 
У Хрватској се под писменим особама подразумевају особе старије од 15 година 

које знају да читају и пишу па проценат писмености популације износи 98,9 % 
Најдоминантнија религија је хришћанска (римокатоличка, затим православна) и у 

мањем броју исламска а има и атеиста у мањем броју. 
 

Већи градови 
 

Загреб – главни и по броју становника највећи град Хрватске са 792.875 становника 
према попису из 2011.год. Захваљујући улози највећег саобраћајног центра у Хрватској, 
развијеној индустрији са дугом традицијом и научним и истраживачким установама, 
Загреб је економски најразвијенији град у Хрватској.  

Сплит је са 178.102 становника највећи град у далмацији, други по величини град 
у Хрватској. Уврштен је у УНЕСКО-в попис светске баштине. Највећи поморски град. 

Ријека је највећа морска лука у Хрватској. Према попису из 2011.године у граду је 
живело 280.000 становника. 

    Осијек- највећи град панонског простора хрватске са 107.784 становника према 
попису из 2011.год. Смештен је на подунавској равници на десној обали реке Драве. 
Индустријско, управно, судско и финансијско седиште Славоније. 
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3.3.  Босна и Херцеговина 

Босна и Херцеговина је претежно планинска земља површине 51.209,2 km².  
На северу, западу и југу се граничи са Хрватском, на југоистоку са Црном Гором, 

и Србијом на истоку а код Неума с дужином обале од 21,2 km  излази на Јадранско море. 
           Према попису становништва из 2013. године Босна и Херцеговина је имала 
3.791.622 становника4. 
          У БиХ живе три народа: Бошњаци, Срби и Хрвати, као и представници бројних 
националних мањина попут Украјинаца, Рома, Јевреја и других мање бројних заједница.  
 

Историјски развој становништва 
 

          Палеолит у Босни и Херцеговини је обележен најстаријим палеолитским 
спомеником у југоисточној Европи, гравуром у пећини Бадањ код Стоца у Херцеговини. 
          Након свог доласака, Словени су донели са собом племенско друштвено уређење.  
          Босна је пала под отоманску власт 1463. године а Херцеговина  1482.године. 
          Османлије су дозволили очување босанског идентитета интегришући је као саставну 
провинцију Османског царства са њеним историјским именом и територијалном 
целовитошћу - то је био јединствен случај међу поробљеним државама на Балкану.  

У Босни је један део домаћег становништва примио ислам да би избегли робовски 
статус намењен хришћанима и отимање имовине. 
           Босна је према одредбама Берлинског конгреса из 1878.год препуштена на 
управљање Аустроугарској на 30 година.   

Након првог светског рата БиХ је део Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
1919.год а затим и део Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 1945.год а 6. 
априла 1992.године Влада СР Босне и Херцеговине је прогласила независност која је 
призната од стране  Европске заједнице и САД. 

Босну и Херцеговину на основу Дејтонског мировног споразума из 1995.год чине 
два равноправна ентитета: Федерација Босне и Херцеговине (која обухвата 51 % 
територије) и Република Српска (која обухвата 49 % територије БиХ).   

 

Демографија 

Према попису становништва из 2013. године, у Босни и Херцеговини је пописано:  

Бошњаци (48,4 %)        Срби (32,7 %)          Хрвати (14,6 %)          остали (4,3 %)5 
           Са 87 ст/km2 се убраја међу гушће насељене земље Европе, где је просечно 120 
ст/km2.  

Природно-географске предиспозиције условиле су нервномерну насељеност 
становниптва.  

У Босни и Херцеговини постоје четири главна природно-географска појаса: 
Перипанонска, Динарска, Високи крас и Ниска Херцеговина. 

4 Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 – Прелиминарни резултати - 
прво саопштење 
5 U BiH ima 48,4 posto Bošnjaka, 32,7 posto Srba i 14, 6 posto Hrvata | Avaz | Online izdanje 
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Северна Босна, захвата простор јужно од реке Саве, са надморским висинама од 
100 до 1.000 m. Ту је сконцентрисано 50 % становништва на 36 % територије. 

Средња Босна, захвата област Динарских планина са котлинским и долинским 
проширењима. Ова област захвата око 44 % територије, а припада јој 40 % становништва. 

Појас Високог краса захвата 9 % површине Босне и Херцеговине, а у њему се 
концентрација становништва мењала од предратних 8 % спала је на 3 %. 

Ниска Херцеговина захвата 11 % површине. Услови за живот су неповољни због 
недостатка површинских вода. То је разлог што овде живи мање од 7 % становништва 
Босне и Херцеговине. 
 У градовима живи 48.3 % популације Босне и Херцеговине по подацима из 
2011.године. 
 

Ратне миграције довеле су до премештања становништва на етно- територијалном 
принципу. Становништво се груписало по националној припадности.  

Срби су се населили у Републици Српској, а Хрвати и Бошњаци на територију која 
чини Федерацију Босне и Херцеговине. 
 

Просечна старост становника Босне и Херцеговине износи 40,8 године, мушкарци 
имају око 39,4 године а жене 42,2 године по подацима из 2014 године. 

Очекивани животни век у БиХ је 76,3 године, мушкарци живе просечно 73,3 године 
док жене живе женшто дуже, 79,55 године.  

Стопа наталитета износи 8,89 ‰ док стопа морталитета износи 9,64 ‰ по подацима 
из 2014 године.  

По подацима из 2011 године у тренутку када роде прво дете жене у Босни и 
Херцеговини имају просечно 26,3 године. 

 
Старосна структура је следећа: 
До 14 година старости чини 13,7% становника, од 15 до 24 године старости чини 

12,7 % популације, од 25 до 54 године чини 46,7 % становника, од 55 до 64 године 
старости чини 13,7 % становника док становници преко 65 година старости чине 13,3 % 
популације. 

Језик и религија 
 
Број неписмених у бившој Југославији највећи био управо у Босни и Херцеговини. 
Најписменији су становници великих градова, а највише је неписмених у 

неразвијеним срединама. Данас се сматра да је писменост одраслих 94 %, с тим што се под 
тим подразумева становништво изнад 15 година које зна читати и писати. 

Службени језици Босне и Херцеговине су босански, српски и хрватски  док су у 
службеној употреби два писма латиница и ћирилица.  

Према верској припадности становници Босне и Херцеговине се деле 
на: Муслимане (углавном Суните око 42 %), Православце (око 31 %), Католике (око 15 %), 
као и 14 % на припаднике осталих вероисповести и атеисте.  

На територији Босне и Херцеговине исповедају се монотеистичке религије, 
хришћанство и ислам. Хришћани су подељени на католике и православце.  
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Већи градови 
Регије: 
1- Перипанонска Босна,          3-  Босанскохерцеговачки крш 
2- Средња Босна                       4- Ниска Херцеговина.  

           Сарајево је главни град и културни центар целе Босне и Херцеговине са 291.422 
становника. Код насеља Бутмир (данас саставни део града) пронађени су остаци 
неолитског насеља, старог неколико хиљада година. У XV веку Сарајево подпада под 
турску власт, а град постаје орјентално занатско-трговачко насеље. Турски део града 
препознатљив је по чаршији (остатак тога је данашња "Башчаршија").  

Изградњом нових железничких пруга, кроз долину Босне, према северу, и долином 
Неретве према југу, повећан је значај града као важног саобраћајног центра.  

У Сарајеву су 1984. године одржане зимске олимпијске игре.  
 

Зеница је други град по величини са 160.134 становника по Попису становника из 
2013.год. Бржи развој Зенице почиње крајем 19. века отварањем рудника угља и 
изградњом прве железаре 1892. године. После Другог светског рата подижу се нове високе 
пећи а Зеница се интегрише са рудницима у Варешу и Љубији (руда гвожђа) и са 
рудницима у Какњу и Брези (угаљ), и постаје водећи центар црне металургије у тадашњој 
Југославији. 
 

Бања Лука је трећи по величина град у Босни и Херцеговини са 150.997становника. 
Град је политички, територијални и културни центар, седиште владе и парламента 
Републике Српске. Град се развио на пространој тераси реке Врбас.  

3.4.  Црна Гора  
Црна Гора се налази у југоисточној Европи на Балканском полуострву површине 

13.812 km². Граничи се на истоку и североистоку са Србијом, на западу и северозападу 
са Хрватском и БиХ, на југу и југоистоку са Албанијом. На југозападу је Јадранско 
море дели од Италије.  

Главни, а уједно и највећи град је Подгорица, док Цетиње има статус престонице. 
 

Историјски развој становништва 
 

Најстарији трагови људских насеобина на тлу данашње Црне Горе датирају из 
средњег палеолита. У пећини Црвена стијена, над Требишњицом, пронађени су предмети 
који датирају у доба од пре шездесет, односно тридесет и пет хиљада година.  

Претече данашње Црне Горе су средњовековне кнежевине Дукља и Зета. Црна 
Гора је током турске владавине имала неку врсту аутономије, а независност од Турске јој 
је потврђена на Берлинском конгресу 1878. године. Од 1918. била је део све 
три Југославије.  

На референдуму одржаном 21. маја 2006. године грађани Црне Горе су изгласали 
независност у односу на државну заједницу Србију и Црну Гору која је проглашена 3. јуна 
2006. године.  
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Демографија 
 

Према попису становништва из 2011. у Црној Гори живи 620.029 становника6. У 
поређењу са претходним пописом становништва из 2003. године (620.145становника) у 
Црној Гори данас живи  116 становника мање.   

 
Етнички састав према резултатима пописа становништва из 2011. године: 
 

Црногорци- 278.865.- 44,69 %         Албанци- 30.439- 4,91 %           Хрвати- 6.021- 0,97 % 
Срби- 178.110- 29.02 %                    Муслимани- 20.537- 3,31 %       Остали- 46.201- 7,44 % 
Бошњаци- 53.605- 8,65 %                 Роми- 6.251- 1,01 %       

  
У односу на попис становништва из 2003. године број Црногораца је порастао за 

1,81 % док се број Срба смањио за 3,25 %. Такође, број Бошњака је порастао за 0,88 % док 
је број Муслимана опао за 0,66 %. 

Старосна структура: 15,2 % становника старости до 14 година, 10.8 % становника 
старости између 15 и 24 година, 47,1 % становника старости између 25 и 54 године, 12,9 % 
становника старости између 55 и 64 године и 13,8 % становника старости изнад 64 године. 

Просечна старост становништва Црне Горе износи 39,2 године, мушкарци имају 
просечно 38,2 године а жене 40,5 године. 

Стопа наталитета износи 10,59 ‰ док стопа морталитета износи 9,3 ‰. Просечна 
старост жена у тренутку рађања првог детета износи 26,3 године 

У Црној Гори урбано је 63,3 % популације по подацима из 2011.године. 
 

Језик и религија 
 

Идеја о стварању „најцрногорскије Црне Горе“, а која укључује и стварање 
засебног црногорског језика, довела је да овај контроверзни језик, по уставу из 2007, буде 
проглашен званичним језиком Црне Горе.  

