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Сажетак 

У ра ду се ана ли зи ра на ци о нал ни са став ста нов ни штва 
Ср би је пре ма по пи су из 2011. го ди не, са по себ ним освр том на 
на ци о нал не ма њи не, као и кван ти та тив не и ква ли та тив не 
ет но де мо граф ске про ме не ко је су се де си ле у по след њем ме
ђу по пи сном пе ри о ду. Ана ли за про стор ног раз ме шта ја ста
нов ни штва, као зна чај ног аспек та де мо граф ског раз вит ка, 
по ка зу је из ра же ну кон цен тра ци ју број ча но ре ле вант них на
ци о нал них ма њи на у по гра нич ним де ло ви ма зе мље и ет нич ку 
пре ва гу у по је ди ним оп шти на ма, па пи та ње њи хо вог ста ту
са и те ри то ри јал нопо ли тич ког ор га ни зо ва ња да је по себ ну 
те жи ну и зна чај ма њин ском пи та њу. Ука за но је на за кон ску 
ре гу ла ти ву по ло жа ја и за шти те пра ва на ци о нал них ма њи
на, као и на ва жност ма њин ске по ли ти ке за успе шну ин те
гра ци ју при пад ни ка свих ма њи на у дру штво уз очу ва ње њи
хо вог на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та. 
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Кључ не ре чи: националнa мањинa, ет нич ка ком пакт ност, 
по ло жај и  пра ва,  по пис ста нов ни штва, Устав, 
за ко ни, Ср би ја.     

Ср би ја је због спе ци фич ног ге о граф ског по ло жа ја, 
исто риј ског на сле ђа, по ли тич ких окол но сти, де мо граф ског 
раз вит ка и стал них ми гра ци ја ста нов ни штва, ви ше на ци о-
нал на и мул ти кул ту рал на др жа ва у ко јој жи ве број не на ци-
о нал не ма њи не из ра зи то ди фе рен ци ра не по број но сти, про-
стор ном раз ме шта ју, дру штве ној ко хе зив но сти, по ли тич кој 
ор га ни зо ва но сти, на ци о нал ној еман ци па ци ји, ет нич ким, де-
мо граф ским и дру гим осо бе но сти ма. Због хе те ро ге не ет нич-
ке струк ту ре, по ли тич ких, исто риј ских и дру гих окол но сти, 
пи та ње на ци о нал них ма њи на увек је би ло од ве ли ког зна ча ја 
и нео дво ји ви део ме ђу на ци о нал них од но са у Ср би ји. У др-
жа ва ма с ет нич ки ра зно ли ким ста нов ни штвом функ ци о нал-
ност др жа ве у знат ној ме ри за ви си и од ње не спо соб но сти 
да на од го ва ра ју ћи на чин упра вља раз ли чи то шћу, од но сно 
да ства ра усло ве за за шти ту по ло жа ја и пра ва ма њи на, али и 
за ло јал ност ма њи на др жа ви у ко јој жи ве. Ре ша ва ње пи та ња 
ма њи на ва жно је не са мо са аспек та  де мо кра ти за ци је зе мље, 
већ и са ста но ви шта нор ма ли за ци је од но са са су се ди ма и ин-
те гра ци је у ме ђу на род ну за јед ни цу.

1. Пописни подаци о националним мањинама 
у Србији

по пис ста нов ни штва је основ ни и нај ва жни ји, зва нич ни 
из вор по да та ка о број но сти и про стор ном раз ме шта ју ста нов-
ни штва, као и о ет нич ким, еко ном ским, обра зов ним, брач-
ним, ми гра ци о ним, фер ти ли тет ним и дру гим со цио-де мо-
граф ским ка рак те ри сти ка ма, ко ји чи не осно ву за до но ше ње 
од го ва ра ју ћих ме ра по пу ла ци о не, ми гра ци о не, ма њин ске, и 
број них дру гих по ли ти ка и стра те ги ја, као и за из ра ду про-
јек ци ја ста нов ни штва Ср би је. По след њи по пис 2011. го ди не1 

1 У Србији је у периоду после Другог светског рата до данас спроведено укупно 
осам пописа становништва: 1948. године, затим 1953, а од 1961. године, 
према међународним препорукама, на сваких десет година ради међународне 
упоредивости података. У складу са тим, претходни попис планиран је за 
2001. годину, али је због политичких околности одложен за наредну годину, да 
би се са пописом 2011. године вратили на десетогодишњу динамику (тј. сваке 
прве године нове декаде). Последњи попис није одржан на територији Косова 
и Метохије (као ни претходни), док је у општинама Бујановац и Прешево 
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не сум њи во пред ста вља огле да ло дру штве но-по ли тич ке кли-
ме у зе мљи, спро ве ден је у усло ви ма ге о по ли тич ких про ме-
на, еко ном ске кри зе, по ли ти за ци је и бој ко та по пи са од стра не 
при пад ни ка ал бан ске на ци о нал но сти, про це са укљу чи ва ња 
Ср би је у европ ске ин те гра ци о не то ко ве, као и не ре ше ног пи-
та ња Ко со ва и Ме то хи је, што се све зна чај но ре флек то ва ло 
на ет но де мо граф ски раз ви так зе мље и ко нач не по пи сне ре-
зул та те.  

По да ци о на ци о нал ној при пад но сти ста нов ни штва 
увек су иза зи ва ли ве ли ко ин те ре со ва ње, не са мо на уч не и 
по ли тич ке, већ и ши ре дру штве не јав но сти. Пре ма по след-
њем по пи су у Ср би ји (без Ко со ва и Ме то хи је) ре ги стро ва но 
је укуп но 7,2 ми ли о на ста нов ни ка и у од но су на прет ход ни 
по пис (2002.) број ста нов ни ка je сма њен (за 311,1 хи ља да) ус-
лед не га тив ног при род ног при ра шта ја, еми гра ци ја, као и не-
пот пу ног об у хва та ста нов ни штва, од но сно бој ко та ал бан ске 
на ци о нал не ма њи не у три оп шти не на ју гу Ср би је. 

