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Сажетак
У пр о у ча ва њу пра ва и по ло жа ја на ци о нал них ма њи на ве о ма 

је ва жан мул ти ди сци пли на ран при ступ, па с тим у ве зи де мо граф-
ска ис тра жи ва ња има ју по себ ну уло гу и зна чај. У ра ду је ана ли зи-
ран по пу ла ци о ни раз ви так и по ло жај Ср ба у др жа ва ма на ста лим на 
про сто ру бив ше СФРЈ (Сло ве ни ја, Хр ват ска, Ма ке до ни ја и Цр на 
Го ра) у ко ји ма су пре ге о по ли тич ких про ме на и рас па да др жа ве 
Ср би пред ста вља ли је дан од шест кон сти ту тив них на ро да, док да-
нас чи не на ци о нал ну ма њи ну. Основ ни из вор по да та ка у ра ду су 
зва нич ни по пи си ста нов ни штва има ју ћи у ви ду да су број ност и 
ет нич ка ком пакт ност основ ни де мо граф ски фак то ри ко ји ути чу на 
оства ре ње пра ва и сло бо да при пад ни ка сва ке на ци о нал не ма њи-
не. Ма да је дру штве ни и прав ни по ло жај срп ске ма њи не у пост ју-
го сло вен ским др жа ва ма од ре ђен европ ским стан дар ди ма за шти те 
пра ва на ци о нал них ма њи на, ана ли за ука зу је на њи хов ма ње или 
ви ше не по во љан по ло жај на ко ји, по ред оста лог, ути че и не до вољ-
но осми шље на по ли ти ка зе мље ма ти це.
Кључ не ре чи: Ср би, бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке, на ци о нал на ма њи-

на, де мо граф ски раз ви так,  по ло жај, по пис ста нов ни штва.    

СРБИ КАО НОВА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 

Дез ин те гра ци ја СФРЈ и фор ми ра ње но вих др жа ва 1990-их 
го ди на има ли су за ре зул тат по ја ча ну на ци о нал ну стра ти фи ка ци ју 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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и ет нич ку не то ле ран ци ју уз  кон флик те из ме ђу ве ћин ског и ма њин-
ског ста нов ни штва. Пост ју го сло вен ске др жа ве ни су би ле до вољ-
но спрем не за по што ва ње пра ва на ци о нал них ма њи на, што је од 
по чет ка пред ста вља ло пре пре ку за њи хо ву бр жу и пот пу ни ју де-
мо кра ти за ци ју. Не при зна ва ње  на ци о нал них, вер ских, кул тур них и 
је зич ких раз ли чи то сти во ди ло је ка по гор ша њу ве ћин ско-ма њин-
ских од но са, па су по ло жај, пра ва и бу дућ ност ет нич ких ма њи на на 
овим про сто ри ма по ста ли не из ве сни. Но ве др жа ве, због хе те ро ге-
не ет нич ке струк ту ре ста нов ни штва, мо ра ле су на ћи од го ва ра ју ћи 
мо дус ви вен ди ко ји би за до во љио пра ва свих ет нич ких за јед ни ца 
уз исто вре ме но при хва та ње кон цеп та и устав ног од ре ђе ња као гра-
ђан ске др жа ве. При то ме, би ло је нео п ход но, по ред ин ди ви ду ал-
них пра ва, по што ва ти и из ве сна ко лек тив на пра ва ко ја се од но се на 
на ци о нал ну по себ ност ма њин ских за јед ни ца. Као основ на ин ди-
ви ду ал на пра ва тре ба спо ме ну ти: пра во из ја шња ва ња као при пад-
ни ка од ре ђе не на ци о нал не ма њи не, за бра на свих об ли ка дис кри-
ми на ци је и рав но прав ност у по гле ду ужи ва ња основ них људ ских 
пра ва и сло бо да, пра во на упо тре бу свог је зи ка у при ват ном и јав-
ном жи во ту и дру го. Ко лек тив на пра ва (ко ја при пад ни ци ма на ци о-
нал них ма њи на омо гу ћа ва ју оп ста нак и раз вој као гру пе) зна че да 
ова ли ца у за јед ни ци са дру гим чла но ви ма сво је гру пе има ју пра во 
на очу ва ње свог ет нич ког, вер ског и је зич ког иден ти те та, пра во на 
не го ва ње сво је кул ту ре, осни ва ње и очу ва ње про свет них, вер ских 
ор га ни за ци ја или удру же ња, пра во на одр жа ва ње ве за са сво јом 
ма тич ном др жа вом, и дру го. Ко лек тив на пра ва углав ном ни су при-
хва ће на као део да на шње ме ђу на род но-прав не за шти те ма њи на, 
али та вр ста за шти те је у да љој про шло сти има ла зна чај ну уло гу, 
а и да нас на ци о нал не ма њи не се бо ре не са мо за ин ди ви ду ал на, 
не го и ко лек тив на пра ва. Да кле, упр кос от по ру да се отво ре но при-
хва ти иде ја ко лек тив них пра ва, ипак по сто је из ве сна пра ва (нпр. у 
обла сти обра зо ва ња, кул ту ре, по ли ти ке и сл.) чи је де ло твор но ко-
ри шће ње под ра зу ме ва да то бу де «у за јед ни ци са дру ги ма» и ра ди 
чи јег оства ре ња се ус по ста вља ју и по себ не ин сти ту ци је (Ста нов-
чић, 2009).   

У слу ча је ви ма дез ин те гра ци је је дин стве них мул ти ет нич ких 
др жа ва, по ред по што ва ња пра ва већ по сто је ћих ма њи на, отва ра се 
и пи та ње по ло жа ја тзв. но вих ма њи на, од но сно оних при пад ни-
ка ет нич ких за јед ни ца ко ји су на кон се це си је оста ли одво је ни од 
сво јих ма тич них на ро да и у но во фор ми ра ним др жа ва ма по ста ли 
ма њи на. То се у Евро пи по твр ди ло у про шло сти при ли ком рас па да 
Аустро у гар ског и Осман лиј ског цар ства и на стан ка но вих на ци о-
нал них др жа ва на тим про сто ри ма, а у но ви јој исто ри ји у слу ча-
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је ви ма дез ин те гра ци је СФРЈ, СССР и ЧССР у ко ји ма су по је ди ни 
де ло ви «кон сти ту тив них на ро да» по ста ја ли «но ва ма њи на». По-
ста ви ло се пи та ње ка ко де фи ни са ти ста тус гра ђа на ко ји не при па-
да ју ве ћин ском на ро ду, а до та да ни су има ли ни по ло жај на ци о нал-
не ма њи не. Ова про ме на ста ту са ко ја на ста је као ре зул тат из град ње 
но вих др жа ва те шко је при хва тљи ва за ли ца ко ја су у бив шој СФРЈ 
пред ста вља ли је дан од шест кон сти ту тив них на ро да, да би се го то-
во пре ко но ћи на шли у по зи ци ји на ци о нал не ма њи не.  За од ре ђе ње 
пој ма «но ва ма њи на», као и сва ке ма њи не, по себ но је ва жан од нос 
из ме ђу на ци о нал но сти и др жа вљан ства. На и ме, још од Вер сај ског 
спо ра зу ма (1919. го ди не) ужи ва ње ма њин ских пра ва ве за но је за 
др жа вљан ство, од но сно по сто је од ред бе по ко ји ма се ауто мат ски 
утвр ђу је др жа вљан ство стра ним др жа вља ни ма при по је ним но вој 
др жа ви. Да кле, др жа вљан ство је услов да јед на ет нич ка за јед ни ца 
стек не пра во да бу де на ци о нал на ма њи на, што ва жи и да нас, па је 
с тим у ве зи за при пад ни ке но вих ма њи на ве о ма ва жно да им бу де 
при зна то пра во на др жа вљан ство у зе мљи у ко јој жи ве. По де ла на 
ста ре и но ве ма њи не им пли ци ра да ста ре ма њи не има ју ду жу тра-
ди ци ју у оства ри ва њу ма њин ских пра ва, док но ве ма њи не та пра ва 
оства ру ју тек од ус по ства ља ња др жав не са мо стал но сти. Та ко ђе, 
сма тра се да ста ре ма њи не бо ље и ефи ка сни је оства ру ју сво ја пра-
ва, док но ве ма њи не тек из гра ђу ју сво је ин сти ту ци је. У ствар но-
сти, на јед нак на чин се тре ти ра ју обе вр сте на ци о нал них ма њи на, 
па за то раз ли ко ва ње ових ма њи на има сми сла са мо ка да се го во ри 
о по ли тич ком од но су пре ма ма њи на ма. 

