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Увод 

 

Анализе кретања, демографских и етничких структура становништва на просторима 

Балкана указују да постоје велике регионалне разлике, па је зато значајно сагледати како је 

дошло до пораста удела појединих етничких група, односно како се мењао однос учешћа 

појединих националности у укупном становништву Балкана. Миграциона компонента 

промена у укупном становништву, његовом демографском расту или опадању у етнички 

хетерогеним срединама, има на простору Балкана посебан значај, повезана са друштвеним, 

економским и политичким процесима.  

Репродуктивни модел становништва прихваћен од стране појединих етничких група 

утиче на њихово различито репродуктивно понашање, које резултира издиференцираним 

природним прираштајем. Истовремено, долази до етничке хомогенизације миграционих 

кретања. Резултат укупног природног и механичког кретања становништва јесу крупне 

разлике у демографском расту које условљавају знатне промене у етнографској карти 

Балкана. 

Присуство демографске експлозије, односно високе биолошке репродукције Албанаца 

на Косову и Метохии, која је релативно највећа у Европи и једна од највећих у савременом 

свету. То је биолошко - демографски чинилац који задњих деценија има одлучујући значај 

за бројчану доминацију алабанске над српско - црногорском популацијом. С друге стране,  

демографски развој српског становништва води ка широко распрострањеној биолошкој 

депопулацији, која је знатно раније захватила војвођанске Хрвате и Мађаре. Истраживање 

кретања, демографских и етничких структура становништва је актуелно јер су импликације 

етнодемографских трендова дубоке и далекосежне. 

Већина онога што научимо о мањинама није резултат нашег непосредног контакта са 

мањинским групама и појединцима него најчешће производ медијски посредоване слике 

мањина и њихових активности. Тако наша перцепција мањина, па онда и мишљење и став о 

њима увелико зависе од медија и њиховог извештавања, тј. од новинара на које се ослањамо, 

будући да немамо непосредан контакт са припадницима било које мањине. 

Медији су пресудно важни због посредничке улоге између оних који мањине 

представљају - или о њима говоре - и све нас који смо изложени утицају медија. 
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Социоекономски маргинализирана позиција мањина спречава директну комуникативну 

интеракцију између заједнице и одређене мањине. У таквим је условима медијски дискурс 

не само изузетно важан за међуетнички дијалог и комуникацију него се од медија, будући 

да су извор информација о мањинама за цело друштво, очекује и допринос ширем етно - 

политичком консензусу јавности о националним мањинама и међуетничкој стварности 

одређеног друштва.1 

Сва су савремена друштва плурална, што нужно подразумева постојање већине и 

мањине. Статус и положај етничких мањина један је од најчешће тематизованих већинско -

мањинских односа у друштвеним наукама, а ниво демократске политичке културе коју је 

нека политичка заједница достигла врло се често процењује и на основу односа према 

етничким - националним мањинама. Тако је један од најугледнијих теоретичара демократије 

20. века, амерички политиколог Роберт Дахл, истиче како је један од најважнијих 

критеријума за процену стања демократије у некој држави управо положај етничких 

мањина.2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Појам националних мањина 

 

                                                           
1 Hussain, M., 2000., Islam, Media and Minorities in Denmark, Current Sociology, (48) 4: 95 – 116, Sage., стр. 

102 
2 Дахл Р., 2000., О демокрацији, Политичка култура, Загреб. 
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Већина мултиетничких држава широм света сусреће се са различитим захтевима 

мањина (оправданим и неоправданим). Знатан део проблема се лакше решава ако се 

гарантују и остварују права и слободе припадника мањина. Посебна правна заштита се 

уводи с циљем да би етничке, језичке, верске, националне мањине могле уживати иста она 

права и слободе које имају и припадници већинског народа у некој датој држави. Од узрока 

због којих настају националне и/или етничке мањине може зависити и њихово поимање и 

класификовање, па и решавање или нерешавање њиховог положаја и заштите. 

Појам националне мањине може зависити и од поимања нације, па сходно томе и 

националне државе, а политичко поимање нације може бити и разлог за избегавање или 

неприхватање категорије национална мањина. Наиме, на дефинисање националне мањине 

утиче и то што ни термин нација није тумачен једнообразно. 

Појмом националне мањине бави се међународно јавно право. Наука међународног 

права бавила се историјом људских права па је на следећи начин забележила основне 

историјске чињенице у развоју ових права. Овај проблем је био и предмет проучавања 

филозофске науке, у енциклопедијском смислу речи, тако да је то данас и категорија дубоке 

новије историје, или са почецима у правном хуманизму, разрађен у ренесанси. Затим, преко 

природно-правне школе права налази место у општој еволуцији воље и знања хумане 

интелигенције. 

 Ова наука бележи као први правни акт Магну Карту из 1215. године, коју је 

енциклопедијска наука назвала Великом Повељом Слобода, као основ установљења кодекса 

људских права. Забележена је затим Америчка декларација о независности из 1776. године, 

као и Декларација човека и грађанина из 1789. године, као велики акт француске револуције, 

који настављају легислативу људских права. Та позитивно правна пракса имплементира се 

постепено у уставе свих националних држава, нарочито у XIX веку. Али све до данас, 

односно до после другог светског рата, нема ни једног међународног правног акта који 

потпуно регулише кодекс људских права.  3 

                                                           
3 Радуловић, Н.: Људска права и националне мањине у међународном јавном праву и заштита југословенске 

мањине у Албанији, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Цетињу 21., 22. и 23. јуна 

1990. године, стр. 150-157. 
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 Историја заштите мањина показује да се и у временима пре Првог светског рата, и 

кроз установу заштите мањина, пробија идеја заштите људских права као међународна 

обавеза и преко хуманитарне интервенције. Преседани верске заштите били су правна 

основа и облик у коме, за она времена, најзначајнија људска права добијају правну снагу у 

међународном правом поретку. У том смислу одредбе уговора произашлих са великих 

конгреса европског концепта сила, такође и других уговора као што су Хашка и Женевска 

конвенција, представљају уговорна обезбеђивања општих људских права. Овде треба 

поменути такође Кучук Кајнаџирски мир, којим је Русија постигла заштиту православног 

живља у оквирима Отоманске империје.  

У Декларацији права народа Русије, која је објављена 15. новембра 1917. године, на 

основу јунских и октобарских одлука Конгреса депутата о неотуђивом праву народа Русије 

на самоопредељење,  садржана су следећа основна начела: сувереност народа Русије, право 

народа Русије на самоопредељење све до отцепљења и стварања самосталне државе, 

укидање свих религиозних привилегија и ограничења, и што је од превасходне важности за 

нашу тему слободан развитак националних мањина и етничких група, које насељавају 

територију Русије. 

  Од историјског значаја је проглас: „Свим радним муслиманима Русије и Истока”, од 

3. децембра 1917. године, донешен као последица проглашења раскинутим и уништеним 

уговора царске власти, Савет народних комесара је против заузимања туђих земаља, каже 

се у овом прогласу,као и  да Цариград треба да остане у рукама муслимана, даље, да је уговор 

о подели Персије уништен и да ће чим се прекину војне операције, војска бити повучена, а 

Персијанцима ће бити обезбеђено право слободног опредељења своје судбине. Раскинут је 

уговор о подели Турске и одузимању Јерменије, чим се прекину војне операције Јерменима 

ће бити обезбеђено право слободног опредељења своје политичке судбине, гарантује се 

слобода веровања и обичаја, националних и културних интереса и укупног националног 

живота.” Све до краја Првог светског рата под мањином и заштитом мањина подразумевале 

су се, пре свега, верске мањине. Установа мањинске заштите појавила се у доба верских 

ратова, када је на међународном плану требало обезбедити бар минимални верску 

трпељивост. 4  

                                                           
4 Аврамов, С., Крећа, М.: Међународно јавно право, Београд, Савремена администрација, 2003, стр. 338. 
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Тек од тог времена се под мањином подразумевају мањине по раси, вери и језику. У 

много изразитијем виду мањинску заштиту срећемо у XIX веку, у доба снажних 

националних покрета и пораста тежњи подјармљених народа за стварањем својих 

националних држава.  Завршни акт Бечког конгреса 1815. гарантовао је пољском народу 

национална обележја и политичке установе на територијама подељеним између великих 

сила. Раправљано је такође о положају Јевреја у немачким државама. Међутим, јеврејско 

питање решено је касније, Париским уговором 1856. године. Турска је преузела обавезу да 

заштити хришћане у Турској на бази недискриминације у верском, расном и етничком 

погледу. На Берлинском конгресу 1878.  Србија, Румунија и Црна Гора обавезале су се да ће 

обезбедити верске слободе и равноправност грађана, без обзира на верску припадност. 

У погледу правног положаја мањина треба нагласити да у то доба мањине нису 

поседовале међународно-правни субјективитет, већ су били само објекти одређене, и то 

само делимичне заштите. Идеја о општој заштити мањина јавила се тек у току Првог 

светског рата као последица све снажније афирмације начела самоопредељења народа. 

Научна институција међународног права, као Институт за међународно право, формулисала 

је Декларацију о правима човека 12. октобра 1929. године. Пре тога Међународна 

дипломатска академија о људским правима у Резолуцији о људским правима од 8. новембра 

1928. године и овим интелектуалним радом унапређује људска права, пледирајући на 

доношење међународних аката. 

Током историјског развоја мањинске заштите избијали су као доминантни атрибути 

мањина, најпре верски, затим национални, а данас у УН прешло се на једно шире подручје, 

етнички атрибут (заједничко порекло, традиција, култура, језик) узима се као најзначајније 

обележје мањине.  

Друштво народа, по први пут, установљава један релативно целовит систем мањинске 

заштите, мада није поближе појмовно одредило нити дефинисало мањину. Негативна страна 

овог система била је у чињеници да он није обухватио све државе, него само неке од 

побеђених и новонасталих, односно проширених држава. Друштво народа изграђује 
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истовремено механизам за испитивање повреда мањинских права. Историјски посматрано, 

био је то највиши домет који је постигнут на плану мањинске заштите.5   

 Теорија међународног права није јединствена у оцени правног положаја мањина у 

том периоду. Једни су им признавали субјективитет, други су их описивали само као објект 

заштите. Њихов правни положај био је sui generis (лат. своје врсте/рода, нешто што је 

јединствено по својим карактеристикама). 

 Директна међународноправна последица, уговора познатих под именом Версајски 

мировни уговори, уговора-закона како их назива наука међународног права, јесте увођење 

права мањина и то као последице непримене права на самоопредељење у тоталу. Због тога 

је и створен, дакле, институт заштите права мањина. Последица овог начина у одбијању 

права на самоопредјељење, јесте чињеница да у 14 мањинских држава живи 23.127.000 

становника мањинских националности и етничких група, што значи да националне државе, 

створене и разграничене Версајским мировним уговорима, нису доследно формиране на 

етничком принципу и да су због тога у овим мировним уговорима формулисане одредбе о 

заштити националних мањина и о њиховим правима. 6  

 Систем мањинске заштите, установљен после Првог светског рата, поред својих 

позитивних страна имао је низ недостатака. Обавезе у односу на мањине наметнуте су само 

малим земљама. Сем тога, тежиште система пребачено је на права мањина, а дужности 

мањина остале су ван правног регулисања. Поједине земље незадовољне Версајским 

системом у целини, нарочито Немачка, Италија и Мађарска, злоупотребљавале су систем 

међународне контроле и права која су дата мањинама, те су преко припадника својих 

мањина у појединим земљама развијале непријатељске делатности и изазивале унутрашњи 

раздор. Коначно, мањински проблем искористиле су и као један од повода за агресију. 

Припадност једној мањини могуће је ценити на основу субјективних елемената, тј. 

изјаве односног лица о припадности одређеној мањини или на основу објективних 

елемената, тј. постојања одређених чињеница које објективно условљавају припадност 

                                                           
5 Аврамов, С., Крећа, М.: Међународно јавно право, Београд, Савремена администрација, 2003, стр. 339-341. 
6 Булајић, М.: Право на самоопредељење у Друштву народа и Уједињеним нацијама (1917-1962), Београд,  

1963, стр. 21-35. 
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једног лица одређеној мањинској групацији, као што је, на пример, припадност одређеној 

верској организацији.  

 Под мањином се подразумевају групе појединаца, држављана дате државе, која се од 

бројно преовлађујуће групе држављана разликује по свом етничком пореклу, језику, 

националној или верској припадности. 7Често се поједина обележја мањина јављају скупно, 

нпр. може се поклопити расно, верско и језичко са националним. Али, могуће је да се унутар 

националне заједнице издвајају групе које сједињује само заједнички језик, вера или 

етничко порекло, а желе да задрже те особине. 

 Међу бројним покушајима дефинисања појма националне мањине остала је 

најзапаженија дефиниција Франћеска Капотортија. Мањина, према мишљењу овог аутора, 

обухвата „групу бројчано мању од осталог становништва државе, а чији чланови 

(држављани те државе) имају етничке, верске или језичке карактеристике другачије од 

остатка становништва и исказују, макар и имплицитно, осећај солидарности који је усмерен 

на очување своје културе, језика, традиције или вере.” 8  

 Капотортијева дефиниција обухвата објективни и субјективни елемент у појму 

националне мањине. Објективни елемент јесте да је национална мањина група становника 

држављана односно државе која је бројчано мања од остатка становништва те државе, која 

је у недоминантном (невладајућем) положају, а чији чланови имају етничке, верске или 

језичке карактеристике, различите од осталог становништва. Субјективни елемент 

Капотортијеве дефиниције произлази из објективног и своди се на изражавање осећања 

солидарности чланова групе, макар и имплицитне (прећутне), које је усмерено ка очувању 

њихове културе, традиције вере или језика. 