Ипак, већина грађана Црне Горе, по попису становништва из 2011. године, се 
изјаснила да (и даље) говори српским језиком ијекавског изговора.  

Поред ова два језика, признати су још и албански, бошњачки и хрватски језик. 
Писмено је 98,5 % популације старије од 15 година према подацима из 2011.године. 
 
Језичко изјашњавање према резултатима пописа становништва из 2011. године7: 
 

Српски језик- 42,88 %                      Ромски језик- 0,83 % 
Црногорски језик- 36,97 %              Бошњачки језик- 0,59 % 
Босански језик- 5,33 %                     Хрватски језик- 0,45 % 
Албански језик- 5,27 %                

6 „Завод за статистику Црне Горе - ''Становништво Црне Горе према полу, типу насеља, националној односно 
етничкој припадности, вјероисповести и матерњем језику по општинама у Црној Гори“ 
7 „Завод за статистику Црне Горе - ''Становништво Црне Горе према полу, типу насеља, националној односно 
етничкој припадности, вјероисповести и матерњем језику по општинама у Црној Гори“ 
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Већина грађана Црне Горе је православне вере. Такође, у држави постоји и значајан 
број сунитских муслимана који имају своју исламску заједницу Црне Горе. Католички 
верници су организовани око Барске надбискупије и Которске бискупије. 

  
Верски састав према резултатима пописа становништва из 2011. године: 

Православци- 72,07 %       Муслимани- 19,11 %         Католици- 3,44 %      Остали- 5,38 % 
 

У односу на попис становништва из 2003. године број муслимана је порастао за 
1,37 % док је број православаца опао за 2,17 %. 

 
Већи градови 

 
Подгорица је главни и највећи град Црне Горе са 156.169 становника према према 

Попису из 2011 год. Подгорица се налази близу остатака римског града Доклеје а сам град 
се налази 15 km северно од Скадарског језера. Са градњом тунела Созина Јадранско 
море је на свега пола сата вожње. Подгорица је главна раскрсница путева у Црној Горе.  

Црногорци чине већину од 59,84 %, Срби- 27,13 %, Муслимани- 2,73 % 
 

Никшић - Индустријски центар Црне Горе свакако је Никшић. Најстарији 
индустријски колектив у Црној Гори, никшићка Пивара „Требјеса“, основана 1895.  Једина 
Железара у Црној Гори, као и једини Рудници Боксита, црвеног и белог су у Никшићу. 

Према попису из 2011. било је 58212 становника. Црногорци- 63,37 %, Срби- 25,36 
%, Муслимани- 1,18 % 
 

Пљевља – Пљеваљски крај се налази у Старовлашко-рашкој висији и лежи на три 
реке- Брезници, Ђехотини и Везишници. Град је центар енергетског потенцијала Црне 
Горе, важан индустријски, културни и образовни центар.  

Према попису становништва из 2011.год Пљевља има 30.786 становника 
 

3.5.  Србија 

          Република Србија се налази на Балкану са 75 % територије и у Панонској низији са 
око 25 % територије. 
          Србија се на северу граничи са Мађарском, на североистоку са Румунијом, на истоку 
са Бугарском, на југу са Македонијом, на југозападу са Албанијом и Црном Гором а на 
западу са Хрватском и Босном и Херцеговином.  
          Главни град је Београд са 1.639.121 становника по попису из 2011. године.  
          Република Србија је члан УН, Савета Европе, Организације за европску безбедност 
и сарадњу, Партнерства за мир. Кандидат је за чланство у Европској унији и војно 
неутрална држава.  
          Најзначајнија саобраћајница је друмско-железнички европски коридор 10, који је 
кроз историју био пут који је повезивао исток и запад, који је спајао Блиски 
исток и средњу Европу. 
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Историјски развој становништва 
 

           Најстарији трагови људског постојања, на тлу Србије, датирају из времена 
последњег глацијала, око 40.000. године п.н.е.8 Најзначајнији локалитети су пећине код 
села Градац код Крагујевца и Рисовача на Венчацу код Аранђеловца. 
          Крајем леденог доба, током холоцена била је актуелна култура Лепенског Вира. 
Карактеришу је насеобине грађене по утврђеном обрасцу а сматра се да је у њој 
постојала друштвена хијерархија и приватно власништво, као и развијена религија  
          Старчевачка култура била је актуелна у Подунављу, названа по 
локалитету Старчево код Панчева. Старчевачку културу заменила је у средњем 
неолиту Винчанска култура названа по локалитету Винча код Београда и представља 
технолошки најнапреднију праисторијску културу на свету. Куће су биле поређане у 
редове са улицама између њих, па би се њихова насеља могла сматрати урбаним. 
          Културе бронзаног доба почињу да се јављају око 1900.год п.н.е на подручју Баната 
(моришка), Срема (винковачка) и Јужног Поморавља (Бубањ-Хум-Слатина)  
          Гвоздено доба карактерише појава келтског племена Скордиска који подиже град 
Сингидунум, који се сматра претечом престонице модерне Србије.  
          У Римском периоду данашња Србија улази у састав провинције Горња Мезија, док 
су мањи делови ушли у састав провинција Паноније, Далмације и Дакије.   
          У 6.ом веку Словени стижу на територију Србије и након тога се образује прва 
држава Рашка и Зета. Врхунац моћи српска држава је достигла за време владавине цара 
Душана а потом Србија потпада под турску власт поразом на Косову 1389.год и коначно 
после пада Смедерева 1459.године. 
          Србија ће своју државност почети да обнавља у 19. веку, након Првог (1804. године) 
и Другог српског устанка (1815. године), најпре у виду вазалне кнежевине, да би потпуну 
независност стекла 1878. Године на Берлинском конгресу.  
          Србија је од завршетка Првог светског рата била оснивач Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, преименоване 1929.год у Краљевина Југославија. Затим Србија је део 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, затим део Савезне Републике 
Југославије па Србије и Црне Горе. Референдумом  у Црној Гори 2006. године заједница 
СЦГ је престала да постоји и Република Србија је постала самостална држава. 
 

Демографија 
 

          Према попису из 2011. године, који није спроведен на територији Косова и 
Метохије, а није обухватио ни Албанце са југа Србије који су га бојкотовали, број 
становника Србије без Косова и Метохије износио је 7.186.8629. Тај број представља пад 
од 311.139 пописаних у односу на попис из 2002. 
 
          Срби чине већину од 83,32 % становништва, следе Мађари 3,53 %, Роми 2,05 %, 
Бошњаци 2,02 %, Хрвати 0,80 %, Словаци 0,73 %, Црногорци 0,54 %, Власи 0,49 %, 
Румуни 0,41 %, затим Македонци, Муслимани, Бугари, Буњевци, Русини, Украјинци, 
Словенци, Горанци, Немци, Руси, Чеси, Турци и други. 

8 „Илустрована историја Срба — Увод“ 
9 „Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године у Републици Србији. Књига 4: Вероисповест, 
матерњи језик и национална припадност“ 
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         Старосна структура Србије: 14,8 % популације до 14 година, од 15 до 24 године чини 
11,6 % популације, од 25 до 54 године чини 41,6 % популације, 14,7 % чини становништво 
између 55 и 64 године и становништво преко 65 година старости чини 16,9 % популације. 
         Просечна старост становника Србије износи 41,9 година, мушкарци имају просечно 
40,2 године а жене имају просечно 43,6 године. 
         Просечна дужина живота становника Србије је 75,3 године (мушкарци 71,25; жене 
77,1). 
         Стопа наталитета износи 9 ‰ док стопа морталитета износи 13,71 ‰ 
         Стопа рађања је 1,78 деце у просеку по свакој жени а оне се одлучују на рађање у 
просеку у 27.години живота.  
          По попису из 2011.год 52 % становништва живи у градовима. 
          

Језик и религија 
 

          Службени језик је српски писан ћириличним писмом. На подручју АП Војводине и 
АП Косова и Метохије у складу са Уставом поред српског користе се и језици 
националних мањина мађарски, словачки, хрватски, румунски, русински и албански. 
         Проценат писменог становништва је 98 %.  
 
         Језичко изјашњавање по резултатима пописа из 2011.год: 
 
Српски језик - 6 330 919 ст - 88,30 %                     Влашки језик - 43 095 ст-  0,60 %                        
Мађарски језик - 243 146 ст - 3,82 %                      Румунски језик - 29 075 ст- 0,40 % 
 
Бошњачки језик - 138871ст - 1,80 %                      Хрватски језик - 19 223 ст- 0,27 %                
Ромски језик - 100 668 ст - 1,40 %                          Бугарски језик - 13 337 ст- 0,19 % 
 
Македонски језик - 13 706 ст- 0,8 %                      Албански језик - 10 040 ст- 0,1 4% 
Словачки језик - 46 796 ст- 0,77 %                         Црногорски језик - 2 519 ст- 0,04 % 
 
          Највећи број верника је православне вере 84,58 %. За њима следе католици 4,97 %, 
мислимани 3,1 % који су већином сунити, затим следе протестанти (0,99 %), док су друге 
религије слабије заступљене.  

Већи градови 
 

          У Србији и њеним покрајинама налази се 6.167 насеља. Већи градови су: Београд, 
Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Приштина, Ваљево, Врање, Зајечар, Зрењанин, Јагодина, 
Краљево, Лесковац, Лозница, Нови Пазар, Панчево, Прокупље, Пожаревац, Смедерево, 
Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Ужице, Чачак и Шабац. 
 
          Београд је највећи град Србије и главни град од 1405.године. Град лежи 
на ушћу Саве у Дунав где се Панонска низија спаја са Балканским полуострвом. Један је 
од најстаријих градова у Европи. Град су основали Келти у 3. веку пре н.е.  
          Број становника у Београду према попису становништва из 2011. је износио 
1.233.796 док је у широј околини живело 1.659.440.  
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          Београд је космополитски град и у њему живе припадници разних националности 
поред већинских Срба. У Београду такође живе и многи припадници других народа и 
народности бивше СФРЈ што је у великој мери производ његовог некадашњег статуса 
главног града мултиетничке Југославије.  

Процењено је да у Београду живи и неколико хиљада Кинеза који су у град почели 
да се досељавају средином деведесетих година 20. века.  Београд је дом и извесном 
броју Арапа који су дошли седамдесетих и осамдесетих година 20. века као студенти, али 
су се трајно населили и засновали породице. 
          Град има прворазредни саобраћајни значај (коридор 10) и важно је међународно 
речно пристаниште (коридор 7), а ту је и међународни аеродром „Никола Тесла“. 
 
