
 37  

 

ПОЛОЖАЈ СРПСКЕ МАЊИНЕ У СУСЕДНИМ 
ДРЖАВАМА У СВЕТЛУ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈСКИХ  

И ГЕОПОЛИТИЧКИХ ПРОЦЕСА 

Нада Радушки 
 
 

Достављен: 13. 02. 2020       Језик рада: Српски 
Прихваћен: 06. 09. 2020       Тип рада: Прегледни рад 

    DOI број: 10.5937/vojdelo2002037R 
 

 
 оквиру савремених геополитичких процеса, поштовање права 
националних мањина није више дискреционо право неке држа-

ве, већ је све присутније посредно или непосредно међународно ре-
гулисање мањинског питања. У раду се разматрају положај и права 
српске мањине у пост-југословенским државама (Словенија, Хрват-
ска, Северна Македонија, Црна Гора), као и у суседним државама 
чланицама Европске уније са којима се Србија граничи (Мађарска, 
Румунија, Бугарска), у светлу евроинтеграцијских процеса, међудр-
жавних односа и регионалне сарадње значајне за безбедност и укуп-
ну стабилност земаља региона. Поред анализе основних демограф-
ских показатеља (бројност и просторни размештај), који детерминишу 
реализацију права и слобода сваке мањине, у раду се истражује пи-
тање заштите националног, културног и језичког идентитета Срба, 
као и начини његовог очувања и унапређења. Мада је друштвени и 
правни статус српске мањине одређен европским стандардима, ана-
лиза указује на њихов недефинисан положај, будући да у неким др-
жавама још увек немају признат статус националне мањине, а суоче-
ни су и са већом или мањом асимилацијом и безбедносним пробле-
мима. Ради потпунијег остварења мањинских права и побољшања 
положаја српске мањине, велики значај имају ратификована међуна-
родна докумената, билатерални споразуми, национални закони, као и 
добро осмишљена политика и помоћ Србије као матичне државе. 

Кључне речи: Срби, национална мањина, положај, права, иден-
титет, законска регулатива, безбедност, бивше југословенске 
републике, Европска унија 
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Увод 
 

аштита и права националних мањина од круцијалног су значаја за добре 
међунационалне и већинско-мањинске односе, политичку стабилност, 

мир, безбедност и економски просперитет сваке државе, а посебно када је реч 
о балканским, етнички хетерогеним земљама. Добра регионална сарадња и до-
бросуседски односи приоритет су спољне политике ових држава у оквиру које 
мањинско питање заузима важно место, јер битно утиче на евроинтеграцијске 
процесе, стабилност и успешност сваког мултикултуралног друштва, као и на 
квалитет и унапређење међудржавних односа.  

Мада су националне мањине присутне у свим савременим вишенационал-
ним државама, регулисање њиховог положаја још увек је првенствено политич-
ко питање, јер зависи од бројних сложених и међусобно условљених чинилаца, 
а пре свега од друштвено-историјске ситуације и места државе на светској еко-
номско-политичкој сцени. Данас се државе диференцирају управо по начину 
регулисања положаја и остварења мањинских права, односно по томе да ли 
имају за циљ интегративну мањинску политику уз очување националног, вер-
ског и културног идентитета припадника националних мањина, или асимилаци-
ону политику (прикривену или отворену) која не налази одговарајући modus vi-
vendi за реализацију људских и мањинских права.  

Мултикултурализам и националне мањине 

Мултикултурализам, као један од главних дискурса за разумевање савременог 
света, може означавати демографско-дескриптивну чињеницу у смислу постојања 
етнокултурне хетерогености у једном друштву, али и државну политику која има 
за циљ стварање складних релација између различитих етничких заједница, као и 
дефинисање односа између државе и припадника националних мањина.1 Као 
идеал о заједничком животу више етнолингвистичких заједница, мултикултурали-
зам подразумева њихову коегзистенцију, узајамну толеранцију и једнакост, и 
представља политички оквир у којем различите културе могу слободно развијати 
своје идентитете, истовремено партиципирајући у јачању заједничких друштвених 
институција. Политика мултикултурализма треба да промовише различитост, а 
истовремено да је усмерена на јачање друштвене хомогености, што би све зајед-
но водило равноправности и једнакости свих грађана, социјалној правди и већој 
                              

