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Сажетак

Свакодруштво/државаукојојживенационалнемањи
несуочавасесадилемомнакојиначинсеови„посебни“де
ловидруштваинкорпорирајууширузаједницу.Интеграција
кроз процес децентрализције један је од начина, будући да
онајачадемократскуструктурудруштва,штитимањине
иподстичеграђанскупартиципацију,стварајућипозитивну
идентификацију грађана садруштвом.Процесинтеграци
јеуовомрадупосматрамокрозпризмуправде, где јециљ
интеграцијепостизањеправнеједнакостиизмеђунационал
немањинеивећине,односносмањењенадмоћивећине.Би
танпредусловуспешнеинтегративнемањинскеполитикеје
спречавањеескалацијесукобаилиизбијањеконфликтамеђу
различитиметничкимзаједницама.Процесинтеграцијеза
снивасенапоштовањупринципатолеранцијеипринципаин
теракције.Политикаинтеграцијетребадаприближиинте
ресевећинеимањинеиствориосећајприпадностизаједнич
комдруштву,инатајначинумањиопасностодсегрегације
етничких заједница, нарочитооних које сутериторијално
концентрисане.Удецентрализованомсистемутојемогуће,
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будућидатакавсистемподразумеваувећањенадлежности
нижих,перифернихдржавнихорганаинедржавнихинсти
туција и подстиче активније учешће грађана у процесима
одлучивањаидоношењаодлукакојесеодносенепосреднона
њих.
Кључне речи: националне мањине, интеграција, процес де

централизације,мањинскаправа,мањинскапо
литикауРепублициСрбији.

1.Општиосвртнаодређењенационалне
мањинеипроцесдецентрализације

Упркос чињеници да су „мањине“ предмет одредби
различитих међународних конвенција и резолуција, у ме
ђународномправунепостојисагласностокосадржајапојма
националнемањине,нитипостојиправнообавезујућадефи
ницијаовогпојма.1Каоразлог занепостојањеуниверзалне
имеђународноприхваћенедефиницијенаводисетоштоје
појам„мањина“неодређен,стоганиједнадефиницијанеби
биладовољноопштаипрецизнатакодаобухватикаракте
ристикесвихнационалнихмањинакојебимогледапостоје.2 
Међубројнимпокушајимадаседефинишенационалнама
њина, запотребеовоградаиздвојићемодвааутора Жила
ДешенаиВилаКимлику.

ДефиницијанационалнемањинекојудајеЖилДешен
(JulesDeschênes) гласи:„Националнемањинесугрупагра
ђанаједнедржаве,којајебројчанамањинаунедоминантном
положају у тој држави, а која је обележена етничким, вер
скимилијезичкимкарактеристикамаразличитимодвећине
становништва;ониимајуосећањемеђусобнесолидарности
проузроковано, макар и имплицитно, колективном вољом
запреживљавање,сциљемдасепостигнестварнаиправ
наједнакостсавећином.“3 Процесинтеграцијенационалних

1 FranceskoCapotorti,StudyontheRightsofPersonsBelongingtoEthnic,Religious
andLinguisticminorities,UnitedNations,NewYork,1991,str.14.

2 JavidRehman,TheWeakness in the InternationalProtectionofMinoritz rights,
KluwerLawInternational,Hague,2000,p.14.

3 JulesDeschênes,ProposalConcerningaDefinitionoftheTerm‘Minority’UNDo
cument,E/CN.4/Sub.2/1985/31(14.May1985)p.181.
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мањина има управо за циљ успостављање система који ће
различитимафирмативниммерамаостваритиједнакостма
њинеивећине.

АуторВилКимлика(WillKymlicka)удефинисањуна
ционалнемањине,истокаоиДешен,полазиодњиховихдо
минантнихразликауодносунавећину.Али,Кимликаис
тичеданационалнемањиненетребапосматратиискључи
вокаогрупезаснованенапореклу,већкаокултурнегрупе,
географскииисторијскекомпактнемањинекојезапоседају
заједничкотлоисебедоживљавајукаопосебантипдруштва
унутар шире друштвене заједнице.4 Према тумачењу овог
аутора, националне мањине можемо посматрати као само
управнадруштвакојасуинкорпориранауширузаједницу.
Поред тогашто оба аутора националнемањине дефинишу
као групе које се разликују по пореклу, језику, религији и
култури,иједанидругиполазеодставадајециљделова
њанационалнихмањинауспостављањеправнеједнакостиса
већином.

Највећадилемасакојомсесуочаванекодруштво/држа
ваукојојживенационалнемањинејестеуправонакојина
чинсеови„посебни“деловидруштваинкорпорирајууширу
заједницу.Интеграцијакрозпроцесдецентрализацијеједан
јеодначина,ипроцесинтеграцијеуовомрадупосматрамо
крозпризмуправде,гдејециљинтеграцијепостизањеправ
неједнакостиизмеђунационалнемањинеивећине,односно
смањење надмоћи већине. Процес децентрализације, као
процес и принцип организације и расподеле надлежности,
тесно је повезан са начелом демократичности и демократ
скимвредностима,ивећинасавременихдемократијаусвоји
лаједецентрализацијукаокључанорганизационипринцип,
нарочитоуовакосложенимпитањима.Иакопостојебројни
критичарипојмаиполитикедецентрализације,којиистичу
дајеупитањуизузетноскуппроцес,којимобилишемного
средставаизахтевамноговећупотрошњувременаприликом

4 WillKymlica,Politics inVernacular:Nationalisam,MulticulturalisamandCiti
zenship,OxfordUnivesityPress,Oxford,2001,p.54;Уделунаписаногпрепо
менутог,Кимликатакођедаједефиницијунационалнемањине,упоређујући
ихсаетничкомгрупомузнапоменудаумултинационалнимдржавамаживе
националнемањине.Детаљнијепогледатиу:ВилКимлика,Мултикултурално
грађанстволибералнатеоријамањинскихправа,Центарзамултикултурал
ност,НовиСад,2002,стр.3346.
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доношењаодлука,причемуоненеморајудабудуучинкови
те,дугорочнобољеиефикасније,можесерећидаумодер
номдемократскомсветупреовлађујебројонихкојисупосве
ћенизаговорницидецентрализације.5

Заговорници децентрализације истичу да се неке од
њених круцијалнихпредностимогупредставитина следе
ћиначин:повећањебројацентараукојимасеодлучуједи
ректнодоводидодоношењаодлукапримеренијихпотребама
различитихсредина.Овоподиженивозадовољстваимоти
више рад аутономних актера каошто су региони, градови
иопштине,собзиромнатодаимдајесамосталностураду
иодлучивањусходнопотребамаокружења,шторезултира
благостањем локалне заједнице, и, посредно, читавог дру
штва. Такође, децентрализација подстиче и захтева актив
нијеучешћеграђанаупроцесимаодлучивањаидоношења
одлукакојесеодносенепосреднонањих,идоводидојачања
цивилногдруштваиграђанскекултуре.6

Осимподстицањаиунапређењаефикасностиполитич
когиекономскогпроцесаудруштвуидржави,децентрали
зацијаимапозитиваниинтензивирајућиефекатусвимло
калнимсрединама,идентитетграђанаињиховуидентифи
кацијусавредностима,интересимаипроцесимаулокалној
заједници,алииширомдруштвеномзаједницом,надругој
страни. Једном речју, децентрализација јача демократску
структуру друштва, штити мањине и подстиче грађанску
партиципацију, стварајући позитивну идентификацију гра
ђанасадруштвом,докдруштваукојимаједоследнореали
зованапоказујумноговишистепенстабилностиуодносуна
онагдејецентралнавласткључнаилиготовојединаинстан
цаодлучивања.7

5 МаријанаПајванчић,СнежанаЂорђевић,ТатјанаЈованић,МирославПроко
пијевић,АлександарПопов,ДејанВучетићиАндрејМитићПојмовникдецен
трализације,КанцеларијаНационалногсаветазадецентрализацијуРепубли
кеСрбије,Београд,2011,стр.3435.