          Нови Сад је највећи град  АП Војводине на граници Бачке и Срема, на 
обалама Дунава и Малог бачког канала. 
          Према попису становништва из 2011. године, на територији Града Новог Сада је 
живело 341.625 становника 
          У Новом Саду у службеној употреби су, поред српског језика, још и мађарски, 
словачки и русински језик. Сам град, као и већина околних насеља, претежно су 
настањени Србима, са изузетком насеља Кисач у којем већину становништва 
чине Словаци.  
          У Новом Саду делује двадесетак верских заједница, најбројније хришћанских 
(православне, католичке и протестантске), затим јеврејске заједнице као и представници 
исламске верске заједнице.  
          Током 18. и 19. века, у граду је преовлађивало православно становништво, да би 
крајем 19. и почетком 20. века однос верских група био измењен у корист католичког 
становништва. У току 20.века православно становништво је поново било бројније. Такође, 
ту су и муслимани, Јевреји и припадници прооријенталних култова.  
 
          Ниш је највећи град у југоисточној Србији и трећи град по величини у Србији. 
Налази се на реци Нишави, недалеко од њеног ушћа у Јужну Мораву.  
          Прво насеље основали су Келти у 3. веку п.н.е. а град је име добио по 
реци Нишави (Naissa) коју су келтски прастановници звали „Вилина река“ (Navissos).  
          На подручју Града Ниша је, према попису из 2011, живело 260.237 становника, 
          Становници Ниша су се изјаснили као Срби 93,47 %, Роми 2,56 %, Црногорци 0,42 
%, Бугари 0,39 %, Хрвати 0,34 % и Македонци 0,21 %.  
          Саобраћајна инфраструктура Ниш чини раскрсницом копненог и ваздушног 
саобраћаја Балкана, а ту је и међународни аеродром Константин Велики.  
 Главна саобраћајница долази из правца Београда и наставља на југ према Солуну и 
Атини. Друга важна магистрала је пут Е80, који од Јадранског мора и Приштине води 
према Димитровграду, Софији и даље ка Блиском истоку. У Нишу се одваја и пут ка 
северозападу Е71, према Зајечару, Кладову и Дорбета-Турну Северину у Румунији. 
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3.6.  Македонија 

Република Македонија држава је у југоисточној Европи, на Балканском полуострву, 
са површином од 25.713 km² и око 2 милиона становника.   

Македонија је континентална земља без излаза на море. На северу се граничи 
са Србијом, на западу са Албанијом, на југу са Грчком и на истоку са Бугарском.  

 
Регије: 
1 - Повардарје- популацијска, привредна и саобраћајна артерија Македоније 
2 - Источна Македонија- гушће насељена и привредно развијенија од Западне 
3 - Западна Македонија 

Историјски развој становништва 
 

Територија Македоније је одавно настањена, о чему сведоче стари градови Скупи 
(Скопље), Стоби (код Градског), Хераклеа (Битољ) и др. 

Јужни Словени су се населили у 6. веку а Турци су ову област освојили у првој 
половини 15. века и она је остала у саставу Османског царства наредних скоро 5 векова. 

Током турске владавине због досељавања турског становништва и исламизације, 
живео је значајан број муслиманског становништва.  

После Првог светског рата је постала део Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
(1918—1941) а у периоду 1945-1991. Македонија је била федерална јединица Титове 
Југославије. 

Македонија је једина република која се од СФРЈ одвојила без рата. Ипак, стање у 
њој је озбиљно дестабилизовано током рата на Косову, када је велики број косовских 
Албанаца избегло у Македонију. Албански националисти са обе стране границе су 
се побунили са циљем остваривања аутономије или независности делова Македоније 
насељених Албанцима.  

Демографија 
 

Према попису становништва из 2002. број становника Македоније износио је 2.022.547.  
 
Етнички састав је био следећи: 
 
Македонци- 1 297 981 ст- 64,18 %       Роми- 53 879 ст- 2,66 %            
Албанци- 509 083 ст- 25,17 %              Срби- 35 939 ст- 1,78 %             
Турци- 77 959 ст- 3,85 %                       Власи- 9 695 ст- 0,48 %      Остали- 38 011 ст- 1,88 % 
 

За Македонију су карактеристични национална шареноликост и велика 
међунационална напетост. Највише има Македонаца а од припадника других народа 
најбројнији су Албанци, већинско становништво у већем делу западне Македоније, 
посебно у Тетову и Гостивару. Затим Турци, Роми, Срби у Куманову и Власи.  

До унутрашњих напетости доводе захтеви Албанаца да постану други 
државотворни народ.  

            Природни прираштај Македоније све више опада, а прираштај Албанаца расте. 
Због тога се удео Албанаца повећао са 13 % (1961. године) на 25,2 % (2002. године). 
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Македонци живе и у суседној Грчкој (око 160.000), Бугарској (200.000). 
Македонаца има и у САД и Аустралији где су се населили између два рата а након 
1960.год и у земљама Западне Европе.  

Најгушће су насељене котлине Повардарје и Полог са више од 100 становника, а у 
Скопској котлини више од 350 становника/km2, а најмање Осоговје, Малешево, Демир-
Хисар и Преспанска котлина, мање од 40 становника/km2.  

Планинска подручја су се у последњих 30 година скоро испразнила.  
У Македонији урбано је 59 % становништва. 
 
Старосна структура је следећа: 17,7 % чине особе млађе од 14 година, 14,1 % чине 

особе између 15 и 24 година, 55 % чине особе између 25 и 64 године док особе преко 65 
година чини 12 % популације Македоније по подацима из 2014. године. 
 Просечна старост становника је 36,8 година, мушкарци имају просечно 35,7 године 
а жене 37,9 година по подацима из 2014.године. 
 Очекивани животни век у Македонији је 75,8 година. Мушкарци живе просечно 
73,23 године а жене нешто дуже 78,56 године. 

Стопа наталитета износи 11,64 ‰ док стопа морталитета износи 9,04 ‰ по 
подацима из 2014.године. 

У Македонији жене рађају просечно са 26 година а свака роди просечно 1,59 деце. 
 

Језик и религија 

Службени језик је македонски. У општинама где 20 % становништва користи неки 
други језик као матерњи, и тај језик је у службеној употреби (албански, турски, српски, 
ромски или влашки језик). Писмено је 97 % становника. 

Највише има Православаца (64,7 %), муслимани (33,3 %), знатно мање остале 
хришћанске верске групе (0,37 %), углавном Католици, Протестанти и Јевреји.  

Већи градови 
 

Скопље- У Скопљу живи 30 % (506.926 ст) од укупног броја становништва. Главни 
град Македоније смештен на обалама Вардара. Културна метропола Македоније – 
унивезитет Ћирил и Методије, Сеизмолошка опсерваторија... 

 
          Куманово- центар Прешевско-Кумановске удолине са 104.000 становника. Повезује 
долину Вардара и Мораве 
          Битољ- четврти по величине град у Македонији са 87.000 становника. Раскрсница 
путева за Егејску Македонију, јужну Албанију и Повардарје. Највећа македонска 
термоелектрана и Виноградарско-воћарски комбинат.  
          Прилеп- центар дуванског подручја Македоније са 74.000 становника. 
          Тетово- највеће насеље Полога са 71.000 становника. Воћарско- ратарски 
производи- јабуке тетовке и пасуљ тетовац. 
         Охрид- најпознатији туристички центар Македоније (први хотел изграђен још за 
власти Турака 1911. године). Охрид је повезан са осталим деловима Македоније новим 
путевима и авионским линијама. Охрид је у 19. веку био центар хришћанства а касније 
словенске писмености коју су ширили ученици Ћирила и Методија, Наум и Климент.  
         По попису из 2002.године Охрид има 42.000 становника 
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3.7.  Грчка 

          Грчка је држава на крајњем југу Балканског полуострва површине 131.957 км2 и 
највећа је балканска држава. Граничи се са Албанијом на северозападу, Македонијом и 
Буагрском на северу и Турском на североистоку. 
         Смештена је на стратешки важном раскршћу између Европе, Блиског истока и 
северне Африке, Егејског мора на истоку, Јонског мора на западу и Средоземног на југу.   

Регије:  
Копнена Грчка: 1 - Северна Грчка (Епир, Егејска Македонија, Западна Тракија) 
                            2 - Централна Грчка (Тесалија и Атика са Атином)      
                            3 - Јужна Грчка (Пелопонез) 
Острвска Грчка:  Крит, Јонска острва и Егејска острва. 

Историјски развој становништва 
  Најстарији доказ људског присуства на Балкану, датиран у 270.000. п.н.е. у 
пећини Петралона у северној грчкој покрајини Македонији. 

Грчком је вековима струјала египатска, асирска, вавилонска, феничанска, 
израелска, критска, тројанска, персијска и малоазијска култура. Зависно од места развитка 
егејских цивилизација добиле су име, Минојска по критском легендарном 
краљу Миноју; Кикладска по групи острва; Микенска по граду Микени. Постојала је 
и Тројанска цивилизација, у региону Троје, на северозападу Мале Азије.   

Период између 4. и 2. века п.н.е. познат је као Хеленистичко доба. Пре своје смрти 
323. п.н.е., Александар је био владар огромне империје. Након његове смрти долази до 
распада империје а Грчка пада под власт Рима и добија јавне путеве, аквадукте, мостове и 
јавна купатила.  

У Римском периоду (146-138. п.н.е.) дошло је до ширења хришћанства. Са падом 
Константинопоља, главног града Византијског царства, 1453.год. Турци су заузели 
највећи део Грчке све до 1821. када су се организовали ослободилачки покрети у борбу 
за независност (1821-1834).  
          Грчка је чланица бројних међународних економских, политичких и војних 
организација. Била је међу оснивачима Организације уједињених нација 1945, део 
је НАТО пакта од 1952, а Европске уније од 1981.   
 

Демографија 
Према попису становништва из 2011. Грчка је имала 10.662.138 становника, а 

готово половина становништва је живела у три највеће градске агломерације у 
земљи: Атини, Солуну и Патри.  

Просечна густина насељености је 81ст /km2 

           Око 95 % становништва су етнички Грци, те се Грчка сматра једном од етнички 
најхомогенијих земаља Европе. Најбројнија национална мањина су Албанци са уделом у 
укупној популацији од око 4 %. Затим следе Македонци, Турци, Роми и Бугари.  
          Од самог почетка, односно од времена када је Грчка први пут настањена, пре неких 
7.000 година па до данашњих дана, њени становници су се трудили да докажу да су људи 
посебног кова. И данас се велики број Грка поноси својим пореклом и историјом у којој су 
границе ове земље много пута биле померане. 
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 О укупног броја становника 63 % је урбано10. Највећа концентрација урбаног 
становништва је око Атине, Солуна и на западном Пелопонезу, као и на острвима Крф, 
Закинтос и Иос.  
  
 Старосна структура у Грчкој је следећа: 14,1 % чине особе млађе од 14 година, 9,8 
% чине особе између 15 и 24 године, 12,7 % чине особе између 55 и 64 године особе 
старије од 65 године чине 20,1 % популације Грчке. 
 Просечна старост становништва је 43,5 године, мушкарци имају просечно 42,4 а 
жене 44,6 године по подацима из 2014.године. 