1 Појам мултикултуралности подразумева егзистирање различитих етничких заједница у 
једном друштву, а мултикултурализам политичко-институционално третирање те културне и 
етничке плуралности. Дакле, мултикултуралност је нормативно-описног карактера, а мулти-
културализам претпоставља креирање, спровођење и евалуацију мултикултуралне полити-
ке. Видети: Зоран Лутовац, „Стање и перспективе мултикултурализма у Црној Гори”, у: Воји-
слав Становчић, Горан Башић (урс.), Стање и перспективе мултикултурализма у Србији и 
државама региона, САНУ, Институт друштвених наука, Београд, 2016, стр.409.  
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интегрисаности мањина у политички и друштвени живот земље. Статус мањина и 
њихова повезаност са политиком мултикултурализма подразумева респектовање 
мањинских и људских права, а неопходна претпоставка једног таквог друштва је-
сте изградња грађанске државе, засноване на признавању институција економ-
ског и правног система, али и права на културну разноликост.2 Међутим, прокла-
моване вредности и циљеви мултикултурализма често нису у сагласности са 
праксом, па се све чешће говори о новом моделу управљања културним диверзи-
тетом, а то је интеркултурализам који подразумева успостављање дијалога изме-
ђу припадника различитих култура, на начелима међусобне сарадње, поверења, 
толеранције и разумевања као најважнијих принципа на којима почива суживот 
различитих националних, религијских, лингвистичких и политичких заједница.  

Заштита права мањина долази у фокус интересовања, нарочито у случаје-
вима дезинтеграције мултиетничких држава, јер, поред поштовања права већ 
постојећих мањина, отвара се и питање положаја тзв. нових мањина, односно 
оних припадника етничких заједница који су након сецесије остали одвојени од 
својих матичних народа и у новоформираним државама од конститутивног на-
рода постали мањина. У Европи се то догодило у прошлости, приликом распа-
да Аустроугарског и Османлијског царства и настанка нових националних држа-
ва на тим просторима, а у новијој историји у случајевима дезинтеграције СФРЈ, 
СССР-а и ЧССР-а, у којима су поједини делови конститутивних народа постали 
„нова мањина”. За одређење појма нове мањине, као и сваке мањине, посебно 
је важан однос између националности и држављанства. Још од Версајског спо-
разума (1919) уживање мањинских права везано је за држављанство, односно 
постоје одредбе по којима се аутоматски утврђује држављанство страним др-
жављанима припојеним новој држави. Дакле, држављанство је услов да једна 
етничка заједница стекне право да буде национална мањина, што важи и да-
нас, па је за припаднике нових мањина веома важно да им буде признато пра-
во на држављанство у земљи у којој живе. Подела на старе и нове мањине им-
плицира да старе мањине имају дужу традицију у остваривању мањинских пра-
ва, док нове мањине та права остварују тек од успостављања државне само-
сталности. Такође, сматра се да старе мањине боље и ефикасније остварују 
своја права, док нове мањине тек изграђују своје институције. У стварности, на 
једнак начин се третирају обе врсте националних мањина, па зато њихово раз-
ликовање има смисла само када се говори о политичком односу према њима, 
јер иза ове поделе стоје пре свега политички разлози.3  

                              
2 Више о мултикултурализму видети: Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal The-

ory of Minority Rights, Oxford University Press, Oxford, 1995; Andrea Semprini, Multukulturalizam, 
CLIO, Beograd, 1999; Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political 
Theory, Harvard UP, Harvard, 2002.  

3 Душан Јањић, „Нове националне мањине и демократска мањинска политика”, у: Драго 
Бабић и Драго Жупарић-Иљић (урс.), Националне мањине као фактор стабилности у ме-
ђународним односима Хрватске и Србије, Институт за миграције и народности, Загреб, 
2010, стр. 209-219. 
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Актуелни глобализацијски и интеграциони процеси представљају озбиљан 
изазов за опстанак и очување националног идентитета припадника мањинских 
заједница, за побољшање положаја и остварење мањинских права, као и про-
тив изражених асимилационих трендова. Поштовање људских права и основ-
них слобода, укључујући и мањинска права, омогућује културно хетерогеним 
друштвима да се у потпуности развијају у условима безбедности, мира и са-
радње. Међународне конвенције, повеље, као и обавезе преузете релевантним 
документима и споразумима, представљају минималне стандарде које државе 
морају поштовати.4 

Положај и права српске мањине  
у постјугословенским државама 

Распад СФРЈ и формирање нових држава деведесетих година имали су за 
резултат политичку и економску кризу, појачану етничку нетолеранцију уз кон-
фликте између већинског и мањинског становништва. Непризнавање нацио-
налних, верских, културних и језичких различитости водило је ка погоршању 
међуетничких односа, па су положај, права и будућност националних мањина 
на тим просторима постали неизвесни. Постјугословенске државе, због хетеро-
гене етничке структуре, морале су наћи одговарајући начин који би регулисао 
права свих етничких заједница, при чему је било неопходно, поред индивиду-
алних права, поштовати и извесна колективна права која се односе на нацио-
налне особености мањинских заједница. 