Те ри то ри ја бив ше СФРЈ по де ље на је под уда ром су прот ста-
вље них ет но на ци о нал ни стич ких и те ри то ри јал них зах те ва у рат-
ним су ко би ма ко ји су би ли пра ће ни ма сов ним при сил ним и до бро-
вољ ним ми гра ци ја ма ста нов ни штва. Ло ши ме ђу ет нич ки од но си, 
а на ро чи то за о штра ва ње пи та ња ста ту са ма њи на, ну жна је по сле-
ди ца при хва та ња ет но на ци о на ли зма као вла да ју ће иде о ло ги је и 
прак се, па про блем ма њи на про из и ла зи из су ко ба из ме ђу иде а ла о 
ет нич кој хо мо ге но сти др жа ве, са јед не, и ре ал но сти ње не ет нич ке 
хе те ро ге но сти,  са дру ге стра не. 

Ср би су то ком ду ге исто риј ске про шло сти би ли по пу ла ци о-
но нај број ни ји на род на ју го сло вен ском ге о про сто ру, при сут ни у 
свим ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ, са нај ду жом др жа во твор ном тра-
ди ци јом, нај ве ћом аутох то ном те ри то ри јом, зна чај ним при род ним 
и еко ном ским по тен ци ја ли ма.  Де мо граф ско кре та ње, а пре све га 
број ност и про стор ни раз ме штај, има ју зна чај ног ути ца ја на по ло-
жај срп ске ма њи не и ре а ли за ци ју њи хо вих устав них пра ва и сло бо-
да у пост ју го сло вен ским др жа ва ма. Ре гу ли са ње по ло жа ја ста рих и 
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но вих ма њи на пред ста вља ло је озби љан про блем, с об зи ром да ове 
др жа ве ни су би ле до вољ но спрем не да спро во де прин ци пе про кла-
мо ва не у сво јим уста ви ма, док су у исто вре ме за ре ше ње но во на-
ста лих про бле ма има ле стан дар де раз ви је них зе ма ља не при ла го ђе-
не соп стве ним еко ном ско-по ли тич ким окол но сти ма. 

Број Ср ба у др жа ва ма на ста лим дез ин те гра ци јом СФРЈ, на 
осно ву по пи са ста нов ни штва у тим зе мља ма по чет ком XXI ве ка, 
из но си го то во по ла ми ли о на (без Бо сне и Хер це го ви не).1) Де мо-
граф ска ис тра жи ва ња на ци о нал них ма њи на про у ча ва ју кван ти-
та тив не од но се из ме ђу ет нич ких гру па, њи хо ве ка рак те ри сти ке и 
спе ци фич но сти,  ди на ми ку ве ћин ско-ма њин ских од но са у јед ном 
мул ти кул ту рал ном дру штву, при че му су по пи сни по да ци од из у-
зет ног зна ча ја јер се вр ло че сто оства ри ва ње пра ва на ци о нал них 
ма њи на ве зу је за де мо граф ске фак то ре (број ност и ет нич ка ком-
пакт ност), док де кла ри са ње о на ци о нал ној при пад но сти је пи та-
ње на ци о нал не све сти и са мо о дре ђе ња. У овом ра ду, де мо граф ска 
ана ли за о по пу ла ци о ном кре та њу и по ло жа ју Ср ба од но си се на 
све бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке из у зев Бо сне и Хер це го ви не 
бу ду ћи да Ср би у тој др жа ви не ма ју ста тус на ци о нал не ма њи не, 
већ кон сти ту тив ног на ро да и пу ну јед на кост са Бо шња ци ма и Хр-
ва ти ма пре ма Уста ву Бо сне и Хе ре це го ви не на осно ву Деј тон ског 
спо ра зу ма (1995. го ди не).

СРБИ У СЛОВЕНИЈИ 

У по ре ђе њу са оста лим др жа ва ма ко је су на ста ле на те ри то-
ри ји не ка да шње Ју го сла ви је, Сло ве ни ја има нај хо мо ге ни ји ет нич-
ки са став ста нов ни штва. Та ко ђе, и у бив шој Ју го сла ви ји, Сло ве ни-
ја је би ла ет нич ки хо мо ге на, али се сте пен хо мо ге но сти сма њи вао 
у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та за хва љу ју ћи ими гра ци ја ма 
бу ду ћи да је, као при вред но нај ра зви је ни ја ре пу бли ка бив ше СФРЈ, 
при вла чи ла ста нов ни штво из оста лих ре пу бли ка. До Дру гог свет-
ског ра та у Сло ве ни ји је жи вео ма ли број Ср ба и то су би ли по том-
ци оних ко ји су то ком XVI ве ка бе же ћи од Ту ра ка на се ли ли Бе лу 
Кра ји ну,2)  као и ма њи број но во при до шлих Ср ба (офи ци ри, др жав-

1) По по след њем по пи су ко ји је одр жан 1991. го ди не, пре рас па да СФРЈ, у ет нич кој струк-
ту ри Бо сне и Хер це го ви не, Ср би су чи ни ли 31,2%, Му сли ма ни 43,7%, а Хр ва ти 17,3%. 
У ме ђу вре ме ну, из по ли тич ких раз ло га ни је спро ве ден но ви по пис ста нов ни штва, а пла-
ни ран је 2013. го ди не, ка да ће се, из ме ђу оста лог, до би ти и по да ци о ет нич ким и ми гра-
ци о ним ка рак те ри сти ка ма ста нов ни штва. 

2) У ет но ло шкој ли те ра ту ри се на во ди при мер Бе ле Кра ји не где Ср би жи ве пре ко 450 го-
ди на и ко ји су ус пе ли у ве ли кој ме ри да одр же свој на ци о нал ни иден ти тет, је зик, ве ру и 
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ни ци и дру ги). Пре ма по пи су 1948. го ди не, у Сло ве ни ји је би ло 7,0 
хи ља да Ср ба, за тим 11,2 хи ља да или 0,8% укуп ног ста нов ни штва 
1953. го ди не, да би по пис 1961. го ди не ре ги стро вао 13,6 хи ља да 
(0,9%) при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти (та бе ла 1). 

Табела 1.  Срби у Републици Словенији,  1948 - 2002

  1948 1953 1961 1971 1981 1991     2002

Укупно 
становника 1391873 1466425 1591523 1727137 1891864 1965986 1964036

Срби (број) 7048 11225 13609 20521 42182 47911 39963

(%) 0,51 0,77 0,86 1,19 2,23 2,44 2,03

Извор: Књиге пописа становништва за одговарајуће године, 
Републички завод за статистику, Београд.