Очекивани животни век становника Грчке је 80,3 године, мушкарци просечно живе 
77,1 годину а жене чак 83,6 године. 
 Наталитет износи 8,8 ‰ морталитет износи 11 ‰ док је просечна старост жена у 
тренутку рађања првог детета чак 31,2 године што нам говори да се жене у Грчкој 
најксније одлучују на рађање у односу на остале земље Балканског полуострва. 
 

Језик и религија 
 

Језик већине популације је грчки. Модерни грчки користи исти алфабет који су 
користили и становници у античким временима. Међутим, разлике постоје између грчког 
који се користи у литератури (Демотика) и формалног грчког (Катаревоус).  

После модерног грчког најзаступљенији су енглески и немачки, као и језици 
мањина: турски, албански, бугарски и македонски језик. 

 
Више од 95 % Грчке популације припада грчкој православној цркви тј Цариградска 

патријаршија које је овде традиционално већинска. Престало становништво чине 
католици, становници исламске вероисповести, протестанти и други. 

Удео писменог становништва је 97,3 % 
 

Већи градови 
Више од 50 хиљада ст- Атина 
Између 100 и 500 хиљада ст- - Солун, Пиреј, Ираклион, Лариса 
Између 50 и 100 хиљада ст- Волос, Јањина, Кавала, Родос, Ханија, Катерини, Каламата 
Између 20 и 50 хиљада ст- Ксанти, Ламија, Комотини, Бер, Драма, Кожани, Хиос, Коринт 

 
Атина- Грчка прстоница и највећи град на Балканском полуострву са 3,7милиона 

становника. Атина је некада била културни центар света, зачетница демократије. Један је 
од најстаријих светских градова старости преко 3400 година. 

Атина је центар економског, финансијског, индустријског, политичког и културног 
живота у Грчкој. Град је један од светских главних центара за археолошка истраживања. 
Има две луке- Пиреј и Фалерон. 

 
Солун или Тесалоники, други је по величини и значају град у Грчкој са 1.104.766 

становника,  после Атине. Солун је једна од најзначајнијих лука Балкана. 

10 http://svetpedija.com/2013/05/grcka/ 
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Верује се да је град добио име по Тесалоники, супрузи Касандра, оснивача Солуна. 
Њен отац Филип II Македонски ју је тако назвао у част победе над Тесалијцима.  

 
Патрас је трећи по величини град у Грчкој са око 230.000 становника. Смештен је 

у северном делу полуострва Пелопонез. Патрас је од давнина најважније саобраћајно 
чвориште у западној Грчкој. Становништво су углавном етнички Грци, мада се последњих 
деценија доселило и доста странаца. 

 
Ираклион је највећи град јужне Грчке и њеног највећег и најзначајнијег 

острва Крита. Град има значајну луку која град повезује са околним острвима 
попут Родоса, Санторинија, али и са Израелом и Египтом. 

Град поседује и Међународни аеродром „Никос Казанцакис“, трећи у држави по 
промету, највише захваљујући бројним туристичким одредиштима на Криту и у околини. 

 

3.8.  Албанија 
 
          Албанија је држава у југоисточној Европи, област Динарида. Граничи се са Црном 
Гором, Косовом, Македонијом и Грчком а има укупну површину 28.748 km2 и 2.994.667 
становника.11 
          Главни град је Тирана са око 600.000 становника. Остали већи градови су Драч, 
Скадар, Елбасан...  
          Регије- Приморје са централном низијом, Котлинско-планинска област. 
 

Историјски развој становништва 
 

          У античком добу на подручју данашње Албаније су живели Илири, индоевропски 
народ који се појавио око 1000 п.н е. Њихов главни град је био Скадар у северозападној 
Албанији који је још увек насељен.  
          Османско царство осваја Албанију 1478. године, а независност стиче 1912.   
          Нова демократска Албанија је једна од најсиромашнијих држава у Европи али се 
убрзано развија и остварује напредак према интеграцијама ЕУ. Економски проблеми су 
висока стопа незапослености, корупција и организовани криминал.  
 

Демографија 
 
          Етничка структура Албаније је хомогена са 98 % албанског становништва, Грци 
чине 0,9 % популације и мањи број Влаха, Рома, Македонаца и Црногораца. 
          Албанци живе  и у околним регијама: На Косову (око 1,8 милиона), у Македонији 
(око 500.000), у средишњој Србији (преко 150.000) и у Црној Гори (око 30.000). Преко 
600.000 Албанаца је емигрирало у Грчку од 1990. а велики број је отишао у друге земље.  
 
          Старосна структура становништва у Албанији: Од 0 до 14 година чини 19,3 % 
популације, од 15 до 24 године чини 40 % популације, од 55 до 64 година чини 10,5 % 
популације док становништво старости изнад 65 година чини 11,1 % популације. 

11 CIA World Factbook: Albania 
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         Просечна старост становника износи 31,6 године и то мушкараца 30,3 године а жене 
у Албанији су просечне старости 32,9 године.  
         Очекивани животни век албанског становништва је 77,96 године, жене живе дуже 
око 5 година у односу на мушкарце (80,86-75,33). 
         Стопа наталитета у Албанији износи 12,73 ‰ стопа морталитета износи 6,47 ‰ а 
просечна старост жена у Албанији у тренутку када добију прво дете је 23,4 године по 
подацима из 2014.године.  
         У албанским градовима живи просечно 53,4 % популације. 
 

Језик и религија 
 

          Језик који се користи је албански, а грчким се служи грчка мањина у јужним 
деловима земље. У остале лингвистичке и културне групе спадају Власи и Роми.  
         За књижевни језик узет је језик из околине Елбасана који се сматра за најлепши 
албански дијалект. 
         У Албанији се под писменим подразумевају особе изнад 9 година старости које знају 
да читају и пишу и таквих је у Албанији 96,8 % становника. 
         Под утицајем турско-орјенталне културе око 70 % популације примило је ислам а 
православци чине око 25 % на југу. Припадници реда Бекташи чине 20 % укупне 
муслиманске популације. 

Већи градови 
 
          Тирана - По попису из 2011.год има 421.286 становника12. Тирана је једини 
саобраћајни чвор у Албанији с развијеним друмским саобраћајем (Тирана-Драч; Тирана- 
Скадар; Тирана- Валона), скроман железнички саобраћај (Тирана-Драч, Елбасан). У граду 
постоји и аеродром. Универзитетски град. 
          Касних 1990-их, Тирана је доживела најбржи прилив становника, јер су се Албанци 
са севера земље у великом броју селили у престоницу у нади за бољи живот. 

          Скадар је један од најстаријих и културно и економски најзначајнијих градова у 
Албанији са 110.000становника. Град на југоисточној обали Скадарског језера. Јадранско 
море је удаљено 20 километара. У граду постоји једина високошколска институција у 
Албанији за студије Арабистике и ислама.  
 
         Драч је град и лука на обали Јадранског мора са 114.000 становника. Драч је 
најважније пристаниште за путнички и товарни саобраћај у Албанији, као и популарно 
летовалиште. 
         Кукес  је град  на северу Албаније са 16.000 становника. Област и град имају слабу 
путну повезаност са остатком земље. Становништво је сиромашно, а криминал је 
повремено проблем. 
        Елбасан је град у централној Албанији на реци Шкумбин. То је један од највећих 
градова у Албанији, са популацијом од око 100.000 становника. У центру града 
постоји православна црква и стари манастир. 
 
 

12 http://census.al/Resources/Data/Census2011/Instat_print%20.pdf 
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3.9.  Турска 
 

Турска је трансконтинентална земља и већи део њене територије лежи у Азији, а 
само један мањи део у Европи (југоисточни Балкан). Турска се географски протеже на два 
континента. Анадолија, азијски део државе, заузима око 97 % површине Турске. Европски 
део који се налази у источној Тракији заузима око 3 % површине државе (23.623 km²). 

Турска се налази на обалама Црног, Мраморног, Егејског, и Средоземног мора.  
Турска се граничи на западу са Грчком и Бугарском, на истоку са Грузијом, 

Јерменијом, Азербеџајном и Ираном, на југу са Ираком и Сиријом. 
Турска је географски подељена у седам регија. То су Мраморна регија, Егејска 

регија, Црноморска регија, Централна Анадолија, Средоземна регија, Источна Анадолија 
и Југоситочна Анадолија. 
 

Историјски развој становништва 
 

Градови Чаталхојук, Чајону, Невали, Џори, Хаџилар, Гобекли Тепе и Мерсин 
сматрају се једним од најстаријих насеља на свету из раздобља млађег каменог доба. 

Насеље Троја је настало у периоду неолита и трајало је кроз гвоздено доба. 
Истанбул, највећи град Турске је био престоница најпре Римског царства, када се 

звао Визант а затим након пада Западног римског царства Цариград је постао главни град 
Византијског царства. 

У 10.веку Турци Селџуци који су живели северно од Каспијског и Аралског језера, 
почели су се селити у источна подручја Анадолије. Године 1243. Монголи су поразили 
Селџуке и Анадолија је тада подељена у више мањих независних држава званих гази 
емирати. У то време почиње се издизати гази емират којег је водио Осман I (по њему је 
названо Османско царство). Царство је у 16.и 17.веку било најјача политичка светска сила. 

Данашња Турска је демократска, уставна република и први председник и оснивач 
Турске републике био је Мустафа Кемал Ататурк 1923.год. Од тада се политика државе 
почела окретати западу, тако да је Турска данас чланица многих западних организација.  

 
Демографија 

 
Према попису становништва из 2005.год Турска је имала 67.844.903. становника, 

или 87ст /km2 а према проценама из 2014.године 81.619.392 становника. Од тога је 11 
милиона живело на европском а 70 милиона на азијском делу државе. По процени 
становништва из 2010.год Турска има 77.804.122 становника и 99,30 ст/km213.  

Највећи део Турака живи у Малој Азији (око 49 милиона), затим на Балкану- у 
Бугарској (815.000), Грчкој (130.000), Македонији (81.000), Румунији (150.000), затим на 
Кипру (135.000)Турака има и у Ираку (300.000) и Сирији (100.000). 

Више од три милиона Турака живе у западној Европи, од чега само 1,2 милиона у 
Немачкој. 

Старосна структура Турске је следећа: Старости до 14 година заступљено је 25,5 % 
популације, од 15 до 24 чини 16,8 % становника, од 25 до 54 године заступљено је 42,9 % 

13 Становништво Европе 2010. 
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становника, од 55 до 64 године чини 8,1 % популације док старости изнад 65 године чини 
6,6 % популације Турске по проценама из 2014.године.  

Просечно трајање живота у Турској је 72,23 год, 70,37 год за мушкарце и 74,19 год 
за жене. Просечна старост износи 28,10 год, за мушкарце 27,70 год и за жене 28,40 год. 