6 Ибид.
7 СнежанаЂорђевић,„Децентрализацијаијачањекапацитеталокалнихвласти

уСрбији“,АналиХрватског политолошкогдруштва,вол.8,бр.1,сијечањ
2012.
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2.Дефиницијаициљинтеграција

Уконтекстуинтегративнемањинскеполитикеподин
теграцијом се подразумевају процеси који имају за циљ
остваривањеправанационалнемањинеиповећањедруштве
некохезијекрозреалноукључивањемањинскихгрупаупо
литичкеидруштвенетокове.Битанпредусловуспешнеин
тегративнемањинскеполитикејестеспречавањеескалације
сукобаилиизбијањеконфликтамеђуразличитиметничким
групама(заједницама).Процесинтеграцијезаснивасенапо
штовању принципа толеранције и принципа интеракције.
Применаовадвапринципаподразумевасхватањеинтегра
цијекаодвострукогпроцеса,којипоредгарантованихправа
подразумеваипостојањедужностииобавезакојеимајупри
падници етничких заједница као чланови једног друштва.8 
Идеалинтегративнемањинскеполитикејестварањеравно
правногдруштваукојемћесвакоиматиистаправа,обавезе
и једнаке шансе да учествује у друштвеном, политичком,
економскомикултурномживоту.Политикаинтеграцијетре
бадаприближиинтересевећинеимањинеиствориосећај
припадности заједничком друштву, и на тај начин умањи
опасностодсегрегацијеетничкихзаједница,нарочитооних
којесутериторијалноконцентрисане.Удецентрализованом
системутојемогуће,будућидатакавподразумеваувећање
надлежностинижих,перифернихдржавнихорганаинедр
жавнихинституција,причемутиорганииинституцијеоста
ју,уизвеснојмери,идаљеподређенивишимуправнимин
станцама. Дакле, централизацији и децентрализацији има
нентнисуодносиистањанадређеностииподређености,јер
самооноштојеустројенокаохијерархијскиуређенпоредак
можебитиодрживо.„Поделапословаизмеђухијерархијски
једнаких органа или институција, рецимо министарстава
сложенедржавеидржавеуњеномсаставуилиизмеђудвеју
општина, нема везе с децентрализацијом.“9 Апсолутно де

8 Група аутора,Љубљанске смернице за интеграцију разноликих друштава,
ОрганизацијазаевропскубезбедностисарадњуВисокикомесарзанацио
налнемањине,новембар2012.године,доступнопреко:http://www.osce.org/sr/
hcnm/110500?download=true,(Приступљено20.маја2015)стр.1425.

9 МиланПетровић,Наукао управљањукаопретпоставка управнеполитике
(Општидео),Ниш,2006,стр.200.
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централизованадржава,укојојсесвидржавнипословиоба
вљајунанивоусамоуправнихћелија,јестеидеалкојијене
могућеостварити.Затосе,приликоманализирањанекогдр
жавногуређења,никаданепостављапитањедалидржава
јестеилиниједецентрализована,већсамоукојојмерионато
јесте,односноније.Свакакодасеудецентрализованијемси
стемуомогућаваиолакшавапартиципирањеграђанаињи
ховоучешћеупроцесудоношењаодлука,штојепосебнова
жно за изградњу заједништва и легитимитета заједничких
институција.10Утомсмислу,питањеинтеграцијенационал
нихмањинапосматраћемоизугладецентрализацијесистема
идемократскестабилности.Оватврдњаполазиодстанови
штадапостојањебилокаквегрупељудикојајеискљученаиз
политичког и друштвеног живота представља велику опа
сностподемократскустабилностдруштва.Или,како јето
рекаоВилКимлика„демократскастабилностсеможепости
ћијединопризнавањем,анепотискивањеммањинскихна
ционалнихидентитета.“11Интеграцијанационалнихмањина
посебнодобијанаважностикадаговоримоо„новим“демо
кратијама, које још увек немају консолидоване политичке
институције,имајунедовољноразвијенудемократскуполи
тичкукултуру,иукојимасуидаљедоминантнеетничкепо
деле и разлике. Процес интеграције има за циљ стварање
функционалног и инклузивног друштва. Интеграција као
културазаједничкогживотаразличитихетничкихзаједница
подразумеваактивноучешћенационалнихмањинауполи
тичкомидруштвеномживотуузпоштовањеправаислобода
припадника националних мањина.Процес интеграције на
ционалнихмањинаподразумевањиховоучешће(интегриса
ност)уполитичкиидруштвениживотзаједнице(државе)у
којојживе.Стога,кадаговоримоопроцесуинтеграцијемо
раморазликоватидваоблика:политичкуидруштвенуинте
грацију.Политичкаинтеграцијаобухватаостваривањепра
ва на политичко представљање, кроз примену различитих
механизамаафирмативнеакцијеимогућностиутицајанадо
ношењеодлука.Постојеразличитимоделизаобезбеђивање

10 ДејанВучетић,ДејанЈанићијевић,Децентрализацијакаополазиштедаљег
развојаСрбијеприручник,ЦентарзаразвојграђанскогдруштваPROTECTA,
Ниш,2006,стр.12.

11 ВилКимлика,МагдаОпалски,Можелисеизвозитилибералниплурализам?,
Београдскицентарзаљудскаправа,Београд,2002,стр.45.
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групногпредстављањанационалнихмањина,алисудванај
присутнијаупраксиисточноевропскихземља:једноједело
вањепрекополитичкихпартија,другојезаступањеинтере
сапрекоинституцијеСавета националнихмањина, чија је
примарнаделатностостваривањеправанакултурнуаутоно
мију.12Друштвенаинтеграцијапредстављапроцесповезива
њаиуједињавањапојединаца,скупинаидругихделовадру
штвауфункционалноусклађенусрединуутемељенунарав
ноправности и поштовању културних различитости. Дру
штвенаинтеграцијадоприносистабилностидруштваиње
говомразвоју.Стабилностможебитинарушенакадаојачају
елементи изван равнотеже друштва и стварају конфликт
(кризу)усистему,ањиховаузајамнаповезаностподстичепо
грешнуинтегрисаност.Рђаваилиизнуђенаинтеграцијапо
стајецентралнатачкаупроцесудезинтеграциједруштвеног
системасистемсенеодржаваиненаставља.Процесдецен
трализације,каоповећањенадлежностилокалнихсамоупра
ва,веомајеважанзаинтеграцијунационалнихмањина,јер
на тај начин мање заједнице, које су слабије организоване
(бројчаномањенационалнемањине),могулакшедаоствару
јусвојаправа.Циљинтеграцијекроздецентрализацијуједа
сенационалнопитањенерешаваадминистративнотерито
ријалнимодвајањем.Децентрализацијатребадасепосматра
каошансазакорекцијепостојећег„институционалногинжи
њеринга“,којајепотребназбогстабилизациједемократијеи
ефикаснијег „управљања конфликтима.“13 „Скорашњи пре
гледиетнонационалистичкихконфликаташиромсветапока
зујудапостојањесамоуправесмањујевероватноћузанасил
неконфликте,докодбијањеилиукидањеправанасамоупра
вулакоескалирадоконфликта.“14Дабисмосеуверилиутач
ностоветврдњенеморамодагледамомногоуисторијунити
датражимоодговореудалекимземљама,довољноједапо
гледамопрекограницаивратимоседвадесетгодинауназад

12 FlorianBieber,„Introduction:Minorityparticipationandpoliticalparties“,in:Flo
rianBieber(ed.)PoliticalPartiesandMinorityParticipation,Skoplje:Friedrich
EbertStiftungofficeMacedonia,2008.p.11.