 Сасвим неочекивано, дефиниција националне мањине дата је и у једном 

међународноправном акту (Предлогу додатног протокола уз Конвенцију о заштити људских 

права и основних слобода који се односе на лица која припадају националним мањинама од 

1993. године). Та дефиниција гласи: „Национална мањина означава групу лица у једној 

држави која: а) пребивају на територији те државе и њени су држављани; 

                                                           
7 Аврамов, С., Крећа, М.: Међународно јавно право, Београд, Савремена администрација, 2003, стр.337. 
8 Марковић, Р.: Уставно право, Београд, ИП Јустинијан, Београд, 2004, стр. 603. 
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 б) одржавају са том државом солидне и дуготрајне везе; ц) показују специфичне 

етничке, културне, верске и језичке карактеристике; д) заступљена су у довољном броју, при 

чему су још увек малобројнија од осталог становништва те државе или једне области те 

државе; е) подстицана су жељом да заједно очувају оно што чини њихов заједнички 

идентитет, посебно њихову културу, традиције, веру или језик.”  9 

 Из ових дефиниција се може закључити да је национална мањина део становништва 

државе, који се од већинског становништва разликује према обележјима својственим за 

нацију - према језику, култури, вери, обичајима и слично. Параметар за рачунање мањине 

увек је укупно становништво у држави, а не на једном делу државне територије, па и кад је 

тај део правно или фактички оформљен као посебна територијална јединица.  

 За појам националне мањине битно је да се њиме обухвата само аутохотно 

становништво које је настало у току историје односне државе, а не економски емигранти, 

као ни избеглице ни азиланти, за које се сматра да имају привремено пребивалиште у 

односној држави. Странци, досељеници и избеглице потпадају под режим који утврђује 

држава за сваку од ових категорија. Припадници мањинске групе морају бити држављани 

државе у којој живе. Суштина заштите припадника националних мањина јесте 

недискриминација, једнакост са осталим грађанима односне државе, али уз то и додатна 

права и мере којима се обезбеђује њихов национални, верски, културни и језички идентитет. 

Према томе, припадницима националне мањине обезбеђују се, поред универзалних људских 

права, и посебна права, чија је сврха очување њиховог националног идентитетаи 

самобитности.  10 

Прву врсту права уживају сви грађани односне државе, а другу само они међу њима 

који су припадници националне мањине. Прва права су општа, друга су посебна, а суштина 

им је у томе што служе одржавању и развоју дате скупине грађана као посебне националне 

скупине. Суштина мањинске заштите јесте у посебним правима, а не у правима на посебну 

територију. Не постоји међународни инструмент који гарантује мањинама право на 

политичку или територијалну аутономију. Отуда мањинама, као колективитету, није 

признато право на самоопредељење до отцепљења. Самоопредељење које је учвршћено у 

                                                           
9 Марковић, Р.: Уставно право, Београд, ИП Јустинијан, Београд, 2004, стр. 605. 
10 Марковић, Р.: Уставно право, Београд, ИП Јустинијан, Београд, 2004, стр. 605. 
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пактовима о правима човека има индивидуални карактер, а не колективни. Оно подразумева 

слободно опредељење у верском, националном, идеолошком и језичком смислу сваког 

човека, па и припадника мањине. 

 Новија пракса узима субјективне елементе као основу за оцену припадности 

мањинској групи, али их доупњава објективним елементима. Практични разлози налажу 

овакав приступ - у савременим условима постоји мноштво различитих мањинских група. 

Припадност једној националној мањини не мора, у сваком случају, произићи посредством 

предака или припадности породици, него исто тако може бити резултат васпитања, односно 

ствар субјективног оцећања. Са друге стране, само субјективни елементи могу бити 

злоупотребљени. Отуда једино комбинација ових двају елемената пружа солидан основ за 

оцену припадности једној мањини. 

 Две су скупине држављана једне државе које су према националним или етничким 

обележјима бројчане мањине у односу према већинском становништву. То су националне и 

етничке мањине (групе). У основи ова подела се изводи у зависности од тога да ли су 

чланови мањине део нације или етничке скупине која се још није формирала као нација. 

Међутим, државноправна мерила за поделу ове две врсте држављана једне државе који чине 

бројчану мањину је другачија. 

 Са државног становиша, под националном мањином се подразумева део припадника 

једне нације која има формирану матичну државу, а која живи на територији државе коју је 

формирала друга нација, чија је то матична држава. Националне мањине су делови нације 

која има своју националну државу, али који живе у државама других нација. Ти делови су 

мањи од целине, односно од нације којој припадају, а која је формирала своју националну 

државу. 

 Под етничком групом подразумева се део нације који нема формирану државу, а при 

том поседује свест о етничком пореклу, култури, језику, традицији, историји, вероисповести 

и обичајима. Другим речима, питање националне мањине је питање етничке супстанце, а не 

питање броја, јер би се тада могао догодити апсурд да матични народ у једној држави на 

деловима њене територије, на којој већину становништва чине припадници националне 

мањине, има у матичној држави третман националне мањине. 
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 Посебности које мањину чине таквом изражавају се у националној или етничкој 

области, па се отуда и мањинска права која се јамче припадницима националних мањина 

везују за чиниоце и гаранције којима се исказује национални идентитет и одржава 

национално биће. Те посебности, као и сваке посебности, су то у односу на нешто што је 

опште или што је већина, у овом случају то је матични народ. Битан елемент појма 

националне мањине јесте и хтење (воља) припадника мањине да своје посебности изрази. 

 У СФРЈ је израз национална мањина сматран политички некоректним и 

омаловажавајућим, те се уместо тога користио израз народност. Тако су уместо пара појмова 

нација/национална мањина употребљавани народ/народност. У оваквој номенклатури није 

постојао простор за појам етничка група у смислу етничке заједнице која нема своју матичну 

државу, мада су неки, на пример Русини признавани као народност. 

Остале социјалистичке земље нису имале јединствен однос према овом питању упркос 

идеолошком постулату социјализма да је нација капиталистички изум те да се сматра 

непотребним и штетним наслеђем из прошлих времена. На пример, у Румунији је коришћен 

заједнички назив мањинци за припаднике националних мањина, а због наслеђених 

историјских проблема са Мађарском сви мањинци су третирани незадовољавајуће, према 

данашњим стандардима. 

Припадници националних мањина и етничких група у Србији имају иста права и 

слободе као и припадници већинског српског народа. Уставно - правно и фактички, грађани 

су једнаки у правима и дужностима и имају једнаку заштиту пред државним и другим 

органима без обзира на националну, верску, политичку или било коју другу припадност, 

односно лично својство. 

  Поред индивидуалних права и слобода које уживају сви грађани Републике Србије, 

припадници националних мањина имају и међународно призната колективна права.Та 

права, која гарантује држава, обезбеђују очување њиховог националног идентитета и у 

Србији се она у пуној мери остварују. Положај грађана припадника националних мањина 

уређен је Уставом Србије и Законом о заштити права и слобода националних мањина (2002), 

као и другим законима и прописима. Србија је потписница Оквирне конвенције за заштиту 

националних мањина и Европске повеље о регионалним или мањинским језицима које је 

ратификовала 2002. односно 2006. године.  
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Уставом и законима јемче се и штите индивидуална и колективна права припадника 

националних мањина, а посебно право на културну аутономију које подразумева области 

образовања, службене употребе језика, информисања и културе. Ради остваривања права на 

културну аутономију припадници националних мањина бирају своје самоуправе – 

националне савете.  

До почетка 2009. године националне савете су изабрали: Бошњаци, Бугари, Буњевци, 

Власи, Грци, Египћани, Македонци, Мађари, Немци, Хрвати, Румуни, Русини, Роми, 

Словаци и Украјинци. У области права националних мањина Заштитник грађана се бави 

унапређењем права националних мањина и у складу са Законом утврђеним овлашћењима, 

надзире рад органа управе и других надлежних органа у вези са остваривањем 

индивидуалних и колективних права мањина. 

 

2. Демографска слика Србије 

 

Према схватању Ентонија Д. Смита, најважнијег представника етносимболизма, 

нација је, исто као и национални идентитет, сложени конструкт који чини више компоненти: 

етничке, територијалне, правне, политичке, културне и економске. Нација се, дакле, може 

дефинисати као именована људска популација са заједничком историјском територијом, 

заједничким митовима и историјским сећањима, заједничком масовном, јавном културом, 

заједничком економијом и заједничким законским правима и дужностима свих 

припадника.11  

Под национализмом Смит подразумева идеолошки покрет у чијем је средишту 

интересовања нација, а порекло нације је етничко. Етничка група је тип културног 

колективитета, тип који ставља нагласак на улогу митова о лози и историјских сећања, и 

                                                           
11 Смит, Антони Д. 1998. Национални идентитет, Београд: Библиотека XX век, стр. 30. 
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који се препознаје по једној или више културних разлика, рецимо по вери, обичајима, језику 

или институцијама.12 

У Србији је у првим објављеним резултатима из пописа 1991. број националности 

смањен са 28 (у 1981.) на 18. Али треба напоменути да су уведене две нове националности - 

Шокци и Буњевци. Међутим, у коначним резултатима број националности је повећан на 25. 

13 

Иако је у методолошким објашњењима за попис 1991. године, Савезни завод за 

статистику бивше Југославије одредио да се одговор Југославен по први пут сврстава у 

категорију национално опредељених, с тим да је дато само објашњење да ће се у редоследу 

класификације Југославени наћи иза народа, а испред народности (националних мањина), и 

то без икакве ближе одреднице што се поразумева под тим појмом14, само су републике 

Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора то прихватиле. Међутим Југославени још увек 

нису имали равноправно место у групи југославенских народа, јер су се нашли на 

последњем месту иза шест народа поређаних абецедним редом. 

Према попису становништва из 2002, у Србији (без Косова) од 7.498.001 грађана Срби 

чине близу 83 % укупног ставновништва (82,86 %). Преостало становништво чине 

припадници мањинских група – Мађари (3,91 %), Бошњаци (1,82 %), Роми (1,44 %), 

Југословени (1,08 %) Хрвати (0,94 %), Црногорци (0,92 %), Албанци (0,82 %), Словаци (0,79 

%), Власи (0,53 %), Румуни (0,46 %), Македонци (0,35 %), Бугари (0,27 %), те остале 

бројчано мале мањине, регионално изјашњени и неопредељени.  

Попис из 2002. бележи 21 националну мањину у Србији односно нешто преко милион 

становника у укупној популацији припада мањинским заједницама. Треба напоменути да 

територијална дисперзија националних мањина није једнака. У централној Србији сваки 

десети, а у Војводини сваки трећи становник је припадник неке од мањинских заједница.  

                                                           
12  Смит, Антони Д. 1998. Национални идентитет, Београд: Библиотека XX век, стр. 39. 

13 Попис '91. Становништво. Књига 3. Национална припадност - детаљна класификација. Савезна 

Република Југославија - Савезни завод за статистику, Београд, 1993. 
14 Радовановић,, С. (1995). Етничка структура и матерњи језик становништва, Становништво и 

домацинства СР Југославије према попису 1991. године. Становништво, 47 (Београд: Савезни завод за 

статистику и Центар за демографска истраживања Института друштвених наука)., стр. 189 
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Етничка дисперзија такође није једнака - на југу Србије сконцентрисани су Албанци, 

на југоистоку Србије уз границу са Бугарском у две општине претежно живе Бугари, 

Бошњаци су већином настањени у регији Санџак на југозападу Србије, а Власи у источном 

делу Србије. У Војводини је сконцентрисана већина Мађара, Хрвата, Словака, Југословена, 

Румуна, Буњеваца и Русина. Једино ромска популација у значајнијем броју живи на читавој 

територији Србије. Приметан је тренд демографског опадања мањинске популације. 

Нпр.број припадника румунске етничке групе се између два пописа 1991. и 2002. смањио за 

приближно ¼  (са 38000 на 30000). На делу је убрзана,  додуше, ненасилна асимилација, која 

привлачи малу пажњу јавности. 

Промене у броју становника Србије (без података за АП Косово и Метохију) у првој 

деценији 21. века, под великим су утицајем турбулентних дешавања током 1990-их. Рат на 

просторима бивше СФРЈ и његове последице, пре свега у виду великог броја избеглица и 

интерно расељених лица (ИРЛ) знатно су ублажиле депопулационе тенденције и замаглиле 

слику реалног емиграционог таласа становништва из Србије у последњих 20 година. 

Приликом поређења података последња два пописа мора се водити рачуна да није 

примењен исти концепт укупног становништва, али и да су Албанци с југа Србије 

бојкотовали Попис 2011.15 

У недостатку званичних пописних података који би могли бити искоришћени за 

методолошки коректно израчунавање популационог раста, као и званичних процена броја 

становника који је бојкотовао Попис 2011, урађена су прерачунавања аутора на основу којих 

је нето емиграција у међупописном периоду 2002 - 2011. процењена на 65 000, а смањење 

укупног становништва на 363 000 (што је за око 50 000 више од званичних података). 

Негативан природни прираштај је износио 297 000. 

Смањење становништва је знатно веће на југу него на северу земље. Резултати 

последња два пописа, на нивоу статистичких целина, показују да Србија - југ чак шест пута 

интензивније губи становништво од Србије - север. Приметне су и значајне разлике по 

регионима. Једини регион који у међупописном периоду није смањио број становника јесте 

                                                           
15 Пенев, Г., И. Маринковић (2012). Први резултати пописа становништва 2011. и њихова упоредивост 

с подацима претходна два пописа, Демографија, Књига IX, стр. 45-67. 
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Београдски (повећање од око 50 000). Сви остали су имали депопулацију, с тим да је она 

била најмања у Војводини (око 100 000), а највећа у региону Јужне и Источне Србије (око 

180 000). Регион Шумадије и Западне Србије (смањење око 150 000), односно области које 

га чине, се значајно међусобно разликују у степену депопулације. 

Умерено смањење броја становника има Шумадијска област (мање од 5%), док су 

Колубарска и Мачванска област за десетину умањиле популацију. Такође се у овом региону 

налази и једна од три области у Србији које су имале повећање броја становника – Рашка 

област је за око 4 000 бројнија. У Војводини је још израженија популациона 

дисхармоничност међу областима. Популациони раст је имала једино Јужнобачка област 

чије се становништво увећало у периоду 2002-2011. године. 