Стопа природног прираштаја је 12,18 ‰, стопа наталитета је 18,28 ‰ а морталитета 
6,10 ‰14  Просечна старост жена при првом порођају је 22,3 године а просечно се роди 
2,08 детета по једној жени. 

Језик и религија 
 

Уз турски, који је званични језик којим говори око 80 % становништва, у земљи се 
користи и око 20-ак других језика из пет различитих језичких породица- курманџи или 
севернокурдски са око 10 милиона говорника, зазаки са између 1,2 и 2 милиона говорник, 
арапски са око милион говорника, азерски са око 550.000 говорника, бугарски са око 
300.000 говорника и други.  

Око 40.000 грађана Турске говори арменски, а око 4.000 грчки као матерњи језик. 
Од мањинских индоевропских језика значајан број говорника имају албански (око 15.000), 
ромски (око 25.000). Писмено је 94 % становништва Турске. 

Данас је око 80% становништва земље турске националности а мање од 20 % чине 
Курди, док је 1,5 % Арапа и 1,5 % осталих- 3 % Заза, 2 % Арапи, 1 % Албанци, 0,5 % 
Грузи... 

Ислам је религија са највише следбеника у Турској, у којој се око 99 % 
становништва изјашњава као муслимани. Између 80 и 85 % муслимана су сунити, а 
осталих 15 до 20 % чине већином шијитских Алевити. Данас у Турској живи и око 125.000 
хришћана (0,2 %) и 23.000 Јевреја (0,04 %). 

 
Већи градови 

 
Већи градови на балканском делу Турске су Истанбул, Једрене и Киркларели 
 
Истанбул је највећи град у Турској смештен на Босфорском мореузу, некадашња 

престоница трију великих царства- римског, византијског и османског и једини град на 
свету који се простире на два континента. 

Према подацима из 2011.год Истанбул има 11,25 милиона становника чиме је то 
други град у Европи након Москве са 11,65 милиона становника 

Око 500.године, Константинопољ (Истанбул) је имао између 400.000 и 500.000 
људи а доживео је велики раст поготову у другој половини 20.века, када је дошло до 
удесетостручења у броју становника. Раст је делимично последица проширења града 
између 1980. и 1985.год када је број становника града дуплиран. Значајан раст је услед 
велике миграције људи са истока Турске услед потраге за послом и бољих услова живота.  

 Само 28 % становника града су оригинално из Истанбула.  
У Истанбулу се налази велики број историјских споменика и то већим делом на 

европској страни земље- Топкапи двор, Црква св Софије (Аја Софија), Султан Ахметова 
или Плава џамија, Сулејманова џамија, Галата кула, Долмбахче двор, Фатихова џамија и 
многи други. Град је седиште многих универзитета. 

14 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html 
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Киркларели  је град на сверозападу Турске са 67 360 становника према попису из 

2012.године15. Град лежи у европском делу Турске на истоку Тракије, близу границе са 
Бугарском. 

Једрене је град у плодној Тракијској равници, на месту где се река Тунџа улива 
у Марицу. Једрене се налази близу тромеђе Турске, Бугарске (20 km) и Грчке (7 km). 
Према процени из 2009. у граду је живело 140.374 становника. 
 

3.10. Румунија 
 

Румунија је држава на југоистоку Европе која се граничи са Украјином и 
Молдавијом на североистоку, Мађарском и Србијом на западу и Бугарском на југу. Излази 
на Црно море. Румунија се простире на 237.500 km2, а у њој живи 19.599.506. становника 
према попису из 2011.год.16 

Историјски развој становништва 
Римљани су победили Дачане 106.год. што је означило почетак многобројних 

инвазија на територију данашње Румуније. У средњем веку, Румуни су живели у три 
одвојене кнежевине- Влашкој, Молдавији и Трансилванији које су биле део Османског 
царства али са одређеним степеном аутономије.  

Савремена Румунија је настала када су се кнежевине Молдавија и Влашка 
ујединиле 1859.год и постале независне 1877.год. Румунија је 2007.год  чланица ЕУ. 

 
Демографија 

 
Према попису из 2011.год у Румунији живи 19.599.506 становника  са просечном 

густином насељености 94,3 ст/km2 17. 
 Становништво највећим делом чине Румуни (89 %), затим следе Мађари (8 %) и 
остали народи (3 %) међу којима има и Срба и Рома. . 

Према процени из 2002.године18 етнички састав становништва Румуније је следећи- 
Румуни 89,50 %, Мађари 6,60 %, Роми 2,50 %, Украјинци, Немци, Руси, Турци, Срби... 

Од 745.421 Немаца 1930, остало је само око 60.000.19 У 2009 било је око 133.000 
имиграната који су дошли да живе у Румунију и то углавном Турака, Молдаваца и Кинеза.  

 
Старосни састав у Румунији је следећи: 14,6 % становника до 14 година, 11,3 % 

становника између 15 и 24 година, 45,7 % становника између 25 и 54 година, 13 % 
становника између 55 и 64 година и 15 % становника са више од 65 година. 

Просечна старост популације Румуније је 39,8 година, мушкарци просечно имају 
38,4 године а жене 41,4 године. 

Очекивани животни век је 74,69 године, мушкарци живе 71,23 године а жене 78,36 
године. Стопа наталитета износи 11,88 ‰ док стопа морталитета износи 11,88 ‰.  

Урбано је 52,8 % становника по подацима из 2011.године. 

15 "Population of province/district centers and towns/villages by districts - 2012" 
16 „Almost 19.6 ml people registered in Romania's Population and Homes Census“ 
17 „Almost 19.6 ml people registered in Romania's Population and Homes Census“ 
18 Official site of the results of the 2002 Census 
19 „German Population of Romania, 1930-1948“ 
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Језик и религија 
 

Према процени из 2002.год становништво Румуније је православне вероисповести 
80 %, протестанти чине 7 %, римокатолици 5,6 %, муслимани 0,4 %, атеисти око 7 % 

Званични језик Румуније је румунски (Limba Romana), романски језик из италске 
подгрупе индоевропских језика. Од мањинских језика, претежно су заступљени мађарски 
и немачки језик у Трансилванији, као и ромски. У румунском Банату мали број 
становника говори српски, а у округу Сућеава, мала етничка заједница (неколико хиљада 
људи су Пољаци.  

Већина становника Румуније су верници румунске православне цркве. У 
општинама где живе Мађари и Немци, најчешћа вероисповест је римокатоличка и 
протестантска. 

У Добруџи, области на обали Црног мора, живи мала муслиманска заједница 
претежно турског порекла, као остатак отоманске колонизације у прошлости. 

У Румунији се писменим подразумевају особе старије од 15 година које знају да 
читају и пишу и такви чине 97,7 % популације. 

 
Добруџа 

 
Добруџа је историјско-географски регион у југоисточној Европи који деле 

Румунија и Бугарска. Добруџа је део Румуније који се налази на Балканском полуострву. 
Јужни део Добруџе се налази у Бугарској - познат и као Јужна Добруџа, а средњи и 

северни у Румунији - Северна Добруџа, која је румунски излаз на Црно море.  
Обухвата површину од oko 23.100 km² а од тога 15.500 km² припада Румунији а 

7.565 km² Бугарској. Подручје Добруџе је висораван. Највећи град је Констанца. 
 
Румунски део Добруџе има око 972000 становника према проценама из 2002.год, а 

бугарски око 358000 становника према проценама из 2001.год. Већину становништва 
целог региона чине Румуни са 66.58 %, следе Бугари са 18,70 % и Турци са 7.87 %. 
Присутни су такође Татари, Роми, Руси, Украјинци, Грци и други. 

У румунском делу Добруџе Румуни чине 90,94 % становништва, а у бугарском 
Бугари чине 69.53 %, Турци 21,55 % и Роми 7.03 %.20 

 

Констанца  је најзначајнији град Добруџе и највећа румунска лука на Црном мору. 
Према проценама из 2007.год у граду је живело 304.279 становника а Румуни чине преко 
92 % становништва града, а Турци и Татари чине по 4 %.   

На месту данашње Констанце постојала је грчка колонија Томис, сонована око 
500.год п.н.е. касније је град био део Римског царства, Бугарског царств, Отоманске 
империје и најзад Румуније.  

 
 
 
 

20 „Structura Etno-demografică a României“ 
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3.11 Бугарска 
Бугарска је балканска, подунавска, црноморска земља површине 110.910 km2 која 

се граничи са Грчком, Турском, Србијом, Македонијом и Румунијом.  
Главни град државе је Софија. Бугарска има велики међународни значај јер 

саобраћајнице пролазе кроз Србију долином Мораве и долином Нишаве иде у Бугарску, 
Софијском котлином и долином реке Марице према Турској тј Малој Азији.  
 
Регије: 
1 - Северна Бугарска (житница Бугарске)    4 - Југозападна Бугарска (високе планине близу 
Медитерана) 
2- Стара планина- Балкан (повезује бугарске покрајине)      5- Црноморско приморје 
(златна Бугарска) 
3- Средња Бугарска (привредно најразвијенији део државе  
 

Историјски развој становништва 
 

Стари становници Бугарске били су Трачани и Межани- индоевропска племена.  
У 1.ом веку долазе Римљани, у 5. и 6. веку словенска племена, у 7. веку продиру 

Бугари који су дошли из степских крајева доње Волге и западног Сибира. Бугари су се 
словенизирали и прихватили хришћанство.  

Бугарска као држава основана је 681.године. Била је под влашћу Турака 495.године.  

Демографија 
 

Према процени из 2006. године Бугарска је имала 7.761.367 становника, а према 
попису из 1975. имала је 8.729.666 што показује опадање броја становника и то због 
ниског наталитета и исељавања. Данас Бугарска има 7.364.570 становника, по попису из 
2011.године21. Густина насељености износи 76 становника на km2 и доста је 
неравномерна. 

Најгушће је насељена Софијска котлина и долина Марице, а најређе планинска 
подручја југозапада, степе југоистока и североисточни део земље. У Бугарској је урбано 
73 % становника по подацима из 2011.године. 

Највећи проценат популације су Бугари 85,8 %, а највећа национална мањина су 
Турци 9,7 %, Роми 4,7 %, затим Цинцари 3 4 % и на остале мањине долази 1,1 % 
популације (Срби, Македонци, Власи, Румуни)22.  

 
Старосна структура: 14,1 % од укупног броја је старости од 0-14 година, 68,7 % од 

15-64 године, а 17,2 % становништва су старији од 65.  
Просечна старост је 40,66 година, код мушкараца 38,59, а код жена 42,66.  
Природни прираштај је -0,52 ‰. Стопа наталитета износи 9,66 рођених на хиљаду 

становника, а стопа морталитета 14,26 умрлих на хиљаду становника. 

21 Национална агенција за статистику [1] 
22 Етнички састав становништва Републике Бугарске према попису 2011. године - Бугарски завод за 
статистику 
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Очекивано трајање живота укупног становништва је 72,03 године, мушкараца 
68,41, а жена 75,87. 

