
2.2. ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ ОПШТИНЕ ПИРОТ

Становништво -  Према попису становништва из 2011. године у Пиротском округу живи 
92.479 лица, а у самој општини Пирот 57.928. Од тог броја 65% је градско становништво.

Просечна густина насељености општине Пирот износи 47 ст/км2 , а просечан број чланова по 
домаћинству је 2,85.

Од 1981. године па до данас, број становника у општини Пирот константно опада, што се 
може  видети  из  табеле  1.  Такође  оно  што  одликује  општину  Пирот  јесте  и  негативан 
природни прираштај који је последњих година посебно изражен. 

Попис становништва из 2011. године показао је да је за 10 година број становника у општини 
Пирот смањен за 5.863 људи, а у округу за 13.175.

Табела 1 —  Број  становника  у  општини  Пирот  и  Пиротском  округу  по  пописима 
становништва од 1981. до 2011. године

Година 1981 1991 2002 2011

Број становника у 
општини

69500 67700 63791 57928

Промена броја 
становника у општини 
Пирот

+200 —1,800 —3,909 —5863

Број становника у 
округу

126700 116800 105654 92479

Промена броја 
становника у округу

—9300 —9900 —11146 —13175

Графикон 1 —  Број становника у општини Пирот и Пиротском округу по пописима 
становништва од 1981. до 2011. године

Извор:Републички завод за статистику

Према попису становништва из 20  11  . године структура становништва је следећа:  

Полна структура становништва у општини Пирот - 49,75% је жена, а 50,25% су мушкарци, 
што је структура која је приближна просеку у Србији.

Старосна  структура општине  Пирот  је  претрпела  значајне  промене,  нарочито 



последње деценије, и то у прилог пораста особа старијих од 60 година, који чине  28 % од 
укупног становништва.

По опште прихваћеном критеријуму Популационе комисије ОУН-a старим се сматра 
становништво  ако  је  учешће  старијих  веће  од  7  %.  Општина  Пирот  је  захваћена  овим 
процесом, због значајног удела старије популације у укупном броју становника. На нивоу 
Србије проценат становништва старог преко 60 година је 22,5 %, па се може рећи да општина 
Пирот прелази републички просек и има веома неповољну старосну структуру.  Старосна 
структура становништва приказана је у табели 2.

Табела 2 – Старосна структура становништва општине Пирот

Старосна доб
Проценат заступљености старосне групе у 

укупном становништву

0—19 17.99 %

20—39 24.43 %

40—59 29.48 %

60—79 26.65 %

80— 1.45 %

Табела 3 – Кретање полне структуре становништва између два пописа

ПОЛ

УКУПНО

МУШКИ ЖЕНСКИ

Попис 
2002

Попис 
2011

Попис 
2002

Попис 
2011

Попис 
2002

Попис
2011

Градско 
становништво 20243 19262 20435 19523 40678 38785

Сеоско 
становништво

11758 9846 11355 9297 23113 19143

Табела 4 – Кретање старосне структуре становништва између два пописа



БРОЈ СТАНОВНИКА ПРОЦЕНАТ

Попис 2002 Попис 2011 Попис 2002 Попис 2011

0-4 година 2620 2191 4,11 3,78

5-19 година 10630 8234 16,66 14,21

20-59 година 34142 31231 53,52 53,91

Преко 60 година 15984 16272 25.71 28,1

Радно способна популација као битна претпоставка социо-економског развоја чини око 65% 
становништва, али учешће незапослених у њој је око 20%. У радно интензивној привреди у 
којој преовлађују ниско акумулативне гране, структура запослених је неповољна, јер велики 
део радне снаге чине ПКВ и КВ радници.

Етничку  структуру  становништва  Пирота чини 91,89% Срба,  4.47%  Ромa, 0.95% 
Бугарa. Остале етничке групе су заступљене у далеко мањем проценту.

Просечна старост становништва износи 44.2 године ( 43.4 код мушкараца и 45 код 
жена). 