Са дезинтеграцијом СФРЈ отворило се и питање положаја, права и очувања 
националног идентитета Срба као „нове мањине”, при чему демографски фак-
тори, као што су бројност и етничка компактност, имају значајног утицаја на по-
ложај и реализацију њихових уставних права и слобода. Данас се највећи број 
и концентрација српског становништва које живи изван Србије налази управо у 
бившим југословенским републикама где их има преко пола милиона (без Бо-
сне и Херцеговине), али њихова права нису задовољавајуће регулисана, што 
утиче на њихов опстанак и очување етничког идентитета.5 Мада је правни ста-
тус припадника српске мањине одређен европским стандардима, анализа ука-
зује да је он формално-правно много бољи него што је њихов стварни положај 
који се може оценити као незадовољавајући, због чега је, поред осталог, неоп-
ходна и добро осмишљена политика матичне државе.  
                              

4 „Љубљанске смернице за интеграцију разноликих друштава”, Високи комесар за нацио-
налне мањине, ОЕБС, Хаг, 2012, стр.12.  

5 Срби у Босни и Херцеговини немају статус националне мањине, већ конститутивног на-
рода и пуну једнакост са Бошњацима и Хрватима према Уставу Босне и Херецеговине, а на 
основу Дејтонског споразума (1995), због чега у овој анализи нису узети у разматрање.  
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Словенија 

Са формирањем нове државе радикално су се променили положај, права и 
услови очувања националног идентитета Срба. Иако су по бројности највећа 
мањинска заједница у Словенији, они немају по том основу званичан статус 
националне мањине, као ни према критеријуму аутохтоности, а самим тим ни 
могућност остварења својих мањинских права. Временом су различити начини 
и узроци досељавања Срба у Словенију детерминисали њихове мигрантске 
одлике, због чега нису просторно хомогенизовани на једном подручју, већ су 
дисперзивно настањени, што у великој мери објашњава зашто није дошло до 
унутрашње хомогенизације српске популације, односно до ширег испољавања 
етничког идентитета. Попис из 2002. године регистровао је 1,9 милиона станов-
ника, од чега 83,6% чине Словенци као матични народ, док Срби по бројности 
представљају другу етничку заједницу (40,0 хиљада или 2,0%).6 Без обзира на 
бројност, као релевантан демографски фактор, у Уставу се изричито наводе 
само италијанска, мађарска и ромска мањина, као и да је Словенија „држава 
свих својих грађана заснована на трајном и неотуђивом праву словеначког на-
рода на самоопредељење”. Иако су на простору данашње Словеније присутни 
од средине 16. века, Срби не уживају посебна мањинска права као што је то 
случај са италијанском и мађарском мањином које се третирају као аутохтоне, 
а чији је број припадника знатно мањи.7 Дакле, Срби немају статус аутохтоног, 
већ статус алохтоног становништва. Имајући у виду историјске чињенице, са 
правом се могло инсистирати на уважавању релевантних историјских и демо-
графских чињеница, односно на признању уставноправног статуса који је при-
знат мађарској и италијанској мањини.8  

Са оснивањем нове државе битно су се измениле могућности очувања срп-
ског националног идентитета. Словеначки језик је званичан језик (мађарски и 
италијански имају статус званичног језика у етнички мешовитим срединама), 
док српски језик губи друштвену вредност и ограничава се само на комуникаци-

                              
6 Последњи попис становништва у Словенији (2011) није био класичан, већ тзв. регистар-

ски попис, што значи без анкетара и изласка на терен, користећи већ постојеће званичне базе 
података (централни регистар држављана и регистар некретнина), а по узору на развијене 
европске државе (Холандија, Финска, Данска и др.).Подаци о националној припадности нису 
прикупљани, па се на може сагледати етничка структура становништва Словеније. 

7 Према историјским изворима, Срби су на простор Беле Крајине дошли још 1530. године 
у Великој сеоби Срба за време турске владавине, насељавајући гранично подручје које је 
Аустроугарска формирала као одбрамбену линију од Турака. У етнолошкој литератури Бела 
Крајина се наводи као подручје где Срби живе готово пет векова и где су у великој мери ус-
пели да сачувају свој национални идентитет, језик, веру и обичаје. Видети: Драгана Огњано-
вић, „Поглед кроз прошлост и виђење будућности Срба у Белој Крајини", у: Владимир Петро-
вић (ур.) Срби у Словенији, Светска српска заједница, Београд, 1997, стр.103.  