У тренутку када роде прво дете жене у Бугарској имају око 26 година а рађају 
просечно 1.44 деце по једној жени по подацима из 2014.године. 

 
Језик и религија 

 
Бугарски језик је званични језик државе а заступљени су и турски и ромски језик 

најзаступљенијих националних мањина.  Званично писмо  је ћирилица а писмено је 98 % 
становништва по подацима из 2011.године.  

Већинска религија у Бугарској је хришћанство 82,6 %, следи ислам 12,2 %, затим 
протестантизам и јудаизам са 1,2 % а као атеисти се изјаснило 4 % становништва према 
попису из 2011.године. 

Већи градови 
 

Софија- развила се на раскрсници путева са око 1,3 милиона становника по попису 
из 2011.године23.  Град се најпре звао Сердика по трачком племену Сердов које је 
основало град 1000 год пре нове ере . Словени му мењају име у Средец због централног 
положаја у котлини. Софија постаје главни град Бугарске 3.априла 1879.године.  
 

Пловдив- други по величини град у Бугарској са 341.041 становика и спада у 
најстарије европске градове са историјом од око 8000 година старом. 

Варна- трећи по величини град у Бугарској после Софије и Пловдива са око 
300.000 становника. Лука Варна учествује са око 50 % у спољној трговини Бугарске.  

Бургас- највећа и најважнија лука Бугарске на Црном мору.  
    Козлодуј- центар бугарске енергетике, у њему се налази велика атомска централа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 "Census of population and households in the Republic of Bulgaria in 2012" 
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4. ДЕМОГРАФСКИ ПРИКАЗ 

 

4.1. Промене броја становника Балканског полуострва 
 

      Ако Балканско полуострво посматрамо у оквиру данашњих природних граница 
онда оно насељава између 48-53 милиона становника и просечна густина насељености 
износи 99 ст/km2. Али ако у састав Балканског полуострва укључимо део Турске и целу 
северну Добруџу у Румунији, онда Балканско полуострво има 52 милиона становника.   
У другом случају ово полуострво насељава 48 милиона становника.  
 

Табела 1- Промене броја становника Балканског полуострва.  
 

Попис 
становника 

Број становника 

1981. 50.845.070 
1991. 52.728.232 
2011. 52.099.281 

                                                  Извор: www.wikipedia.org 
 

Број становника Балканског полуострва је у периоду 1981-2011 год порастао са 50 
845 070 на 52 099 281 милиона становника али је број смањен у односу на податке из 
1991.године за 628.951 становника 
 
Табела 2- Број становника Балканских земаља      Табела 3- Густина насељености по km2 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

     Извор:   www.wikipedia.org                                            Извор: www.wikipedia.org 
 

Држава Попис Бр 
становника 

Турска Процена 
2010. 

77.804.122 

Румунија 2011. 19.599.506 
Грчка 2011. 10.662.138 
Бугарска 2011.   7.364.570 
Србија 2011.   7.186.862 
Хрватска 2011.   4.284.889 
БиХ 2013.   3.791.622 
Албанија процена   2.994.667 
Словенија 2014.   2.060.802 
Македонија 2002.   2.022.547 
Црна Гора 2011.     620.029 

Држава Бр 
становника 

Албанија 106,7 ст/km2 

Србија 106 ст/km2 

Словенија 101 ст/km2 

Румунија   94,3 ст/km2 

Турска   87 ст/km2 

БиХ   87 ст/km2 

Грчка   81 ст/km2 

Македонија   80 ст/km2 

Бугарска   76 ст/km2 

Хрватска   76 ст/km2 

Црна Гора   45 ст/km2 
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          До знатних промена у броју становника на овом простору нарочито је дошло у 
другој пол 20. и на почетку 21. века и то је у вези са распадом СФРЈ. 

Табела 4- Промена броја становника СФРЈ после Другог светског рата и после рата 1991-
1995. 

 
 
 

Извор: Попис становништва у СФРЈ 
 
Становништво Југославије јако се неравномерно мењало, а било је и сложене 

етничке структуре без иједног већинског народа (Срби су били најбројнији народ, али без 
апсолутне већине. Највећи удео у Југославији су имали 1961., када их је било 42.1 %).  

Највише се променио удео Албанаца, чији се број скоро утростручио за само 43 
године, тако да их је 1948. било само 750.431, да би их 1991. било више од 2,17 милиона.  

Складно с тиме, покрајина у којој је било највише Албанаца, Косово, је имало 
највећи наталитет популације у целој Европи, преко 20 промила. 

Најмање повећање становника по републикама у те 43 године забележен је у 
Словенији и Хрватској, њихов број становника повећао се за 26 % (Хрватска), односно 35 
% (Словенија), а на Косову за чак 166 %.  

 
Након распада СФРЈ и рата, број становника на подручју бивше Југославије се 

смањио, што због великог броја мртвих, што због емиграције у друге земље.  
Србија (без Косова) је бројала 7.498.001 становника24, Хрватска 4.437.46025, 

Словенија 1.964.03626, Македонија 2.022.54727, Црна Гора 620.14528 док попис за БиХ и 
Косово није обављен. 

24 Partner countries, regions: Serbia 
25 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2001. 
26 MTBSlo - Slovenia info 
27 Republic of Macedonia: Basic data 
28 Montenegrin Census' from 1909 to 2003 

 Словенија Хрватска БиХ Србија Црна 
Гора 

Македонија 

1948. 1.391.873 3.779.858 2.565.277 6.528.966 377.189 1.152.986 
1953. 1.500.000 3.936.022 2.847.459 6.979.154 419.873 1.300.000 

1961. 1.522.248 4.159.696 3.277.948 7.642.227 471.894 1.406.003 

1971. 1.679.051 4.300.000 3.750.000 8.447.000 529.604 1.700.000 
1981. 1.838.381 4.428.005 4.124.256 9.313.000 584.310 2.022.547 

1991. 1.965.986 4.760.344 4.364.574 9.771.475 615.035 2.033.964 
2002. 1.964.036   7.498.001 672.656 2.022.547 
2011. 2.050.189 4.284.889  7.186.862 625.266 2.000.000 

2013.   3.791.622    

2014. 2.060.802      
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 У периоду од 1991. до 2001. године Босна и Херцеговина је остала без милион 
свога становништва.  Процене међународних стручњака пказују да је Босна и Херцеговина 
у протеклом рату изгубила 5 % своје предратне популације29. 
      Према последњим подацима из 2011. године стан Балканског пол чини свега 6,3 од 
укупног становништва Европе. 
 
      Многи ратови у прошлости али и новије време утицали су на промене у старосној и 
полној структури. Док поједине Балканске земље карактерише изузетно млада популација, 
дотле је у неким земљама Балкана процес демографске транзиције завршен.  
      Једна од земаља са изразито младом популацијом је Албанија. На становништво 
старости до 14 год отпада 12 %, од 15-65 год 77,5 % и преко 65 год 7,5 %.  
      Централни делови Балканског полуострва се одликују сасвим другачијом 
старосном структуром. Процес демографског старења је најизраженији у Србији. 
Најбројније су генерације старости од 35-39 год а најмање учешће стан старости до 14 год.    

Процес демографског старења захватио је и северни део Балканског пол. Младо 
стан до 14 год учествује са 14 %, радно способно старости од 15-64 год са 70,6 % а старо 
стан преко 65 год са 15,4 %. 

 

4.2. Размештај становништва Балканског полуострва 

      На географски распоред балканских народа од пресудног утицаја били су рељеф и 
средњевековни историјски догађаји. Знатну улогу имале су велике сеобе народа, и у 
великој мери метанастазичка кретања за време Турака, али и у скорије време, нарочито од 
краја 20. и на почетку 21. века.  
 
      Егејске области су насељене пре свега Грцима. Албанци настањују пиндске 
области као и области епирско-албанског приморја.  

У континенталном блоку и на јадранском приморју живе јужни Словени, који су 
подељени на две групе. На истоку су Бугари који су најбројнији на доњодунавској плочи и 
у највећем делу маричког слива и родопских долина. На западу, око моравско-вардарске 
удолине и у динарској области су Срби, Хрвати и Словенци а простиру се и изван 
Полуострва у једном делу Панонског басена и у неким долинама источних Алпа.  

У извесним деловима понтских и егејских, сувих степских облсти живе Турци.  
 

      Најстарији су становници егејских и пиндских области- Грци, Албанци и Арумуни. 
Њихови су се преци населили на Полуострву пре него што је почела његова историја у 
правом смислу па се могу сматрати за аутохтоне.  

Остали су се народи населили у току Средњег Века и то јужни Словени на почетку 
а Турци крајем средњег века. (Цвијић Ј.,Београд 1922.) 

 
 
 
 

29 Bosnia and Herzegovina statistics 

49 
 

                                                             

http://www.geohive.com/cntry/bosherz.aspx?sub=y&diacrit=1


4.3. Народи Балканског полуострва и етничке групе 
 

Јужнословенски народи: 

-  Срби - (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија) 
-  Бошњаци - (Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Албанија) 
- Црногорци - (Црна Гора, Србија, Хрватска)           
- Хрвати (Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија) 
- Словенци (Словенија), Македонци (Република Македонија)        -  Бугари (Бугарска) 
 

Јужнословенске етничке групе и подгрупе: 

-  Муслимани - (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина)             
-  Горанци - (Србија- Косово и Метохија, Македонија, Албанија)  
-  Буњевци - (Србија, Хрватска) 
-  Шокци - (Србија, Хрватска)                              - Торбеши (Македонија, Албанија) 
- Торлаци - (Србија, Македонија, Бугарска)       -  Крашовани (Румунија) 
-  Шопи - (Бугарска, Србија, Македонија)          -  Палћени (Румунија, Србија) 
-  Јањевци (Србија - Косово и Метохија)            -  Помаци (Бугарска, Турска, Грчка) 
 
 

Западнословенски народи и етничке групе:  
- Словаци (Србија-Војводина)                 - Русини (Србија - Војводина) 
 

Романски народи и етничке групе: 
- Румуни (Румунија)                                                      - Ћићи (Хрватска) 
- Власи (Србија)                                                             - Мегленски Власи (Грчка) 
- Цинцари (Грчка, Албанија, Македонија, Србија).  
 

Остали индоевропски народи: 

- Албанци (Албанија; Србија, Црна Гора, Македонија, Грчка) 
- Грци (Грчка, Албанија)  
- Роми (Румунија, Бугарска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Грчка)  
- Египћани (Србија - Косово и Метохија), Ашкалије (Србија - Косово и Метохија) 
 

Турски народи:  
-Турци (Турска, Грчка, Бугарска, Република Македонија, Србија-Косово и Метохија) 
 
 
Угро-фински народи: Мађари (Румунија, Србија) 
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4.4.  Насеља на Балканском полуострву 

      На Балканском полуострву можемо издвојити две групе насеља- градска и сеоска. 
      На положај градских насеља утицали су топографска структура и распоред 
пољопривредних површина. Сеоска насеља су подигнута на простору где се додирују 
различите пољопривредне површине- на ободу планина и котлина, додиру дна и стране 
крашког поља, на додиру лесне заравни и алувијалне равни, уз речне токове. 
 