13 ЈованКомшић,Дилемедемократскенацијеиаутономијеогледиополитич
којтранзицијиуСрбији,Службенигласник,Београд,2006,стр.240.

14 ВилКимлика,МагдаОпалски,Можелисеизвозитилибералниплурализам?,
Београдскицентарзаљудскаправа,Београд,2002,стр.45. Ибид.
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и подсетимо се ратних разарања деведесетих наБалкану.15 
Наконраспадакомунистичкихрежимадеведесетих година
наступаеранационалнихдржавакојесупокарактерусвог
уређењавећиномунитарнецентрализованедржаве.Велики
бројвладаовихдржавасматраоједабипрепуштањевласти
нижиминстанцамаподстицалоцентрифугалнесиле,штоће
каснијепроузроковатии јачањесепаратистичкихзахтеваи
покретамеђунационалниммањинама.16Свеоведржаве,као
ибившерепубликеСФРЈ,пружалесуснажанотпоридејифе
дерализмаисвакизахтевнационалнемањинезанекимви
дом територијалне аутономије тумачиле су као сепарати
стички и издајнички. Свака земља бившег комунистичког
блокакоја јебиласуоченасамањинскимнационализмому
решавањуетничкихконфликатаполазилајеодследећетри
претпоставке:1)дасумањиненелојалне,итонесамонело
јалнепремадржавиивећинскојнацији,већсевидекаогрупе
којесулојалнесадашњимипотенцијалнимнепријатељимаи
сањимасарађују;2)дајакаистабилнадржавазахтеваслабе
инемоћнемањинедругимречима,етничкиодносисепо
сматрајукаоигранултогзбира(zerosumgame):свештоможе
користити мањини сматра се претњом за већину; 3) да је
третманмањинапресвегапитањенационалнебезбедности.17 
Кимлика закључуједа,док годљудиприхватају једнуили
вишеовихпремиса,остајемалопросторазаизградњусисте
мамањинскихправакојибиимањинаивећинамоглесма
трати праведним и демократским, јер је „читаво питање о
положајуправедностиизмеђувећинеимањинегурнутопод
тепих,будућидапитањенационалнебезбедностиимапри
матнадпитањемправедности,ибудућиданелојалнемањи
ненемогуиматилегитимнезахтеве.“18

15 ОвдемислимонаратнесукобекојисупратилираспадСФРЈ:„Домовински“
ратуХрватској(19901995),ратуБоснииХерцеговини(19921995)исуко
бинаКосову(19961999).ИакојеСФРЈбилафедеративнарепубликачијије
правнисистемпознаваоконцептмањинскихправа,јединицефедерацијере
публике,данаснезависнедржаве,дугосукатегоричкиодбијаледа„својим“
националниммањинамадајубилокаквасамоуправнаправаоцењујућизахте
вемањинакаосепаратистичке.

16 DonaldHorowitz,ADemocraticSouthAfrica:ConstitutionalEngineeringinaDi
videdSociety,UniversityofCaliforniaPress,Berkeley,1991,p.224.

17 ВилКимлика,МагдаОпалски,Можелисеизвозитилибералниплурализам?,
Београдскицентарзаљудскаправа,Београд,2002,стр.81.

18 Ибид.
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3.Одликемањинскеполитике
уРепублициСрбији

Предметмањинскеполитикеможебитирешавањедве
групепитања,зависноодстепена(не)развијеностиетничког
конфликта.Мањинскаполитикаможебитидефинисанакао
стратегијауправљањаетничкимконфликтимаинапетошћу.
Овојеполитикакојанаступанаконоружанихсукобаизме
ђуразличитихетничкихзаједницаиимазациљуклањање
ризикаодесклацијеетничкихсукоба.Сдругестране,умир
нодопскимидемократскимусловимамањинскаполитикаје
интегративнаиможеседефинисатикаоуправљањеразли
читошћу,односномултиетничношћу,иимазациљповећање
друштвенекохезије.Мањинскаполитикасастојисеодниза
меракојесепримењујууоквируразличитихсекторскихпо
литика:култура,образовање,социјалнаполитикаисл.Нај
већуодговорностзавођењедемократскемањинскеполитике
има власт, односно владајућа политичка елита и већински
народ, јер главне полуге моћи у једном друштву држи ве
ћинсканација.Мањинскаполитикаје,посвомодређењу,део
националнедржавнеполитикеисамоједанодсегменатаде
мократизациједруштва.19

Анализом последња три документа Високог комеса
разанационалнемањине(ПрепорукеизЛунда,Препоруке
изБолзанаиЉубљанскесмернице)20можемоувидетидате
жиштемањинскеполитикенисусамоинституционалнога

19 ДушанЈањић,Новенационалнемањинеидемократскамањинскаполитика,
Институтзамиграцијеинародности,Загреб,2009,стр.215.

20 Високогкомесаразанационалнемањине(ВКНМ)институцијекојајеосно
вана1992.годинеуоквируОЕБСа.Циљоснивањаовеинституцијеје:иден
тификацијаетничкихтензијакојебимогледаугроземир,стабилностиипри
јатељскеодносеизмеђудржавачланицаОЕБС.ИнституцијаВКНМобјављује
збиркепрепорукаиводичезаразличитеобластикојесетичуправанационал
нихмањинасациљемдасепредложерешењадобрепраксекојаћесмањити
међуетничкенапетостииумањитиризикодизбијањаконфликта.Препоруке
усвојененакон1995.године:Хашкепрепорукеоправунационалнихмањи
нанаобразовање(1996),ПрепорукеизОслаоправиманационалнихмањина
наупотребусопственогјезика(1998),ПрепорукеизЛунда(1999),Препору
кезарадполицијеумултиетничкимдржавама,ПрепорукеизБолцана(2008)
и Препоруке из Љубљане (2012). Доступно преко:http://www.osce.org/hcnm
(Приступљено7.маја2015.године).
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рантованаправанационалнихмањина,већсеговориоуспе
шнојинтеграцијикојаподразумеваосећајзаједништва,ин
теракцијуизмеђумањинеивећинеиизградњузаједничких
институција. Предуслов за интеграцију које ће допринети
друштвеној кохезији јестепостојањефункционалнеправне
државе.21

МањинскаполитикауРепублициСрбијисеможеде
финисатикаосегрегативнимултикултурализам 22,којидо
приноси одвојености мањина ињиховом супостојању, али
неиповезивањупрожимањемуједноинтегрисанодруштво.
Мањинскаполитикаможедаделујепозитивно(интегратив
но) или негативно (дезинтегративно) на опште друштвене
процесе.23ТемељимањинскеполитикенаБалканупоставља
нисујошубившојСФРЈ.Комунистичкирежимкојијеводио
овудржавује,премаоценамамногихаутора,водиоинтегра
тивнумањинскуполитику.Прематврдњамаовихаутора,у
СФРЈпостојаојевисокистепензаштитенационалнихмањи
на,каоимеханизмикојисуобезбеђивалиучешћемањинау
политичком,друштвеномикултурномживоту.24Наконрат
нихразарањадеведесетихгодина,етнонационалистичкеко
лективнехипнозекојајевладалапросторомБалкана,свезе
мљенекадашњечланицеСФРЈврлобрзосузаборавилеидеју
братстваијединстваикренулеуретрограднуполитикуве
личањасопствененационалнезаједнице.Политичкеелитеи
грађанизаборавилисудапоредвећинепостојеимањинекоје

21 КсенијаМарковић,„Моделиполитичкеидруштвенеинтеграцијенационал
нихмањина“,уКомпаративнаполитикаесеји,(ур.)ЗоранКрстић,Факултет
политичкихнаука,Београд,2014,стр.107.

22 ИлијаВујачић,„ДесетгодинановемањинскеполитикеуСрбији“,Политичка
мисао,вол.49,бр.2,липањ,2012,Доступнопреко:http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=126141,(Приступљено01.јула2015.годи
не) и ГоранБашић, „Политикамултикултуралности, заштита или контрола
етничкихидентитета?“,Филозофијаидруштво,вол.3,2007,стр.167195.