Са аспек та ет ни ци те та, по да ци по ка зу ју да је Ср би ја 
мул ти ет нич ка и мул ти кон фе си о нал на др жа ва у ко јој по ред 
Ср ба као ве ћин ског на ро да (6,0 ми ли о на или 83,3%) жи ве и 
мно го број не на ци о нал не ма њи не. Број ча но нај ре ле вант ни је  
су  Ма ђа ри (253,9 хи ља да или 3,5%), Ро ми (147,6 хи ља да или 
2,1%) и  Бо шња ци (145,3 хи ља да или 2,0%), док оста ле пар-
ти ци пи ра ју са ис под 1%, као што су Хр ва ти (57,9 хи ља да или 
0,8%), Сло ва ци (52,8 хи ља да или 0,7%), Цр но гор ци (38,5 хи-
ља да или 0,5%), Вла си (35,3 хи ља да или 0,5%) и дру ги.2

Ет нич ка струк ту ра по ве ли ким ад ми ни стра тив но те ри-
то ри јал ним це ли на ма3 по ка зу је да је се вер на Ср би ја знат но 
хе те ро ге ни ја (Ср би чи не 2,8 ми ли о на или 77,8%) од ју жне 
Ср би је (Ср би бро је 3,2 ми ли о на или 88,8%). У окви ру се вер не 

(делимично и у Медвеђи) бојкотован од већине албанског становништва
2 Нада Радушки, “Национална припадност становништва Србије по попису 

2011. године”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Бео-
град, бр. 1/2013, стр. 11-28.

3 Резултати пописа из 2011. године исказани су по први пут у складу са Уредбом о 
номенклатури статистичко-територијалних јединица, према административној 
подели (од 1. јула 2011), на две функционално територијалне целине: Србија-
север и Србија-југ (за разлику од претходних пописа када су исказивани на 
нивоу Централне Србије, Војводине и Косова и Метохије), а у оквиру њих на 
пет региона при чему сваки обухвата одређени број области (бивши окрузи) у 
оквиру којих су сврстане општине.



На да Ра ду шки ПОЛОЖАЈ И ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ ...

102

Ср би је, на ла зе се, у ет нич ком сми слу, два ди ја ме трал но су-
прот на ре ги о на: Бе о град ски ре ги он је хо мо ген јер Ср би бро је 
1,5 ми ли о на (90,7 %), док све оста ле на ци о нал но сти по је ди-
нач но са ис под 0,5% (осим Ро ма 1,7% и Цр но го ра ца 0,6%). 
Ре ги он Вој во ди не је из ра зи то ет нич ки ша ро лик, пред ста вља 
пра ви мо за ик раз ли чи тих на ро да, ре ли ги ја, је зи ка и кул ту ра, 
што по твр ђу је и по да так да од укуп но 1,9 ми ли о на ста нов-
ни ка, Ср би чи не две тре ћи не (66,8%), за тим Ма ђа ри (13,0%), 
Сло ва ци (2,6%), Хр ва ти (2,4%), Ро ми (2,2%), Ру му ни (1,3%) и 
Цр но гор ци (1,2%), док све оста ле ет нич ке за јед ни це по је ди-
нач но уче ству ју са ма ње од 1%. У Вој во ди ни је убе дљи во и 
нај ви ше ли ца ко ја ни су же ле ла да се на ци о нал но де кла ри шу 
(4,2%). 

Са дру ге стра не, ју жна Ср би ја ко ја је на ци о нал но хо-
мо ге ни ја, об у хва та три ре ги о на раз ли чи та у по гле ду вр сте и 
сте пе на раз у ђе но сти ет нич ке струк ту ре. Пр ви, ре ги он Шу ма-
ди је и За пад не Ср би је од ли ку је би мо дал на ет нич ка струк ту-
ра бу ду ћи да Ср би (88,6%) за јед но са Бо шња ци ма/Му сли ма-
ни ма (7,7%) чи не чак 96,3 % укуп не по пу ла ци је овог ре ги о на. 
За тим, ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је ка рак те ри ше раз у ђе-
ни ја ет нич ка струк ту ра где је по ред Ср ба (89,1%) на ста њен 
ве ћи број на ци о нал них ма њи на са зна чај ни јим уде ли ма, као 
што су Ро ми (3,7%), Вла си (2,1%),  Бу га ри (1,0%), Ма ке дон ци 
(0,2%) и  дру ги. Тре ћи ре ги он је Ко со во и Ме то хи ја (без по-
да та ка).4 

У про те клом пе ри о ду до шло је до про ме на на ет нич-
кој кар ти Ср би је,  те ри то ри јал ној ди стри бу ци ји, гу сти ни и 
кон цен тра ци ји ста нов ни штва, про у зро ко ва них ди фе рен ци-
ра ним раз во јем при пад ни ка по је ди них ет нич ких за јед ни-
ца ка ко у по гле ду при род ног об на вља ња, та ко и по оби му и 
прав ци ма ми гра ци ја. Ме ђу тим, у ве ћој или ма њој ме ри де ло-
ва ли су и не де мо граф ски фак то ри, као што су про ме на из ја ве 
о на ци о нал ној  при пад но сти,5 за тим раз ли чи та ме то до ло шка 

4 Национална припадност, подаци по општинама и градовима, Попис 
становништва, домаћинстава и станова  2011., Републички завод за статистику, 
Београд, књ. 1, 2012.

5 На бројност припадника одређене националности, поред природног прираштаја 
и миграционог салда, утичу и промене у националном изјашњавању. Наиме, 
по пописној методологији примењен је принцип слободног декларисања о 
националности, при чему никакви документи нису потребни као доказ, али 
се подразумева да се лично изјашњавање и објективна припадност углавном 
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ре ше ња при ли ком по пи са, аси ми ла ци о ни и ин те гра ци о ни 
про це си, као и не ке ван ред не и спе ци фич не дру штве но-по-
ли тич ке окол но сти. Због то га су по је ди не на ци о нал но сти по-
ве ћа ва ле број и удео, док су  дру ге има ле стаг ни ра ју ће или 
не га тив не трен до ве што је ути ца ло на про ме ну   на ци о нал-
ног са ста ва ста нов ни штва Ср би је. 