8 Горан Башић, „Положај етничких мањина у државама насталим на простору претходне 
Југославије”, у: Владимир Петровић (ур), Срби у Словенији, Светска српска заједница, Бео-
град, 1997, стр.1-27.  
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ју између припадника српске етничке заједнице.9 Србима нису призната колек-
тивна мањинска права, што индиректно потврђују и пописни подаци (2002) по 
којима је број лица (31,3 хиљада) који су навели српски као матерњи језик ма-
њи од укупног броја Срба, што указује на алтерофонију и губљење лингвистич-
ког идентитета.10 Због чињенице да им нису загарантована мањинска права, а 
посебно имајући у виду депопулацију и проблем очувања и коришћења матер-
њег језика као најважније компоненте националног идентитета, припадници 
српске мањине у Словенији објективно су суочени са асимилацијом. 

Хрватска 

Популационо кретање Срба у Хрватској одликује драстично апсолутно и ре-
лативно смањење. После рата деведесетих година и „етничког чишћења” забе-
лежено је опадање броја Срба за готово две трећине, па их, по последњем по-
пису из 2011. године, има 187 хиљада или 4,4% у укупном становништву Хрват-
ске.11 Хрватска је по Уставу „национална држава хрватског народа и држава 
припадника оних народа и мањина који су њени држављани: Срба, Муслимана, 
Словенаца, Чеха, Талијана, Мађара, Жидова и других, којима јамчи равноправ-
ност с грађанима хрватске националности”. Регулисање положаја како старих, 
тако и нових мањина, а посебно српске мањине чији су припадници до тада 
имали статус конститутивног народа, покушало се решити доношењем Закона 
о људским правима и слободама етничких и националних мањина, али тај за-
кон није био израз стварне унутрашње политичке воље да се реши мањинска 
проблематика, већ међународних притисака.12 Прихватајући међународне оба-
везе у вези с националним мањинама, Хрватска је постигла значајан ниво за 
боље остваривање и заштиту мањинских права, што је био један од услова за 
улазак у Европску унију. Ратификоване су, углавном, све међународне конвен-

                              
9 Миран Комац, „Срби у Словенији” у: Владимир Петровић (ур), Срби у Словенији, Свет-

ска српска заједница, Београд, 1997, стр.126.  
10 Појава алтерофоније условљена је малобројношћу и просторном дисперзивношћу ет-

ничких заједница, као и друштвено-политичким околностима. Временом, „спољни” језик по-
стаје све више говорни језик, док се матерњи језик задржава у комуникацији са сународници-
ма и унутар породице. Мада је познавање званичног, службеног језика државе у којој живе 
несумњиво у интересу свих мањинских заједница, истовремено је неопходно, ради очувања 
сопственог националног идентитета, познавати и унапређивати свој матерњи језик. Видети: 
Nada Raduški „Language as the Most Important Determinant in Forming National Identity”, In: 
Pеrо Petrović, Милован Radaković (eds.), National and European Identity in the Process of Euro-
pean Integration, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2013, pg. 327-337.  

11 О популационој динамици, просторном размештају, положају и правима Срба у Хрват-
ској видети више у: Нада Радушки, „Српска национална заједница на простору Хрватске у 
другој половини XX и почетком XXI века”, Међународна политика, бр. 1151, 2013, стр.23-36. 

12 Синиша Таталовић, „Утемељење Срба у Хрватској“, у: Војислав Становчић (ур.), Положај и 
идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, САНУ, Београд, 2005, стр. 131-147.  
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ције које се односе на поштовање права мањина, али није било довољно поли-
тичких претпоставки да све што је регулисано законима буде спроведено у 
пракси. Данас се српска мањина у Хрватској објективно налази између интегра-
ције и асимилације, с обзиром на то да процес повратка Срба и после две и по 
деценије избеглиштва није завршен и одвија се отежано због несигурности по-
вратка, немогућности запошљавања, нерешеног питања станарских права, не-
исплаћених пензија, као и веома отежане интеграције у друштво због конфли-
ката, сукоба и велике међуетничке дистанце. Садашњи законски прописи фор-
мално не ускраћују Србима у Хрватској нека колективна права, као што су пра-
во на властиту културу, исповедање и практиковање властите религије, право 
на образовање на матерњем језику, и политичко представљање на локалном, 
регионалном и државном нивоу. Оквир за остварење ових права постављен је 
новим Уставним законом о правима националних мањина Републике Хрватске 
(2002) и посебним законима којима су националним мањинама осигурана сва 
колективна права према највишим међународним стандардима. Дакле, про-
блем није у домену постојећих закона, већ у њиховом неспровођењу. Приметно 
је да су се после уласка Хрватске у Европску унију (2013) погоршали државни 
односи Србије и Хрватске, као и однос Хрватске према српској мањини, што се 
огледа у повећаном броју физичких напада на Србе, уништавању њихове имо-
вине, укидању права на коришћење ћириличног писма и др.13  