У на ред ном пе ри о ду, а на ро чи то због ин тен зив них ими-
гра ци о них кре та ња по чет ком 1970-их го ди на усло вље них ве ћом 
мо гућ но шћу за за по шља ва ње, Сло ве ни ја је има ла по зи ти ван ми-
гра ци о ни сал до, од но сно по сма тра но по на ци о нал но сти, ви ше 
до се ље них не го од се ље них Ср ба. Ин тен зи ван раст при пад ни ци 
срп ске на ци о нал но сти за бе ле жи ли су у пе ри о ду 1971-1981, са 20,5 
хи ља да (1,2%) на 42,2 хи ља да (2,2%) услед еко ном ских ми гра ци ја 
ка Сло ве ни ји из дру гих ре пу бли ка (а по себ но из Бо сне и Хер це го-
ви не).3) Ими гра ци о ни то ко ви су се на ста ви ли, да би по по след њем 
по пи су у за јед нич кој др жа ви (1991), Ср би за бе ле жи ли мак си ма-
лан број и удео (47.9 хи ља да или 2,4%), па су по сле Хр ва та (2,8%) 
чи ни ли  нај зна чај ни ју ет нич ку за јед ни цу у Сло ве ни ји. При то ме, 
оправ да но се прет по ста вља да је тај број и ве ћи јер ме ђу ли ци ма 
ко ја су се у по пи си ма де кла ри са ли као Ју го сло ве ни има до ста Ср ба 
(нај че шће они из ме шо ви тих бра ко ва), као и на осно ву по ду дар но-
сти по пу ла ци о не ди на ми ке и те ри то ри јал ног раз ме шта ја Ср ба и 
Ју го сло ве на (Спа сов ски и др.,1993). Рас пад СФРЈ, рат и на ци о на-
ли зам, ма ње мо гућ но сти за за по шља ва ње и дру ги фак то ри узро ко-
ва ли су исе ља ва ње Ср ба из Сло ве ни је, што је за јед но са не га тив-
ним трен до ви ма у де мо граф ском кре та њу, усло ви ло де по пу ла ци ју 
срп ске на ци о нал но сти.

оби ча је. Ме ђу тим, Ср би не ма ју ста тус аутох то ног, већ алох то ног ста нов ни штва, па им 
из та квог ста ту са не при па да ју ма њин ска пра ва. Због де по пу ла ци о них трен до ва срп ско 
ста нов ни штво у Бе лој Кра ји ни се сма њи ло у по след њих два де сет го ди на ско ро за тре-
ћи ну (у шест се ла на овом под руч ју оста ло је са мо сто ти нак Ср ба) (Ог ња но вић, 1997.)  

3) Ве ћи на Ср ба у Сло ве ни ји ро ђе на је у Бо сни и Хер це го ви ни (37,0%), за тим у цен трал ној 
Ср би ји (20,2%), Ко со ву и Ме то хи ји (3,1%), Вој во ди ни (3,9%), Хр ват ској (5,1%), што 
упу ћу је на за кљу чак да се ра ди о кла сич ним еко ном ским ми гра ци ја ма (Ко мац, 1997).
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По пис из 2002. го ди не, спро ве ден у са мо стал ној др жа-
ви Сло ве ни ји, ре ги стро вао је 1.964,0 хи ља да ста нов ни ка, од че га 
83,6% чи не Сло вен ци као ма тич ни на род, Ср би  по број но сти пред-
ста вља ју дру гу ет нич ку за јед ни цу (40,0 хи ља да или 2,0%), за тим 
Хр ва ти (1,8%), Бо шња ци (1,1%) и оста ли.  Ме ђу тим, без об зи ра на 
тај ре ле ван тан де мо граф ски фак тор, у Уста ву се на во ди да је Сло-
ве ни ја “др жа ва свих сво јих гра ђа на за сно ва на на трај ном и нео ту-
ђи вом пра ву сло ве нач ког на ро да на са мо о пре де ље ње”, и из ри чи то 
се на во де са мо ита ли јан ска, ма ђар ска и ром ска  ма њи на. Ср би не 
ужи ва ју по себ на ма њин ска пра ва као што је то слу чај са ита ли-
јан ском и ма ђар ском ма њи ном ко је се тре ти ра ју као аутох то не ма-
њи не, а чи ји је број при пад ни ка знат но ма њи (Ита ли ја на има око 
3 хи ља да, Ма ђа ра око 8,5 хи ља да и Ро ма око 2,4 хи ља да) и за јед-
но чи не са мо 0,6% ста нов ни штва Сло ве ни је. Да кле, из ван по себ не 
устав не за шти те оста ју при пад ни ци на ци о нал них за јед ни ца ко ји 
су у СФРЈ има ли ста тус кон сти ту тив них на ро да. Бу ду ћи да су на 
про сто ру да на шње Сло ве ни је Ср би при сут ни од сре ди не XVI ве ка, 
са пра вом се мо гло ин си сти ра ти на ува жа ва њу ре ле вант них исто-
риј ских и де мо граф ских чи ње ни ца, од но сно на при зна њу устав-
но прав ног ста ту са ко ји је при знат ма ђар ској и ита ли јан ској ма њи-
ни (Ба шић, 1997). Ср би ни су про стор но кон цен три са ни на јед ном 
под руч ју већ су ра су ти у ви ше оп шти на (нај ви ше их је у Љу бља ну, 
Ма ри бо ру, Це љу и Кра њу). Те ри то ри јал на дис пер зи ја, као ва жан 
де мо граф ски фак тор, уз оста ле раз ло ге, об ја шња ва за што ни је до-
шло до уну тра шње хо мо ге ни за ци је срп ске по пу ла ци је, од но сно до 
ши рег ис по ља ва ња ет нич ког иден ти те та. 

На ста нак са мо стал не др жа ва Сло ве ни је отво рио је пи та ње 
др жа вљан ства за ими грант ску по пу ла ци ју, јер се оте жа ва њем или 
не до би ја њем пра ва на др жа вљан ство при пад ни ци но вих ма њи-
на ис кљу чу ју из ма њин ске за шти те. Као нај е кла тант ни ји при мер 
дис кри ми на ци је пред ста вља чи ње ни ца да ве ли ки број др жа вља на 
бив ше Ју го сла ви је (Ср би, Хр ва ти, Бо шња ци) ко ји су жи ве ли у Сло-
ве ни ји пре на стан ка са мо стал не др жа ве, ду го че ка на до би ја ње др-
жа вљан ства и због то га не мо же ко ри сти ти ма њин ска пра ва. Ср би 
ко ји су има ли ста тус кон сти ту тив ног на ро да, а чи ји су при пад ни ци 
на ра ду у Сло ве ни ји, го то во пре ко но ћи на шли су се у по зи ци ји 
при пад ни ка ими грант ске еко ном ске за јед ни це (Гре чић, 1997). Та ко 
су са фор ми ра њем но ве др жа ве ра ди кал но се про ме ни ли и усло ви 
очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та Ср ба. Сло ве нач ки је зик је зва ни-
чан је зик (ма ђар ски и ита ли јан ски има ју ста тус зва нич ног је зи ка у 
ет нич ки ме шо ви тим сре ди на ма), док срп ски је зик гу би дру штве ну 
вред ност и огра ни ча ва се са мо на ко му ни ка ци ју из ме ђу при пад ни-
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ка срп ске ет нич ке за јед ни це. Ср би ни су при зна ти као на ци о нал на 
ма њи на због че га су им ус кра ће на сва ко лек тив на пра ва, што по-
твр ђу ју и по пи сни по да ци по ко ји ма је број ли ца ко ји су на ве ли 
срп ски као ма тер њи  је зик (31,3 хи ља де) ма њи од укуп ног бро ја 
Ср ба, што ука зу је на про цес аси ми ла ци је.4)  

Сло ве ни ја је у по вољ ни јем еко ном ско-по ли тич ком по ло жа ју 
у од но су на оста ле др жа ве бив ше фе де ра ци је с об зи ром на чи ње-
ни цу да је и пре дез ин те гра ци је СФРЈ би ла еко ном ски раз ви је ни-
ја, да је би ла по ште ђе на рат них ра за ра ња, а да је да нас и чла ни ца 
Европ ске уни је, па се с пу ним пра вом оче ку је да по сле два де сет 
го ди на од оса мо ста ље ња по шту је кон цепт гра ђан ске др жа ве и пра-
ва свих гра ђа на без об зи ра на њи хо ву на ци о нал ну, вер ску и је зич ку 
при пад ност.