Релативно највећи пад броја становника имале су области у оквиру региона Јужне и 

Источне Србије (Топличка, Борска, Зајечарска и Пиротска област, смањење 10-15%). На 

општинском нивоу, релативно посматрано, највећи пад броја становника има Црна Трава 

(35%), Бабушница (22%) и Мајданпек (21%), док су повећање преко 10% имали Нови Пазар 

(15%), Нови Сад (14%), београдске општине Звездара и Сурчин (по 13%) и нишка Пантелеј 

(12%). Апсолутно највеће повећање броја становника је у општинама Нови Сад (38 хиљада) 

и Звездара (17 хиљада), док је највеће смањење у Лесковцу (14 хиљада) и Сомбору (11 

хиљада). Од 4721 насеља, више становника има свега 372, исто 17, мање чак 4216, док је без 

становника 13 насеља, а у 103 је био присутан масовни бојкот. 

Етничка структура није се битније променила у последњем међупописном периоду. 

Срби доминирају са уделом од 83,3% упркос чињеници да су за 225 хиљада смањили 

апсолутан број (релативно повећање од 0,4 процентна поена). После њих најбројнији су 

Мађари чији је удео 3,5% (претходно су имали 3,9%, док је апсолутно смањење износило 39 

хиљада). Потом следе етничке групе које нису имале депопулацију у међупописном периоду 

2002 - 2011. : Бошњаци и Муслимани који заједно имају удео 2,3 % (11 хиљада их је више 

него пописом 2002.) и Роми са 2,1% (њих је за 39 хиљада више).  

Треба поменути да су у периоду 2002-2011. Муслимани имали виши релативни пораст 

броја становника од Бошњака (14% наспрам 7%). Од осталих група издвајају се Албанци 

који су бојкотовали попис 2011. (2002. их је било 0,8). Све остале етничке групе су испод 

једног процента укупног становништва. Значајно је нагласити и велики број неизјашњених 
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од 2,2% односно чак 160 хиљада (50% више него 2002). У последњих 20 година тренд је 

повећавања броја оних који не желе да се изјасне о својој етничкој припадности. 

Ако се саберу пописни подаци о броју: неизјашњених, Југословена, лица која су се 

изјаснила за регионалну припадност и непознато, долази да за готово 300 000 лица, или 4% 

укупног становништва, пописом није утврђена етничка припадност. Просторно етничка 

структура се најбоље може сагледати на насељском нивоу. Срби имају апсолутну већину у 

86,6% (4090) насеља. У чак 72,6% насеља удео Срба је преко 90% (у 16% је удео 100%). 

Већинско су становништво у 87,8% насеља.  

Код Мађара, апсолутна већина је у 64  насеља (1,3%), док је већинско становништво у 

75 насеља. Потом су Бошњаци и Муслимани са апсолутном већином у 127 насеља (2,7%) и 

укупно су већинско становништво у 205 насеља (4,3%). Роми, иако су четврта најбројнија 

етничка група, због велике територијалне дисперзивности и веће концентрације унутар 

великих градова, имају већинско становништво у свега 7 насеља (апсолутна су већина у 6). 

Од осталих група треба издвојити Бугаре који упркос малом уделу у укупном становништву 

(0,3%) чине већинско становништво у 79 насеља (1,7%). 
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Етничка структура (већинско становништво по насељима) Србије 2011. 16 

 

2.1. Етничка слика Србије према пописима из 2002. и 2011. године 

Националне мањине и разлике међу њима јасно показују да питање интегрисаности 

неке етничке заједнице у друштво - државу није само ствар њеног уставно-правног 

положаја. То је и питање културне, верске, језичке, демографске и друге блискости двеју 

заједница. То је, дакле, питање које у свом основу има већ механички аспект интегрисаности. 

Тек на тој основи може да израста процес органске интеграције, који би могао дати 

функционално квалитетније друштво. Права и одговорности мањинских заједница и 

њихових чланова према друштву – држави морају бити у сразмери и усклађени. Сваки 

                                                           
16 Извор: РЗС, 2012. 
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захтев за добијање специјалних права у односу на целину друштва мора бити праћен 

појачаном одговорношћу за ту исту целину. 17 

У Србији код појединих националности, које су раније и поред својих етничких и 

културних особености у значајној мери се изјашњавали као припадници неке друге нације, 

дошло је до јачања етничког и конфесионалног ревитализма из бројних разлога као што су: 

асимилација, мешовити бракови, незаинтересованост за ово питање, сопствени 

конзерватизам, заједничка идеја југословенства и др. 18 

У нашој земљи дошло је до значајних промена када је реч о структури становништва 

на основу националне и етничке припадности. „Данашња Србија, посматрана без Косова и 

Метохије, свакако да не спада у ред држава са израженом етничком хетерогеношћу, па и 

подељеношћу. У становништву земље удео народних мањина је знатно мањи од многих 

држава Источне Европе. Тако, народне мањине чине између 20% и 30% становништва у 

односу на укупно становништво као што су : Грузија, Македонија, Туркменистан, Украјина, 

Узбекистан и Белорусија, Естонија и Молдавија које имају 30–40%, 40–50% имају Киргизија 

и Летонија, у Казахстану и БиХ заправо и нема већинског народа.19 

Једно од најзначајнијих обележја националних мањина јесте концентрација на истом 

подручју а посебно у пограничним деловима земље. На подручју Србије живе разне 

националне мањине, што је једно од значајних обележја. Примера ради, у Централној Србији 

већинска нација су Срби и учествују са 89,5% укупног становништва а све остале 

националне мањине учествују са 10,5%. Од националних мањина Бошњаци/ Муслимани 

обухватају 2,8% или 151.500, Албанци 1,1%, односно 60.000, Роми 1,4% или 79.100, Бугари 

                                                           
17 Антонић, Слободан (2008). Нација и интеграција: случај Србије. у: Нација и модерно друштво. 

Социолошки годишњак, Социолошко друштво Републике Српске, бр. 3, стр. 59–72., стр. 67–68. 

18 Радушки, Нада (2008). Савремена Србија – Национална хомогенизација становништва. Нација и 

модерно друштво. Социолошки годишњак, Социолошко друштво Републике Српске, бр. 3, стр. 261–274., стр. 

266–267. 

 
19 Брунер, 1994: 10–11, преузето из Антонић, Слободан (2008). Нација и интеграција: случај Србије. у: 

Нација и модерно друштво. Социолошки годишњак, Социолошко друштво Републике Српске, бр. 3, стр. 59–

72., стр. 64. 
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0,3%, односно 14.100, Хрвати 0,3% или 14.100 и друге националне мањине које незнатно 

учествују у укупном становништву.  

У Централној Србији мањинско питање је веома значајно тим пре што су националне 

мањине просторно размештене и концентрисане у пограничним деловима земље Бошњаци/ 

Муслимани, Албанци и Бугари. Насупрот Централној Србији, национални састав 

становништва Аутономне Покрајине Војводине има другачија обележја због тога што на 

територији покрајине живе бројне националности. Посебну улогу имале су миграцијске 

тенденције где су на подручју Војводине присутна померања становништва, пре свега 

досељавања и исељавања, што је утицало на демографски развој и сложеност националних 

заједница и промене. 

На подручју Војводине, Срби као већински народ учествују са 65,05% а националне 

мањине обухватају 34,95% у односу на укупно становништво Војводине. Тако, Мађари у 

укупном становништву Војводине учествују са 14,3%  или  290 200, Словаци чине 2,8% или 

56 500, Југословени 2,5%, односно 49 900, Црногорци 1,7% или 35 500, Румуни 1,5% или 30 

400, Роми 1,4%, односно 29 100, Буњевци 1,0%, односно 19 800, Македонци 0,6% или 11 

785, Русини 0,8% или 15 626 а остале мањине учествују са мање од 0,5% у односу на укупно 

становништво Војводине. 

У периоду 1991–2002. године забележене су значајне промене у демографским 

тенденцијама становништва у Србији. Раст становништва бележе припадници већинске 

националности, Срби, са 80% на 82,3%, односно повећање за 170 000 које је настало услед 

досељавања великог броја избеглица са простора некадашње СФРЈ. Националне мањине су 

у назначеном периоду забележиле пораст, Роми са 1,2% на 1,4%, што је повећање за 18.000, 

где су настале промене приликом изјашњавања о националности а што је имало утицај на 

популациону динамику.  

Повећање Влаха са 0,2% на 0,5%, или повећање са 15 400 на 40 100, што је двоструко 

повећање броја и удела између два пописа становништва, који се не могу објаснити 

демографским чиниоцима. Пораст њихове бројности резултат је искључиво националне 

припадности. Све остале националне мањине услед низа разлога, као што су: политичке 

околности, страх, револт и др., утицале су на промене националне припадности, што је 
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имало за последицу промене у популационом кретању и опадање њиховог броја и удела у 

укупном становништву те су забележиле пад. 

У Централној Србији и поред миграција и досељавања великог броја избеглица, пре 

свега Срба, дошло је до апсолутног смањења становништва услед негативног природног 

прираштаја. Када је реч о нациналним мањинама, код Рома је забележен пораст са 1,2% на 

1,5%, због високог природног прираштаја, и Влаха са 0,3% на 0,7%, услед промене 

националне припадности приликом изјашњавања. Бошњаци/ Муслимани и Албанци имали 

су негативну стопу раста становништва и смањење удела са 3,1% на 2,5%, односно са 1,3% 

на 1,1%, што указује на процес емиграција ових националних мањина. 

На подручју Војводине у назначеном периоду због миграционих тенденција, пре свега 

досељавања становништва, забележен је већи број становништва за око 66 000. Долазак 

већег броја избеглица српске националности променио је етничку слику Војводине и 

повећање удела Срба у укупном становништву са 57% на 66,1%. Од националних мањина 

до повећања дошло је код Рома са 1,2% на 1,4% услед високог прираштаја и већег броја лица 

која су се изјаснила за ромску националност. Остале националне мањине на подручју 

Војводине бележе пад: Мађари са 16,9% на 14,3%, што је смањење за 43 000, Словаци са 

3,2% на 2,8%, односно са 62.200 на 56 600, Хрвати са 3,7% на 2,8% или са 72 400 на 56 500. 

На основу негативног природног прираштаја већина националности бележи пад осим 

Бошњака/ Муслимана, Албанаца и Рома. 

Према резултатима Пописа становништва који је спроведен у пролеће 2002. године у 

Србији без Косова живи 13,47% становништва које припада националним мањинама, што је 

сврстава међу земље са наглашено хомогеном структуром становништва. Поред 82,86% 

лица која су се изјаснила да припадају српском становништву, 2,03% становништва које се 

није национално определило или се изјаснило за регионалну припадност, у Србији живе 

бројне националне мањине, међу којима су најбројнији Мађари са 293 299 припадника 

(3,91%), Бошњаци са 136 087 (1,81%) и Роми са 108 193 (1,44%) лица. 
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Етничка 

припадност 

Србија % Централна 

Србија 

% Војводина % 

УКУПНО 7.498.001  5.466.009  2.031992  

Срби 6.212.838 82,86 4.891.031 89,48 1.321807 65,05 

Црногорци 69.049 0,92 3.3536 0,61 35.513 1,75 

Југословени 80.721 1,08 30.840 0,56 49.881 2,45 

Албанци 61.647 0,82 59.952 1,10 1.695 0,08 

Бошњаци 136.087 1,81 135.670 2,48 417 0,02 

Бугари 20.497 0,27 18.839 0,34 1.658 0,08 

Буњевци 20.021 0,27 246 0,00 19.766 0,97 

Власи 40.054 0,53 39.953 0,73 101 0,00 

Горанци 4.581 0,06 3.975 0,07 606 0,03 

Мађари 293.299 3,91 3.093 0,06 290.207 14,28 

Македонци 25.847 0,34 14.062 0,26 11.785 0,58 

Муслимани 19.503 0,26 15.869 0,29 3.634 0,18 

Немци 3.901 0,05 747 0,01 3.154 0,16 

Роми 108.193 1,44 79.136 1,45 29.057 1,43 

Румуни 34.576 0,46 4.157 0,08 30.419 1,50 

Руси 2.588 0,03 1.648 0,03 940 0,05 
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Русини 15.905 0,21 279 0,01 15.626 0,77 

Словаци 59.021 0,79 2.384 0,04 56.637 2,79 

Словенци  5.104 0,07 3.099 0,06 2.005 0,10 

Украјинци  5.354 0,07 719 0,01 4.635 0,23 

Хрвати  70.602 0,94 14.056 0,26 56.546 2,78 

Чеси  2.211 0,03 563 0,01 1.648 0,08 

Остали 11.711 0,16 6.400 0,12 5.311 0,26 

Неопредељени 107.732 1,44 52.716 0,96 55.016 2,71 

Регионална 

припадност 

11.485 0,15 1.331 0,02 10.154 0,50 

Непознато  75.483 1,01 51.709 0,95 23.774 1,17 

 

Етничка припадност становништва 2002.20 

 

У књизи 4 пописа за 2011. годину су исказани и подаци за 21 етничку заједницу, чија 

се бројност на простору Републике Србије креће изнад две хиљаде припадника. Према 

последњем попису у Србији (без Косова и Метохије) регистровано је укупно 7,2 милиона 

становника и у односу на претходни попис (2002) број становника смањен је за 311,1 хиљада 

услед негативног природног прираштаја, емиграција, као и непотпуног обухвата 

становништва, односно бојкота албанске националне мањине у три општине на југу Србије. 

                                                           
20  Саопштење бр. 295, Републички завод за статистику, Београд, 2003. 
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Срби као већински народ броје 6,0 милиона (83,3 одсто ), затим следе Мађари (253,9 

хиљада или 3,5 одсто ), Роми (147,6 хиљада или 2,1 одсто ) и Бошњаци (145,3 хиљада или 

2,0 одсто ), док остале националности партиципирају са испод 1 одсто , као што су Хрвати 

(57,9 хиљада или 0,8 одсто ), Словаци (52,8 хиљада или 0,7 одсто ), Црногорци (38,5 хиљада 

или 0,5 одсто ), Власи (35,3 хиљада или 0,5 одсто ) и други. У "остале националности" 

сврстане су етничке заједнице са мање од две хиљаде припадника (Египћани, Ашкалије, 

Чеси, Јевреји и др.) којих има укупно 17, 6 хиљада (0,2 одсто ). 