Први Споразум о нормализацији односа две државе, потписан још 1996. го-
дине, бучно најављен и медијски пропраћен, остао је у пракси „мртво слово на 
папиру”. Ради спровођења Споразума формиран је и Мађувладин мешовити 
одбор (у којем се налазе и представници мањина), чији су основни задаци ана-
лиза остваривања Споразума и подношење препорука владама у вези са њего-
вом реализацијом. Последње две седнице, одржане 2011. (Београд) и 2014. го-
дине (Загреб), доступне су и јавности, а на дневном реду биле су теме у вези с 
положајем и финансирањем мањинских институција и удружења, као и повра-
ћај њихове и црквене имовине. Оцењено је да не постоји јасна политичка воља 
да се имплементирају препоруке Одбора, као и да су подаци о мањинама често 
неупоредиви и да обе стране приказују податке о свим мањинама, а не посеб-
но за српску или хрватску. У политичком документу, под називом Декларација о 
унапређењу односа и решавању отворених питања између Републике Србије и 
Републике Хрватске из 2016. године, идентификовани су сви актуелни пробле-
ми у шест тачака (прва се експлицитно тиче питања националних мањина) са 
циљем да се приступи њиховом решавању ради боље сарадње, стабилности, 
мира и даљег развоја билатералних односа.14 Имајући у виду да је у питању 
политички документ, а не међународни уговор, он нема обавезујући карактер 
већ зависи од политичке воље актера.  

                              
13 Татјана Опачић, Говор мржње и насиље над Србима у 2015, Српско народно вијеће и 

Вијеће српске националне мањине Града Загреба, Загреб, 2016. 
14 http://www.dijaspora.gov.rs/lat/deklaracija-o-unapredenju-odnosa-srbije-i-hrvatske, 27.12.2019. 
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Северна Македонија 

После дезинтеграције СФРЈ и осамостаљивања Македоније отворио се про-
блем положаја Срба и остваривање њихових људских и мањинских права. По 
последњем попису из 2002. године, од укупно 2,2 милиона становника, Маке-
донци, као матичан народ, чине 1,3 милиона (64,2%), а Срби 35,9 хиљада 
(1,8%). У погледу територијалне дистрибуције, највећа концентрација припад-
ника српске заједнице налази се у скопском и кумановском региону (79,9%). По-
пис 2011. године, који је најпре био одложен због одржавања превремених пар-
ламентарних избора, започео је 1. октобра, али га је Државна пописна комисија 
убрзо прекинула, јер нису били испуњени сви неопходни услови.15  

Са распадом земље, македонски Срби су се нашли у неповољном економ-
ском и социјалном положају, а статус националне мањине стекли су тек устав-
ним променама на основу Охридског споразума. Нови Устав из 2001. године, 
донет после потписивања Споразума, регулише уставно-правни статус Срба 
који су сада таксативно наведени (за разлику од претходног Устава) као „део 
српског народа који живи у Републици Македонији”, чиме је омогућено да буду 
заступљени у Савету за међунационалне односе Собрања Македоније, што чи-
ни добру основу за брже решавање српског националног питања. Имајући у ви-
ду демографске показатеље, остаје нејасно зашто је маргинализовано прису-
ство Срба на територији македонске државе, који су се због тога објективно на-
шли у неповољнијем положају у односу на остале мањине, а што се манифе-
стује у свим областима друштвеног живота (образовање, култура, медији итд.). 
Наиме, неколико хиљада Срба нема македонско држављанство, образовање 
на српском језику похађа само стотинак ученика (до средине осамдесетих годи-
на било их је преко шест хиљада), а гимназија у Скопљу укинута је још 1986. 
године. Неколико основних школа налази се у већим градовима (Куманово, 
Скопље), док у области културе не постоји ниједна српска институција, што све 
упућује на питање одрживости националног идентитета и на процес етноасими-
лације Срба.16 Мада је српски језик у службеној употреби у три општине на се-
верозападу државе (Куманово, Чучер-Сендево и Старо Нагоричане), не постоји 
информисање на српском језику (не излази ниједан дневни лист или часопис), 
због чега је неопходно и веће ангажовање Србије као матичне државе. Припад-
ници српске мањине не уживају слободу вероисповести која им је гарантована 
Уставом, јер Српској православној цркви није омогућено слободно деловање 
на територији Северне Македоније. Даља судбина српске мањине у Северној 
Македонији је у приличној мери неизвесна, а „посебно је отежавајућа околност 
                              

15 Током пописа 2011. године дошло је до несугласица око пописне методологије у делу који 
се односи на оригинална докумената за идентификацију грађана. Етнички Албанци су, поред 
осталог, тражили да се на попису признају и фотокопије личних карата, а не само оригинали.  