СРБИ У ХРВАТСКОЈ 

Хр ват ску од ли ку је хе те ро ге на ет нич ка струк ту ра би мо дал-
ног ти па, јер по сле Хр ва та, дру ги по број но сти су Ср би, док све 
оста ле ет нич ке гру пе, па чак и оне ко је се мо гу сма тра ти аутох-
то ним, има ју мар ги нал ни удео у укуп ном ста нов ни штву (Ма ђа-
ри, Че си, Ита ли ја ни и дру ги). На кон рас па да бив ше Ју го сла ви је 
и ства ра ња но ве са мо стал не др жа ве, Хр ват ска је по ста ла знат но 
на ци о нал но хо мо ге ни ја. Ана ли за по пи сних ре зул та та по ка зу је да 
по пр вом по пи су по сле Дру гог свет ског ра та (1948.), при пад ни ци 
срп ске на ци о нал но сти бро је 543,8 хи ља да (14,5%) (та бе ла 2). 

Табела 2. Срби у Републици Хрватској, 1948-2001

  1948 1953 1961 1971 1981 1991  2001

Укупно
становника 3756807 3918817 4159696 4426221 4601469 4784265 4437460

Срби (број) 543795 588411 624985 626789 531502 581663 201631

(%) 14,47 15,01 15,02 14,16 11,55 12,16 4,54

Извор: Књиге пописа становништва за одговарајуће године, 
Републички завод за статистику, Београд.

4)  Усва ја ње дру гог је зи ка нај пре као го вор ног, а за тим и као ма тер њег, ука зу је на де ло ва ње 
ет но ге нет ских и аси ми ла ци о них про це са. По ја ва ал те ро фо ни је усло вље на је ма ло број-
но шћу и про стор ном дис пер зив но шћу ет нич ких за јед ни ца, као и дру штве но-по ли тич-
ким окол но сти ма. Вре ме ном, “спољ ни” је зик по ста је све ви ше го вор ни је зик, док се 
ет нич ки је зик за др жа ва у ко му ни ка ци ји са су на род ни ци ма и уну тар по ро ди це. Ма да је 
по зна ва ње зва нич ног, слу жбе ног је зи ка др жа ве у ко јој жи ве не сум њи во у ин те ре су свих 
ма њин ских за јед ни ца, исто вре ме но је нео п ход но, у ци љу очу ва ња соп стве ног на ци о-
нал ног иден ти те та, по зна ва ње свог ма тер њег је зи ка (Ра ду шки, 2005). 
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По пу ла ци о ни раст бе ле же све до 1971. го ди не ка да је ре ги-
стро ван мак си ма лан број (626,8 хи ља да), као ре зул тат по зи тив ног 
при род ног при ра шта ја ко ји је био чак ви ши од ре пу блич ког про се-
ка, јер су аутох то не срп ске те ри то ри је у овој ре пу бли ци би ле пре-
те жно ру рал не. Оту да је и по ред не га тив ног ми гра ци о ног сал да 
срп ско ста нов ни штво у Хр ват ској све до 1970-их го ди на ап со лут но 
ра сло.5) У пе ри о ду 1971-1981, број Ср ба се сма њу је на 531,5 хи ља-
да, а удео на  11,5%, што је ре зул тат де мо граф ских ва ри ја бли (еми-
гра ци је и опа да ње при род ног при ра шта ја), али и ет нич ке ми ми-
кри је, тј. из ја шња ва Ср ба као Ју го сло ве на.6) Про стор ни раз ме штај 
по ка зу је да је зна чај ни ја кон цен тра ци ја Ју го сло ве на за бе ле же на у  
на се љи ма срп ског ет нич ког про сто ра, у де ло ви ма ис точ не и за пад-
не Сла во ни је, Ба ни је и Ли ке (од 10,0% до 25,0% или чак од 25,1% 
до 50,0% укуп ног ста нов ни штва), док на про сто ри ма на ко ји ма 
при пад ни ци хр ват ске на ци о нал но сти има ју ви сок сте пен ет нич ке 
хо мо ге но сти еви дент ни су ма њи уде ли ли ца де кла ри са них као Ју-
го сло ве ни (Спа сов ски и др, 1993). У по пи су 1991. го ди не број Ср ба 
је по ве ћан и из но си  581,7 хи ља да (12,2%), што је по сле ди ца бу ђе-
ња на ци о нал не све сти и дру штве но-по ли тич ких окол но сти у ко ји-
ма је спро ве ден тај по пис. У ме ђу по пи сном раз до бљу 1991-2001, 
број Ср ба сма њио се за го то во две тре ћи не (за око 380 хи ља да) пр-
вен стве но услед из бе глич ких еми гра ци ја,7) а за тим не по вољ них де-
мо граф ских трен до ва (не га тив ни при род ни при ра штај), ме шо ви ти 
бра ко ви, де кла ри са ње као Ју го сло ве ни или нео пре де ље ни и дру го. 
Пре ма по пи су из 2001. го ди не, ре ги стро ва но је 201,6 хи ља да Ср ба 
или 4,5%, док у ет нич кој струк ту ри ста нов ни штва Хр ват ске оста ле 

5) У пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та, Ср би у Хр ват ској су има ли не га тив ни ми гра-
ци о ни сал до, од но сно   пре ко два пу та ви ше исе ље них у дру ге ре пу бли ке (пре те жно 
у Ср би ју), не го до се ље них у Хр ват ску. С об зи ром да је Хр ват ска би ла еко ном ски раз-
ви је ни је под руч је у СФРЈ, ова кво од сту па ње Ср ба од ми гра ци о ног сме ра свих дру гих 
на ци о нал но сти у Хр ват ској (ко ји су има ли по зи ти ван сал до) ука зу је на ет но цен трич не 
ми гра ци је и из ра же не трен до ве ет нич ке хо мо ге ни за ци је ко ји су се од ви ја ли пре ко ми-
гра ци ја  (Пе тро вић, 1987.). 

6) Број ли ца ко ја су се де кла ри са ла као Ју го сло ве ни по ве ћан је у пе ри о ду 1971-1981. го ди-
не са 84,1 хи ља да на 379,1 хи ља да, од но сно са 1,9% на 8,2% у укуп ном ста нов ни штву 
Хр ват ске. По ред Ср ба, ка те го ри ја Ју го сло ве на об у хва та ла је и при пад ни ке дру гих ет-
нич ких за јед ни ца, као и ли ца из на ци о нал но хе те ро ге них бра ко ва. Та ко ђе, тре ба има ти у 
ви ду да је  та да шња по ли ти ка СФРЈ су зби ја ла сва ко пре те ра но из ра жа ва ње на ци о нал не 
при пад но сти, па је би ло мно го оних ко ји су се осе ћа ли Ју го сло ве ни ма, а на ро чи то ме ђу 
мла ђим и об ра зо ва ни јим сло је ви ма ста нов ни штва. 