Број лица која су искористила своје Уставом загарантовано право и нису желела да се 

национално декларишу износи 160,3 хиљада (2,2 одсто ), а 30,7 хиљада или 0,4 одсто се 

изјаснио у смислу регионалне припадности (на пример, Војвођанин, Шумадинац, Ваљевац, 

Београђанин и слично) 

У последњем међупописном раздобљу (2002 - 2011) дошло је до апсолутног смањења 

броја припадника већинске националности (са 6,2 на 6,0 милиона, или за 3,6 одсто ) услед 

негативног природног прираштаја који је последица већег морталитета од наталитета због 

старе старосне структуре (просечна старост Срба износи 42,6 година), док је пораст њиховог 

удела (са 82,9 одсто на 83,3 одсто ) последица ниже стопе стопе раста код осталих 

националности. 

У протеклом периоду за готово све националности карактеристични неповољни 

трендови опадања њиховог броја и удела у укупној популацији Србије, изузев код Рома, 

Бошњака, Муслимана и неких бројчано мањих етничких скупина (Горанци, Немци, Руси) 

које су забележиле повећање. 

Роми су имали пораст за преко једне трећине (индекс раста 136,4) захваљујући 

високим стопама наталитета, а ниским стопама морталитета због младе старосне структуре 

(просечна старост је 28,3 године), сталне промене етничке припадности приликом 

изјашњавања, мимикријске реакције Рома због често присутне дискриминације према њима. 

Бошњаци су имали повећање бројности (са 136,1 хиљада на 145,3 хиљада или са 1,8 

одсто на 2,0 одсто ) што је резултат ниског морталитета јер су млада популација (просечна 

старост износи 33,5 година) и релативно високих стопа наталитета. У протеклом периоду 

демографска динамика и стабилност при националном опредељивању била је слична и код 
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Муслимана, па бележе апсолутни пораст за 2,8 хиљада (са 19,5 хиљада на 22,3 хиљада), док 

је удео остао готово непромењен (0,3 одсто ). 

Југословени бележе највеће смањење. Њихов број се смањио за преко три пута (са 80,7 

хиљада на 23,3 хиљада или са 1,1 одсто на 0,3 одсто ), при чему су и у претходном 

међупописном раздобљу имали велико смањење(за чак 70 одсто ). 

После Југословена највеће смањење бројности имају Црногораци првенствено услед 

промене етничке припадности, па је њихов број и удео готово преполовљен (са 69,0 хиљада 

на 38,5 хиљада или са 0,9 одсто на 0,5 одсто , индекс раста само 55,8). 

Хрвати су у периоду 2002-2011, имали смањење бројности за 18 одсто услед 

негативног прираштаја, интензивног процеса демографског старења (просечна старост 

износи 51 годину), као и негативног миграционог салда, па је њихов број и удео опао (са 

70,6 хиљада на 57,9 хиљада односно са 0,9 одсто на 0,8 одсто ). 

Популациона динамика Словака је стабилна са благим трендом опадања (са 59,0 

хиљада на 52,8 хиљада и удела са 0,8 одсто на 0,7 одсто ) услед одмаклог процеса старења 

становништва (просечна старост је 44,3 године) и негативног природног прираштаја, као 

основне одлике демографског развоја. 

Мађари, бројчано највећа национална мањина у Србији, бележе апсолутно смањење за 

39, 4 хиљада или 13,4 одсто (са 293,3 хиљада на 253,9 хиљада), као и удела (са 3,9 одсто на 

3,5 одсто ). Разлози су висок морталитет, низак наталитет и последично негативни 

прираштај, као и исељавање и старење становништва (просечна старост износи 45 година). 

Број припадника бугарске националне мањине се, такође, у претходном раздобљу 

непрестано смањивао (са 20,5 хиљада на 18,5 хиљада, док је удео остао непромењен) што се 

може објаснити негативни прираштајем, интензивним старењем (просечна старост износи 

чак преко 50 година), падом наталитета, етничком мимикријом (чешћим изјашњавањем као 

Југословени), мешовитим браковима и миграцијама. 

Власи су забележили несумњиво највеће промене у популационом кретању. За разлику 

од претходног међупописног раздобља (1991-2002), када су захваљујући искључиво 

промени националне припадности, односно деклрасању за свој етнос, забележили повећање 
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за готово три пута (са 15 хиљада на чак 40 хиљада), у наредном периоду (2002 - 2011) на 

њихову демографску динамику национално изјашњавање имало је мањег значаја, а 

пресудни су били неповољни трендови у природном кретању становништва. Високе стопе 

негативног прираштаја услед интензивног просеса демографског старења (Власи спадају у 

најстарије популације у Србији са просечном старошћу преко 50 година) чини кључни 

фактор опадања њихове бројности (са 40,1 хиљада на 35,3 хиљада) и удела (са 0,53 одсто на 

0,49 одсто ).[6] 

Значајно је повећање броја национално недекларисаних лица (за чак 53 хиљаде), као и 

оних која су се изјаснили у смислу регионалне припадности (за 19,3 хиљада) што је 

индикатор актуелних прилика у земљи и ставова грађана према националном 

опредељивању. 

Како закључује Нада Радушки21 генерално, може се рећи да су измене у националном 

саставу становништва Србије биле мање изражене него у претходном међупописном 

периоду. Смањен је број становника због дугогодишњих негативних тенденција у 

природном обнављању становништва, интензивираних емиграционих токова, док је тренд 

етничке хомогенизације настављен, мада знатно мањег интензитета него у периоду 1991-

2002, када је био проузрокован огромним, присилним (избеглице) и добровољним 

миграцијама становништва.Већина припадника етничких заједница има просечну старост 

изнад 42,2 године колико износи просек за Републику Србију. Готово исту просечну старост 

имају и Срби (42,6), док је просечна старост припадника седам етничких заједница чак изнад 

50 година (Словенци, Немци, Македонци, Власи, Хрвати, Бугари и Југословени). 

Свега пет етничких заједница има просечну старост испод републичког просека и то: 

Муслимани (38,6), Албанци (38,3), Горанци (35,4), Бошњаци (33,5) и Роми, који једини 

имају просечну старост испод 30 година (28,3). 

                                                           
21 Центар за демографска истраживања Института друштвених наука, у чланку Етнички процеси и националне 

мањине у Србији по попису 2011. године, НСПМ 8. децембра 2013. 
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Графикон број 1. Ранг етничких заједница према висини просечне старости њихових 

припадника, 2011.22 

 

Број Бугара се смањио три пута од 1948. године, и даље је, како по званичним, тако 

и по незваничним статистикама, у сталном паду. Према званичним подацима Републичког 

завода за статистику Србије, у Србији има 18 543 Бугара. Овај број је изразито споран за 

званичну Бугарску и бугарске елите у обе земље, будући да га сматрају за резултат деценија 

сузбијања бугарског идентитета од стране званичних српских и југословенских власти. 

Такође, делимично је и резултат етничке мимикрије самих Бугара, који је последица 

индивидуалног опортунизма и историјског наслеђа од времена. 

                                                           
22 Вероисповест, матерњи језик и национална припадност Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. 

године у Републици Србији Књига 4, РЗС 

 

Роми Бошњаци Горанци Албанци Муслимани Срби

Словаци Румуни Мађари Украјинци Русини Руси

Црногорци Буњевци Југословени Бугари Хрвати Власи

Македонци Немци Словенци
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. Пад броја Бугара у Србији од 1945. године 

 

Географски гледано, Бугари су етничка већина у две општине на истоку и југоистоку 

Србије – Димитровграду и Босилеграду. Неколико стотина Бугара живи и у општинама 

Бабушница (Пиротски округ) и Сурдулица (Пчињски округ). Мањи број Бугара живи и у 

Пироту, Врању и Нишу. У Панчеву (место Иваново) и у Белом Блату код Зрењанина живи 

неколико стотина Бугара римокатолика. 
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Распоред Бугара у појединим градовима Србије23 

У анализи положаја Бугара у општинама Димитровград и Босилеград није могуће 

занемарити питање зашто је у Босилеграду број оних који наводе да им је матерњи језик 

бугарски за око 10% већи од броја оних који се изјашњавају као Бугари. Такође, питање је и 

због чега око 20% Бугара из Димитровграда не наводи бугарски као свој матерњи језик? Ове 

статистичке разлике су превелике да би биле занемарене, и траже темељно објашњење. 

Званични подаци из Димитровграда бацају сенку на уврежено мишљење локалних 

аутентичних представника бугарске националне мањине са којима су истраживачи 

разговарали, да се њихови сународници плаше да се национално изјасне. Етнички Бугари у 

Србији су према попису из 2011. године натполовична већина у овој општини (по сведочењу 

саговорника по први пут), те евентуалном страху, који је постојао за време социјализма, сада 

очевидно нема места.  

Могуће је да постоји извесна мимикрија по навици из прошлих времена, међутим, 

она, уколико је присутна, у садашњем моменту није узрокована репресивном политиком 

државе, што не значи да у прошлим временима, нарочито током Хладног рата, репресије 

није било. С друге стране, питање матерњег језика етничких Бугара у Србији је изузетно 

тешко, будући да 20% Бугара више не сматра бугарски својим матерњим језиком у овој 

општини. Овај губитак бугарског језика је вероватно последица комбинације губитка услед 

занемаривања у наставним програмима и културним и информативним садржајима у 

последњих тридесетак година, али и личног избора појединаца за један од ова два блиска 

језика. 

Ситуација у Босилеграду је нешто другачија, јер се 10% Бугара који тамо живе и 

којима је бугарски матерњи језик, не изјашњавају као Бугари. О разлозима за овакву 

нелогичност тешко је дати одговор, будући да су Бугари на водећим местима у локалној 

администрацији, судовима, и тужилаштвима. Донекле је спорна једино заступљеност у 

полицији, о чему званичних података нема, мада је извесно да и тамо има Бугара. Наводи о 

                                                           
23 Републички завод за статистику Србије 
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страху који је остао међу Босилеграђанима као реликт прошлих времена имају могуће 

објашњење, мада се ни овде не може занемарити слободан и личан избор појединаца. 

У самој Бугарској заступљена је идеја да бугарско порекло има већина у суседним 

општинама Димитровграда и Босилеграда, али да је то порекло систематски искорењено од 

стране власти у Србији. Наравно, у Србији постоји виђење да српско порекло имају сви 

грађани од града Трн, готово до Софије, па на северу до Видина. Оно се делом заснива на 

представама историјских карата средњовековних подручја којима је владао Деспот 

Константин Дејановић, а делом на етнолингвистичким теоријама из XIX века, које су читаво 

шопско - торлачко становништво сврставали у српски етнички корпус, слично бугарским 

теоријама о припадности целокупног овог становништва бугарском етничком корпусу. 

Дискриминације Бугара у Србији нема. Етнички Бугари у Србији учествују у власти 

на готово свим нивоима и њихов утицај је у најмању руку сразмеран њиховом броју. Своје 

представнике бирају најчешће из централних партија у којима локални етнички Бугари 

имају истакнуту улогу, а све чешће мањинске бугарске партије улазе у коалиције са 

централним странкама како би обезбедиле најбољу позицију у подели власти на локалу. 

Медији на бугарском језику постоје, како штампани, тако и електронски, и важно је одржати 

њихов локални карактер и финансирање, како би се очувао њихов значај на одржање 

бугарске националне мањине у Србији. 

У Србији живи 61 647 припадника албанске националне заједнице. Од тог броја њих 

57 595 живи у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. Све три општине налазе се на југу 

Србије, на граници са Косовом. Прешево и Бујановац припадају Пчињском округу (са 

седиштем у Врању), док се општина Медвеђа налази у Јабланичком (са седиштем у 

Лесковцу). У општинама Прешево и Бујановац Албанци чине апсолутну већину 

становништва (89,1 у Прешеву и 54,69 у Бујановцу), док у општини Медвеђа проценат 

албанске популације износи 26,17 %. 24 

                                                           
24 Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2002. године, резултати пописа доступни 

су на сајту Републичког завода за статистику: http://webrzs.stat.gov.rs/axd/popis.htm 

http://webrzs.stat.gov.rs/axd/popis.htm
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Пописан и процењен број Албанаца у Србији у време пописа 2011. 

Стање људских права у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи драстично се погоршало 

крајем осамдесетих и почетком деведесетих годна 20. века након укидања аутономије 

Косова од стране власти у Србији . Албанци на југу Србије углавном су делили судбину са 

Албанцима на Косову. У овом периоду забележена су отпуштавања Албанаца са посла (из 

јавних служби), прогон по политичкој основи и забрана медија на албанском језику. Поред 

одузимања овлашћења локалним самоуправама што је у великој мери утицало на 

немогућност Албанаца да остварују своја права, учињени су и додатни напори да се 

онемогући равноправно учешће Албанаца у органима јавне власти. Тако је општина 

Бујановац у којој већину становништва чине Албанци подељена тенденциозно на изборне 

јединице које су обезбеђивале српску надмоћ у скупштини општине. 
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3. Националне мањине у Србији у појединим регионима 

 

Савремени етнопросторни размештај становништва Србије формирао се у дугом 

историјском периоду деловањем многобројних чинилаца који су детерминисали свеукупни 

друштвено - историјски, демографски, економски, социјални и културно-цивилизацијски 

развој балканског геопростора. Током бурне историје, због интензивних пресељавања 

становништва мењао се етнички састав и територијални размештај, али је истовремено текао 

и процес формирања појединих народа и етничких група. Тако, почевши од краја 14. века 

па кроз турско време до наших дана, миграционе струје испремештале су готово сво 

становништво, при чему су се истовремено одвијали и многи етнички и етнобиолошки 

процеси који су битно изменили етничку слику балканских земаља.25 

Србија је због специфичног географског положаја, историјског наслеђа, политичких 

околности, демографског развитка и сталних миграција становништва, вишенационална и 

мултикултурална држава у којој живе бројне националне мањине изразито диференциране 

по бројности, просторном размештају, друштвеној кохезивности, политичкој 

организованости, националној еманципацији, етничким, демографским и другим 

особеностима. То потврђује и последњи попис који је спроведен 2011. године са циљем 

утврђивања броја и просторног размештаја становништва, као и етничких, економских, 

образовних, брачних, миграционих, фертилитетних и других социо-демографских 

карактеристика, што све чини  основу за доношење мера популационе, миграционе, 

мањинске, образовне и других бројних политика и стратегија, као и за израду пројекција 

становништва Србије. 