16 Душан Вељковић, „Положај српске мањине у Македонији”, у: Војислав Становчић (ур.), 
Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, САНУ, Београд, 
2005, стр.153-161.  
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за српски живаљ концентрисан на северу земље, због тежњи албанских сепа-
ратиста да прогонима Срба заузму стратегијске важне области”.17  

Положај и права националних мањина чине важну област у билатералној са-
радњи Србије и Северне Македоније, а евроинтеграције се оцењују као спољно-
политички приоритет обе земље. Институционални оквир поштовања мањинских 
права чини Споразум о заштити мањина (ратификован 2005. године), али до са-
да није одржана ниједна седница Међувладине мешовите комисије.18  

Црна Гора 

На основу одржаног референдума 2006. године, Црна Гора је независна и 
суверена држава, а по Уставу из 2007, „грађанска, демократска, еколошка и др-
жава социјалне правде, засноване на владавини права.” У преамбули Устава 
наводи се да су „као слободни и равноправни грађани припадници народа и на-
ционалних мањина који живе у Црној Гори: Црногорци, Срби, Бошњаци, Албан-
ци, Муслимани, Хрвати и други, привржени демократској и грађанској Црној Го-
ри.” Званично, службени језик је црногорски, док су ћирилично и латинично пи-
смо равноправни, а у службеној употреби су још и српски, босански, албански и 
хрватски језик. Након осамостаљења, поставило се и питање адекватног регу-
лисања права припадника српске етничке заједнице. Иако је грађанска, Црна 
Гора de fakto функционише као национална држава, а кроз одредбе о црногор-
ском језику и статусу канонски непризнате Црногорске православне цркве, вр-
ши се својеврсна асимилација српског становништва. Дискриминација Срба је 
кулминирала доношењем Закона о слободи вероисповести (крајем 2019. годи-
не), без претходног дијалога и договора са Митрополијом Српске православне 
цркве, што је изазвало масовне ненасилне протесте грађана српске национал-
ности и организовање литија под слоганом „Не дамо светиње”, али и кризу ди-
пломатских односа Србије и Црне Горе ( амбасадори обе земље одбили су да 
приме протесне ноте). Конкретан повод јесу одредбе Закона о слободи верои-
сповести којима се предвиђа подржављење црквене имовине за коју не постоји 
доказ о власништву пре 1918. године.19 У суштини, „тежња владајућих политич-

                              
17 Првослав Радић, „Поглед на српску мањину у Македонији”, у: Војислав Становчић (ур.), Положај 

и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, САНУ, Београд, 2005, стр. 150. 
18 Александра Попов, „Анализа спровођења билатералног споразума о заштити нацио-

налних мањина Србија-Македонија”, у: Јелена Перковић (ур.), Анализа спровођења билате-
ралних споразума о заштити права националних мањина Србије са Хрватском, Мађар-
ском, Румунијом и Македонијом, Центар за регионализам, Нови Сад, 2016. стр. 29-36. 

19 Закон није усаглашен са европским стандардима о слободи вероисповести, са Европ-
ском конвенцијом о људским правима, са мишљењем Венецијанске комисије, нити са ставо-
вима и интересима Митрополије СПЦ. При томе, Католичка црква и њена имовина заштиће-
ни су међудржавним уговором између Ватикана и Црне Горе (конкордат) који је изнад Закона 
о слободи вероисповести, а муслиманска заједница нема неку велику имовину од пре 1918. 
године, тако да је практично угрожена само имовина СПЦ. 
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ких елита везана је за асимилацију одређеног дела српског корпуса, а са ци-
љем да осигура натполовично учешће Црногораца у укупном броју становника 
ове државе.”20 По последњем званичном попису из 2011. године, у етничкој 
структури Црне Горе, од укупно 620 хиљада становника, Црногорци чине 
44,9%, Срби 28,7%, Бошњаци 8,6%, Албанци 4,9%, Муслимани 3,3% и Роми 
1%, док остале националности партиципирају појединачно са мање од 1%.21 У 
истој пописној години, језичка структура становништва не коинцидира са етнич-
ком, јер се 42,9% становника изјаснило да им је матерњи језик српски, 36,9% 
црногорски, 5,3 босански, 5,2 албански итд.  