7) У Ср би ји је 1996.го ди не, ре ги стро ва но 617,7 хи ља да из бе гли ца (пре ко 92% су Ср би), 
од че га је нај ви ше  до шло из Хр ват ске (330,1 хи ља да или 53,4%), а за тим из Бо сне и 
Хер це го ви не (266,3 хи ља да или 43,1 %), док ре ла тив но ма ли број из Сло ве ни је (6,2 хи-
ља да или 1%) и Ма ке до ни је (2,9 хи ља да или 0,5%). Пре ма по да ци ма УН ХЦР из 2009. 
го ди не, Ср би ја са 86,3 хи ља да из бе гли ца је је ди на зе мља у Евро пи и пе та у све ту због 
тзв. про тра хо ва ног из бе глич ког про бле ма, од но сно ње го вог ду гог тра ја ња и спо рог раз-
ре ша ва ња (Ра ду шки, 2000). 
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ма њин ске за јед ни це пар ти ци пи ра ју са око 0,5% (Бо шња ци 0,5%, 
Ма ђа ри 0,4%, Ита ли ја ни 0,4% Је вре ји 0,5%), при че му је до шло до 
на ци о нал не хо мо ге ни за ци је, од но сно по ве ћа ња уде ла Хр ва та као 
ве ћин ске на ци је (са 78,1% на 89,6%). Ре ги о нал но по сма тра но, Ср-
би су про стор но хо мо ге ни зо ва ни у Сла во ни ји као ет нич ки хе те ро-
ге ном под руч ју, где је њи хов број на кон рат них до га ђа ња 1990-их 
го ди на пре по ло вљен.8) 

У вре ме свог оса мо ста љи ва ња и рат них су ко ба до 1995. го-
ди не, Ре пу бли ка Хр ват ска је фор мал но-прав но има ла ви со ко уре-
ђе ну за кон ску ре гу ла ти ву о за шти ти пра ва на ци о нал них ма њи на. 
Устав Ре пу бли ке Хр ват ске (из 2000. го ди не) кон сти ту и ше Хр ват-
ску као ”на ци о нал ну др жа ву хр ват ског на ро да и др жа ву при пад ни-
ка аутох то них на ци о нал них ма њи на: Ср ба, Че ха, Сло ва ка, Та ли ја-
на, Ма ђа ра, Ни је ма ца, Жи до ва и дру гих ко ји су ње ни др жа вља ни, 
ко ји ма јам чи рав но прав ност с гра ђа ни ма хр ват ске на ци о нал но-
сти...”. Ре гу ли са ње по ло жа ја свих, ка ко ста рих та ко и но вих ма њи-
на, а по себ но срп ске ма њи не чи ји су при пад ни ци до та да има ли 
ста тус кон сти ту тив ног на ро да, по ку ша ло се ре ши ти до но ше њем 
Устав ног за ко на о људ ским пра ви ма и сло бо да ма и о пра ви ма ет-
нич ких и на ци о нал них ма њи на (из 1992.го ди не), али тај за кон ни је 
био из раз ствар не уну тра шње по ли тич ке во ље да се ре ши ма њин-
ска про бле ма ти ка, већ ме ђу на род них при ти са ка (Та та ло вић, 2002). 
Ка сни је, ис пу ња ва ју ћи је дан од ва жних усло ва за ула зак у Европ-
ску уни ју, Хр ват ска је у зна чај ној ме ри по сти гла мул ти кул ту рал-
ну ста бил ност, ре гу ли са ње по ло жа ја и бо ље оства ри ва ње за шти те 
ма њин ских пра ва. До нет је Устав ни за кон о пра ви ма на ци о нал них 
ма њи на (2003. го ди не), чи је се од ред бе  за сни ва ју на ме ђу на род-
ним прав ним стан дар ди ма, кон вен ци ја ма и за ко ни ма ко је је Хр-
ват ска ра ти фи ко ва ла, а у чи јим осно ва ма су кључ не иде је ет нич ке 
то ле ран ци је и ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је. Да кле, про блем Хр ват-
ске ни је у до ме ну по сто је ћих за ко на не го у њи хо вом не до след ном 
спро во ђе њу (Ву кић, 2010). Срп ска ма њи на у Хр ват ској се објек-
тив но на ла зи не где из ме ђу ин те гра ци је и аси ми ла ци је, с об зи ром 
да про цес по врат ка Ср ба и по сле 17 го ди на из бе гли штва ни је у 
пот пу но сти за вр шен и од ви ја се оте жа но због не мо гућ но сти за-

8) На ци о нал на струк ту ра Сла во ни је је у про те клом пе ри о ду бит но про ме ње на као ре зул-
тат де мо граф ских и не де мо граф ских фак то ра. Пре Дру гог свет ског ра та (по пис 1931. го-
ди не) у Сла во ни ји је би ло 166,7 хи ља да Ср ба (22,0%), да би пр ви сле де ћи по пис (1948. 
го ди не) ре ги стро вао 156,3 хи ља да (20,0%) Ср ба. На ред ни по пи си по ка зу ју сле де ће: 
1953. го ди не, 166,9 хи ља да (20,2%), 1961. го ди не, 182,1 хи ља да (20,2%), 1971. го ди не 
186,7 хи ља да (19,6%), 1981. го ди не 149,2 хи ља да (15,6%). По ре зул та ти ма по след њег 
по пи са спро ве де ног у за јед нич кој др жа ви СФРЈ (1991. го ди не) по пи са но је 167,1 хи-
ља да (17,1%), а  2001. го ди не, 78,1 хи ља да (8,8%) при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти 
(Ла јић, Ба ра, 2010).
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по шља ва ња, не ре ше ног пи та ња ста нар ских пра ва, не ис пла ће них 
пен зи ја, као и ве о ма оте жа не ин те гра ци је у дру штво. Пре ма не ким 
ис тра жи ва њи ма спро ве де ним по след њих го ди на, Ср би и Ро ми су 
на ци о нал не ма њи не пре ма ко ји ма Хр ва ти има ју нај ве ћу со ци јал ну 
дис тан цу (Хр ва тић, 2004). Са да шњи за кон ски про пи си фор мал но 
не ус кра ћу ју Ср би ма из ве сна ко лек тив на пра ва, као што су  пра во 
на вла сти ту кул ту ру, на ис по ве да ње и прак ти ко ва ње вла сти те ре-
ли ги је, на сло бод ну упо тре бу је зи ка и пи сма, пра во на обра зо ва-
ње на вла сти том је зи ку, и по ли тич ко пред ста вља ње на ло кал ном, 
ре ги о нал ном и др жав ном ни воу. Али, то се у прак си због њи хо ве 
те ри то ри јал не дис пер зи је рет ко оства ру је бу ду ћи да за раз ли ку од 
пред рат не си ту а ци је ни у јед ном де лу Хр ват ске не ма ју ап со лут-
ну или ре ла тив ну ве ћи ну. За Ср бе као ко лек ти ви тет нај по вољ ни ја 
је си ту а ци ја у Ву ко вар ско-Срем ском окру гу, за ко ју ва же по себ не 
од ред бе (на осно ву Деј тон ског и Ер дут ског спо ра зу ма), јер Ср би 
уче ству ју у вла сти, упра ви и по ли ци ји, али се су жи вот ве о ма спо-
ро об на вља (Ву кић, 2010.). Са ула ском Хр ват ске у Европ ску уни ју 
(Хр ват ска ће по ста ти пу но прав на чла ни ца 1. ју ла 2013. го ди не) мо-
же се оче ки ва ти да ће се то по зи тив но од ра зи ти и на ет нич ку си ту-
а ци ју и по ло жај срп ске ма њи не у Хр ват ској.