23 ИлијаВујачић,ДесетгодинановемањинскеполитикеуСрбији,уПолитичка
мисао,вол.49,бр.2,липањ,2012,Доступнопреко:http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=126141(Приступљено01.јула2015.годи
не)стр.150.

24 ТиборВаради,„Ошансамазаетнокултуралнуправдууцентралнојиисточној
ЕврописаосвртомнаДејтонскиспоразум“,уВилКимликаиМагдаОпал
ски,Можелисеизвозитилибералниплурализам?,Београдскицентарзаљуд
скаправа, Београд 2002, стр. 137иАлпарЛошонц, „Мултикултуралности
етнокултуралнидиверзитет“,уГоранБашић(ур.)Демократијаимултикул
туралностујугоисточнојЕвропи,Центарзаистраживањеетницитета,Бео
град,2003.година,стр.194.
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говоредругачијијезик,исповедајудругуверу,имајувласти
тукултуруитрадицију.Пракса„добре“мањинскеполитике,
којапризнајеиштитимањинскаправа,брзојезамењенапо
литикоммиверсусони.Такваполитикаподразумевалаједа
јесвештоједругачијеоднаспогрешноилипростонепосто
ји.РаспадСФРЈпраћенратомствориојејошједанпроблем,
атосу„нове“националнемањине.Новенационалнемањине
билесуприпадниценекадаконститутивнихнарода,односно
грађани бившихрепублика. Главна окосницаполитике де
ведесетихјестеоспоравањеправаприпадниканационалних
мањина,којејепраћеноикршењемосновнихљудскихправа
онихкојису,стицајемоколности,посталиодпуноправних
грађана једне државе депривилеговани становници друге
државе.25Генезамеханизамазазаштитуиунапређењеправа
националнихмањина, на просторима бившеСФРЈможемо
поделитиуследећефазе:1)конститутивнафазазавремеко
мунистичкихрежимауСФРЈ;2)фазаредуковањасрединаи
крајосамдесетихгодина;3)фазазанемаривањаод1989.до
1990.године;4)фазанарушавања19912005;5)фазареинте
грацијеод2005.доданас.Темаовоградабићеанализапо
следњефазе,фазереинтеграцијеуРепублициСрбији.Један
одосновнихусловакојејепоставилаЕвропскаунијаземљама
ексЈугославијејестеунапређењерегионалнесарадњеиосло
бађањеодтешкогратногнаслеђа,каоипобољшањеположаја
етничкихмањинаусвакојодовихземаља.Инсистирањена
овимпитањиманијенеуобичајено,акоузмемоуобзиртода
јенакондеведесетихгодинаXXвекапитањеположајанаци
оналнихмањинапосталодеосигурносногпитањаЕвропске
уније,такодасеинтеграцијанационалнихмањинадоводиу
директнувезусанапреткомевропскихинтеграција.26право
сатимизазовомсуоченајеиРепубликаСрбијапроцесевро
интеграцијенаметнуојезахтевдасепреиспитајупостојећи
механизмизаштитеиунапређењамањинскихправаидасе
формулишејаснамањинскаполитика,којаћебитиускладу

25 ИлијаВујачић,„ДесетгодинановемањинскеполитикеуСрбији“,Политич
камисао,вол.49,бр.2,липањ,2012,Доступнопреко:http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=126141 (Приступљено 1. јула 2015. годи
не).

26 FlorianBieber,Introduction:„Minorityparticipationandpoliticalparties“,in:Flo
rianBieber,(ed.)PoliticalPartiesandMinorityParticipation,Skoplje:Friedrich
EbertStiftungofficeMacedonia,2008.p.530.
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са демократским вредностима, међународним стандардима
иправилимаЕвропскеуније.Натрагуовихпринципа,ма
њинскаполитикауРепублициСрбијиморабитиускладуса
начелимаинтеграцијеидецентрализације.Децентрализаци
јаполитичкогсистема,односнојачањелокалнеирегионалне
самоуправеиdefactoиdejureповећалабимогућностикоје
сепружајумањинама.27

4.МањинскаправауРепублициСрбији

Дабисмоутврдиликојасутоправамањинска,морамо
одговоритинапитањезаштосузахтевизамањинскимпра
вималегитимни,односнозаштомањинетакоупорнотраже
„специјалнистатус“у једнојдржавиидруштву?Под„спе
цијалним статусом“ мањине најчешће подразумевају уста
вомизакономгарантованаправаислободеиразличитемере
афирмативнеакциједасепрокламованаправаиостваре.

Захтевизамањинскимправимаморајусепосматратиу
контекстуграђењанације,односнокаоодговорнадржавну
политикуграђењанације.Уколикодржавнаполитикаграђе
ња нације није допуњенамањинским правима она ће лако
постатирепресивнаинеправедна.28Стогасумањинскаправа
неопходнакакобисеуетничкиразноликомдруштвимаза
довољилипринципиправде.29

Мадамеђународнидокументиудефинисањусадржаја
мањинскаправаодређујуоваправакаоиндивидуалнапра
ва, ипак сепризнаје дамнога одмањинскихправапостају
садржајнатекондакадасеуживајуиостварујуузаједници
садругима.Постојиотпоркодмногихауторадасеприхва
типојамколективнихправа,алисесвевишеприхватаиде
јададелотворнокоришћењеправапопуткултурнихправа,
правана образовање, службенуупотребу језикаиписмаи
сл.подразумевадатобудезаједницисадругима.30Такода

27 ВојиславСтановчић, „Појамнационалнемањинеи третирањеиндивидуал
нихиколективнихправа“,уГодишњак,Факултетполитичкихнаука,Београд,
2008, Доступно преко: http://www.fpn.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/2010/05/27
Prof.drVojislavStanov%C4%8Di%C4%87Pojamnacionalnemanjineitretira
njeindividualnihikolektivnihprava.pdf(Приступљено:1.јула2015.године)

28 ВилКимлика,МагдаОпалски,Можелисеизвозитилибералниплурализам?,
Београдскицентарзаљудскаправа,Београд,2002.

29 Ибид.,стр.61.
30 Међубројнимтеоретичаримапостојиконсензусококолективнихправакоја
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субјекат права нису више само појединци већ и групе, од
носно националне мањине. Законодавство и мањинска по
литикаРепубликеСрбијеособенајепотомештогарантује
припаднициманационалнемањинеостваривањеизаштиту
индивидуалнихиколективнихправаускладусазакономи
међународнимстандардима.

УРепублициСрбији се националниммањинама сма
трају све групе држављана који се називају или одређују
каонароди,националнеиетничкезаједнице,националнеи
етничке групе, националностиинародности, а испуњавају
условекојисудефинисанизаконом.31

Индивидуалнаправаостварујусепојединачно,аколек
тивнаузаједницисадругима,ускладусауставом,законом
иратификованиммеђународнимдокументима.Путемколек
тивнихправаприпадницинационалнихмањина,непосредно
илипрекосвојихпредставника,учествујууодлучивањуили
самиодлучујуопојединимпитањимавезанимзасвојукул
туру,образовање,обавештавањеислужбенуупотребујезика
иписма,ускладусазаконом.

Индивидуалнаправаприпадниканационалнихмањи
насу:правоизражавањанационалнеприпадности;правона
слободанизборикоришћењеличногименаиименасвоједе
це,каоинауписивањеовихличнихименаусвејавнеиспра
ве,службенеевиденцијеизбиркеличнихподатакапремаје
зикуиправописуприпадниканационалнемањине;правода
приватноијавно,слободнокористисвојјезикиписмо;право

сеодносенакултурнуаутономију.Међузначајнијимауторимакојиизучавају
концептколективнихправасу:Young(1990),Young(1997),Kymlicka(2002),
Kymlicka(2009),Philips(1992).