Уставом и Законом о националним мањинама није дефинисано ко су нацио-
налне мањине, а изборни закон утврђује да су мањине припадници народа који 
чине мање од 15% укупног становништва. С обзиром на то да Срби партиципи-
рају са 28,7% (2011) они се не могу свести на националну мањину, због чега из-
међу Србије и Црне Горе није закључен билатерални споразум о заштити пра-
ва националних мањина, а нису ни званично признати као конститутивни на-
род. Активности Срба у Црној Гори, поред деловања кроз политичке странке, 
одвијају се кроз Српски национални савет, Матицу Срба Црне Горе, Српски 
културни центар у Подгорици и Српску православну цркву. Положај и очување 
националне особености Срба у Црној Гори несумњиво биће још више отежан у 
наредном периоду, имајући у виду политичке прилике и околности у којима им 
још увек нису призната основна колективна права и када је њихов статус прав-
но недефинисан. Истовремено, актуелне власти покушавају да оспоре добија-
ње двојног држављанства из страха да ће многи од њих покренути питање до-
бијања српског држављанства. 

Српска мањина у Мађарској, Румунији и Бугарској 

Србија је, као матична држава, заинтересована да српска мањина, без обзира 
на њену бројност, у свим државама где се налази ужива људска и мањинска пра-
ва која су регулисана међународним документима, националним законима и би-
латералним споразумима. Срби у дијаспори суочени су са неповољном демо-
графском ситуацијом, али се суочавају и са проблемом више или мање присутне 
асимилације услед социо-економских и политичких промена, а посебно са пита-
њем очувања и унапређења свог етничког идентитета. Добри односи са сусед-
ним државама чланицама Европске уније, а нарочито онима чији припадници као 
националне мањине живе у Србији, услов су за сваки напредак и позитиван ис-

                              
20 Драган Ђукановић, „Положај Срба у постјугословенским државама”, Нова српска поли-

тичка мисао, 15/3-4, Београд, 2007, стр. 367-377. 
21 Популациону динамику Срба одликују, временски посматрано, значајне флуктуације у број-

ности (на пример, по попису 1991. било их је 57,5 хиљада или 9,8%, а по попису 2003. године 
198,4 хиљада или 32,0%) које нису засноване на демографским трендовима, већ готово искључи-
во на променама у националном декларисању приликом пописа због политичких прилика. 
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ход укупног евроинтеграцијског процеса. У том смислу, положај и права нацио-
налних мањина виде се као питања националног законодавства и политике, али 
и као питања билатералне политичке сарадње држава, односно закључивање и 
реализација одредаба из билатералних споразума о заштити мањина.22  

Мађарска 

Постојање српске мањине у Мађарској резултат је сложених историјских 
прилика и околности, односно сталних и дуготрајних миграција становништва, а 
посебно током Велике сеобе Срба (1690) под вођством патријарха Арсенија 
Чарнојевића, због чега Срби сами себе сматрају аутохтоном мањинском зајед-
ницом. Срби у Мађарској имају званично признат статус националне мањине, а 
права су, као и осталим мањинама, гарантована Законом о правима национал-
них и етничких мањина (1993).23 Поред националне регулативе, Мађарска је 
ратификовала најважнија међународна документа Савета Европе из области 
мањинске проблематике, као што су Оквирна конвенција за заштиту мањина и 
Европска повеља о регионалним и мањинским језицима, а била је и иницијатор 
да се у Уставу ЕУ спомене заштита националних мањина.  

По последњем службеном попису из 2011. године, од укупно 9,9 милиона ста-
новника, 83,7 % су Мађари, док Срба има 10,1 хиљада (0,1%) и чине шесту наци-
оналну мањину по бројности у етничкој структури Мађарске. У компарацији са по-
дацима претходног пописа (2001), број Срба се повећао за преко једне трећине, 
а кључни разлог лежи у миграцијама, односно доласку из Србије (али и из Босне 
и Херцеговине и Хрватске) током деведесетих година 20. века због распада 
СФРЈ, као и политичких прилика и бомбардовања Србије (1999), када су многи 
нашли прибежиште у Мађарској. У прилог томе ишао је и олакшан поступак до-
бијања мађарског држављанства (на основу закона из 2011. године) које могу до-
бити сва лица (без обзира где живе) чији су преци били држављани Мађарске (тј. 
Краљевине Угарске), што је искористио и велики број Срба, не скривајући намеру 
да држављанство траже због лакшег запослења и одласка у неку од држава ЕУ. 