СРБИ У МАКЕДОНИЈИ 

Ма ке до ни ју од ли ку је би мо дал на ет нич ка струк ту ра ста нов-
ни штва (нај број ни ја ет нич ка гру па су Ма ке дон ци, а за тим Ал бан-
ци). До Дру гог свет ског ра та срп ска по пу ла ци ја је ја ча ла за хва-
љу ју ћи ви со ком при род ном при ра шта ју, а на ро чи то по зи тив ном 
ми гра ци о ном сал ду. На и ме, из ме ђу два свет ска ра та из вр ше но је 
план ско на се ља ва ње, ко ло ни за ци ја срп ског ста нов ни штва из ра-
зних де ло ва Ју го сла ви је, али је то ком Дру гог свет ског ра та про те-
ран нај ве ћи део ко ло ни ста, као и аутох то не срп ске по пу ла ци је. По-
сле ра та ко му ни стич ке вла сти су за бра ни ле по вра так про те ра них 
Ср ба, што је оста ви ло ду го роч не не га тив не  по сле ди це на њи хов 
де мо граф ски раз ви так. Пр ви по пис по сле Дру гог свет ског ра та из 
1948. го ди не, ре ги стро вао је са мо 29,7 хи ља да Ср ба (2,6%), што 
је у ве зи са рат ним стра да њи ма и  рат ним ми гра ци ја ма (та бе ла 3). 

По да ци по ка зу ју по раст до 1980-их го ди на, да би ка сни ји 
трен до ви де мо граф ског раз во ја Ср ба у Ма ке до ни ји би ли знат но не-
по вољ ни ји у по ре ђе њу са укуп ном срп ском по пу ла ци јом у СФРЈ, 
што је по сле ди ца да љих еми гра ци ја, сма ње ња сто пе при род ног 
при ра шта ја, као и ет нич ке ми ми кри је од но сно из ја шња ва ња јед-
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ног де ла Ср ба као Ју го сло ве ни.9) У Ма ке до ни ји је 1981. го ди не жи-
ве ло 44,5 хи ља да при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти (2,3%), и по 
број но сти су пред ста вља ли по сле Ма ке до на ца, Ал ба на ца и Ту ра ка, 
че твр ту ет нич ку за јед ни цу. Не по сред но уочи рас па да фе де рал не 
Ју го сла ви је, ре ги стро ва но је 44,2 хи ља да Ср ба (2,2%), а са мо три 
го ди не ка сни је (Ма ке до ни ја је 1994. го ди не има ла ван ред ни по пис) 
број Ср ба се сма њу је на 39,6 хи ља да (2%). Са аспек та те ри то ри јал-
не кон цен тра ци је, око 80% Ср ба жи ви у Скоп ској и Ку ма нов ској 
ко тли ни, а у до ли ни Вар да ра још око 13%. 

Табела 3. Срби у Републици Македонији, 1948-2002
  1948 1953 1961 1971 1981 1991  2002

Укупно 
становника 1152986 1304514 1406003 1647308 1909136 2033964 2022547

Срби (број) 29721 35112 42728 36465 44468 44159 35939

(%) 2,58 2,69 3,04 2,21 2,33 2,17 1,78

Извор: Књиге пописа становништва за одговарајуће године, 
Републички завод за статистику,  Београд.

По сле дез ин те гра ци је и оса мо ста вљи ва ња Ма ке до ни је отво-
рио се про блем по ло жа ја Ср ба и оства ри ва ње њи хо вих људ ских и 
ма њин ских пра ва. У ма ке дон ском Уста ву из 1991. го ди не, ко ји га-
ран ту је пра ва и сло бо де гра ђа на, по сто је од ред бе ко је се од но се на 
пра ва на ци о нал но сти са ци љем њи хо ве рав но прав но сти и за шти те 
ет нич ког, кул тур ног и вер ског иден ти те та, али се не спо ми њу Ср-
би. На и ме, Устав де фи ни ше Ма ке до ни ју као „на ци о нал ну др жа ву 
ма ке дон ског на ро да у ко јој се обез бе ђу је пот пу на јед на кост ње них 
гра ђа на и трај на ко ег зи стен ци ја ма ке дон ског на ро да са Ал бан ци-
ма, Тур ци ма, Вла си ма, Ро ми ма и дру гим на ци о нал но сти ма ко је 
жи ве у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји“. Да кле, у устав ном тек сту Ср би се 
так са тив но не на во де као на ци о нал ност,  од но сно као при пад ни ци 
не ке од спо ме ну тих “глав них ма њи на”. 

По по след њем по пи су из 2002. го ди не Ма ке до ни ја је има ла 
2.022,5 хи ља да ста нов ни ка, од че га Ма ке дон ци чи не 1,3 ми ли о на 
(64,2%), Ал бан ци 509,1 хи ља да (25,2%), Тур ци 77,9 хи ља да (3,8%) 
Ро ми 53,9 хи ља да (2,7%) и Ср би 35,9 хи ља да (1,8%), док оста ле 

9) Од укуп ног бро ја ли ца ко ја су се у бив шој СФРЈ из ја шња ва ла као Ју го сло ве ни, по по-
пи су 1981. го ди не 36,2% от па да на Ср би ју, 31,1% на Хр ват ску, 26,8% на Бо сну и Хер це-
го ви ну, док је у Ма ке до ни ји из ја шња ва ње за Ју го сло ве не би ло од мно го ма њег зна ча ја 
(1,2%). У пе ри о ду 1971-1981. го ди не, у Ма ке до ни ји је њи хов број ипак по ве ћан са 3,7 
хи ља да на 14,2 хи ља да (са 0,2% на 0,6%), при че му те ри то ри јал ни раз ме штај Ју го сло ве-
на по ка зу је да се зо не ја че кон цен тра ци је ових ли ца у Ма ке до ни ји по кла па ју са зо на ма 
у ко ји ма су ве ћи уде ли срп ске по пу ла ци је. 
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на ци о нал но сти пар ти ци пи ра ју по је ди нач но ис под 0,5%. У ме ђу-
по пи сном пе ри о ду 1991-2002, број Ср ба се сма њио за око 15%, а 
раз ло зи су исе ља ва ње (ве ли ки број за по сле них у не ка да са ве зној 
ад ми ни стра ци ји) и по сте пе на аси ми ла ци ја. Има ју ћи у ви ду де мо-
граф ске по ка за те ље оста је не ја сно за што је мар ги на ли зо ва но при-
су ство Ср ба на те ри то ри ји ма ке дон ске др жа ве, ко ји су се због то га 
објек тив но на шли у не по вољ ни јем по ло жа ју у од но су на оста ле 
ма њи не, а што се ма ни фе сту је у свим обла сти ма дру штве ног жи-
во та (обра зо ва ње, кул ту ра, ме ди ји, итд.). Та ко, не ко ли ко хи ља да 
Ср ба не ма ма ке дон ско др жа вљан ство, обра зо ва ње на срп ском је зи-
ку по ха ђа са мо сто ти нак уче ни ка (до сре ди не 1980-их го ди на би-
ло их је пре ко 6,5 хи ља да), а гим на зи ја у Ско пљу је уки ну та још 
1986. го ди не, по сто ји не ко ли ко основ них шко ла у ве ћим гра до ви ма 
(Ку ма но во, Ско пље), док у обла сти кул ту ре не ма ни јед на срп ска 
ин сти ту ци ја, што све упу ћу је на кри зу на ци о нал ног иден ти те та и 
про сец аси ми ла ци је Ср ба (Вељ ко вић, 2004). 