Та ко је у од но су на про шли по пис до шло до ап со лут-
ног сма ње ња бро ја при пад ни ка ве ћин ске на ци о нал но сти (са 
6,2 на 6,0 ми ли о на, или за 3,6%) услед не га тив ног при род ног 
при ра шта ја усло вље ног ве ћим мор та ли те том од на та ли те та 
због ста ре ста ро сне струк ту ре, док је по раст уде ла Ср ба (са 
82,9% на 83,3%) по сле ди ца ни же сто пе сто пе ра ста код оста-
лих на ци о нал но сти. Ре до след три број ча но нај ре ле вант ни је 
ма њи не у Ср би ји се про ме нио у од но су на 2002. го ди ну (Ма-
ђа ри, Бо шња ци, Ро ми), па су у 2011. го ди ни, по сле Ма ђа ра и 
Ро ма, на тре ћем ме сту Бо шња ци.6

И за го то во све при пад ни ке на ци о нал них ма њи на ка-
рак те ри стич ни су не по вољ ни де мо граф ски трен до ви ко ји су 
про у зро ко ва ли опа да ње њи хо вог бро ја и уде ла у укуп ној по-
пу ла ци ји Ср би је, из у зев код Ро ма, Бо шња ка, Му сли ма на и 
не ких број ча но ма њих ет нич ких ску пи на ко ји су за бе ле жи-
ли по ве ћа ње (Го ран ци, Нем ци, Ру си..). Нај ве ћи по раст има ли 
су не сум њи во Ро ми (са 108,2 хи ља да на 147,6 хи ља да или са 
1,4% на 2,1%) јер их од ли ку ју ви со ке сто пе на та ли те та, а ни-
ске сто пе мор та ли те та због мла де ста ро сне струк ту ре, па је 
ви сок при ра штај глав на ком по нен та сто пе ра ста. Ме ђу тим, 
су бјек тив ни фак тор од но сно про ме на из ја ве при ли ком де-
кла ри са ња о на ци о нал но сти, ка рак те ри стич но за Ро ме, че сто 
има кључ ну уло гу у њи хо вој по пу ла ци о ној ди на ми ци.7 Бо
шња ци су та ко ђе има ли по ве ћа ње број но сти (са 136,1 хи ља да 

подударају. Овај принцип омогућује промену националне припадности и то 
привремену (услед политичких, социјалних и других разлога) или сталну (ус-
лед асимилационих процеса), што утиче на популациону динамику етничких 
заједница, односно на коначне резултате пописа. Видети: Ружа Петровић, 
”Дугорочне промене етничке структуре у СР Србији”, Зборник Фолозофског 
факултета 13 (2),  Београд, 1983, стр. 38.

6 Национална или етничка припадност; Попис становништва, домаћинстава и 
станова  у 2002.,  Републички завод за статистику, Београд, књ. 1, 2003.

7 Нада Радушки, Славица Коматина, “Друштвена инклузија Рома као изазов за 
социјалну политику Србије”, Социјална политика,  Институт за политичке 
студије, Београд, 3/2013, стр. 93-110.
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на 145,3 хи ља да или са 1,8% на 2,0%) што је ре зул тат пр-
вен стве но по зи тив ног и ви со ког при род ног при ра шта ја, као 
и Му сли ма ни ко ји бе ле же ап со лут ни по раст за 2,8 хи ља да (са 
19,5 хи ља да на 22,3 хи ља да), док је удео остао го то во не про-
ме њен (0,3%).8 

Исто вре ме но, све оста ле на ци о нал но сти бе ле же сма-
ње ње, а по себ но Цр но гор ци бу ду ћи да је њи хов број и удео 
го то во пре по ло вљен (са 69,0 хи ља да на 38,5 хи ља да или са 
0,9% на 0,5%) услед, пре све га, про ме не ет нич ке при пад-
но сти усло вље не по ли тич ким раз ло зи ма. Хр ва ти су има ли 
опа да ње број но сти (за 18%) због не га тив ног при род ног при-
ра шта ја, про це са ин тен зив ног де мо граф ског ста ре ња, као и 
исе ља ва ња, па се њи хов број и удео сма њио (са 70,6 хи ља-
да на 57,9 хи ља да од но сно са 0,9% на 0,8%). Та ко ђе, основ на 
од ли ка де мо граф ског раз во ја Сло ва ка је сте де по пу ла ци ја (са 
59,0 хи ља да на 52,8 хи ља да и уде ла са 0,8% на 0,7%) услед 
не га тив ног при род ног при ра шта ја и ми гра ци о ног сал да. Ма
ђа ри, број ча но нај ве ћа на ци о нал на ма њи на у Ср би ји, бе ле же 
ап со лут но сма ње ње (за 39,4 хи ља да или 13,4%), а раз ло зи су 
ви сок мор та ли тет услед од ма клог про це са ста ре ња ста нов ни-
штва, ни зак на та ли тет и по сле дич но не га тив ни при ра штај, 
као и еми гра ци је. Број при пад ни ка бу гар ске на ци о нал не ма-
њи не се, та ко ђе, не пре ста но сма њи вао (са 20,5 хи ља да на 18,5 
хи ља да) узро ко ван не га тив ним тен ден ци ја ма у при род ном 
об на вља њу ста нов ни штва, ет нич ком ми ми кри јом (из ја шња-
ва њем као Ср би, Ју го сло ве ни, нео пре де ље ни и сл.), ме шо ви-
тим бра ко ви ма и ми гра ци ја ма. По ме ну ће мо још Вла хе ко ји 
су за бе ле жи ли не сум њи во нај ве ће про ме не, јер за раз ли ку од 
прет ход ног раз до бља (1991-2002) ка да су за хва љу ју ћи го то во 
ис кљу чи во про ме ни на ци о нал не при пад но сти има ли по ве ћа-
ње за го то во три пу та, у на ред ном ме ђу по пи сном пе ри о ду 
(2002-2011) на сма ње ње бро ја (са 40,1 хи ља да на 35,3 хи ља да) 
пре суд ни су би ли не по вољ ни трен до ви у при род ном кре та њу 
ста нов ни штва. 

8 На популационо кретање неке националности утичу и промене у пописној 
методологија. Тако су Муслимани у пописима најпре третирани као национал
но неопредељeни (1948. и 1953), затим Муслиман у етничком смислу (1961), 
Муслиман као конститутивни народ (1971,1981 и 1991), да би имајући у виду 
крупне геополитичке промене, у наредним пописима (2002. и 2011) поред  
Муслиман  уведена и одредница Бошњак, иако је у суштини реч о истом ет-
ничком корпусу.
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Оправ да но се прет по ста вља да про ме не у ет нич кој 
струк ту ри ни су за вр ше не, као ни про це си ко ји их усло вља-
ва ју, али ка кве ће би ти у бу дућ но сти те шко је пред ви де ти, 
пре све га због отво ре них пи та ња у ве зи сме ра и оби ма уну-
тра шњих и спољ них ми гра ци ја, ста бил но сти ет нич ког опре-
де ље ња по је ди них на ци о нал но сти, али и у за ви сно сти од оп-
ште дру штве не кли ме у зе мљи.  