Економски фактори су одређивали тип и главна функцијска обележја у насељу.  
      Разбијени тип- планински крајеви Балкана- Словенија, крашки предели Хрватске, 
Црне Горе, планински предели Србије и централне Босне.  
      Збијени тип- долинске равни већих река и низијски терени у Војводини, централној 
Србији... Војвођанска села грађена су плански у процесу колонизације- правилни 
геометријски облици и улице које се секу под правим углом.  
      Читлучки тип- КиМ, планински предели Македоније и читаве егејске области. 
Настао је у вези са феудалним економским системом.  
      Друмски тип- куће поређане са обе стране главног пута. Села издужена 10-15 km па 
и 30 km. Најбројнија у Славонији. 
 
      Током своје еволуције сеоска насеља на Балкану су се трансформисала што је 
последица економског јачања села и подизања животног стандарда становника. Села се у 
процесу пољопривредне производње трансформишу и оријентишу на произвдњу оних 
добара које могу да пласирају на тржишта оближњих градова.  
      
      Развој градова на Балканском пол био је под снажним утицајем географских и 
историјских фактора.  
      Током целог 20.  као и на почетку 21. века балкански градови су гравитационо 
привлачили све животне потенцијале- становништво, капитал, инвестиције.  
      Градови на Балкану су се развили касније од западноевропских градова. Тако је 
1921.год на Балкану било свега 6 % урбаног стан. Урбанизација и ширење градова убрзава 
се после Другог светског рата. Тада започети процес пресељавања из села у градове због 
убрзане индустријализације наставио се до данашњих дана.  
      Приморски градови леже на ниским надморским висинама 2-5 m, а највиша градска 
насеља су Жабљак на висини од 1450 m и Чепеларе у Родопима на  1477 m надморске 
висине. 

Највећи градови на Балканском полуострву: 
1 - Истанбул  2010 = 13.255.685 - Турска            11 - Нови Сад    2011 = 341.625 - Србија       
2 - Атина       2011 = 3.737.550 - Грчка                12 - Пловдив      2011 = 341.041  - Бугарска 
3 - Букурешт  2011 = 2,272,163 - Румунија         13 - Варна           2011 = 335.819 - Бугарска          
4 - Београд     2011 = 1.639.121 – Србија             14 - Констанца   2011 = 283.872 - Румунија 
5 - Софија      2011 = 1.313.806 - Бугарска           15 - Крајова        2011 = 269.506 - Румунија             
6 - Загреб       2011 = 1.107.115  - Хрватска         16 - Ниш             2011 = 260.237 - Србија 
7 - Солун       2011 = 1.006.730 - Грчка                17 - Патра            2011= 214.500 - Грчка 
8 - Тирана      2011 = 763.634 - Албанија             18 - Бургас          2011 = 212.902 - Бугарска 
9 - Скопље     2011 = 506.926 - Македонија        19 - Трст              2012 = 208.815 - Италија            
10 - Сарајево  2011 = 438.757 – БиХ                    20 - Бања Лука    2011 = 199.191 – БиХ 
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5. ПРИРОДНА И МЕХАНИЧКА КОМПОНЕНТА КРЕТАЊА 
СТАНОВНИШТВА 

 
На кретање становништва, његов раст или пад, може утицати велики број фактора 

(ратови, епидемије, природне катастрофе, миграције, економски и социјални услови), чије 
последице сврставамо у две велике групе. 

Прву групу представља природна компонента кретања становништва, тј разлика 
између броја рођених (наталитет) и умрлих (морталитет) 

Другу групу чини механичка (миграциона) компонента, која је резултатна између 
броја усељених (имиграција) и исељених (емиграција). 

4 компоненте укупног кретања становништва- наталитет, морталитет, имграција, 
емиграција. 

5.1. Наталитет и морталитет 
 

Наталитет представља број живорођених у односу на број становника изражен у 
промилима- укупан број рођених на 1000 становника. 

Морталитет представља број  умрлих током године на 1000 становника. Негативна 
је компонента природног кретања становништва која доводи до смањења бројности на 
једној територији. 

 
    Табела 5- Природна компонента кретања становништва Балканског полуострва      

 
Ратови на простору Балкана имали су 

велики утицај на раст морталитета, рат 
између земаља бивше СФРЈ у трајању 1991-
1995. и НАТО бомбардовање 1999.године 
Републике Србије.  

Још један разлог ниског наталитета је 
економска ситуација, велика незапосленост и 
неизвесна будућност. Све је то утицало да се 
људи све теже одлуче на стварање породице 
па је зато и смањен наталитет. 

Изузетак представљају Македонија, 
Албанија и Турска где је стопа наталитета 
виша од стопе морталитета због присуства 
великог броја муслимана са традиционално 
високом стопом наталитета.  

 
 
 

 
  Извор: www.cia.gov 
 
 
 

Држава Стопа 
наталитета 

Стопа 
морталитета 

Словенија 8,7 ‰ 9,7 ‰ 

Хрватска 9,49  ‰ 12,13 ‰ 

БиХ 8,89 ‰ 9,64 ‰ 

Србија 9,3 ‰ 14,26 ‰ 

Црна Гора 10,59 ‰ 9,3 ‰ 

Румунија 9,27 ‰ 11,88 ‰ 

Бугарска 9,66 ‰ 14,26 ‰ 

Македонија 11,64 ‰ 9,04 ‰ 

Албанија 12,73 ‰ 6,47 ‰ 

Грчка 8,8 ‰ 11 ‰ 

Турска 18,28 ‰ 6,10 ‰ 
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5.2. Механичко кретање становника – миграције 
 

Јован Цвијић је детаљно проучавао миграције станивништва Балканског 
полуострва у прошлости. На основу тих истраживања зна се да је од краја 14. века па кроз 
турски период до данашњег дана испремештано скоро целокупно становништво на 
простору од Велешке клисуре на Вардару па до Загребачке горе 

Током 90-их година услед ратних и послератних збивања број миграната 
вишеструко је порастао. У Србији је било највише миграната из БиХ и Хрватске.  

Према попису избеглица из 1996.год који су организовали српски Комесаријат за 
избеглице и УНХЦР у Србији је било око 618.000 избеглих и прогнаних лица и то у 
Централној Србији 55 %, Војводини 42 % и на КиМ 4 % 
 

6. СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА 
 
Подела становништва према структурама: 
1 - Биолошке структуре- полни и старосни састав становништва 
2 - Економске структуре- активност, делатност, занимање становништва 
3 - Интелектуалне или образовне структуре- писменост, ниво школске спреме 
4 - Расна, етничко верска и лингвистичка структура 
 

6.1. Биолошка структура 
 

Полна структура представља пропорционални однос између мушког и женског 
становништва у укупној популацији. Када је пропорција уједначена реч је од балансираној 
полној структури, у супротном, реч је о небалансираној полној структури. 

 
     Табела 6: Очекивани животни век становништва Балканског полуострва 

 
У послератном периоду дошло је 

дозначајне трансформације становништва 
у погледу старосне структуре, тј дошло је 
до значајног смањења удела младог и 
повећања удела старог становништва.  
 Можемо закључити да Балканци у 
просеку живе 75 година и да жене на 
Балкану живе у просеку дуже од 
мушкараца бар 5 година. Најдужи 
очекивани животни век имају жене у 
Грчкој, око 81 годину, а најкраћи 
мушкарци у Бугарској, око 68 године.  
 
 
 
 

      Извор: www.cia.gov 

Држава Укупно Мушкарци Жене 

Словенија   77,83 72,2 80 

Хрватска 76,41 72,81 80,2 

БиХ 76,33 73,33 79,55 

Србија 75,3 71,25 77,1 

Румунија 74,69 71,23 78,36 

Бугарска 72 68,41 75 

Македонија 75,8 73,23 78,56 

Албанија 77,96 75,33 80,86 

Грчка 80,3 77,7 83 

Турска 72,23 70,37 74,19 
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        Табела 7: Просечна старост становништва Балканског полуострва  

 
На основу табеле закључујемо да 
становништво Балканског полуострва 
у просеку има око 40 година са 
изузетком Турске чији становници 
имају око 28 година што их чини 
најмлађим становницима а за њима 
следе Албанци  са око 30 година што 
се објашњава високом стопом 
наталитета у тим земљама.  
 
Просечна старост становника Грчке и 
Словеније износи око 43 године што 
их чини најстаријим становницима 
Балкана.  
 

 
 

                       Извор: www.cia.gov 
 

6.2. Образовна структура 
 

    Табела 8: Образовна структура становништва Балканског полуострва 
 

Два основна обележја становништва према 
образовним структурама су писменост и школска спрема. 
Под писменим особама се подразумевају лица стара 10 и 
више година која знају да читају и пишу. 

Становништво Балканског полуострва је писмено, са 
високом стопом писмености, око 98 % у просеку. Међутим, 
највећи проценат писмених особа има Словенија, са чак 
99,7 % писмених а најмањи проценат писмених особа има 
Турска са око 94 % писмених. 

У свим земљама Балкана стопа писмености је у 
порасту између осталог због повећане свести о важности 
школовања у циљу побољшања свеукупног квалитета 
живота. 
 
 
 
 
Извор: www.cia.gov 

Држава Укупно Мушкарци Жене 

Словенија 43,5 41,7 45,2 

 Хрватска 41,7 39.9 43,4 

БиХ 40,8 39,4 42,2 

Србија 41,9 40,2 43,6 

Црна Гора 39,2 38,2 40,5 

Румунија 39,8 38,4 41,4 

Бугарска 40,66 38,59 42,66 

Македонија 36,8 35,7 37,9 

Албанија 31,6 30,3 32,9 

Грчка 43,5 42,4 44,6 

Турска 28,10 27,70 28,40 

Држава Проценат 
писмених 

Словенија 99,7 % 

Хрватска 98,9 % 

БиХ 98 % 

Србија 98 % 

Црна Гора 98,5 % 

Румунија 97,7 % 

Бугарска 98,4 % 

Македонија 97,4 % 

Албанија 96,8 % 

Грчка 98 % 

Турска 94,1 % 
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6.3. Етничко-верска структура 
 

Према броју етничких група које живе на територији једне државе разликују се: 
- Једнонационалне или етнички хомогене земље 
- Вишенационалне или етнички хетерогене земље 
 

Етнички хомогене земље су Албанија са 98 % албанског становништва, Грчка са 
98% популације која се изјашњава као Грци и Хрватска са 90 % националног 
становништва. 
 У најхетерогеније земље можемо уврстити Босну и Херцеговину са 48 % Бошњака, 
Црну Гору са 44.69 % Црногораца и Македонију са 64,18 % Македонаца. 
 