31 ,,НационалнамањинаусмислуовогзаконајесвакагрупадржављанаСаве
знеРепубликеЈугославијекојапобројностидовољнорепрезентативна,иако
представљамањинуна територијиСавезнеРепублике Југославије,припада
некојодгрупастановништвакојесуудуготрајнојичврстојвезисатерито
ријомСавезнеРепубликеЈугославијеипоседујеобележјакаоштосујезик,
култура,националнаилиетничкаприпадност,пореклоиливероисповест,по
којимасеразликујеодвећинестановништва,ичијисеприпаднициодликују
бригомдазаједноодржавајусвојзаједничкиидентитет,укључујућикултуру,
традицију,језикилирелигију.Националниммањинамаусмислуовогзакона
сматраћесесвегрупедржављанакојисеназивајуилиодређујукаонароди,
националнеиетничкезаједнице,националнеиетничкегрупе,националности
инародности,аиспуњавајуусловеизстава1.овогчлана”,Законозаштити
праваислободанационалнихмањина,СлужбенилистСРЈ,бр.11/2002,Слу
жбени.листСЦГ,бр.1/2003УставнаповељаиСлужбенигласникРепублике
Србије,бр.72/2009др.закони97/2013одлукаУС,чл.2.
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данегујесвојеобичаје,традицију,културуијезик;правона
образовањенаматерњем језику;правона заштитуличних
податакакојисеодносенаприпадностнационалнојмањини;
правонаучествовањеујавномживотуиравноправностпри
запошљавањуујавнојслужби;праводаслободнозаснивајуи
одржавајувезесасународницимауземљииуиностранству,
идруга.32

Колективна права националних мањина су: право на
очување, заштиту и унапређење својих етничких, култур
нихијезичкихпосебности,каоинаусловекојиомогућавају
преношењењиховекултуреитрадицијенапотомство;пра
вонакултурнуаутономијаодносноправаучешћеупроцесу
одлучивањаилиодлучивањеопитањимавезанимзањихову
културу,образовање,информисањеиупотребујезикаипи
сма,непосредноилипрекоизабранихпредставника;право
намањинскусамоуправукојеукључујеправонаизборнаци
оналногсаветанационалнемањинеидругаправапредвиђе
напосебнимзаконима.33

Радиостварењаправанасамоуправуукултури,обра
зовању,обавештавањуислужбенојупотребијезикаиписма,
припадницинационалнихмањинамогуизабратисвојенаци
оналнесавете.Закононационалнимсаветиманационалних
мањинакојидефинишеиуређујенадлежностисаветадефи
нишегакаотелопутемкојегнационалнемањинеостварују
својеправонакултурнуаутономију.Ователабирајуприпад
ницинационалнихмањинананационалномнивоупосебним
изборима34ињиховаулогајестдарепрезентујуибранеправа
и интересе националнемањине испред државних органа и
испредјавности.

32 Законозаштитиправаислободанационалнихмањина,СлужбенилистСРЈ,
бр.ј11/2002,СлужбенилистСЦГ,бр.1/2003УставнаповељаиСлужбени
гласникРепубликеСрбије,бр.72/2009др.закони97/2013одлукаУСиЗа
кононационалнимсаветиманационалнихмањина,СлужбенигласникРепу
бликеСрбије,бр.72/2009,20/2014одлукаУСи55/2014).

33 Ибид.
34 УСрбијијенаконизборазаНационалнесаветенационалнихмањинареги

строван21саветзанационалнемањине,докјенапоследњемпописуиз2011.
годинезабележенопостојање21етничкезаједнице,такодајесваказаједница
регистроваласвојнационалнисавет.Националнесаветенационалнихмањи
наизабралесуследећенационалнемањине:албанска,ашкалијска,бошњачка,
бугарска,буњевачка,влашка,грчка,египатска,мађарска,немачка,ромска,ру
мунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска, хрватска, чешка, маке
донска.Овисавети,позакону,делујунанивоуРепубликеСрбије.
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Постојањезакономдефинисанихмањинскихправаби
танјенормативниелементинтегративнемањинскеполити
ке,алинеидовољан.Дагарантованаправанебиосталамр
твословонапапиру,потребноједасеуспоставемеханизми
којићеомогућитиуживањетихправа.

5.Механизмииактери
интегративнемањинскеполитике

Механизми који обезбеђују друштвену интеграцију
могусесврстатиуследећекатегорије:политичкапартиципа
цијанасвимнивоимавласти,несметанаукљученостудру
штвенетокове,правонаостваривањекултурнеаутономијеи
механизмеафирмативнеакцијепризапошљавању,нарочито
ујавномсектору.35Друштвенаинтеграцијаможесенајједно
ставниједефинисатикаопостојањезаједничкогживотаиз
међуприпадниканационалнихмањинаивећинскогстанов
ништва.Друштвенаинтеграцијаподразумевависокстепен
интеракцијеизмеђумањинеивећине,штоводисмањењусе
грегацијенационалнихмањинаијачањудруштвенекохезије.

УслучајуРепубликеСрбије,првикораккоји јепред
узеткадаговоримоостатусунационалнихмањинабило је
решавање питања политичке интеграције. У том процесу,
посебнозначајнуулогуузаступањуинтересанационалних
мањинаималесуполитичкепартије.Путемполитичкихпар
тија,мањинесууспеледауђуупарламентивладуинатај
начинпокушајудаимајувећиизначајнијиполитичкиути
цај.Овакавприступинтеграцијинационалнихмањинаније
карактеристичансамозаРепубликуСрбијувећизаземље
бившеСФРЈ, као и за све остале земље ЈугоисточнеЕвро
пе.36Политичкепартијенационалнихмањинапостојеколико
ивишестраначјеуРепублициСрбији,вишеоддведеценије.

35 Примена ових афирмативнихмера има за циљда обезбеди равномерну за
ступљеност припадника националних мањина у органима државне управе
нацентралном, покрајинском (регионалном)и локалномнивоу, односно да
састав запослених у државним органима у највећојмогућојмери осликава
структурустановништва.Применаовихмератрбадабудеускладусадемо
кратскимпринципимаипринципимадобреуправе.

36 СинишаТаталовић,„Етничкисукобииеуропскасигурност“,Политичкакул
тура,Загреб,2003,стр.13.
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Политика интеграције, да би била успешна, мора би
тисвеобухватнаисистемскиспроведена,будућидаефекти
њеног спровођења утичу на све секторе друштва који зах
тевају ангажовањешироког спектра учесника.Актере који
учествујууформирањуиспровођењуполитикеинтеграције
можемосврстатиунеколикогрупа:институцијесвихнивоа
власти(законодавна,извршна,судскавластинезависнеин
ституцијенанационалномилокалномнивоу),органидржав
неуправе,политичкепартије,приватнисектор(послодавци
исиндикати)ицивилнодруштво.37Институцијевластииор
ганидржавнеуправеимајуодлучујућуулогупресвегаупро
цесукреирањамањинскеполитикедефинисањемзаконског
иинституционалногоквираполитикеипреузимањемодго
ворностизаспровођењезаконаидругихправнихакатакоји
утичунамањинскуполитику.Актерикојиспадајууовугру
пусу:Влада,Народнаскупштина,националнисаветинаци
оналнихмањина,локалнасамоуправа.Упроцесудруштвене
интеграцијеСаветнационалнихмањинатребалобидаима
кључнуулогу,јерјетоинституцијакојајеносилацправана
културнуаутономијуједненационалнезаједницекаоколек
тива,инатајначинјеиједаноднајбитнијихактераинтегра
ције.Интегративнамањинскаполитикаморасекреиратии
спроводитиупартнерствусвихорганавластииорганаитела
којепредстављајунационалнемањине.УслучајуРепублике
Србије,партнерствосемораостваритиизмеђуорганавласти
(надлежнихминистарставаусекторскимполитикамаиор
ганалокалнесамоуправе)ипредставникамањина,односно
представника националних савета националних мањина и
свихдругихактеракојисузначајнизаспровођењеинтегра
тивнемањинскеполитике(политичкепартије,организације
цивилногдруштвакојесепримарнобавељудскимимањин
скимпитањима,институцијекојесуодпосебногзначајаза
националнемањине).