Размештај националности просторно у Србији условљен је низом фактора као што су 

природни прираштај, миграције, култура, економија. Територијални размештај појединих 

националних мањина у Србији карактеришу одређене регионалне специфичности и 

концентрација у пограничним општинама. Веома је изражена концентрација националних 

мањина на одређеним подручјима где је висок и степен просторне дис-перзивности за 

одређене етничке заједнице. Посматрано територијално, у Централној Србији, 

концентрација националних мањина углавном је на периферним деловима земље. Примера 

                                                           
25 Цвијић, 1966:76 
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ради, Бошњаци/ Муслимани највећи удео становништва имају у Тутину 94,9%, Новом 

Пазару 78,2%, Сјеници 75,5%, Пријепољу 41,1% и Прибоју 23,0% у односу на укупан број 

становништва општина. Подаци о учешћу укупног удела Бошњака/ Муслимана у 5 општина 

указује на концентрацију националних мањина на подручју наведених општина. 

Албанци су концентрисани у Прешеву где је учешће 89,1%, Бујановцу 54,7% и 

Медвеђи 26,2% у односу на укупан број становника општина. У ове три општине живи 

96,1% Албанаца са подручја Централне Србије, што указује на процес концентрације ове 

етничке заједнице на југу земље. Бугарска национална мањина концентрисана је на подручју 

општине Босилеград, где живи 70,9%, и Димитровград, 49,7% становништва од укупног 

броја. У ове две општине живи 68% укупног броја Бугара из Централне Србије. 

Друге етничке заједнице нису концентрисане ни у једној општини или подручју. Власи 

су настањени у региону Источне Србије – Браничевском, Борском и Зајечарском округу, где 

живи 94,3% укупног броја Влаха Централне Србије. Роми нису концентрисани на одређеном 

подручју већ су изразито дисперзивно настањени, што говори о њиховом начину живота и 

друштвено-економском положају у друштву. Црногорци су највише концентрисани на 

подручју Београда где их је 1,3%, што је око 65% од укупног броја на подручју Централне 

Србије. Македонци су територијално концентрисани у Београду и Бору. Хрвати су углавном 

концентрисани на подручју Београда. 

Националне мањине на подручју Аутономне Покрајине Војводине концентрисане су 

такође на територији неких општина. Примера ради, мађарска мањина живи у 8 општина и 

то: у Кањижи 86,5%, Сенти 80,5%, Ади 76,6%, Бачкој Тополи 58,9%, Малом Иђошу 55,9%, 

Чоки 51,6%, Бечеју 48,8%, Суботици 38,5%. Дистрибуција ове мањине просторно указује на 

високу концентрацију и просторну поларизацију, имајући у виду да у овим општинама живи 

око 60% укупног броја Мађара на подручју Војводине. Ова национална мањина у 

претходном периоду забележила је смањење бројности, али су задржале удео већине и 

етничке доминације у општинама са апсолутном или релативном већином. 

Национална мањина Словаци концентрисани су у Бачком Петровцу, где живи 66,4%, 

Ковачици 41,1%, Бачу 19,8% и Бачкој Паланци 9,6% у односу на укупно становништво 

наведених општина. Друге националнемањине на подручју Војводине одликује висока 

концентрација али без етничке доминације у некој од општина. Хрвати имају највеће учешће 
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становништва у општинама Апатин 11,5%, Суботици 11,2%, Сремским Карловцима 8,5%, 

Шиду 5,4% и Инђији 3,8%. Црногорци су концентрисани у општинама Врбасу, где их је 

24,8%, Малом Иђошу 20,8% и Кули 16,3%. Од укупног броја Румуна у Војводини, 39,4% 

концентрисано је у општинама Алибунар где живи 26,5% и Вршцу 10,9%.  

Русини су концентрисани преко 60% у односу на укупан удео у Војводини и живи 

11,2% у Кули и 8,2% у Врбасу у односу на укупан удео становништва општина. Буњевци су 

концентрисани искључиво у Западно - бачком и Севернобачком округу где их је 97,5%, а 

само у Суботици живи преко 83% укупног броја Буњеваца Војводине.  На подручју 

Војводине национална мањина Југословени живи у Суботици, где их је 5,8%, и Сомбору, 

5,2%, у односу на укупан број становништва ових општина, а на осталом подручју 

Војводине готово су равномерно распоређени. Највећи део Рома концентрисан је на 

подручју општине Нова Црња 6,8% и Беочину 6,5% у односу на укупно станов- ништво 

општина. 

3.1. Београд  

Број становника Града Београда према попису из 2002. године износио је 1.576.124. У 

односу на почетак последње деценије 20. века, број становника се увећао за мање од 25.000, 

односно растао је по просечној годишњој стопи од 1,4 промила. Регистрован раст је остварен 

искључиво повећањем броја становника ван ужег градског подручја (насеље 

Београд).Према попису из 2002. године, избеглички корпус регистрован на подручју Града 

Београда је износио 111.300 лица.26 

У њега нису укључена интерно расељена лица са Косова и Метохије, али се њихов број 

процењује на око 35 хиљада. Готово сваки десети становник Града Београда је избеглица 

или друго ратом угрожено лице. Њихова дистрибуција није равномерна. Највећи број 

избеглица је нашао уточиште у Земуну (21,8 хиљада или 11,4% укупног становништва 

општине). 

                                                           
26 Лађевић, П., Станковић, В.  (2004). Избеглички корпус у Србији, према подацима пописа становништва 2002, 

(Београд: Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе). 
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Националну припадност становништва Града Београда карактерише висока 

хомогеност. У Београду је 2002. године живело око 1,4 милиона Срба (89,9% укупног 

становништва). По више од 10.000 припадника су имали Југословени, Роми, Црногорци и 

Хрвати. Промене у етничком саставу током 1990-их су се остваривале у правцу интензивне 

етничке хомогенизације, интензивније него у Србији (без Косова и Метохије) и у централној 

Србији. Такве промене су резултат како емиграционих тако и имиграционих кретања, али 

су првенствено настале под утицајем досељавања ратом угрожених лица из окружења. Међу 

њима је био највећи број Срба.  

Према попису из 2002. године 93,3% избеглица и других ратом угрожених лица која 

су дошла у Београд (103,8 хиљада) чине Срби. Са друге стране, природа друштвених 

дешавања у последњој деценији 20. века је условила интензивнију емиграцију припадника 

других националности. Тако, највеће смањење бројности појединих националности у 

периоду 1991-2002. година региструје се међу такозваним новим националним мањинама 

(Македонци, Муслимани/Бошњаци, Словенци, Хрвати), док је удесетостручен број лица 

која нису хтела да се национално изјасне (29,3 хиљаде). 

 

3.2. Војводина 

Аутономна Покрајина Војводина по националном саставу становништва изразито је 

хетерогена средина. Вецину становника чине Срби, али више од 40% (1991) су припадници 

других народа: Мађари, Словаци, Румуни, Роми, Русини, Хрвати, грађани који се 

изјашњавају као Југословени. Војводина је верски хетерогена средина. Конфесионалне, 

језичке и етницке разлике се претежно поклапају, али и пресецају у мери која није 

занемарљива. Покрајина је дуго била позната и по спцифичној култури међусобног 

уважавања и толеранције. Њене различите културе прожимају се и утичу једна на другу, 

становништво је измешано. Појединци су у готово свакодневном контакту са својим 

суграђанима друге етничке или верске припадности; постоји значајан удео мешовитих 

бракова. 

Војвођанске мањине разликују се међусобно по бројности, културним и демографским 

карактеристикама. Најбројнији Мађари имају снажну и утицајну друштвену елиту па их то 
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чини ефикаснијим у одбрани својих права. Неке мањинске заједнице малобројне су, без 

значајнијег броја образованих људи и организација које би биле у стању да мобилишу 

јавност и указују на њихов неповољан положај. Док неке мањине имају значајан удео 

урбаног становништва (Мађари, Хрвати), друге су претежно заједнице руралног типа 

(посебно Румуни и Русини), а Роми су и просторно сегрегирани и економски и социјално 

дискриминисани. 

Према попису из 1991. у Војводини живи 44.838 Црногораца (2,2% укупног 

становништва), а 1948. било их је 30.589 (1,8%), њихов се број повећао за 14.249 (46,58%). 

Припадници овог народа у апсолутној су већини у два насеља у Војводини. У градским 

насељима живи 64% војводанских Црногораца, а њихова просечна старост је 34,4 год (1991). 

Југословени се статистички прате од 1961. када их је у Војводини било 3.147 (0,2% 

становништва), али је њихов број већ приликом следећег пописа, 1971, порастао на 46.928 

(2,4%становништва) да би тај пораст био још израженији 1981. године - 167.215 (8,2% 

становништва Војводине, што је био највећи постотак у СФРЈ) и 174.225 године 1991 (8,7%). 

Приликом пописа 1981. 154.407 становника Војводине који су се изјаснили као Југословени 

навели су да је српскохрватски њихов матерњи језик (90%), 12.272 (7,3%) навели су да је то 

мађарски. Југословени 1991. чине релативну већину у једном насељу (Бачки Моноштор, 

општина Сомбор). 27 Број Југословена у неким насељима удвостручио се или утростручио у 

односу на 1981. годину. Према последњем попису 71% Југословена у Војвоидини живи у 

градским насељима, њихова просецна старост је 29,8 година. 

Мађари чине највећу мањинску групу у Војводини и другу по бројности (после 

Албанаца) у СР Југославији. По попису од 1991. у Војводини је живео 339.491 Мађар (16,9% 

укупног становништва), а у СРЈ 344.147 (3,3%). Број Мађара у Војводини и СРЈ у 

послератном периоду најпре је растао до шездесетих година (1948: Војводина - 428.932 или 

25,8% укупног становништва, СРЈ - 433.763 - 6,3%; 1961: Војводина - 442.561 - 23,9%, СРЈ - 

449.857 или 5,5%). Од шездесетих број Мађара стално опада тако да умањење од 1961. до 

1991. У Војводини износи 103.070 или 23,29%, а у СРЈ 105.071 или 23,50%. Овај пад се 

објашњава ниским природним прираштајем, негативним миграционим салдом, склапањем 

                                                           
27 Ваља истаћи да је попис 1991. вршен у време када је националистичка кампања у Србији била на врхунцу а 

рат у бившој Југославији на видику, па су се једним делом припадници националних мањина изјашњавали као 

Југословени како би скрили своју етницку припадност и тако се заштитили. 
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мешовитих бракова. У последње време код Мађара у Војводини веома је изражен негативни 

природни прираштај, према Д.Брезнику -6,9 промила у 1990.  

Мађари етнички доминирају на 17,8% територије Војводине. Највећа је концентрација 

припадника ове националности на северу Војводине где чине апсолутну вецину у седам 

општина: Ада - 77,3%, Бачка Топола - 64,7%, Бечеј - 54,4%, Кањижа - 87,6%, Мали Идош - 

58,7%, Сента - 80,9%, Чока - 56,5%, а у општини Суботица имају релативну већину -42,70%. 

Ваља нагласити да у свим овим општинама, изузев Кањиже, удео Мађара опада. Према 

попису из 1981. Мађари су на територији ових осам општина чинили 60,38% становништава, 

а десет година касније 57,37. Од укупног броја Мађара у Војводини 58,18% живи на 

територији ових осам општина. У 1991. Припадници ове етничке групе апсолутно или 

релативно доминирају у 83 насеља - 17,89% од укупног броја насеља у Војводини, док су 

1961. апсолутну или релативну вецину представљали у 95 - 18,70%. 

Географски размештај Мађара карактерише тренд концентрације у северном делу 

Бачке и Потисју. На територији осам општина са мађарском већином 1981. живело је 56,1% 

војвођанских Мађара да би се приликом следећег пописа тај проценат повећао на 58,18. 

Више од половине Мађара, 59%, живе у градским насељима (1991). После Румуна Мађари 

имају највећу просечну старост, 41,2 год. Приликом пописа 1991. године 348.601 становник 

СРЈ изјавио је да му је мађарски матерњи језик (од тога броја 328.722 су Мађари).  

Пописом 1991. утврђено је да у СРЈ живе 66.863 Словака. Популациона динамика 

Словака је стабилна, са благим трендом опадања (СРЈ 1948 - 72.032). Удео словацког 

становништва у Војводини опао је са 4,3% 1948. на 3,2% 1991. године. Словаци су 

териоторијално сконцентрисани у Војводини - 63.545 (95%) где чине већину у 16 насеља. 

Веће словачке заједнице лоциране су у општинама Бачки Петровац (70,3% становништва) и 

Ковачица (40,6%). Карактеристична им је дисперзивна насељеност и помешаност са осталим 

народима, нарочито са Србима. Као и остале етничке групе настањене у Војводини и 

Словаке одликује виша просечна старост (40,1 год) и негативан природни прираштај (-4 

промила). Словаке такође карактерише и велики удео сеоског становништва - 56%. 

У СРЈ 1948. живела су 63.133 Румуна, а 1991. било их је 42.364, што представља 

умањење од 32,90%. Број Румуна у Војводини износио је 1948. године 59.263 (3,6% 

становништва), а 1991. било их је 38.809 (1,9%). Овако прилично велико смањење (34,51%) 
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тумачи се ниским а последњих година чак и негативним природним прираштајем (-4,3 

промила 1971, - 6,1 промила 1991), негативним салдом спољних миграција, склапањем 

мешовитих бракова и другим чиниоцима. Румуни имају највећу просечну старост 

становништва у Војводини, 41,9 год., и убедљиво највећи удео сеоског становништва, чак 

82%. Од укупног броја Румуна у СРЈ 91,61% живи у Војводини. Етнички су 1991. 