Са рас па дом зе мље, ма ке дон ски Ср би су се на шли у не по-
вољ ном еко ном ском и со ци јал ном по ло жа ју, а ста тус на ци о нал не 
ма њи не сте кли су тек устав ним про ме на ма на осно ву тзв. Охрид-
ског спо ра зу ма. На и ме, но ви Устав Ре пу бли ке Ма ке до ни је из 2001. 
го ди не (до нет по сле пот пи си ва ња тог спо ра зу ма), ре гу ли ше устав-
но-прав ни ста тус Ср ба (так са тив но су на ве де ни у но вом Уста ву) 
чи ме је омо гу ће но да бу ду за сту пље ни у Са ве ту за ме ђу на ци о нал-
не од но се Со бра ња Ма ке до ни је. То чи ни до бру осно ву за бр же ре-
ша ва ње срп ског на ци о нал ног пи та ња у Ма ке до ни ји, али је за  то 
нео п ход но и  ве ће ан га жо ва ње Ср би је као ма тич не др жа ве. 

СРБИ У ЦРНОЈ ГОРИ 

Ет нич ка и кон фе си о нал на струк ту ра Цр не Го ре, и по ред то га 
што је реч о ре ла тив но ма лом про сто ру, ве о ма је ша ро ли ка и у стал-
ним про ме на ма. Због спле та исто риј ских окол но сти и по ли ти ке ко-
ја је во ђе на по сле Дру гог свет ског ра та, ста нов ни штво раз ли чи тих 
ре ли гиј ских при пад но сти у од ре ђе ним дру штве но-еко ном ским и 
по ли тич ким при ли ка ма из ја шња ва ло се по на ци о нал ном пи та њу 
раз ли чи то и по ред то га што су им ко ре ни исти. Део ста нов ни штва 
пра во слав не ве ре на те ри то ри ји Цр не Го ре и Ср би је не ка да се из ја-
шња ва ло као Ср би, а не ка да као Цр но гор ци и по ред то га што је реч 
о јед ном на ро ду-срп ском" (Ру дић, 1993). Пи та ње ет нич ке исто ри је 
и срп ског  ро да Цр но го ра ца је у зна чај ној ме ри ис по ли ти зо ва но, 
али обим на ли те ра ту ра ука зу је на "кон ти ну и тет ет нич ког опре де-
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ље ња Цр но го ра ца и об ли ко ва њем срп ског ет нич ког би ћа Цр но го-
ра ца у про сто ру и вре ме ну" (Вла хо вић, 1993).  

Про ме не у бро ју Ср ба у Цр ној Го ри у по пи си ма по сле Дру-
гог свет ског ра та ка рак те ри шу знат не осци ла ци је и од ре ђе не не ло-
гич но сти ко је ни су за сно ва не на де мо граф ским трен до ви ма, већ 
на про ме на ма у на чи ну из ја шња ва ња усло вље ном од ре ђе ним дру-
штве но-по ли тич ким при ли ка ма. Тре ба ис та ћи да је у Цр ној Го ри 
за бе ле жен нај бр жи по пу ла ци о ни раст Ср ба на тлу бив ше СФРЈ, 
али флук ту и ра ју ћи раст, јер су се од јед ног до дру гог ме ђу по пи сног 
пе ри о да на из ме нич но сме њи ва ле вр ло ви со ке и вр ло ни ске сто пе 
ра ста, па чак и не га тив не (та бе ла 4). 

Табела 4. Срби у Републици Црној Гори, 1948-2003

  1948 1953 1961 1971 1981 1991  2003

Укупно
становника 377189 419873 471894 529604 584311 615035 620145

Срби (број) 6707 13864 14087 39512 19407 57453 198414

(%) 1,78 3,30 2,99 7,46 3,32 9,34 31,99

Извор: Књиге пописа становништва за одговарајуће године, 
Републички завод за статистику, Београд.

По пис по сле Дру гог свет ског ра та (1948), ка да су се Цр но-
гор ци по пр ви пут мо гли из ја шња ва ти као по се бан на род, ре ги-
стро вао је 6,7 хи ља да (1,8%) Ср ба.10) Де мо граф ски ди на ми зам Ср ба 
на кон то га зна чај но ва ри ра у по је ди ним раз до бљи ма, јер је од лу-
чу ју ћи ути цај има ла про ме на на ци о нал ног иден ти те та,  док је де-
ло ва ње ми гра ци ја и при род ног при ра шта ја би ло од ма њег зна ча ја. 
На при мер, то ком 1960-их го ди на број ли ца срп ске на ци о нал но сти 
је по рас тао (за ви ше од 25 хи ља да), а број Цр но го ра ца се сма њио 
(за око 28 хи ља да). У пе ри о ду 1971-1981 за бе ле же но је дра стич но 
опа да ње бро ја Ср ба (а по ве ћа ње Цр но го ра ца и Ју го сло ве на),11)  што 

10) По пис из 1948. је од по себ ног зна ча ја јер су се на ци о нал но мо гли де кла ри са ти Ма ке дон-
ци и Цр но гор ци, што пред ста вља пр во ста ти стич ко утвр ђи ва ње њи хо вог бро ја на те ри-
то ри ји та да шње др жа ве. По по пи су пре Дру гог свет ског ра та (1921.), ет нич ка струк ту ра 
мо гла се утвр ди ти са мо по сред но пре ко пи та ња о ма тер њем је зи ку и ве ро и спо ве сти, 
али ова два обе леж ја ни су укр ште на та ко да је гру па срп ско хр ват ског је зи ка оста ла 
не раш чла ње на, док се ма ке дон ски је зик ни је мо гао упи си ва ти као од го вор на пи та ње 
о ма тер њем је зи ку. Због то га, за Ма ке дон це и Цр но гор це ста ти стич ки по ка за те љи ни су 
би ли рас по ло жи ви. У по пи су 1931. го ди не, пи та ње о на род но сти би ло је са мо фор мал не 
при ро де јер су сва ли ца ју жно сло вен ског ет нич ког по ре кла ис ка зи ва на као це ли на, док 
су оста ли на во ди ли сво ју на ци о нал ну при пад ност (Ра ду шки, 2007.).