За потребе овог рада ћемо се осврнути на улогу две
институције којеимају веома значајнуулогуупрезентова
њуинтересамањина самим тими креирањумањинске по

37 Група аутора,Љубљанске смернице за интеграцију разноликих друштава,
ОрганизацијазаевропскубезбедностисарадњуВисокикомесарзанацио
налнемањине,новембар2012.године,Доступнопреко:http://www.osce.org/sr/
hcnm/110500?download=true,(Приступљено20.маја2015)стр.3338.
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литике.Посебнуулогуупроцесуинтеграцијеимајууправо
политичкепартије,јерсвојимполитичкимделовањемимају
великиутицајнастварањеинтеркултуралногдруштвапро
мовисањемразличитостиитолеранције.Политичкепартије
могузаступатипримарноинтересевећинскезаједнице,инте
ресенационалнихмањинаиинтересеимањинскеивећинске
заједнице.УслучајуРепубликеСрбије,партијесунајчешће
моноетничке,односнопримарнозаступајуилиинтересема
њинскеилиинтересевећинскезаједнице.Улогуполитичких
партија националнихмањина у процесу интеграције треба
посматрати двоструко.Прва димензијањиховог утицаја се
односинаправонаполитичкопредстављањеучествовањеу
властиикреирањуполитика.Политичкепартијенационал
нихмањиназаступајуинтересемањинекојурепрезентујуу
законодавномтелу(НароднојскупштиниРепубликеСрбије).
Поредтогаполитичкепартијенационалнихмањиначиневе
ћинууструктураманационалнихсаветазанационалнема
њине,пасамимтимимајувеликуулогуупроцесуинтегра
ције.Другадимензијасеодносинањиховуулогууспрово
ђењуинтегративнемањинскеполитикекрозорганелокалне
самоуправеучијемрадуучествују.

Савети за националнемањине имају изузетно значај
нуулогуупроцесуинтеграцијенационалнихмањина,јерје
основнанадлежностовихинституцијаспровођењезагаран
тованихправауобластикултурнеаутономије,каоирепре
зентовањеинтересанационалнемањинеуобластиоствари
вањаколективнихправаито:правонаобразовање,правона
службенуупотребујезикаиписма,правонаинформисањеи
културнаправа.Институцијасаветазанационалнемањине
ушлајепрвипутусрпскозаконодавстводоношењемЗакона
озаштитиправаислободанационалнихмањина2002.годи
не.Међутим,тајзаконнијепрецизнодефинисаопитањакао
што су: начин избора националних савета, организациону
структуру,надлежностииначинфинансирања.Тапитања,
каоидефинисањенадлежностисавета,правносурегулиса
надоношењемЗаконаонационалнимсаветиманационалних
мањина 2009. године.38Оваинституција замишљена је као

38 Закондефинишеиуређује:а)надлежностисаветанационалнихмањинауче
тириобластикојаспадајуудоменколективнихправа:правонаобразовање,
правонаслужбенуупотребујезикаиписма,правонаинформисањеикул
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кровна организација, која ће представљати интересе цело
купнемањинске заједницеуобластикултурне аутономије,
односноонимпитањимакојасукључназаочувањеиденти
тетаиунапређењеправанационалнихмањина.

6.Моделипартиципације
представниканационалнихмањина

упроцесуодлучивања

Саветинационалнихмањинаједнасуоднајважнијих
институција за интеграцију националних мањина. Такође,
Саветипредстављајуобликконсултативногмеханизмаиди
ректнисупартнеридржавниминституцијамаприликомкре
ирања,алииспровођењамањинскеполитике.Стогајеизу
зетноважнодефинисатимоделепартиципацијепредставни
канационалнихмањинаупроцесуодлучивања.

Дефинисанасутриобликапартиципацијеуполитич
комодлучивању:консултације,заједничкодоношењеодлу
ка(codecisionmaking)исамосталнодоношењеодлука(full
decision making).39 Процес консултација подразумева да се
представницимањинаконсултујуоко законаиодлукакоје
директноутичунаправомањина.Манаовогмоделајеуто
мештоодлукекојеседонесуудијалогусамањинаманису
обавезујуће. Заједничко доношење одлука подразумева да
постојиполитичкапартиципацијамањинананивоувладеи
парламента.Овајмоделјезадовољавајућкадаговоримоопо
литичкојрепрезентацији,алинеикадаговоримоополитич
комодлучивању.Применаовогмоделаупраксијепоказала
дасегласмањинскихпредставникачестоигноришезбогњи
ховеограниченепартиципацијеупроцесуполитичкогодлу
чивања.Самосталнодоношењеодлукаподразумевадапред
ставницинационалнихмањинаимајумогућностдоношења
самосталних одлука.Овде је битно нагласити да се модел

турна права; б) начин избора националних савета и организациона питања
(изборорганауоквирусаветаиделокруградатихоргана);ц)начинифинан
сирањаовеинституције;д)односесаосталимдржавниморганима,органима
аутономнихпокрајинаилокалнесамоуправе,Закононационалнимсаветима
националнихмањина,СлужбенигласникРепубликеСрбије,број72/2009.

39 Introduction:FlorianBieber,„Minorityparticipationandpoliticalparties“,in:Flo
rianBieber (ed.)PoliticalParties andMinorityParticipation, Skopje:Friedrich
EbertStiftungofficeMacedonia,2008,p.8.
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самосталногодлучивања,премапрепоруципристалицаовог
модела,требапримењиватиуодлукамакоједиректноутичу
нанационалнемањине.Примеритаквиходлукасупитања
употребејезиканационалнихмањина.40

У правној и политичкој пракси РепубликеСрбије са
вети за националне мањине доносе самостално одлуке о
онимпитањимакојесуодсуштинскогзначајазанационалне
мањине, али суипакнајчешћимоделиодлучивањадавање
мишљења,односноконсултацијеилизаједничкодоношење
одлука,којепретпостављадавањесагласностисаветанаод
лукедржавнихоргана.

7.Секторскеполитике
умултиетничкимсрединама

„Политику мултикултуралности“, под којом се под
разумева скупмера, активности,инструменатаинституци
ја које се старају омеђунационалним односима у земљии
остваривању индивидуалних и колективних права нацио
налнихмањина,водидржава.Држава,прекосвојихоргана,
осмишљаваиспроводијавнеполитике.41ИакојеУставомРе
публикеСрбијегарантованасамоуправанационалнихмањи
наипризнатасуколективнаправауобластимаважнимза
очување њиховог етнокултурног идентитета (образовање,
култура,информисање), јошувекнемавеликогнапреткау
побољшањуположајанационалнихмањина.Проблемјесва
какоуначинуизборамањинскихсамоуправа,будућидасе
бирајуискључивонанационалномнивоу.Радиостварењана
самоуправуу култури, образовању, обавештавању,припад
ницинационалнихмањинамогуизабратисвојенационалне
савете,ускладусазаконом.ЛогикаЗаконаонационалним
саветимаидржавногодносапремамултикултуралности је

40 Introduction:FlorianBieber,„Minorityparticipationandpoliticalparties“,in:Flo
rianBieber (ed.)PoliticalParties andMinorityParticipation, Skopje:Friedrich
EbertStiftungofficeMacedonia,2008,andJosephMarko,EffectiveParticipation
ofNationalMinorities.ACommentonConceptual,LegalandEmpericalProblems.
CommitteeofExpertsonIssuesRelatingtotheProtectionofNationalMinorities,
Strasbourg:DHMIN(2006)014.