доминирали у 20 насеља, али нису у већини ни у једној општини. Углавном су 

сконцентрисани у југоисточном Банату, у општинама Вршац (13,8% становништва) и 

Алибунар (31,7%). 

Према попису из 1991. у СР Југославији је живело 111.650 Хрвата, од тога 74.808 у 

Војводини (67%). Хрвате у СР Југославији и Војводини одликује популациони раст до 

шездесетих година, а потом бројно опадање, што се објашњава смањењем природног 

прираштаја, емиграцијама и променом националног опредељења. У СР Југославији било је 

1948. год. 176.672 Хрвата (2,6% популације), у Војводини 134.232 или 8,1%. Хрвати у 

Војводини 1991. цине 3,7% становништва. Највећи пад забележен је у периоду од 1981. до 

1991. и износи 35,5%. Овај пад може се делимично тумачити порастом броја Буњеваца и 

Шокаца којих је према попису из 1981. било 9.755 - 199. а 1991. 21.434 односно 1.783. Удео 

Буњеваца у укупном становништву порастао је са 0,48% 1981. на 1,08% 1991, а Шокаца са 

0,01% на 0,08%. Овај скок је нароцито уочљив у неким општинама северне Бачке, нпр. у 

Суботци, у којој је удео Буњеваца скочио са 5,75 на 11,66% и Сомбору са 0,74 на 3,09%. У 

истим општинама опао је удео хрватског становништва - у суботичкој са 21,08 на 10,87%, у 

сомборској са 15,36 на 9,05%, а порастао број Југословена - у суботичкој са 10,82% 1991. на 

15,11% 1991, у сомборској са 14,18 на 15,95%.  

Велики пад у броју Хрвата бар делимично се може објаснити општом атмосфером која 

је владала у друштву те године. Хрвати су 1991. имали релативну или апсолутну већину у 

12 војвођанских насеља, а највише су били заступљени у општинама Сремски Карловци 

(18,1%), Шид (16,6%) и Инђија (10,5%) где су по бројности на другом месту, после Срба. Од 

1991. доста Хрвата напустило је Војводину тако да је њихов број знатно смањен, али о томе 

нема поузданих података. Нарочито је опао број Хрвата у Срему. Више од половине, 54,59% 

војвођанских Хрвата живи у градским насељима. Њихова просечна строст је 41 година. 

Русини и Украјинци у пописима 1948, 1953. и 1961. пописивани су заједно. У СР 

Југославији 1948. било их је 22.690, у Војводини 22.083 или 1,3% становништва покрајине. 
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У СР Југославији 1991. било је 18.099 Русина што у односу на 1971, када их је било 20.646, 

представља благи пад. У истом периоду број Украјинаца опао је са 5.653 на 5.090. Ове 

етничке групе имају веома мале популационе потенцијале. Њихова главна концентрација је 

у Војводини у којој је 1991. живело 94,3% Русина и 89,7% Украјинаца СР Југославије. У 

интервалу од 1971. до 1991. број Русина опао је у Војводини са 20.109 (1% укупног 

становништва) на 17.652 (0,9%), а број Украјинаца са 5.006 (0,3%) на 4.565 (0,2%). Наведени 

трендови последица су недовољног природног обнављања, склапања мешовитих бракова, 

промене националног опредељења (неки су се декларисали као Југословени). Припадници 

ове две националне мањине углавном живе у Бачкој, измешани са Србима и другим 

етничким групама. 

Број Рома у Војводини повећао се са 7.585 (0,5% становништва) у 1948. на 24.366 (1,2% 

укупне популације) у 1991. Ово повећање тумачи се смањењем стопе морталитета уз 

задржану високу стопу наталитета, као и порастом свести о сопственом етничком 

идентитету. Њих карактерише дисперзивна насељеност; 1991. чинили су већину само у 

једном војвођанском насељу. Просечна старост Рома у Војводини (1991) је 26,1 год. У 

градовима живи 41,35% војвођанских Рома. 

У Војводини, сем већ наведених, постоје и мале заједнице Чеха и Бугара (у Банату) и 

бројнијих Македонаца (17.472) који су углавном насељени у општинама Пландиште (1.519) 

и Панчево (8.501), претежно у селима Кацарево, Јабука и Глогањ. Према попису од 1991. у 

Војводини живи 5.851 Муслиман, 2556 Албанаца, те малобројни припадници и других 

националности. 

И у Попису 2002. године као и у свим југословенским пописима после Другог светског 

рата подаци о националној или етничкој припадности резулатат су слободног изјашњавања 

становника, односно родитеља (стараоца) када су у питању деца млађа од десет година 

(1984, 1953. и 1961), односно од 15 година (1971, 1981, 1991. и 2002.). Војводина има врло 

хетероген национални састав становништва и у погледу националне или етничке 

припадности представља изразито вишенационалну заједницу. 

 У Попису 2002. године дошло је до промена у односу на попис из 1991. године у 

структури становништва према националној припадности, што је последица у највећој мери, 

миграционих кретања изазваних политичком ситуацијом после 1991. године, а која је 
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утицала и на мењање субјективног става појединаца приликом изјашњавања али и 

диференцираног природног прираштаја одређених националности у зависности од њихове 

старосне структуре. 

 Последњи попис је показао да су у структури становништва Војводине према 

националној припадности најзаступљенији Срби (65,05%), Мађари (14,28%), Словаци 

(2,79%), Хрвати (2,78%), Југословени (2,45%), Црногрци (1,75%), Румуни (1,50%) и други. 

У односу на 1991. годину највеће промене су забележене код изјашњених Југословена. Удео 

Југословена 1991. године износио је 8,65% а 2002. године 2,45%. Промене су и код удела 

других националности, а посебна специфичност је повећан, и то знатно, удео 

неопредељених (са 0,27% на чак 2,71%). 

 

Структура становништва према етничкој припадности у Новом Саду 
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Град Сомбор је етнички изразито шаренолик и у њему је регистровано чак 21 

националност. Од укупног броја становника, 59.799 (61,48%) се изјаснило да је српске 

националности, 12.386 мадјарске (12,73%), 8.106 хрватске (8,33%), 2.730 буњевачке (2,81%), 

926 црногорске, 5.098 југословенске, 100 албанске, 30 бошњачке, 32 бугарске, 42 горанске, 

167 македонске и 94 муслиманске националности, али су регистровани и Немци (339), Роми 

(415), Румуни (250), Русини (75), Словаци (117), Словенци (81), Украјинци (27) и Чеси (16). 
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Становништво Војводине према националној или етничкој припадности, 1991. и  2002. 

године28 

Према резултатима пописа становништва из 2002. године на територији РС без 

Косова и Метохије живело је 7.498.001 лица. Српска етничка група је са 6.212.838 

припадника чинила 82,86% популације. Други по бројности били су припадници мађарске 

националне мањине, који су чинили 3,91% укупног становништва (293.299 лица). Највећи 

број припадника ове мањине живео је на територији Војводине (290.207), док је у централној 

Србији живело свега 3.092 припадника. Мађарска национална мањина чинила је скоро 

половину популације националних мањина у Војводини (14,28%: 30,31%). 

Највише припадника мађарске националне мањине, у односу на укупан број, живело 

је на подручју општине Суботица (19,62%), у Кањижи (8,20%), Бачкој Тополи (7,77%), 

Сенти (7,09%), Бечеју (6,9%), Новом Саду (5,41%) и Ади (5,02%). У наведеним општинама 

живело је 60,06% укупног броја припадника мађарске националне мањине у Војводини. 

Дакле, припадници ове мањине су концентрисани на северу Бачке, у њеном централном 

                                                           
28 РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002,  Становништво, књ. 1, Београд, 2003. Ћурчић, 

1996, стр. 8. 
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делу, у Потисју и неким регионима Баната. Настањени су у свих 45 војвођанских општина.  

Апсолутну етничку доминацију имали су у шест општина: Ада, Бачка Топола, Кањижа, 

Мали Иђош, Сента и Чока, а релативну у две (Бечеј и Суботица). 

Мађарски етнички корпус се константно смањује од шездесетих година XX века. 

Према резултатима пописа из 1961. године у Војводини је било 442.561 припадника ове 

групе, а 2002. године 152.354 мање. У односу на резултате пописа становништва из 1991. 

године уочава се смањење броја за 49.284 лица (15%).29 

Имајући у виду Смитово схватање нације, мађарска национална мањина у Војводини 

представља етничку заједницу. Ову категорију, коју назива и етнијом, одликује шест 

особености: властито колективно име, мит о заједничким прецима, заједничка историјска 

сећања, диференцирајући елемент/и заједничке културе, повезаност с одређеном домовином 

и осећање солидарности присутно код значајних делова популације. 

 

3.3.  Рашка 

 

Рашка област је сложен и значајан простор са историјског, географског и 

геополитичког становишта. То је територија која у јединствену целину повезује главне 

делове српског етничког простора: Србију и Црну Гору, али и Републику Српску са Косовом 

и Метохијом. Рашка област је простор са најсложенијом етнодемографском структуром и 

њеним развојем у прошлости и данас. На основу свеукупних политичких, економских, 

социјалних и културних промена у Рашкој области, током прошлог и почетком овог века 

извршена је значајна трансформација демографских појава и процеса који су определили 

савремену етничку композицију њеног становништва.  

Етнички процеси, етнички састав и популациона динамика етничких заједница 

Рашке области у другој половини XX века могу се сагледати на основу података седам 

пописа становништва спроведених после Другог светског рата, од 1948. до 2002/3. године. 

                                                           
29 Самарџић, Мирослав, 1999. Положај мањина у Војводини, Београд: Центар за антиратну акцију 
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30  На основу тога, укупан етнодемографски развој Рашке области, у другој половини XX 

века, значајно је условљен и политичким факторима, који за разлику од демографских, нису 

утицали на укупан демографски развој популације Рашке области, али су зато значајно 

утицали на редистрибуцију између појединих етничких група.31 

Анализа и компарација пописних статистичких података показује да се 

становништво Рашке области, у периоду друге половине XX века, карактерисало 

перманентним популационим растом који је резултирао њиховим повећањем од 280.793 на 

428.027 лица, чиме је оно преко 1,5 пута увећано. Међутим, изнети популациони раст 

пратило је диференцијално популационо кретање националности и различита њихова 

заступљеност у укупном становништву. Тако, на једној страни су етничке заједнице са 

већим или мањим популационим растом, на другој оне чије је становништво стагнирало или 

константно опадало, и трећу групу су чинили етничке заједнице које је одликовала велика 

разноликост у демографском кретању у смислу атипичних варијација у њиховој бројности, 

од пописа до пописа. 

У прву групу етничких заједница, које су у посматраном периоду забележиле најјачи 

континуирани популациони раст спадају, пре свих, Муслимани. Њихов популациони пораст 

може се пратити на основу броја југословенски неопредељених муслимана из 1948. и 

Југословена неопредељених из 1953. године, са којима су они у најтешњој етногенетској 

вези. На тај начин, Муслимани су у периоду од 1948. до 1991. године забележили 

популациони пораст којег је пратило континуирано, како апсолутно повећање броја, тако и 

повећање удела у популацији Рашке области. Просечна годишња стопа раста је износила 

35,1‰ и била је скоро четри пута виша од стопе за укупно становништво Рашке области у 

истом периоду (9,0‰). Ово повећање је било условљено како специфичним политичким 

одлукама, тако и њиховим већим природним прираштајем, што је имало за резултат значајно 

повећање њихове бројности са 3.881 лица, 1948. године, 

                                                           
30 Међутим, важно је истаћи да су етностатистички подаци оптерећени различитим међупописним 

методолошким разликама, пре свега у погледу дефиниција, националних модалитета, примењене методологије 

пописа, субјективног критеријума националног изјашњавања, административно – територијалних промена и 

другим. Већина наведених међупописних недоследности су управо резултат политичких прилика и одлука, 

што се у крајњем одсликало на национално опредељење становништва и коначне етностатистичке пописне 

податке. 
31 Гиговић , Љ (2008). Етнодемографски процеси у Рашкој области у другој половини XX века и њихов 

геополитички значај. Београд: Географски факултет, докторска дисертација. 
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преко 107.377 (1961), на 217.289 лица 2002/3. године, као и релативног удела са 1,4% на 

52,4%. 32 

Посматрано по међупописним раздобљима, највећу стопу раста су имали у периоду 

од 1948. до 1953. године, што је демографски нереално, односно упућује на утицај других 

фактора, пре свега методолошких решења и политичких чинилаца. Од 1953. године 

интензитет раста Муслимана је у паду и кретао се по просечним годишњим стопама од 

62,7‰ (1953-1961), затим 39,8‰ (1961-1971) у периоду учвршћивања националног 

идентитета Муслимана, када је њихов број статистички повећан по стопи раста од 149,7, 

затим 18‰ (1981-1971) и 12,1‰ од 1981. до 1991. године. На тај начин Муслимани су 1991. 

године представљали апсолутну већину у популацији Рашке области. 

У периоду од 1991. до 2002/3. године десиле су се крупне друштвено - политичке 

промене, које су иницирале специфичне етничке процесе, распад СФРЈ, стварање нових 

држава и прокламовање Бошњачке нације. Ови догађаји несумњиво су утицали на различита 

гледишта муслиманског становништва у погледу њиховог националног изјашњавања. 

Велики део овог становништва је под спољашњим геополитичким утицајем прихватио 

Босну и Херцеговину као матичну државу и назив Бошњак, док је део, и даље своју 

националну припадност одређивао кроз конфесионалну припадност. На тај начин, највећи 

део етничког контингента Муслимана из 1991. године, се прелио у Бошњаке, тако да је 

2002/3. године забележено 203.684 Бошњака, који су чинили 47,6% становника Рашке 

области. Истовремено број Муслимана је опао са 217.289 на 26.835 лица. Из изнетог, јасно 

је да су 2002/3. године пописане националне групе Бошњаци и Муслимани у директној вези 

са Муслиманима из 1991. године. 33 

Ако анализирамо популациону динамику Срба са простора Рашке области у другој 

половини XX века, на основу публикованих етностатистичких података, уочава се да су они 

                                                           
32 Радушки, Н. (2007), Националне мањине у Централној Србији, Институт за друштвене науке, Центар за 

демографска истраживања. 