2. Про стор но ком пакт не на ци о нал не ма њи не у 
Ср би ји

Са вре ме ни ет но про стор ни раз ме штај ста нов ни штва 
Ср би је фор ми рао се у ду гом вре мен ском пе ри о ду де ло ва њем 
мно го број них чи ни ла ца ко ји су де тер ми ни са ли све у куп ни 
дру штве ни и кул тур но-ци ви ли за циј ски раз вој бал кан ског 
ге о про сто ра. То ком бур не исто ри је, због ин тен зив них ми-
гра ци ја ме њао се ет нич ки са став и те ри то ри јал ни раз ме штај, 
али је исто вре ме но те као и про цес фор ми ра ња по је ди них 
на ро да и ет нич ких гру па.9 Про стор ни раз ме штај при пад ни-
ка на ци о нал них ма њи на усло вљен је ет нич ки ди фе рен ци-
ра ним при род ним при ра шта јем и ми гра ци ја ма, као и број-
ним дру гим не де мо граф ским фак то ри ма. Основ не трен до ве 
у те ри то ри јал ној ди стри бу ци ји и кон цен тра ци ји по је ди них 
ет нич ких за јед ни ца у Ср би ји од ли ку ју од ре ђе не ре ги о нал-
не спе ци фич но сти, као и из ра же на про стор но-де мо граф ска 
по ла ри за ци ја. То се огле да у из ра зи тој кон цен тра ци ји и ја ча-
њу про це са на ци о нал не хо мо ге ни за ци је на од ре ђе ним под-
руч ји ма, док с дру ге стра не, по сто ји ви сок сте пен про стор не 
дис пер зив но сти ка рак те ри сти чан за дру ге ет нич ке за јед ни-
це.10 На при мер,  на под руч ју ју жне Ср би је је кон цен три са но 
ал бан ско ста нов ни штво, у ју го за пад ном де лу жи ве при пад-
ни ци бо шњач ке и му сли ман ске на ци о нал но сти (Сан џак)11, у 

9 Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Завод за 
издавање уџбеника, Београд, 1966.

10 Милена Спасовски, „Територијални размештај народа и националних мањина 
у СР Југославији“,  Југословенски преглед, Београд, 1/1994, стр. 27-39.

11 Област југозападне Србије се незванично назива Санџак (или Стара Рашка). 
Термин „санџак“ потиче од турске речи «санчак» (застава), а означавао је 
управно-територијалну јединицу унутар Османлијског царства. Иако ове 
јединице не постоје још од 16. века, термин је остао у употреби, широко 
распрострањен и означава подручје специфично по свом геополитичком 
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ис точ ној Ср би ји су кон цен три са ни Бу га ри и Вла си, док су 
на се ве ру Вој во ди не пре те жно на ста ње ни Ма ђа ри и Сло ва-
ци. Да кле, јед но од бит них обе леж ја Ср би је је за јед нич ка на-
ста ње ност ра зних ет нич ких за јед ни ца на истом под руч ју, па 
оту да у за ви сно сти од те ри то ри јал но-по ли тич ког окви ра или 
угла по сма тра ња, мо гу ће је да се сва ка за јед ни ца на ђе у по ло-
жа ју ве ћи не, али и ма њи не.12 

Ин тен зи тет и сме ро ве ет но про стор не ди на ми ке мо же-
мо са гле да ти на осно ву пра ће ња об у хва ће но сти про сто ра на 
ко јем је не ка на ци о нал на ма њи на оства ри ла ет нич ку пре ва-
гу.13 По по пи су из 2011. го ди не, то су че ти ри на ци о нал не ма-
њи не - Ма ђа ри, Бо шња ци, Бу га ри и Сло ва ци ко ји има ју ви-
со ку те ри то ри јал ну кон цен тра ци ју у по је ди ним ре ги о ни ма, 
са ап со лут ном или ре ла тив ном ет нич ком ве ћи ном у нај ма ње 
јед ној оп шти ни.14

Ма ђа ри (253,9 хи ља да или 3,5%) су нај ве ћа на ци о нал на 
ма њи на у Ср би ји, кон цен три са ни го то во ис кљу чи во у Вој-
во ди ни (251,1 хи ља да). У укуп ној вој во ђан ској по пу ла ци-
ји пар ти ци пи ра ју са 13,0% и пред ста вља ју по бро ју и уде лу 
нај ре ле вант ни ју ет нич ку за јед ни цу. Ге о граф ски раз ме штај 
при пад ни ка ма ђар ске ма њи не од ли ку је тренд из ра же не ет-
нич ке хо мо ге ни за ци је са ви со ким сте пе ном про стор не кон-
цен три са но сти у се вер ном де лу по кра ји не (Се вер но ба нат ска 

положају, историјским и етнодемографским карактеристикама. Основна 
одлика овог подручја јесте традиционална подвојеност становништва на два 
доминантна етноса - српски и бошњачки.

12 Душан Јањић , „Социолошко-политиколошки аспекти  мањинске политике и 
заштите мањина у СР Југославији”, у зборнику: Положај мањина у Савезној 
Републици Југославији (приредио: Војислав Становчић), САНУ, Београд, 1996, 
књ. 19, стр. 625-639.

13 Са аспекта просторног размештаја, важно је споменути и Влахе (35,3 хиљада 
или 0,5%) које одликује висока територијална компактност мада немају немају 
етничку превагу ни у једној општини. Главна зона концентрације је регион 
Јужне и Источне Србије (32,9 хиљада, или 93% од њиховог укупног броја), а 
највише је настањено у Борској (13,3 хиљада или 10,7%), Браничевској (13,2 
хиљада или 7,2%) и Зајечарској области (6,3 хиљада или 5,2%).

14 Такође, албанска мањина је, по подацима претходног пописа (2002), готово 
потпуно концентрисани на подручју Централне Србије (60,0 хиљада или 
97,3%) са апсолутном етничком превагом у две општине: Прешево (31,1 
хиљада или 89,1%) и Бујановац (23,7 хиљада или 54,7%), као и знатним 
уделом у општини Медвеђа (2,8 хиљада или 26,2%) у којима живи чак 96,1% 
Албанаца са подручја Централне Србије, што указује на изразит процес 
њихове националне хомогенизације на југу Србије. 
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и Се вер но бач ка област) где се на ла зе и ет нич ки ве ћин ске ма-
ђар ске оп шти не. Про стор но-ет нич ку ком пакт ност по твр ђу је 
по да так да са мо у по ме ну те две обла сти је на ста ње но пре ко 
по ло ви не (58%) укуп ног бро ја вој во ђан ских Ма ђа ра, док се 
у оста лим обла сти ма  њи хов удео се кре ће од 1,2% (Срем ска 
област) до 12,6%  (Сред њо ба нат ска област). Има ју ет нич ку 
пре ва гу у осам оп шти на, од че га ап со лут ну ве ћи ну у пет (Ка-
њи жа 85,1%, Сен та 79,1%, Ада 75,0%, Бач ка То по ла 57,9%, 
Ма ли Иђош 53,9%)  и ре ла тив ну у три оп шти не  (Чо ка 49,7%, 
Бе чеј 46,3% и Су бо ти ца 35,7%). У тим оп шти на ма жи ви ви ше 
од по ло ви не укуп ног бро ја Ма ђа ра са про сто ра Вој во ди не. 
Основ но де мо граф ско обе леж је ма ђар ске ма њи не је де по пу-
ла ци ја, што је ре зул тат не га тив ног при ра шта ја и еми гра ци је, 
па су у свим оп шти на ма за бе ле жи ли сма ње ње број но сти, али 
су за др жа ли ет нич ку до ми на ци ју у по ме ну тих осам оп шти-
на. Ком па ра ци је ра ди, по прет ход ном по пи су има ли су шест 
оп шти на са ап со лут ном и две оп шти не са ре ла тив ном ве ћи-
ном (Су бо ти ца, Бе чеј), а још две де це ни је ра ни је (1991.) се дам 
оп шти на са ап со лут ном и јед ну оп шти ну са ре ла тив ном ве-
ћи ном (Су бо ти ца). 