41 ГоранБашић,МаријанаПајванчић,Од сегрегативне ка интегративној по
литицимултукултуралности,Центар заистраживањеетницитета,Београд,
2015,стр.131.
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у томе да се призната права припадника националнихма
њина остварују искључиво преко мањинске самоуправе.42 
Законолокалнојсамоуправиподразумеваоснивањесавета
замеђунационалнеодносе,каосамосталнораднотело,који
разматрапитањаостваривања,заштитеиунапређивањана
ционалнеравноправности, које чинепредставници српског
народаинационалнихмањина,унационалномешовитимје
диницамалокалнесамоуправе.43

Непосредно учешће грађана у остваривању права је
условдемократије.Самоуправаиаутономијасуоблицико
јитребадаомогућавајуипоспешујудиректноиделотворно
учешћеграђанауодлучивању,управљањуизаштитијавних
добараиинтересимазбогкојихсупризнате.44Децентрали
зацијамањинскихсамоуправајенеопходнаионаомогућава
каконепосредноучешћеприпадниканационалнихмањинау
њиховомраду,такоиквалитетнијемогућностизаочување
идентитета националних мањина. Децентрализован модел
остваривања права на самоуправу и „културну аутономи
ју“националнихмањинаупућујенаинтегративниприступ
мултиетничности,поспешује сарадњулокалнихмањина са
локалнимвластимаидоприносибољиминтеркултуралним
властима.Иакотоније једина јавнаполитикаукојојсеза
постављаулога грађанаувезисаостваривањемпризнатих
права,требарећидазбогприродемултиетичностиуСрби
ји,различитихпотребанационалнихмањина,занемаривање
чињеницедасуграђанимаправанепосреднодоступнапред
стављаозбиљаннедостатакувладавиниправа.

У Србији, област образовања, посматрана у целини,
претежнојеподељенаизмеђуРепублике,Аутономнепокра
јинеијединицалокалнесамоуправе,алиузависностиодпо
сматраногнивоаобразовања,зависиивећиилимањистепен
надлежностиипослованаодређеним„нивоима“.Можесеза
пазитидаурасподелинадлежностиипословаизмеђуразли

42 Закононационалнимсаветиманационалнихмањина,СлужбенигласникРе
публикеСрбије,број72/2009,20/2014одлукаУСи55/2014.

43 Закон о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, број
129/2007,члан98.

44 ГоранБашић,МаријанаПајванчић,Од сегрегативне ка интегративној по
литицимултукултуралности,Центар заистраживањеетницитета,Београд,
2015,стр.138.
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читихнивоавластијединицелокалнесамоуправеимајузна
чајнаовлашћењананижимнивоимаобразовања(пресвега
упредшколском,аделимичноиуосновном).Поредформи
рањаосновнихшкола,иобезбеђивањасредставазарадових
установаизбуџетазаустановекојеоснивају,јединицелокал
несамоуправедоносеиактомрежишколскихустанова(на
основукритеријумакојиутврђујецентралнинивоВлада)уз
сагласностминистарстванадлежногзапословеобразовања.
Унационалномешовитимсрединама,актомрежиустанова
јединицелокалнихсамоуправадоносисеузмишљењесаве
тазанационалнемањине.Областкултуретакођејеупосто
јећемправномоквирууРепублициСрбијиподељенаизмеђу
РепубликеСрбије,аутономнепокрајинеијединицалокалне
самоуправе.45Одређене надлежности и најопштије послове
у области културе које обављају јединице локалне самоу
правесу:старањеозадовољењупотребаграђанауобласти
културе,односноуређењепитањаодпокрајинскогзначајау
областикултуре;оснивањеустановаиорганизацијауобла
стикултуреиобезбеђивањефинансирањаисуфинансирања
програмаипројекатауобластикултуре.

Децентрализацијауовимобластима,будућидасувео
маважнезамултиетничкесредине,објективнозначиисвоје
врснудерегулацију,јердржаваусвајаоквире(законеидруге
прописе),асамеопштине,гдепостојеразличитемањинске
заједнице,прилагођавајусепотребамаидетаљнијеуређују
овепроцесе.Утомсмислу,посебнојеважнопитањекоорди
нације,креирањастратегијаобразовногикултурногразвоја
каоиизградњакапацитетаинституцијаиодрживостиброј
них културних програма и институција у мултиетничким
срединама.Основ за то је да се креирају стратегије у чију
израдуалииреализацијуби,пореддржаве,билеукључене
локалневласти,свебитнеобразовнеикултурнеинституци
је, цивилно друштво и грађани. Стратегија и план државе
требадаподразумеваувећојмериослањањенапотребесвих

45 УставРепубликеСрбије,СлужбенигласникРепубликеСрбије,број98/06,За
конокултури,„СлужбенигласникРепубликеСрбије“број72/09;Законоло
калнојсамоуправи,СлужбенигласникРепубликеСрбије,број129/07,Закон
оутврђивањунадлежностиАПВ,СлужбенигласникРепубликеСрбије,број
99/09,67/12ОдУС.
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грађанаијединицалокалнихсамоуправа,игдебимултиет
ничносттребалодабудеутканаујавнеполитикекојимасе
јачајувезеизмеђуразличитихкултураиетницитета.46

8.Децентрализацијакаошанса
заинтегративнумањинскуполитику

Мањинску политику у Србији  дефинисали смо као
сегрегативни мултикултурализам. Постоји широк сет ма
њинскихправа гарантованихзаконом (индивидуалнаико
лективнаправа)иразвијенисуимеханизмизаспровођење
тихправа,алитаполитиканиједовеладоповећањаинтер
акцијеизмеђувећинеимањине,ичакјеумањиластепенин
теграцијенационалнихмањинауодносунапериодиздоба
комунистичкевладавине.Утисакједајецеоконцептмањин
скеполитикерезултатполитичкихкалкулацијаидоговора
неколицине партијских вођа већине и мањине, а не резул
татширокогдруштвеногконсензуса.Цеоконцептмањинске
политикепостављенјена„сегрегативнојпарадигмиукојој
суглавнеидејеводиљеетничкатолеранцијаитрпељивост,
амултиетничностсепоимакаостањезбогкојегниконије
превишесрећан.“47Највећуодговорностзаовостањесноси
већина,јеронапоседујенајвећуполитичкумоћ,алинипред
ставницинационалнихмањинанисуослобођениодговорно
сти.УСрбијиинтересенационалнихмањинапредстављају
мањинскеполитичкепартије,путемкојихмањинеостварују
право на политичко представљањеи оне су главни актери
политичкеинтеграције,исаветинационалнихмањина,пу
темкојихмањинеостварују својаправонакултурнуауто
номију, и ониби требалодаимају главнуулогуупроцесу
друштвенеинтеграције.

Не можемо да се не запитамо зашто је, упркос свим
овиммерамаиправима,Србија и даље етничкиподељено
друштво?Постоједваузрокаоваквогстања.Првијетошто
владајуће структуре никада нису исказале отворену наме
ру да промовишу мањинска права и мултиетничност, ни

46 ГоранБашић,МаријанаПајванчић,Од сегрегативне ка интегративној по
литицимултукултуралности,Центар заистраживањеетницитета,Београд,
2015,стр.135.