 
33 Ако их посматрамо скупно, може се закључити да је ова муслиманска популација и у последњој 

пописној декади забележила апсолутни пораст за 13.230 лица, по годишњој стопи раста од 5,4‰, односно да 

су у периоду од 1948. године повећали свој број са 3.881 на 230.519 лица, што је знатно више у односу на све 

остале етничке групе и демографски развој Рашке области. Узроци овакве популационе динамике су поред 

природних великим делом политичке природе који се огледају у субјективном националном декларисању, и 

политички моделисаним националним квалификацијама везаних за муслиманско становништво српских 

историјских корена са овог простора. 
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забележили апсолутни пад броја становника по просечној годишњој стопи од -0,8‰ и 

индексу раста од 95,5, уз истовремено смањење њиховог удела за 22 процентна поена. На 

почетку иницијалног периода 1948. године, Срби су били етнички компактни на 

србијанском делу и чинили су 59,0% становништва Рашке области. До 1953. године, њихов 

апсолутни број је опао за 48.211 лица, а учешће за 19 процентна поена на 37,0%. Овај пад 

свакако није у вези са демографским суновратом Срба, већ пре свега са тада актуелним 

друштвено – политичким чиниоцима и сепарацијом њиховог етничког контингента по 

конфесионалном принципу. 34 

Од 1953. до 1971. године Србе карактерише процес континуираног повећања 

апсолутног броја по годишњој стопи од 2,9‰ и индексу раста од 105,4, који је био знатно 

нижи у односу на просечну годишњу стопу (10,8‰) и индекс раста (121,5) укупне 

популације Рашке области. То је довело до смањења удела Срба на 33,4%, 1961., односно на 

32,1% 1971. године. Међупописно раздобље од 1971. до 1981. године се карактерисало 

истовременим смањењем апсолутног броја Срба за 18.102 лица, по годишњој стопи од -

15,8‰ и релативног учешћа за 6,2 процентна поена на 25,9%, што је било најмање икада 

забележено учешће Срба на простору Рашке области.  

Од 1981. године, па до 2002/3. године, Срби су континуирано расли по већим 

вредностима динамичких обележја у односу на популациони развој Рашке области. На тај 

начин, од 1981. до 2002/3. године, број Срба је порастао за 52.587 лица, по индексу раста од 

149,7, уз истовремено повећање удела за 11,1%, односно на 37,0%, што је било на нивоу 

пописа из 1953. године. Нарочито изражен раст Срба се десио од 1991. до 2002/3. године, 

када су забележили највећу годишњу стопа раста од 30,8‰ и индекс раста од 140,8.35 

Црногорци спадају у групу етничких заједница са простора Рашке области, које су у 

периоду од Другог светског рата, са изузетком периода од 1971-1981. године, бележиле 

континуирани популациони пад по просечној годишњој стопи од -21,8‰ и индексу раста од 

26,0, што је скоро седам пута мање у односу на динамику укупног популационог рас-та 

                                                           
34 Гиговић , Љ (2008). Етнодемографски процеси у Рашкој области у другој половини XX века и њихов 

геополитички значај. Београд: Географски факултет, докторска дисертација. 

 
35 Из изнетих показатеља, јасно је да је процес популационог раста Срба осцилирао између екстремног пада 

(1948-1953) и интензивног порас- та од 1991-2002/3. године. Свакако да ове осцилације нису искључиви узрок 

демографских компоненти кретања, већ и других, пре свих, политичких фактора. 
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Рашке области. Црногорци су се у првом послератном попису 1948. године, по први пут 

могли изјаснити као посебан народ, па их је у условима националне еуфорије регистровано 

110.553 лица, што је био највећи забележени удео Црногораца на простору Рашке области 

(39,4%).36 

Идеја о посебност Црногорске нације била је јака и у време пописа из 1953. године, 

тако да су они у овом периоду, за разлику од Срба, бележили апсолутно повећање по 

годишњој стопи раста од 12,6‰, што је било мање у поређењу са становништвом Рашке 

области (24,7‰), тако да је њихово релативно учешће, без обзира на највећи пописани број 

Црногораца у Рашкој области опало за 2,3 процентна поена. У периоду од 1953-1971. године, 

ова етничка група је забележила како апсолутно (индекс раста 74,8), тако и релативно 

смањење за 14,3%. 

Седму деценију прошлог века обележили су специфични друштвено-политички 

услови који су били детерминисани доношењем Устава из 1974. године. Новонастале 

друштвено - политичким околности и виши степен аутономности република, учинили су да 

се део становништва које је у претходним пописима напустило црногорску етничку 

оријентацију, у попису из 1981. године поново декларише као Црногорци. На тај начин, 

период од 1971. до 1981. године обележен је популационим порастом Црногораца, по 

просечној годишњој стопи од 9,3‰ и повећању релативног удела у популацији за 0,9%. Од 

1981. до 2002/3. године, црногорска етничка група има негативне тенденције у 

демографском развитку и забележила је апсолутно смањење по ниској просечној годишњој 

стопи од  - 56,6‰ и индексу раста од 29,7, и релативно смањење за 17 процентна поена. 

Нарочито изражени депопулациони тренд Црногораца се догодио у последњој 

пописној декади, када су забележили просечну годишњу стопу раста од -81,8‰, што је било 

скоро три пута мање од популационог развитка Рашке области. На основу изнетог, може се 

закључити да је у популационом развоју Црногораца субјективан фактор имао кључну 

улогу. 37 

                                                           
36 СЗС (1954). Коначни резултати пописа становништва од 15 марта 1948. године, књига IX, 

Становништво по народности, ФНРЈ. Београд. 

 
37 Наиме, извесне осцилације приликом њиховог изјашњавања забележене су у временима 

националних превирања и етнополитичке нестабилности. Тако, у првим послератним пописима, након 
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Сагледавањем етнопопулационе динамике црногорског дела Рашке области у 

периоду од 1961. до 2002/3. године, може се уочити јасна веза између црногорског и српског 

етничког контингента. У првом периоду од 1961-1971. године, уочава се појава преливања 

одређеног броја црногорског становништва у српски етнички контингент, затим је овај 

процес, услед познатих друштвено-политичких промена средином седамдесетих година, 

имао обрнут смер (попис 1981), да би поново отпочео од осамдесетих година прошлог века 

и трајао до данас.  

Ово указује на чињеницу да црногорску етничку групу карактерише појава 

ситуационог идентитета, односно стално присутну промену етничке припадности између 

два пописа.38 Као резултат политичких расправа о државном статусу Србије и Црне Горе, 

процес промене националне самоидентификације раније црногорски декларисаног 

становништва, и њиховог идентификовања са српским, био је најизраженији у пописима из 

2002/3. године. Сагледавањем популационог раста ове две етничке групе, у последњој 

пописној декади, јасно се може уочити да је популациони раст Срба био у директној вези са 

смањењем броја Црногораца.  

Од осталих националности, у периоду од 1948-2002/3. године, значајније учешће у 

популацији Рашке области имали су Албанци, Турци, Роми и Југословени. Праћење њихове 

етнопопулационе динамике, оптерећено је њиховом малобројношћу, тако да су се изнети 

проблеми у смислу субјективног изјашњавања актуелних друштвено - политичких услова у 

којима су се спроводили пописи, снажније рефлектовали на вредности њихових динамичких 

показатеља демографског развоја.39 

Према пописима становништва 2002/3. године у Рашкој области је живело 379.418 

лица. У етничкој структури, најбројнију етничку групу са 171.660 лица или 45,2% 

популације су чинили Бошњаци. По бројности су следили Срби, са 148.406 лица или 39,1%, 

затим Црногорци са 26.958 или 7,1% и Муслимани са 22.882 лица, односно 6,0% популације 

                                                           
завршетка Другог светског рата, прихватајући идеологију КПЈ у црногорском контингенту ста-новништва 

апсорбовано је готово целокупно становништво црногорског дела Рашке области (98,7%). У каснијем периоду 

дошло је до осипања, најпре по конфесионалној припадности, када су се из овог контингента 1953. године 

диференцирали неопредељени Југословени (касније Муслимани), а затим од 1961. године, део овог 

становништва се слабијим интензитетом, почео да прелива у српски етнички корпус. 
38 Према Радушки Н. (2007) 
39 Гиговић , Љ (2008). Етнодемографски процеси у Рашкој области у другој половини XX века и њихов 

геополитички значај. Београд: Географски факултет, докторска дисертација. 
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Рашке области. Интересантно је да је забележен завидан број од 4.154 лица (1,1%) који је 

био Национално неизјашњен. Од осталих, бројнији су били: Албанци са 1.254 или 0,3%, 

Југословени са 632 лица или 1,1% и Роми са 489 лица или 0,1% становништва. Поред 

наведених, Непознато је било 2.070 пописаних становника, тако да су Остале етничке групе 

бројале укупно 923 лица и то: Хрвати 204 лица, Македонци 99 лица, Словенци 37 лица, Руси 

51 лица, Мађари 41 лица и други. 

На основу анализе етничке структуре становништва Рашке области 2002/3. године, 

уочава се да су Срби имали апсолутну већину у четри општине: Нова Варош (90,1%), Прибој 

(74,1%), Пљевља (60,1%) и Пријепоље (56,8%), и релативну већину у две општине: Беране 

(46,5%) и Бијело Поље (40,3%). Поред ових, по бројности су представљали другу етничку 

заједницу у општини: Нови Пазар (20,5%), Сјеница (23,5%) и Тутин (4,3%). На другој 

страни, најмање Срба је забележено у општини Рожаје, у којој је пописано 904 лица српске 

националности, што је чинило 4,0% општинске популације. 

 

 

 

 



    52 
 

3.4.  Тутин 

Општина Тутин се налази у југоисточном делу Пештерске висоравни. Смештена је 

између планина Нинаје, Мокре горе и Рогозине, а својом југозападном границом ослања се 

на суседну Црну Гору. Ово је један од неразвијених крајева Србије, те економска заосталост 

има снажан печат на целокупан развој општине. То је пример како недовољна економска 

развијеност истовремено детерминише демографски развитак.40 

Општина Тутин бележи пораст броја становника у периоду 1961-1991. године, а 

попут великог броја општина у Србији и општина Тутин има негативну стопу раста у 

последњем десетогодишњем периоду (1991-2002). Укупан број становника се сма-њио за 

4577 становника у последњем међупописном периоду, односно стопа годишњег опадања 

становништва за дати период износила је – 16,85 %. У попису 2002.године, највећи део 

Муслимана се изјашњава као Бошњаци. 41 

 

Промене броја становника општине Тутин по националној припадности, 1961- 

2002. година. 

Муслиманско и српско становништво карактеришу различити трендови када је реч о 

популационој динамици. Муслимани, наиме, све до 1991. године бележе раст популације. 

Они су према подацима из 1961. године учествовали са 68,5% у укупној популацији 

тутинске општине, да би се тај процентуални удео увећао на 94,2% према попису 

становништва из 2002. године. У истом периоду српско становништво бележи константан 

пад и то са 15% 1961. године, на свега 4,32% према подацима за 2002. Годину - за 11%. 

Наведени трендови су попд утицајем високог миграционог салда (за период 1961-

1981 износио је – 42,8%), посебно интензивног исељавања становништва из села (- 31,2%) и 

                                                           
40 Нурковић С., (1984): Осврт на нека карактеристична обиљежја популацијске динамике подручја 

општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин, Географска истраживања 5, Гографско друштво Косова, Приштина 
41Књиге пописа 1961 - 1991., РЗС. Саопштења – коначни резултати пописа 2002. године, РЗС, 2003. 
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изразитијег повећања градске популације (за исти период износило је 76,8%), као и 

генерално високог природног прираштаја (51,9% за период 1961-1981).42 

То се одразило на повећање укупне популације општине у по-сматраном периоду, 

али високе стопе природног прираштаја нису биле једнако ди-стрибуиране по етничким 

групама (јер Срби имају знатно нижи природни прираштај). То је резултирало драстичним 

разликама у процентуалном уделу етничких група у укупном становништву и трендовима у 

њиховим популационим потенцијалима. 

У целини се може очекивати да ће се у будућности наставити тренд опадања укупне 

популације у тутинској општини (дакле, и српске и муслиманске). На то упућују подаци са 

пописа становништва (2002. године), на основу кога се јасно види пад броја становника у 

апсолутним износима код припадника обеју етничких група. С обзиром на постојећу 

етничку структуру у општини, као и разлике које постоје када су у питању демографски 

трендови у свакој од етничких група, са великом сигурношћу се може рећи да се у 

будућности претпоставља даље смањивање удела српске популације, односно бројчано 

јачање муслиманске етничке заједнице. 

Након Другог светског рата у пописима 1948. и 1953. године етничка структура 

становништва дата је по срезовима, а подаци из ових пописа нису упоредиви са подацима 

каснијих пописа.  

 

43 

Етничка структура становништва општине Тутин за период 1948 - 1953. 