Бо шња ци15 (145,3 хи ља да или 2,0%) су го то во ис кљу чи-
во  на ста ње ни у ре ги о ну Шу ма ди је и За пад не Ср би је (142,8 
хи ља да). Те ри то ри јал но по сма тра но, од укуп но осам обла сти 
ко је са чи ња ва ју овај ре ги он нај хе те ро ге ни ја је Ра шка  (Бо-
шња ци са 105,5 хи ља да чи не око јед не тре ћи не) и Зла ти бор-
ска област (Бо шња ци бро је 36,9 хи ља да или 12,9%). Ет но про-
стор ни раз ме штај по ка зу је да бо шњач ка на ци о нал на ма њи на 
има ап со лут ну ве ћи ну у три оп шти не:  Ту тин (28,0 хи ља да 
или 90,0%), Но ви Па зар (77,4 хи ља да или 77,1%) и Сје ни ца 
(19,5 хи ља да или 73,9%) у ко ји ма жи ви 87,6% Бо шња ка из ре-
ги о на Шу ма ди је и За пад не Ср би је, од но сно 86% од њи хо вог 

15 На Бошњачком сабору у Сарајеву (1993) постигнута је сагласност о 
заједничком имену  Бошњаци које од 1996. године прихватају све санџачке 
странке и удружења. У политичким документима истиче се аутохтоност 
Бошњака на простору Санџака све до почетка 20. века, затим да је одлука 
о поновној употреби овог имена донета у складу је са одлукама Конгреса 
бошњачких интелектуалаца и Скупштине БиХ, као и да је њихова матична 
држава Босна. Међутим, свест о Босни и Херцеговини као матици Бошњака 
има своје опоненте како у државама насталим на простору бивше Југославије, 
тако и код дела бошњачког становништва у Србији. Видети: Горан Башић, 
Положај Бошњака у Санџаку, Центар за антиратну акцију, Београд, 2002, стр. 
48.
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укуп ног бро ја у Ср би ји. То ја сно илу стру је сте пен кон цен-
тра ци је Бо шња ка на овом под руч ју, као и про ме не у те ри то-
ри јал ној ди стри бу ци ји ко је иду у прав цу ја ча ња про це са ет-
нич ке хо мо ге ни за ци је. Зна чај ни ји удео бе ле же још у оп шти-
на ма При је по ље (34,5%), При бој (14,0%) и Но ва Ва рош (4,7%). 

Бу га ри (18,5 хи ља да или 0,3%) су углав ном на ста ње ни 
у ре ги о ну Ју жне и Ис точ не Ср би је (15,5 хи ља да или 1%) и 
то пре те жно у две обла сти, у Пи рот ској (7,1%) и Пчињ ској 
(4,6%) у ко ји ма жи ви 90% при пад ни ка бу гар ске на ци о нал но-
сти. У оп шти на ма где су ет нич ки ком пакт ни и има ју ве ћи ну, 
а то су  Бо си ле град (5,8 хи ља да или 71,8%) и Ди ми тров град 
(5,4 хи ља да или 53,5%) кон цен три са но је го то во три че твр-
ти не (72,6%) укуп ног бро ја Бу га ра овог ре ги о на, а пре ко 60% 
са под руч ја це ле Ср би је.16 Ком па ра ци је ра ди, у Бо си ле гра ду 
је ова на ци о нал ност и по про шлом по пи су има ли ап со лут ну 
пре ва гу (70,9%), док су у Ди ми тров гра ду има ли ре ла тив ну 
ве ћи ну (49,7%).  

Сло ва ци (52,8 хи ља да или 0,7%) има ју нај ве ћу кон цен-
тра ци ју у Вој во ди ни (50,3 хи ља да или 2,6%) где, по сле Ма-
ђа ра, пред ста вља ју број ча но нај ве ћу ма њи ну.  Про стор на ди-
стри бу ци ја сло вач ке ма њи не ука зу је на ви со ку кон цен тра ци-
ју и про стор ну по ла ри за ци ју, с об зи ром да са мо у две обла сти, 
Ју жно бач кој (24,7 хи ља да или 4,0%) и Ју жно ба нат ској  (13,8 
хи ља да или 4,7%) жи ви пре ко три че твр ти не (76,4%) Сло ва ка 
са те ри то ри је Вој во ди не. Упр кос не га тив ним трен до ви ма у 
де мо граф ском раз вит ку, за др жа ли су ап со лут ну  ет нич ку ве-
ћи ну у Бач ком Пе тров цу  (8,8 хи ља да или 65,4%) и ре ла тив ну 
у Ко ва чи ци (10,6 хи ља да или 41,8%) у ко ји ма је кон цен три са-
но 38,5% укуп ног бро ја вој во ђан ских Сло ва ка. У оста лим оп-
шти на ма има ју ни ске уде ле, (из у зев у Ба чу, 19,8%), од ли ку је 
их дис пер зив на на се ље ност и знат на из ме ша ност са оста лим 
на ци о нал но сти ма. 