11) У по гле ду по пу ла ци о не ди на ми ке, ли ца ко ја су се де кла ри са ла као Ју го сло ве ни бе ле же 
ве ли ко по ве ће ње,  са 10,9 хи ља да (2,0%) у 1971. го ди ни, на 31,2 хи ља да (5,3%) у 1981. 
го ди ни. 
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се мо же до ве сти у ве зу са “ета ти стич ким сна же њем ју го сло вен-
ске ре пу бли ке по сле Уста ва из 1974.го ди не, па се ве ћи на ет нич ких 
кон вер ти та по но во од лу чу је да бу де др жа во твор ни на род-Цр но гор-
ци” (Спа сов ски и др,1993). По ли тич ке про ме не ко је су прет хо ди ле 
рас па ду СФРЈ ути ца ле су на зна чај ни по раст бро ја Ср ба у на ред-
ном ме ђу по пи сном пе ри о ду (за го то во три пу та), а опа да ње бро ја 
Цр но го ра ца и Ју го сло ве на. По пис из 1991. го ди не ре ги стру је 57,5 
хи ља да Ср ба што је чи ни ло 9,3% укуп ног ста нов ни штва. Не рав-
но ме ран раст и зна чај не осци ла ци је ре зул тат су спе ци фич ног од-
но са срп ске и цр но гор ске на ци је и са мим тим про ме не при ли ком 
из ја шња ва ња у по гле ду њи хо ве ет нич ке при пад но сти, што ука зу је 
на зна чај не де мо граф ске ва ри ја бле ко ја је че сто има ла пре су дан 
ути цај на по пу ла ци о но кре та ње. На ред ни по пис, ко ји је одр жан 
2003. го ди не у Др жав ној за јед ни ци Ср би ја и Цр на Го ра, по ка зао 
је да у Цр ној Го ри од укуп но 620,1 хи ља да, Цр но гор ци бро је 267,7 
хи ља да (43,2%), а Ср би 198,4 хи ља да (32,0%), док од оста лих на-
ци о нал но сти ре ле вант не уде ле бе ле же Бо шња ци (7,8%), Ал бан ци 
(5,0%), Му сли ма ни (4,0%) и Хр ва ти (1,1%). Ин те ре сант но је да се 
у по гле ду де кла ри са ња о ма тер њем је зи ку, око 64% ста нов ни штва 
Цр не Го ре из ја сни ло да го во ри срп ски је зик.12) На осно ву одр жа ног 
ре фе рен ду ма из 2006. го ди не, Цр на Го ра је не за ви сна и су ве ре на 
др жа ва, а 2007. го ди не Скуп шти на је до не ла но ви Устав, по ко ме је 
Цр на Го ра “гра ђан ска, де мо крат ска, еко ло шка и др жа ва со ци јал не 
прав де, за сно ва не на вла да ви ни пра ва.” У пре ам бу ли Уста ва се на-
во ди да “као сло бод ни и рав но прав ни гра ђа ни при пад ни ци на ро да 
и на ци о нал них ма њи на ко ји жи ве у Цр ној Го ри су: Цр но гор ци, Ср-
би, Бо шња ци, Ал бан ци, Му сли ма ни, Хр ва ти и дру ги, при вр же ни 
де мо крат ској и гра ђан ској Цр ној Го ри.” Слу жбе ни је зик је цр но-
гор ски, док су ћи ри лич но и ла ти нич но пи смо  рав но прав ни, а у 
слу жбе ној упо тре би су још и срп ски, бо сан ски, ал бан ски и хр ват-
ски је зик. 

На кон оса мо ста ље ња ове ре пу бли ке по ста ви ло се и пи та ње 
аде кват ног ре гу ли са ња пра ва при пад ни ци ма срп ске ет нич ке за-
јед ни це. Иако је гра ђан ска, Цр на Го ра де фац то функ ци о ни ше као 
на ци о нал на др жа ва, а кроз од ред бе о цр но гор ском је зи ку и ста-
ту су ка нон ски не при зна те Цр но гор ске пра во слав не цр кве, вр ши 
се сво је вр сна аси ми ла ци ја срп ског ста нов ни штва, при че му Ср би 
још увек не ма ју при знат ста тус на ци о нал не ма њи не. “Те жња вла-
да ју ћих по ли тич ких ели та је сте су штин ски ве за на за бла гу аси-

12)  Пре ма ре зул та ти ма по след њег по пи са из 2011. го ди не, у укуп но 620.029 ста нов ни ка  
Цр но гор ци  пар ти ци пи ра ју са 45%, Ср би са 28,7%, Бо шња ци  са 8,7%, Ал бан ци са 5%, 
Хр ва ти са 1%, итд.   
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ми ла ци ју од ре ђе ног де ла срп ског кор пу са, а са ци љем да оси гу ра 
над по ло вич но уче шће Цр но го ра ца у укуп ном бро ју ста нов ни ка 
ове др жа ве” (Ђу ка но вић, 2007). Очу ва ње на ци о нал не осо бе но сти 
Ср ба у Цр ној Го ри би ће оте жа но у на ред ном пе ри о ду у усло ви ма 
ка да им још увек ни су при зна та основ на ко лек тив на пра ва и ка да је 
њи хов ста тус прав но не де фи ни сан. Исто вре ме но, ак ту ел не вла сти 
по ку ша ва ју да оспо ре до би ја ње двој ног др жа вљан ства из стра ха да 
ће мно ги од њих по кре ну ти пи та ње до би ја ња срп ског др жа вљан-
ства.  

На осно ву ком па ра тив ног пре гле да де мо граф ског раз вит ка и 
по ло жа ја Ср ба у др жа ва ма на ста лим на про сто ру бив ше СФРЈ, мо-
же се ви де ти да срп ска на ци о нал на ма њи на у ве ћи ни тих др жа ва 
фор мал но-прав но мно го бо ље сто ји не го што је њен ствар ни по ло-
жај. Та ко, устав ни и за кон ски по ло жај срп ске ма њи не у Хр ват ској 
и Ма ке до ни ји ре гу ли сан је у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди-
ма, али су у прак си су о че ни са ве ћом или ма њом аси ми ла ци јом, 
док је њи хов ста тус у Сло ве ни ји и Цр ној Го ри при лич но не де фи-
ни сан. При пад ни ци срп ског на ро да ко ји жи ве у пост ју го сло вен ким 
др жа ва ма, фак тич ки по став ши тзв. но ва ма њи на, још су у фа зи ор-
га ни зо ва ња у ци љу пот пу ни јег оства ре ња  ма њин ских пра ва и по-
бољ ша ња свог по ло жа ја. 

Nada Raduski

SERBS FROM CONSTITUENT PEOPLE 
TO NATIONAL MINORITY

Summary
Multidisciplinary approach is very important in studying rights 

and status of national minorities, and related to this demographic studies 
also have special significance. This paper analyzes population growth 
and the position of Serbs in the states founded on the territory of for-
mer Yugoslavia where, before the collapse of that state and geopolitical 
changes, they were one of the six constituent peoples but today they are 
national minority. The main data sources in this paper are the official 
population censuses, considering that the size and ethnic compactness 
are the main demographic factors that significantly affect the realization 
of the rights and freedoms of each minority. Although the social and le-
gal status of the Serbian minority is determined by European standards 
of minority rights, the analysis points to their more or less unfavorable 
position which is, among other things, affected by under-designed poli-
tics of mother country.
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Resume
The recent political changes in states founded on the territory of 

the former Yugoslavia have resulted in the profound changes in relation 
to minorities. The influence on the factual status of Serbian minorities 
in neighboring countries have and other circumstances - demographic, 
poltical, legal,  historical, etc. Out of Serbia, in former Yugoslav repub-
lics live nearly half a million persons belonging to Serbian nationality 
who have status of new national minority. Their social and legal status 
is defined according to European standards of minority protection. The 
analysis of their status point out unfavorable status of Serbian minori-
ties. Reason for such unfavorable status can also be found in imprudent 
and unorganized policy of homeland country. 

Based on comparative examination of demographic development 
and the position of Serbs in the states founded on the territory of former 
Yugoslavia, it can be concluded that in most states Serbian minority in 
legal terms is doing much better than their real position is. The constitu-
tional and legal position of the Serbs as national minority in Croatia and 
Macedonia is regulated in accordance with international standards, but 
in practice they are facing assimilation, more or less, and their status in 
Slovenia and Montenegro is rather undefined. Members of Serbian na-
tion living in post-Yugoslav states in fact became so called new minor-
ity and they are still in organizing faze in order to achieve full minority 
rights and improve their position. In addition to constitutional laws of 
those states, ratification of international documents plays an important 
role, as well as help from mother country to her people.

Bilateral treaties are the way for efficient protection of compatri-
ots of mother country, as well as efficient mechanism for better integra-
tion of minorities in all fields of social life in territorial country. Minori-
ties rights consisted in many bilateral treaties are next: right on ethnic 
identity, right to education, media rights, etc. Within the framework of 
cooperation between the post-Yugoslav states the question of minori-
ties must be a priority, because the protection of minorities is no longer 
discretion but a necessity and obligation of every state. 

* Овај рад је примљен 13. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.
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