                                                           
42 Нурковић С., (1984): Осврт на нека карактеристична обиљежја популацијске динамике подручја општине 

Нови Пазар, Сјеница и Тутин, Географска истраживања 5, Гографско друштво Косова, Приштина 
43 *У попису 1948. неопредељени Муслимани, а у попису 1953. неопредељени Југословени, Књиге пописа 

1921-1953, РЗС 
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Први разлог немогућности упоређивање поменутих пописа лежи у чињеници да 

територије срезова не одговарају територијама данашњих општина. Осим тога, постојали су 

одређени друштвено - политички разлози да се припадници муслиманске вероисповести у 

овим пописима изјасне масовно као припадници српске, црногорске националности или да 

остану неопредељени, а да у каснијим пописима почну да се изјашњавају као припадници 

Муслиманског народа.44 

Када је реч о етничкој структури становништва на нивоу насеља, не постоје велике 

разлике у односу на ниво општине. У једином градском насељу општине, граду Тутину, има 

нешто више становника српске националности, 6,56%, него када је било речи о ниво 

општине (4,32%). У сеоским насељима доминира муслиманска популација јер од укупно 93 

насеља у општини, 88 су са већинским муслиманским становни-штвом, а само 5 има 

доминантно српско становништво.У Тутину је муслиманско становништво апсолутно 

доминантно са 91%, док су Срби заступљени са свега 6,56% у укупној популацији. Пад код 

српског становништва у току последњих 40 година је за 21% у односу на удео од 31% у 

попису 1961.године, и у вези је са нижим природним прираштајем и интензивном 

емиграцијом. 

У сеоским насељима (остала насеља) Срби су заступљени са свега 3,38% у укупној 

популацији, а Бошњаци са, чак, 95,38%. Етничка и конфесионална структура општине Тутин 

је данас изразито прилич-но неуравнотежена, са доминацијом муслиманског становништва. 

Кретање стопа природног прираштаја и миграционог салда у овом делу Србије наводи на 

закључак да је до повећања удела Муслимана, заправо, дошло као последица дугорочног 

опадања репродукције српског становништва, иако се и у муслиманској етничкој групацији 

јавља општа тенденције пада наталитета.45 

Уколико се овакви процеси наставеи у будућности, намеће се закључак да ће у 

наредном попису становништва ет-ничка структура становништва општине Тутин бити 

приближна апсолутној доминацији само једне етничке заједнице. Дакле, може се очекивати 

                                                           
44 Рудић В., Степић М.., (1993): Етничке промене у Рашкој области после Другог светског рата, Етнички 

састав становништва Србије и Црне Горе и Срби у СФР Југославији, књ.1 Етнички простор Срба, Географски 

факултет, Београд 
45 Радовановић С., (1993): Демографски раст и етнодемографске промене у Републици Србији, Етнички 

састав становништва Србије и Црне Горе и Срби у СФР Југославији, књ.1 Етнички простор Срба, Географски 

факултет, Београд 
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даља хомогенизација муслиманског становништва на овом простору. Са друге стране ово је 

простор од виталног геостратегијског значаја за Републику Србију46 те би се морало 

посветити више пажње изграђивању духа толеранције и заједничког живота различитих 

етничких заједница. Заправо, целокупан развој општине Тутин и читавог простора Рашке 

области морао би се посматрати кроз призму једног снажног интегралног, друштвено - 

економског и културног развитка што би представљало својеврсну гаранцију просперитета 

и српског, и муслиманског становништва на овим просторима. 

 

 

 

4. Законско регулисање положаја националних мањина у Србији 

 

Бројне међународне организације усвојиле су низ докумената, углавном препорука, 

којима се регулише представљање мањина. Тако Декларација Организације уједињених 

нација о правима појединаца из 1992. у члану 2. препоручује да особе које припадају 

мањинама имају право да учествују на ефикасан начин у културном, верском, друштвеном, 

економском и јавном животу. Оквирна конвенција за заштиту националних мањина из 

1998. у члану 4. обавезује државе потписнице да раде на прихватању адекватних мера како 

би се промовисао у свим областима економски, друштвени, политички живот, пуна и 

ефикасна једнакост између особа које припадају некој националној мањини и оних које 

припадају већинском становништву. 

Србија уважава права и слободе националних мањина.  Припадници националних 

мањина имају уставно право на политичко удруживање, оснивање културних институција, 

образовање и информисање на матерњем језику, право да бирају и да буду бирани у локалне 

                                                           
46 Рудић В., Степић М.., (1993): Етничке промене у Рашкој области после Другог светског рата, Етнички 

састав становништва Србије и Црне Горе и Срби у СФР Југославији, књ.1 Етнички простор Срба, Географски 

факултет, Београд 
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и републичке органе власти, да се баве свим привредним пословима и другим активностима. 

Мањине у Србији уживају права у складу са установљеним међународним стандардима.  

Чланови националних мањина у Србији су развили свој етнички, културни, језички 

и верски идентитет, без страха од асимилације против своје воље. Националне мањине за 

свој развој имају осигуране материјалне услове. Војводина, у којој живи највише 

припадника различитих народа је, иначе, привредно веома развијен регион Косово и 

Метохија, где је концентрисано албанско становништво, иако економски неразвијена, 

процентуално се последњих година брже развија од других делова Србије.  

Па ипак, Албанци на Косову и Метохији не признају Републику Србију, у којој живе, 

нити њен Устав. Под притиском сепаратистичких националних вођа и уз спољну подршку 

албанска мањина бојкотује све државне институције, кроз које треба да користи своја права 

и слободе. Они не признају државне органе, одбијају да плаћају порезе, не дозвољавају 

својој деци да се школују на албанском језику у државним школама по програмима који 

важе за све остале ученике у Србији. Они редовно бојкотују демократске изборе на којима 

би могли да изаберу своје легитимне представнике у локалне и републичке органе власти.  

На Косову и Метохији је на делу екстремни и агресивни шиптарски национализам, 

праћен демографском експлозијом, која је променила структуру становништва Покрајине. 

Албанско становништво, има највећу стопу наталитета у Европи. Током Другог светског 

рата Хитлер је Косово припојио Албанији, фашистичкој држави, под чијом владавином је 

велики број Срба и Црногораца био протеран са Косова, док су Албанци из Албаније ту 

досељавани. Наређењем број 343 Комесара за унутрашње послове, издатим 5. Марта 1945, 

Тито је одвратио Србе и Црногорце од повратка на Косово. Затим, током седамдесетих, 

више од 200.000 Срба је било присиљено да, под притиском албанског терора, напусти 

Косово. Подједнако значајно је да се од 1945, са благословом југословенских власти, између 

350.000 и 400.000 албанских избеглица из Албаније, населило на Косово. На овај начин 

етнички састав Косова и Метохије је промењен и за Албанце су створени услови да се на 

међународној политичкој сцени појаве са захтевом: Косово Република. 

У јужној српској покрајини Косово и Метохија живи највише припадника албанске 

националне мањине. С обзиром на то да је последњи попис становништва у коме су 

учествовали припадници албанске националне мањине на Косову и Метохији обављен 1981. 
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године (припадници албанске националне мањине бојкотовали су попис 1991. године, па су 

подаци за ту годину добијени проценом) и да су оружани сукоби, исељавање великог броја 

Срба и припадника других мањина и долазак више десетина хиљада Албанаца из Албаније 

несумњиво променили етничку слику Косова и Метохије, не може се са сигурношћу 

утврдити колико припадника албанске националне мањине, који су држављани Србије и 

Црне Горе, насељава ту покрајину.47   

За остваривање права на неговање културе и традиције националних мањина, од 

највеће важности су одредбе Закона о заштити права и слобода националних мањина,48   

којима им се гарантују индивидуална и колективна права. Ради остваривања права на 

самоуправу у области културе, образовања, информисања и службене употребе језика и 

писма, припадници националних мањина могу да изаберу националне савете, који су 

активно укључени у процес функционисања Министарства културе. Ова сарадња огледа се 

у заједничком вршењу анализе, планирања, подршке културним активностима и бављењу 

свим другим питањима од значаја за културу и стваралаштво националних мањина. 

Независне стручне комисије, установљени критеријуми и инсистирање Министарства на 

побољшању квалитета и комуникацијској функцији пројеката, довели су до систематског 

приступа проблематици подршке културе и стваралаштва националних мањина и значајног 

напретка у раду. 

Основна мањинска права гарантована Уставом и законима су: право на образовање,  

очување и развој културе, право на  службену употребу језика и писма и право на 

информисање на матерњем језику. Кључни документи домаћег законодавства, релевантни 

за заштиту националних мањина, јесу Устав Републике Србије, Статут Аутономне 

Покрајине Војводине, Закон о заштити права и слобода националних  мањина  (у  даљем  

тексту:  Закон  о  заштити  мањина), низ закона Републике Србије, одлуке покрајинских 

органа и статути и одлуке органа локалних самоуправа.  

                                                           
47 Николић, М.: Образовање и националне мањине у Србији - проблеми и изазови, Београд, Центар за 

проучавање алтернатива, 2005, стр. 12-18. 

48 Сл. лист СРЈ, бр. 11/2002. 
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Устав Републике Србије (2006) дефинише Србију као државу српског народа и свих  

грађана који  у њој живе. У посебном одељку Права припадника националних мањина 

гарантују се права мањина, индивидуална и колективна. Члан 75 предвиђа стварање  

националних  савета  националних  мањина  ради остварења  права на самоуправу у култури, 

образовању,  обавештавању и службеној употреби језика и писма. Такође, члан 20 предвиђа 

да се достигнути ниво мањинских права не може смањивати.   

Постојећи Закон о заштити мањина из 2002. пренет је из законодавства некадашње  

федералне државе СРЈ. У вези с тим мора се нагласити да на нивоу Србије од  2000.  године  

није  донет  ниједан  системски  закон о мањинама, поједина решења доносе се ад хоц, а 

уредбе ургентно. Закон о заштити мањина не предвиђа казнене одредбе за неспровођење 

закона па  се поставља питање обавезности и одговорности за његову примену, а у вези с 

тим и питање озбиљног приступа законописца овој проблематици.  

Закон о заштити мањина даје врло велика овлашћења националним саветима на 

плану  заштите и остваривања мањинских права. До сада је конституисано 14 националних 

савета као  кључних тела мањинске самоуправе. Они би требали да буду партнери државе у 

процесу  доношења одлука битних за остваривање мањинских права, но пошто њихова 

овлашћења нису јасно прецизирана и уграђена у прописе на републичком нивоу то често 

није слућај. Државни органи дужни су по члану 19 Закона о заштити мањина да затраже 

мишљење и да се консултују  са националним саветима приликом одлучивања о свим 

питањима, која се тичу мањинских  права гарантованих Уставом. У пракси се ова законска 

одредба ретко и селективно примењује.  

Важне последице у области остваривања мањинских права има и низ посебних 

закона:  Закон о службеној употреби језика и писама, Закон о локалној  самоуправи, Закон 

о  утврђивању надлежности аутономне покрајине, (тзв. Омнибус закон), Закон о јавном 

информисању, Закон о радиодифузији, Закон о избору народних посланика, Закон о црквама 

и  верским заједницама и други. Важно је приметити да је доношење ових закона, који су 

значајни за остваривање неког од мањинских права изведено без одговарајуће јавне 

расправе, на нетранспарентан начин и без ућешћа представника мањина. Осим тога, област 

законског  уређења права мањина карактерише и неусклађеност тј. директна колизија 

између постојећих  закона односно законских решења, непостојање одређених закона и 

бројни подзаконски акти. 
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 Тако Закон о локалној самоуправи не дозвољава јавну употребу националних 

симбола  националних мањина,  него само  државних  знамења и знамења локалних  

самоуправа, што  је у директној опреци са одредбом из Закона о заштити мањина. Такође, 

постоји колизија између Закона о службеној употреби језика и писама и одредби Закона о 

заштити мањина, као и одговарајућих одлука Скупштине АП Војводине. Веома је важно 

што пре законски  регулисати  рад националних савета, посебно начин њиховог избора, 

компетенције, као и начин финансирања. Постојећи савети тренутно немају законску основу 

за свој рад и деловање. 

Приметна је драстична разлика у обиму и квалитету остваривања мањинских права  

између Војводине и остатка Србије. Вишедеценијска традиција у институционалном и  

законодавном уређењу права националних мањина у Војводини је основ данашњег,  

мањински сензитивног и ефикасног понашања војвођанских органа власти као и активнијег  

одношења војвођанских мањина према  питањима  очувања  сопственог  идентитета. 

Примену  права знатно отежавају већ споменуте законске колизије, недоречености и 

непостојање одређених законских решења. 

Закључак 

Националне мањине су реалност у вишенационалним државама, која се не може 

превазићи ни одређивањем тих држава као грађанских, тј. заснованих на суверености 

грађана и спровођењем пуне једнакости свих грађана независно од националне 

припадности. И у таквим државама се морају гарантовати мањинска права, а захтеви мањина 

за уважавањем њихове посебности крећу се у распону од персоналне и културне аутономије 

до територијалне аутономије и федерализације државе. 

Према попису становништва из 2002. године у Србији, без Косова и Метохије, живи 

1.135.393 припадника националних мањина. Највећи број националних мањина живи у 

Аутономној покрајини Војводини - Мађари (290.207), Хрвати (56.645), Словаци (56.637), 

Румуни (30.419), Роми (29.057), Буњеваци (19.766), Русини (15.626), Македонци (11.785), 

Украјинци (4.635), Немци (3.154), Чеси (1.648) и други. У централној Србији живи 59.952 

припадника албанске националне мањине, 135.670 Бошњака, 18.839 Бугара, 39.953 Влаха, 

3.975 Горанаца, 14.062 Македонаца, 15.869 Муслимана, 79.136 Рома, 14.569 Хрвата и 

других. 
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У вези са правима припадника националних мањина битно је одредити три ствари: 

прво, која етничка скупина људи има својство националне мањине; друго, које су то 

националне специфичности које треба обухватити мањинском заштитом; и треће, који су 

механизми за спровођење у живот мањинских права и за њихову заштиту. Садржајно 

унапређење легислативе на плану заштите мањина и развој конкретних мањинских 

политика у Србији успорено је већ дуже време. Интереси за мањинска питања  нису на врху 

приоритета код релевантних политичких чинилаца. Неопходно је поставити јасну државну 

стратегију према мањинама, мултикултурализму и интеркултурализму. Полазећи од 

позитивних и изгледних решења, која данас имају већинску подршку у свету, Србија треба 

да проналази оптималне и функционалне моделе регулисања  односа мањине и већине, не 

само због политичке стабилности земље већ и из разлога које  налаже праведно уређење 

друштва и државе.   

 

 

Прилози 
 

5 најзаступљенијих етничких заједница по регионима 
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