Про стор на ди стри бу ци ја ста нов ни штва Ср би је по ка-
зу је да је ет нич ки про стор ве ћин ске на ци је зна тан и функ-
ци о нал но по ве зан, из ра зи то хо мо ген, док је ви со ка те ри то-
ри јал на кон цен тра ци ја број ча но ре ле вант них на ци о нал них 
ма њи на на пе ри фер ним де ло ви ма зе мље. Да кле, реч је о ма-

16 Нада Радушки, Националне мањине у Централној Србији  етничке промене и 
демографски развој, Институт друштвених наука, Београд, 2007, стр. 44.
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њи на ма ко је има ју спе ци фи чан ет но те ри то ри јал ни рас по ред 
и ве ћи ну у не ким оп шти на ма, због че га је ма њин ско пи та ње 
ком плек сно и од ве ли ке ва жно сти за по ли тич ку ста бил ност 
и све у куп ни раз вој др жа ве.17 Ет нич ка ком пакт ност и на ци о-
нал на хо мо ге ни за ци ја ма њи на да је по се бан зна чај њи хо вом 
по ло жа ју и те ри то ри јал но-по ли тич ком ор га ни зо ва њу.

3. Ре гу ли са ње по ло жа ја и пра ва на ци о нал них 
ма њи на у Ср би ји

На ци о нал не ма њи не у Ср би ји раз ли ку ју се по број но-
сти, те ри то ри јал ном раз ме шта ју, де мо граф ском, исто риј-
ском, со цио-еко ном ском и кул тур ном раз вит ку, као и мно гим 
дру гим осо бе но сти ма. Ин сти ту ци о на ли за ци ја њи хо вог по-
ло жа ја зах те ва да се во ди ра чу на ка ко о је дин стве ним прин-
ци пи ма мул ти кул ту рал ног дру штва, та ко и о сва ком од ових 
аспе ка та по на о соб. Ма да де ло ва ње де мо граф ских фак то ра 
(број ност и про стор на ком пакт ност) ни је ни  ни пред ност ни 
пре пре ка за оства ре ње основ них ма њин ских пра ва, у прак си 
се че сто де ша ва да је спрем ност др жа ве ве ћа за им пле мен-
та ци ју пра ва де мо граф ски ве ћих и по ли тич ки бо ље ор га ни-
зо ва них на ци о нал них ма њи на. Европ ски стан дар ди за шти те 
пра ва ма њи на не спо ми њу из ри чи то број ност као кри те ри јум 
за оства ре ње ма њин ских пра ва, већ под ра зу ме ва ју ува жа ва-
ње свих ма њин ских за јед ни ца. 

Са дез ин те гра ци јом СФРЈ и фор ми ра њем но вих др-
жа ве, по сто ја ње број них на ци о нал них ма њи на у сло же ним 
по ли тич ко-еко ном ским окол но сти ма зах те ва ло је раз ли чит 
при ступ њи хо вој за шти ти и ин те гра ци ји, као и но ву ма њин-
ску по ли ти ку. У исто вре ме, људ ска и ма њин ска пра ва до ла зе 
у цен тар па жње ме ђу на род не за јед ни це и све ви ше пред ста-
вља ју ме ри ло де мо кра ти за ци је но во на ста лих др жа ва. Де мо-
крат ске про ме не у Ср би ји 2000. го ди не, отво ри ле су пи та ње 
но ве ма њин ске по ли ти ке и из град ње де мо крат ских ин сти ту-
ци ја за за шти ту ма њи на. У том сми слу пред у зе ти су зна чај ни 

17 „Етничко-регионалнo груписање или фрагментација утиче на 
имплементациону власт државе и на политички капацитет, потреба за 
репрезентацијом различитих група унутар управљачке структуре често 
резултира форсирањем посебних на уштрб општих политичких интереса.“ 
Видети: Ђорђе Стојановић, Живојин Ђурић, Анатомија савремене државе, 
Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 159.
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ко ра ци, као што су при хва та ње ме ђу на род них стан дар да и 
са рад ња са ме ђу на род ном за јед ни цом (пре све га са ОЕБС-ом 
и Са ве том Евро пе). Усво је на је Оквир на кон вен ци ја о пра-
ви ма на ци о нал них ма њи на Са ве та Евро пе (2001), Европ ска 
по ве ља о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма (2006), пот пи-
са ни су би ла те рал них ме ђу на род ни спо ра зу ми о ре ци про ци-
те ту за шти те ма њи на (са Ма ђар ском, Ру му ни јом, Ма ке до ни-
јом и Хр ват ском), као и дру га до ку мен та ко ји ма је  омо гу ће на 
нор ма тив на за шти та ма њин ских пра ва. 

На др жав ном ни воу пра ва ма њи на га ран то ва на су 
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је (2006) ко ји у основ ним од ред ба-
ма про пи су је да Ср би ја шти ти пра ва на ци о нал них ма њи на 
и га ран ту је им по себ ну за шти ту ра ди оства ри ва ња пот пу не 
рав но прав но сти и очу ва ња иден ти те та (чл. 14). Устав Ср би је 
за бра њу је сва ки об лик дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву, 
укљу чу ју ћи и на ци о нал ну при пад ност, при че му про пи су је 
и мо гућ ност пред у зи ма ња по себ них ме ра у ци љу по сти за ња 
пу не јед на ко сти и рав но прав но сти свих гра ђа на и то у еко-
ном ском, со ци јал ном, кул тур ном и по ли тич ком жи во ту (чл. 
21).18 

Устав Ре пу бли ке Ср би је при пад ни ци ма на ци о нал них 
ма њи на га ран ту је ин ди ви ду ал на и ко лек тив на пра ва, као и 
утвр ђи ва ње че ти ри обла сти ко је су пре по зна те као по себ но 
зна чај не за очу ва ње њи хо вог на ци о нал ног иден ти те та: кул-
ту ра, обра зо ва ње, оба ве шта ва ње и слу жбе на упо тре ба је зи-
ка и пи сма. По себ но се га ран ту је пра во на ма њин ску са мо у-
пра ву ко је се оства ру је кроз фор ми ра ње на ци о нал них са ве та 
на ци о нал них ма њи на. Та ко ђе, за бра њу је се дис кри ми на ци ја 
и при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на ма га ран ту је пра во на 
рав но прав ност у во ђе њу јав них по сло ва уз оба ве зу да се при-
ли ком за по шља ва ња у ор га ни ма јав не вла сти во ди ра чу на о 
ет нич кој струк ту ри ста нов ни штва (чл. 77), пра во на очу ва ње 
на ци о нал ног иден ти те та, ко ри шће ње свог је зи ка и пи сма (чл. 
79), пра во на удру жи ва ње и на са рад њу са су на род ни ци ма 
(чл. 80) и дру го. На кра ју, екс пли цит но је за бра ње на на сил на 
аси ми ла ци ја при пад ни ка ма њи на, као и пред у зи ма ње ме ра 

18 У Уставу се налази посебно поглавље о заштити мањинских права које је, због 
своје садржине и свеобухватности, добило похвале Саветодавног комитета 
Оквирне Конвенције за заштиту националних мањина.
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ко је би ве штач ки ме ња ле на ци о нал ни са став на под руч ји ма 
ко је на се ља ва ју на ци о нал не ма њи не. 