У Словенији 83 % популације чине Словени, затим Срби са 2 %, Бошњаци са 1,1 %, 
Хрвати са 1,8 % а није се изјаснило о етничкој припадности чак 12 % популације говоре 
нам подаци пописа становништва 2011.године. 30 

 
Становништво Хрватске је скоро национално са 90,4 % Хрвата, Срби чине 4,4 % 

популације а ту су још и Бошњаци, Мађари и Роми који заједно чине 4,4 % популације. По 
попису из 2011.године није се изјаснило 0,8 % становништва. 31 

 
У БиХ становништво је јако хетерогено са 48 % Бошњака, 37 % Срба, 14,3 % 

Хрвата и 0,6 % припадника осталих народа у које је укључен један број Турака и Рома. 32 
 

У Србији су наглашене регионалне разлике, у Централној Србији становништво је 
углавном хомогено са највећим бројем Срба, на КиМ становништво је такође хомогено са 
највећим бројем муслимана-Албанаца док је у Војводини становништво врло хетерогено 
са више од 30 припадника различитих народа које ни у једном месту нема већину.  

У глобалу, у Србији живи 83 % Срба, Мађари чине 3,5 % а Роми 2,1 % 
становништва. Велики број националних мањина чини 5,7 % популације (Румуни, Немци, 
Власи, Словаци, Црногорци...). На попису становништва 2011.године о етничкој 
припадности није се изјаснило 3,4 % становника. 33 

 
Етничка структура Црне Горе је следећа: Црногорци чине 45 % популације, Срби 

чак 28,7 %, затим следе Бошњаци 8,7 %, Албанци 4,9 %, Муслимани 3,3 %, Роми и Хрвати 
по 1 % становника. Остали представници националних мањина чини 2,6 % становника док 
се 4,9 % популације није изјаснило о етничкој припадности на попису становника 
2011.године. Становништво Црне Горе је јако хетерогено.34 

 

30 http://data.worldbank.org/indicator 
31 Popis stanovnika, kućanstva i stanova 2011 
32 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 
33 „Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године у Републици Србији. 
34 http://data.worldbank.org/indicator 
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У Румунији живи 83,4 % Румуна, Мађари су најбројнија национална мањина са 
6,1% а за њима следе Роми са 3,1 % популације. Немци чине 0,5 % а остали припадници 
националних мањина 0,7 % популације. На попису становништва 2011.године о етничкој 
припадности није се изјаснило 6,1 % становника. 35 

 
Етничка структура Бугарске је следећа: Бугари чине 76,9 % популације, Турци 8 %, 

Роми 4,4 % и остали 0,7 % где се укључују Руси и Власи. На попису становништва 
2011.године о етничкој припадности није се изјаснило 10 % становништва.36 

 
У Македонији 64,2 % популације чине Македонци, Албанци чине 25,2 % 

становништва, Турци чине 3,9 %  Роми 2,7 % а Срби учествују са 1,8 % популације 
Македоније по попису становништва 2002. године.37 

 
Становништво Албаније је национално, са око 98 % Албанаца а присутан је и мањи 

број Рома, Македонаца, Црногораца и Турака који заједно чине остатак од 2 % популације 
по истраживању ЦИА-е. 38 

 
У Турској је проценат Турака 75 % а најбројнија национална мањина јесу Курди са 

чак 18 % популације. У осталих 7 % спадају Грци, Бугари, као и велики број припадника 
осталих националних мањина, Ирачани, Сиријци па чак и један број Руса, процене су 
Централно-информативне агенције. 39 

 
Становништво Балканског полуострва је у целини етнички хетерогено највише због 

историјске прошлости Балкана. У време постојања СФРЈ становништво се највише 
промешало, што због мешовитих бракова, што због економских миграција због 
запошљавања у градске центре у којима се развијала индустрија. 

Разлог етничке хетерогености су такође и послератне миграције, велики број 
избеглица које је уточиште нашло у неким од земаља Балкана. 

Етничка хетерогеност би требала у мирним временима да значи добросуседске 
односе али добро је познато да је Балканско полуострво одувек нестабилан регион.  
Етничка хетерогеност у овом случају значи нетрпељивост и стално постојање тензије која 
може да прерасте у сукобе.  

Најпроблематичнија је ситуација у југоисточном делу Балкана где Албанци прете 
да угрозе стабилност у неколико држава: Србији, Црној Гори, Македонији и Грчкој 
тензијама да створе јединствену државу Велику Албанију што је актуелна тема последњих 
година.  
 
 

35 „Structura Etno-demografică a României“ 
36 https://www.cia.gov/index.html 
37 https://www.cia.gov/index.html 
38 CIA World Factbook: Albania 
39 https://www.cia.gov/index.html 
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Табела 9:Верска структура становништва Балканског полуострва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: www.cia.gov 
 

У целини, у свим земљама на Балканском полуострву је дозвољено слободно 
изјашњавање верске опредељености али се ипак издвајају државе са доминантном 
религијом. 

Из приложене табеле можемо да закључимо да су углавном православне земље 
Србија, Црна Гора, Румунија, Бугарска, Македонија и Грчка са чак 98 % становништва 
православне вероисповести.  

Католичке земље Балкана су Словенија са 57,8 % и Хрватска са чак 86,3 % 
становништва католичке вероисповести. 

Типична исламска држава је Турска са чак 99,8 % Муслимана а за њом следи 
Албанија са 74,9 % исламског становништва. 

Босна и Херцеговина је држава са верски најразноврснијим саставом. Православци 
и Муслимани чине приближно једнак проценат 31 % према 40 % док је ту и значај број 
Католика који чине 15 % популације.  
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Словенија 2,3 % 57,8 % 2,4 %  10,5% 27 % 

Хрватска 4,4 % 86,3 % 1,5 % 3,8 % 1,5 % 2,5 % 

Србија 84,6 % 5 % 3,1 % 2,1 % 0,8 % 4 % 

Црна Гора 72,1 %  19,1 % 1,2 % 1,5 % 2,6 % 

БиХ 31 % 15 % 40 %  14 %  

Албанија 6,8 % 10 % 74,9 % 2,5 % 3 % 2,8 % 

Румунија 81,9 % 4,3 % 0,9 % 0,2 % 6,4 % 6,3 % 

Бугарска 59,4 % 4 % 7,8 %  1,4 % 27,4% 

Македонија 64,7 % 0,37 % 33,3 %  1,63%  

Грчка 98 %  1,3 %  0,7 %  

Турска   99,8 %  0,2 %  
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6.4. Економска структура 
Економске структуре становништва представљају састав неког становништва 

према његовим економским карактеристикама и јасан су показатељ привредног и 
друштвеног развоја неке средине.  

Укупно становништво је према критеријуму активности груписано у три основне 
категорије: активно становништво, лица са личним приходом и издржавано становништво.  

У активно становништво сврставају се лица која обављају неко активно занимање.  
У групу лица са личним приходом су укључена лица која не обављају активно 

занимање него живе од прихода који потичу из њиховог ранијег рада.  
У издржавано становништво спадају лица која немају сопствених прихода од којих 

би се издржавали, него их издржавају родитељи, рођаци ли друга лица. (Кицошев С. и 
Голубовић П., 2004.) 

 
                 Табела 10: Радно способно становништво и удео незапослених 
 

Држава Радно 
способно 
становништво 

Удео незапослених 

Албанија   1.267.115 8 % 
БиХ   1.462.130 28,4 % 
Бугарска   3.342.390 12,9 % 
Хрватска   1.858.299 17,7 % 
Македонија      958.945 29 % 
Румунија   9.587.188 7,3 % 
Србија   3.145.079 22,2 % 
Словенија   1.018.743 10,2 % 
Турска 27.520.057 10 % 
Црна Гора      252.455 19,8 % 
Грчка   5.007.178 27,3 % 

                                                     Извор: www.worldbank.org 
 
Из приложене табеле може се видети да су Босна и Херцеговина, Македонија и 

Србија државе са највећим уделом незапослених у односу на укупан број радно способног 
становништва што је у вези са тренутном економском ситуацијом и кризом која је највише 
захватила ове земље. Подаци су из 2013.године према проценама Светске банке.  
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Закључак 
 
Балканско полуострво је специфичан географски регион окружен Јадранским, 

Јонским, Средоземним, Егејским и Црним морем и чини најважнији мост између Европе, 
Азије и Африке. 

Полуострво има дуги континуитет настањености, од последње глацијације тј 
алпске, до данашњих дана а то потврђује и велики број археолошких локалитета. 

Управо географски положај Балкана узрочник је мешања различитих цивилизација 
и култура – Илири, Трачани, Келти, Дачани, Римљани, Словени, Турци  и други и сви су 
они оставили за собом бројне остатке својих култура које су се међусобно измешале. 

 
Балкан као раскрсница важних путева и са веома повољном климом и природним 

богатствима, одувек је био на удару различитих освајача и на том простору се често 
ратовало. Ратови су као последицу оставили осетно смањен број становника тј већу стопу 
морталитета у односу на наталитет, а што се тиче полне структуре, жене су бројније од 
мушкараца и живе дуже у просеку за пет до осам година.  

 
Карактеристично за овај простор је и етничка хетерогеност са великим бројем 

народа и етничких група. Пристуни су Словенци, Хрвати, Срби, Црногорци, Румуни, 
Мађари, Роми, Бошњаци, Албанци, Македонци, Бугари, Турци, Грци као и представници 
великог броја других нација. У време постојања СФРЈ становништво се највише 
промешало, што због мешовитих бракова, што због економских миграција због 
запошљавања у градске центре у којима се развијала индустрија. 

Разлог етничке хетерогености су такође и послератне миграције, велики број 
избеглица које је уточиште нашло у неким од земаља Балкана. 

 
Православље, Католицизам и Ислам су доминантне религије на Балканском 

полуострву. Православље је доминантно у Србији, Црној Гори, Бугарској, Македонији и 
грчкој са чак 98 % становништва православне веросиповести. 

Католичке земље Балкана су Словенија са 57,8 % и Хрватска са чак 86,3 % 
становништва католичке вероисповести. Типична исламска држава је Турска са 99,8 % 
Муслимана а за њом следи Албанија са 74,9 % исламског становништва.  
 
            По попису становништва из 1981.године на Балканском полуострву живело је 
50.845.070 становника, 1991.године 52.845.070 становника док је последњи попис показао 
да се број становника на Балкану смањио и 2011. године је износио 52.099.281 становника 
са тенденцијом даљег опадања. 
           Требаће доста времена да стопа наталитета превагне над стопом морталитета мада у 
покушају повећања броја становника одмажу и економске миграције у развијене земље 
Западне Европе због лоше економске ситуације на Балкану.  
           Резултати следећег пописа становништва, за шест година, показаће даље промене у 
свим структурама становништва као и то да ли ће се број Балканаца повећавати или ће се 
наставити даље опадање броја становника.  
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