47 Ибид.,стр.133.
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ти су преузеле неопходнемере за спровођење интегратив
немањинскеполитике.Морамоистаћида је великипомак
направљенувезисанормативнимположајемиполитичком
интеграцијомнационалнихмањина.Међутим,није сеоти
шло даље од тога.И даље је остала велика празнина због
непостојања адекватне стратегије мањинске политике која
би заокружила правноинситуционални оквир мањинских
праваислобода.48Друго,цеопроцескреирањамањинскепо
литикенијебиодовољнотранспарентаннипартиципативан,
уследцентрализованостисистемаи,каорезултат,имамосе
грегацијунационалнихмањина.Поштојесистемзатворени
централизован,политичкестранкенационалнихмањинасу
концептмањинскесамоуправесхватилекаополитичкопоље
укомећеонемоћидаостваресвојеполитичкеамбиције,аса
ветесуискористилекаомеханизамзапромовисањесопстве
нихинтереса.Представницивластивиделисушансудакроз
политичкуинтеграцијупацификујунационалнемањинета
коштоћесезадовољитиинтересиполитичкихелитанацио
налнихмањина,пружањемшанседапостанудеовладајуће
структуреиучествујууподелиполитичког„плена.“Поред
тога,националнемањинеуСрбијисусеувекделиленаоне
мањеиливишелојалнеизависноодстепенателојалности
добијалисуивећидеополитичкогплена.Мањинскаполи
тика уСрбији јецентрализованаиподпревеликимутица
јемполитичкихпартија,какомањинских,такоивећинских.
Утицајграђанаизредованационалнихмањинанакреирање
мањинскеполитикезавршавасеоногмоментакадаизаберу
својесаветеилипредставникеупарламенту,уследцентра
лизованости системаинепостојањаинституционалнихме
ханизамадазначајнијеутичунаодлукекоједоносиовотело.

Успешна мањинска политика мора бити у складу са
принципимаинтеграције и децентрализације инеможе се
заснивати само на политичким калкулацијама и контроли
политичких лидера националних мањина.Претпоставка је

48 Стратегијамањинскеполитикеморабитипланскиакт,утврђенимподручјима
деловања,наведенскупконкретнихмераиактивности,дефинисанеобавезе
иовлашћења,задатакаиприоритета,роковаифинансијскихтрошкова.Илија
Вујачић,„ДесетгодинановемањинскеполитикеуСрбији“,Политичками
сао,вол.49,бр.2,липањ,2012,стр.162.Доступнопреко:http://hrcak.srce.hr/
index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=126141 (Приступљено 1. јула 2015.
године).
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даће заинтересованостполитичких странаканационалних
мањина заостваривањеинтересапреконационалнихсаве
таослабитиуколикоимсеомогућидатеинтересеиспољеу
политичкомживоту,отварањемполитичкогпроцеса.Међу
тим,смањењеутицајаполитичкихпартијаможесепостићи
децентрализацијоммањинскихсамоуправатј.националних
савета.Овајмоделподразумеваизборлокалнихмањинских
самоуправа,којибиомогућионепосредноучешћеграђанау
остваривањуправа,што јеусловзаразвијањедемократије.
Ауториовогмоделакаоњеговенајвећепредностинаводе:ве
ћупартиципацијуграђана,смањенутицајполитичкихпар
тијанаовајпроцес,повећанистепенсарадњеизмеђуоргана
локалнесамоуправеилокалногнационалногсавета,креира
њеиприлагођавањемањинскеполитикеускладусаприли
камаулокалнојзаједници,већудоступностправабројчано
мањиметничкимзаједницама.49 

Овајприступјестедобариможедонетивеликинапре
дакинтеграцији,ализањеговуреализацијупотребноједасе
уизвеснојмеридецентрализујеицеоапаратдржавнеупра
ве,усупротномоворешењенијеправедноинећебитини
успешно.Овајмоделнећебитиуспешануколикосенепове
ћајунадлежностии овлашћењалокалних самоуправа, а то
подразумевадецентрализацијуполитичкогсистема.Исами
ауториовогмоделанаглашавајудазањеговуприменутре
нутнонепостојениинституционалнепретпоставкениин
фраструктура.50 

ДржаваСрбијаморададонесеодлукукаквумањинску
политикужелидаводи,далићесезадовољитиодржавањем
statusaquo,илићепреузетиодговорностиостваритикорак
напред у процесу интеграције и креиратимањинску поли
тикукојаћебитирезултатдруштвеногконсензусамањине
ивећине.Топодразумеваодустајањеполитичкихпартијаод
свеопштеконтролеовогпроцесаиотварањепроцесапрема
грађанима,штосеможепостићијединодецентрализацијом
политичкогиуправногсистема.

49 Концептлокалнихмањинскихсамоуправаједетаљноописану:ГоранБашић,
МаријанаПајванчић,Одсегрегативнекаинтегративнојполитицимултукул
туралности,Центарзаистраживањеетницитета,Београд,2015,стр.131149.

50 Ибид.,стр.142.
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KsenijaMarkovic,AndrijanaJovanovic

NEWAPPROACHESTOTHEMINORITY
QUESTION:DECENTRALIZATION

ANDETHNICMINORITIES
THECASEOFSERBIA

Resume

Everysociety/countrywithresidingnationalminorities is
facedwith thedilemmahow these“special” social groupsare
incorporated in the wider community. Integration through the
processofdecentralization isoneway, since it strengthens the
democraticstructureofthesociety,protectsminoritiesandenco
uragescivilparticipation,creatingapositiveidentificationofthe
citizenswiththesociety.Theintegrationprocessinthisworkwill
beconsideredfromthepointofjustice,wheretheobjectiveofthe
integrationisachievingalegalequalitybetweennationalminori
tiesandthemajority,orthereductionofthesupremacyofthema
jority.Anessentialprerequisiteforsuccessfulpolicyofminority
integrationispreventionofconflictescalationbetweendifferent
ethnicgroups.Theintegrationprocessisbasedonrespectforthe
principles of tolerance and interaction. Integration policy sho
uldbringtogethertheinterestsofthemajorityandminority,and
createasenseofbelongingtoacommonsociety,andthusreduce
the risk of segregation of ethnic communities, especially those
thataregeographicallyconcentrated.Successfulminoritypolicy
mustbeinaccordancewiththeprinciplesofintegrationandde
centralization,andcannotbebasedonlyonpoliticalcalculations
betweenpoliticalleadersofmajorityandminority.Alsoinfluen
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ceofpoliticalleadersofnationalminoritiesonworkofNational
Councilsmustbereduced.Theassumptionisthattheinterestof
theminoritypartiesfortherealizationofinterestsovernational
councilsweakensiftheyareallowedtoexpresstheirinterestsin
politicallife,byopeningthepoliticalprocess.However,reducing
theinfluenceofpoliticalpartiescanbeachievedthroughdecen
tralizationofpoliticalprocess in total,and throughdecentrali
zationoflocalselfgovernmentandminoritygovernmentsNati
onalCouncils.Thismodelimpliestheelectionoflocalminority
selfgovernments,whichwouldallow fordirectparticipationof
citizensinexercisingtheirright,asaconditionforthedevelop
mentofdemocracy.Thedecentralizationprocess,asaprocess
andprincipleoforganizationanddistributionofpowersisclo
selylinkedtotheprincipleofdemocracyanddemocraticvalues,
andthemostmoderndemocracieshasadopteddecentralization
asacrucialorganizationalprinciple,especiallyinsuchcomplex
matters.Inadditiontoencouragingandimprovingtheefficiency
of the political and economic processes in the society and the
state,decentralizationhasapositiveandintensifyingeffectinall
localcommunities,theidentityofcitizensandtheiridentification
with thevalues, interestsandprocesses in the localcommunity
andthebroadercommunity,ontheotherside.Inshort,decentra
lizationstrengthensthedemocraticstructureofsociety,protects
minorities and fostering civil participation, creating a positive
identificationof thecitizenswith thesociety,andthesociety in
which it is implemented consistently showamuch higher level
ofstabilitycomparedtotheonewherethecentralgovernmentis
crucial,oralmosttheonlyinstanceofdecisionmaking.
Keywords:nationalminorities,integration,decentralization,mi

norityrights,minoritypolicyintheRepublicofSer
bia.

 Овајрадјепримљен5.јуна2015.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције28.августа2015.године.


	NI 2-2015 13-10-2015
	0-0-prva str-1
	0-0-sadr-1
	1-00
	1-01