Про цес из град ње нор ма тив ног окви ра за оства ре ње 
ма њин ских пра ва за по чет је до но ше њем пр вог За ко на о за
шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на (2002) ко јим 
се ре гу ли ше на чин оства ре ња ин ди ви ду ал них и ко лек тив-
них пра ва, од но сно свих пра ва ко ја су уста вом или ме ђу на-
род ним уго во ри ма га ран то ва на при пад ни ци ма на ци о нал них 
ма њи на (чл. 1). Овај за кон, као нај ва жни ји прав ни акт ко ји 
се ба ви ма њин ским пра ви ма, у ду ху ет нич ке то ле ран ци је 
и мул ти кул ту рал но сти, за сни ва се на вла да ви ни пра ва, по-
што ва ња и очу ва ња те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни-
те та др жа ве.19

У За ко ну је да та де фи ни ци ја на ци о нал не ма њи не,20 при 
че му ни су так са тив но на ве де не све ма њи не ко ја ова пра ва 
оства ру ју, већ су де фи ни са не на ци о нал не за јед ни це ко је ис-
пу ња ва ју те усло ве. Јед на од ва жних ка рак те ри сти ка од но си 
се и на при зна ва ње, по ред ин ди ви ду ал них, и ко лек тив них 
пра ва ма њи на, па у том по гле ду За кон пре ва зи ла зи европ ске 
стан дар де за шти те ма њи на (ко лек тив на пра ва не при зна је 
чак ни Оквир на кон вен ци ја Са ве та Евро пе са ко јом је За кон 
ускла ђи ван). 

За ко ном се за бра њу је сва ка дис кри ми на ци ја по осно ву 
на ци о нал не, ет нич ке, вер ске, ра сне или је зич ке при пад но сти 
и пред у зи ма ју по себ не ме ре за за шти ту рав но прав но сти. У 
основ на на че ла за шти те, та ко ђе, спа да пра во на сло бод но из-
ра жа ва ње сво је на ци о нал не при пад но сти, као и за бра на на-
сил не аси ми ла ци је ма њи на, у скла ду су са про кла мо ва ним 
устав ним од ред ба ма.

Нај ва жни ји део За ко на по све ћен је очу ва њу по себ но сти 
на ци о нал них ма њи на и њи хо вом иден ти те ту. Нор ма тив но су 
на ве де на пи та ња упо тре бе ма тер њег је зи ка, пра во на не го ва-
ње кул ту ре и тра ди ци је, пра во на шко ло ва ње на ма тер њем 

19 Закон о заштити права и слобода националних мањина, Савезно министарство 
националних и етничких заједница, Београд, 2002.

20 Национална мањина је свака група држављана СРЈ која је по бројности 
довољно репрезентативна иако представља мањину на територији СРЈ и 
поседује обележја као што су језик, култура, национална и етничка припадност 
по којима се разликује од већинског становништва и чији се припадници 
одликују бригом да заједнички одржавају свој идентитет, укључујући културу, 
традицију, језик или религију (чл. 2).
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је зи ку, упо тре бу на ци о нал них сим бо ла и дру го. Та ко ђе, по-
себ но је за га ран то ва на кул тур на ауто но ми ја ма њи на и пра во 
ма њи на на очу ва ње ет но кул тур ног иден ти те та и то по сред-
ством по себ них те ла (Са ве зни са вет за на ци о нал не ма њи не, 
На ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на и Са ве зни фонд за 
на ци о нал не ма њи не)

Мо же се ре ћи да до но ше ње овог За ко на ука зу је на ја сну 
на ме ру за што бр же ин те гри са ње у ме ђу на род ну за јед ни цу и 
то кроз ис пу ња ва ње јед ног од нај ва жни јих ду го роч них усло-
ва за при јем у Европ ску уни ју. 

У про те клом пе ри о ду усво јен је и ве ћи број дру гих за-
ко на, а ме ђу нај зна чај ни јим је Закон о националним саветима 
националних мањина који уређује положај мањинских само-
управа, њихов избор, надлежности, однос са државним ор-
ганима и начин финансирања културне аутономије. Нацио-
нални савети заступају националне мањине у области служ-
бене употребе језика, образовања, информисања и културе 
и покрећу иницијативе за доношење одговарајућих закона и 
мера у циљу бољег положаја мањина. Тако, мањине остварују 
право на културну аутономију учествујући на посебно ор-
ганизованим изборима на којима бирају своју самоуправу, 
након чега се уписују у јавни регистар  и обављају законом 
утврђене надлежности (чл. 3).21

Законом о локалној самоуправи предвиђено је да су 
општине надлежне за имплементацију мањинска права (чл. 
20) и да се у национално мешовитој локалној самоуправи ос-
нива Савет за међунационалне односе који чине представни-
ци српског народа и националних мањина (чл. 98).22 Савет је 
надлежан да разматра питања о заштити националне равноп-
равности у циљу превазилажења међуетничких анимозите-
та, а има право и да пред Уставним судом покрене поступак 
за оцену уставности појединих одлука ако сматра да су непо-

21 У међувремену, Влада Републике Србије утврдила је предлог Закона о 
изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина и 
упутила га на усвајање Скупштини Србије.

22 Национално мешовита локална самоуправа је она у којој припадници једне 
националне мањине чине више од 5% од укупног броја становника или 
припадници свих националних мањина чине више од 10% (по последњем 
попису становништва). Представнике у Савету могу имати припадници 
српског народа и припадници националних мањина са више од 1% у укупном 
становништву локалне самоуправе (чл. 96.)
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средно повређена права припадника српске националности 
или националних мањина представљених у Савету (чл. 96). 

Законом о службеној употреби језика и писма 
предвиђено је да ако удео припадника неке мањине у укуп-
ном становништву општине достиже 15% (према резулта-
тима последњег пописа), у службеној употреби је језик те 
мањине у управном и судском поступку, у комуникацији са 
државним органима, приликом издавања јавних исправа, у 
раду представничких тела, затим називи места, тргова, ули-
ца, топонима  и друго.23

Закон о избору народних посланика прописује да у оп-
штинама где су у службеној употреби језици националних 
мањина гласачки листићи се штампају на тим језицима.

По значају треба издвојити Закон о забрани дискри
минације који у области заштите националних мањина, 
али и шире, установљава свеобухватан систем заштите 
од дискриминације у складу са међународним и европ-
ским стандардима. У том смислу, међу «тешким облицима 
дискриминације» издвојени су: подстицање мржње на ос-
нову националне, расне или верске припадности и језика, 
заговарање или вршење дискриминације од стране држав-
них органа, апартхејд, геноцид, етничко чишћење и друго 
(чл. 13). Овим Законом  установљен је Повереник за заштиту 
равноправности (чл. 33) који је надлежан да својим превен-
тивним деловањем доприноси спречавању дискриминације.24

Важно је нагласити да остваривање мањинских права 
не зависи само од нормативних решења, већ и од имплемен-
тације и успешног спровођења закона, дубљих друштвених 
промена, стабилизације и демократизације друштва. Нацио-
нално законодавство Србије не прави разлику међу мањина-
ма с обзиром на њихову бројност и призната права су доступ-
на свим припадницима националних мањина. С тим у вези, 
постоји обиман каталог мањинских права, а која су утемеље-
на у Уставу, ратификована међународним уговорима (мулти-

23 За остваривање појединих права којима се обезбеђује културна аутономија, 
релевантни су и многи други закони у области образовања и јавног 
информисања, закони којима је уређен начин вођења матичних књига, 
издавања личних карата и  путних исправа и други.

24 Данијела Гавриловић, Невена Петрушић: „Међунационални односи и 
заштита мањинских права у Србији“, Миграцијске и етничке теме,  Институт 
за миграције и народности, Загреб, бр. 3/2011, стр. 430.
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латералним и билатералним), нашом законском регулативом 
која директно регулише права мањина, као и другим закони-
ма који регулишући различите области садрже одредбе које 
су релевантне за остваривање мањинских права. Међутим, 
и поред обимне регулативе, мањинска права у пракси нису 
у потпуности и доследно примењена. Први разлог је што за 
адекватну примену права није довољан само законски основ, 
већ је потребна и разрада подзаконским актима који у мно-
гим областима недостају, а други разлог је што наш правни 
систем мањинске заштите, иначе прилично детаљан и ком-
плексан, нема развијене механизме који могу да обезбеде ње-
гову примену у пракси. Међутим, ни све мањинске заједнице 
немају капацитет да остваре права која им стоје на распола-
гању (неке националне мањине су бројчано мале или су ге-
ографски дисперзивне, тзв. нове мањине се још прилагођа-
вају и тек изграђују мањинске институције, и слично). Исто 
тако, припадници националних мањина често нису довољно 
упознати са правима која имају, па их због тога и не оства-
рују. Коначно, примену мањинских права отежавају и про-
блеми у њиховој заштити када недостаје делотворан правни 
лек или због генералне спорости правосудног система.25

Може се рећи да је позитивна карактеристика мањин-
ске политике у Србији, успостављене после демократских 
промена, отварање према спољном свету, прихватање међу-
народних стандарда и унапређење сарадње са суседним 
земљама. На тај начин је потврђен велики значај мањинске 
политике за регионалну  стабилност, као и чињеница да је 
поштовање права националних мањина услов за чланство 
Србије у Европској унији.26 

25 Препоруке за унапређење мањинске политике и процеса интеграције у Репу
блици Србији (интерни материјал), Форум за етничке односе, Београд, 2013.

26 Права националних мањина су део тзв. политичких критеријума и прате се од 
стицања статуса кандидата, па све до краја приступних преговора у оквиру 
поглавља 23. То важи за поштовање тзв. нових националних мањина када 
су у питању односи Србије са државама бивше Југославије, али и односи са 
другим суседним државама (као матичним државама појединих националних 
мањина).
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* * *
У Србији као вишенационалној и мултикултуралној 

заједници, заштита права мањина и добри интеретнички 
односи, неопходни су за мир, просперитет и демократски 
развој државе. Стабилност друштва зависи од интегрисано-
сти свих њених грађана, при чему интеграција мањина не 
значи асимилацију, већ подразумева културни плурализам 
који омогућава припадницима мањина да сачувају сопстве-
не етничке, верске и културне особености, уз истовреме-
но пуну и успешну интегрисаност у друштвену заједницу. 
Другим речима, то значи добровољност етничких заједница 
у прихватању заједничког и очувању посебног. У етнички 
разноликом друштву укрштају се различити идентитети, а 
циљ интеграционе политике јесте да створи оквир у коме 
се они, уз обострано уважавање, могу слободно неговати, 
развијати и мењати. Успех интеграционе политике зависи 
од функционалности државе и то су два су међусобно по-
везана и међузависна процеса. Укључивање припадника 
мањина у друштво доприноси јачању легитимитета државе, 
а поштовање различитости и заштита људских и мањинских 
права битно доприносе демократском процесу, јачању демо-
кратских институција и прикључењу Европској унији. 
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Nada Raduski

THE STATUS AND RIGHTS OF NATIONAL 
MINORITIES IN SERBIA IN THE PROCESS 

OF EUROPEAN INTEGRATION 
− DEMOGRAPHICPOLITICOLOGICAL 

ASPECT 

Resume 

This paper analyzes of the national minorities of Serbia 
according to the 2011 census results, with special emphasis on 
the quantitative and qualitative ethnodemographic changes that 
have taken place in the last intercensal period (20022011). That 
relevant changes happened in the ethnic structure of Serbia which 
were primarily conditioned by differentiated natural growth per 
nationalities, migrations, as well as national and religious reviv
alism, very pronounced in certain nationalities, simultaneously 
with the appearance of ethnic mimicry present in other ethnic 
communities. Spatial distribution of population according to 
nationality is an important aspect of demographic development 
conditioned primarily by ethnically differentiated natural growth 
and migrations, but also with the impact of numerous other fac
tors. Due to specific territorial distribution and ethnic domina
tion of relevant national minorities in border parts of the country, 
the question of their status and territorialpolitical organization 
gives special severity and significance to the minority question in 
Serbia.

The second step is analysis of the legal framework is this 
area which is being improved in Serbia with the aim of achieving 
equality between national communities  and coexistence found
ed on trust and non discrimination. The Law on the Protection of 
Rights and Freedoms of National Minorities (2002) regulates the 
way in which the rights of persons belonging to national minori
ties will be implemented. These rights are generally defined in the 
Constitution of Serbia as rights to preservation, development and 
expression of ethnic, linguistic, religion or other specificities of 
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national minorities. The degree of national minorities integration 
in society is the only true indicator of policy success in relation to 
national minorities. The goal of this policy ought to be complete 
integration of national minorities into social and political life, but 
accompanied by the preservation of their cultural and national 
identity.       
Keywords: national minority, ethnic compactness, status and 

rights, census, Constitution, laws, Serbia.
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