Срби у Мађарској су просторно дисперзирани у више од 20 насеља ‒ локалних 
заједница, а једино већинско српско насеље је село Ловра, око 60 километара од 
Будимпеште. У погледу социодемографских структура српску мањину одликује из-
ражен процес демографског старења становништва и стара старосна структура, 
као последица стално опадајућег фертилитета. Од свих етничких заједница у Ма-
ђарској (укључујући и већинску) Срби имају најбољу образовну структуру, највећи 

                              
22 Форум за етничке односе, Националне мањине у односима Србије са суседима, ФЕО, 

Београд, 2017, стр.35-41. 
23 Под појмом националне мањине законодавац подразумева етничке групе које на тери-

торији данашње Мађарске живе најмање 100 година, чине препознатљиву мањину у односу 
на већинско становништво и чији припадници, држављани Мађарске, имају очувану свест о 
заједничком пореклу и жељу да сачувају своје етничке и културне особености.  
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проценат високообразованих, а најмање лица без завршене основне школе, што је 
резултат њиховог великог удела у градским срединама. Временом су успели да 
створе специфичну културу која је и данас темељ њиховог националног идентите-
та и показују снажну колективну вољу за одржање својих етнокултурних посебно-
сти, језика, вере, обичаја и традиције. Стварање, континуитет и деловање посеб-
них мањинских институција могу се сматрати једним од најважнијих фактора оп-
станка српске етничке заједнице.24 Нека истраживања показују да „капацитет пре-
живљавања мањина зависи управо од њихове способности да се самоорганизују у 
форми паралелног друштва”.25 Међутим, економске и социо-политичке промене, с 
једне стране, али и промене у оквиру српске заједнице, с друге стране (све већи 
број мешовитих бракова, флотантан етнички идентитет деце из мешовитих брако-
ва, асимилација, алтерофонија) захтевају формулисање и осмишљавање страте-
гије очувања националног и културног идентитета српске мањине у Мађарској.26 За 
будући период најважније питање је познавање и очување матерњег језика као нај-
важније компоненте националног идентитета, јер упркос одредаба мањинског зако-
на, у пракси често не функционише службена употреба српског језика због њихове 
малобројности и дисперзивности, присутне алтерофоније, односно језичке асими-
лације или због тога што држава службену употребу српског језика и писма не фи-
нансира посебним афирмативним мерама.27  

Билатерални споразум између Србије и Мађарске о заштити права мађарске ма-
њине која живи у Србији и српске мањине у Мађарској (потписан 2003. године) чини 
основ билатералних односа две земље у области заштите националних мањина. За 
спровођење овог споразума надлежна је Међувладина мешовита комисија која је до 
сада одржала пет седница (2004, 2005, 2007, 2011. и 2016. године). На седници срп-
ско-мађарске комисије (2011) посебно је поздрављено доношење Закона о нацио-
налним саветима националних мањина у Србији и Националног савета мађарске на-
ционалне мањине, а било је речи и о већем укључивању мађарске мањине у рад др-
жавних органа. На последњој седници (2016) издвојена су, поред осталог, два битна 
догађаја у билатералним односима Србије и Мађарске, као и најважнија отворена 
питања.28 То су захтеви који се односе на већу заступљеност мањина и употреба ма-

                              
24 Самоуправа Срба у Мађарској, Српски демократски савез, гимназија и четири основне 

школе, клубови, библиотеке, информисање („Српске народне новине”), ТВ емисије, КУД, по-
зориште „Јоаким Вујућ”, и друго. 

25 Rado Peter, „The Public Use of Minority Languages in Hungary,” Regio, A Review of Mino-
rity end Ethnic Studies, Budapest, 1994, р.130-140.  

26 Младена Прелић, „Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију”, у: Никола 
Пантелић (ур.), Етнички односи Срба са другим народима и етничким зајеdницама, Етно-
графски институт, САНУ, књига 44, Београд, 1998, 219-229 

27 Пера Ластић, „О положају Срба у Мађарској”, у: Војислав Становчић (ур.), Положај и иден-
титет српске мањине у југоисточној и централној Европи, САНУ, Београд, 2005, стр.187-235.  

28 Први је покретање поступка историјског помирења, које је манифестовано на највишем 
нивоу (2013, Чаруг), и доношење Декларације о осуди аката против цивилног мађарског ста-
новништва (1944‒1945) што би требало да убрза поступак рехабилитације. Други је одлучност 
Србије на путу евроинтеграција и позитивна оцена доношења Акционог плана за остваривање 



Прегледни рад 
 

 49  

 

њинског језика у јавној управи, усклађеност етничке структуре са бројем запослених 
у државним органима, и друго. Један од главних проблема у раду комисије јесте што 
се не састаје редовно (требало би једном годишње), што недостају механизми за им-
плементацију донетих одлука, а не постоје ни одговарајући административни капа-
цитети који би пратили њен рад. Због тога је неопходно омогућити редовност заседа-
ња и све потребне услове за активнији и ефикаснији рад билатералне комисије.  

Румунија 

На територији данашње Румуније Срби живе вековима, а први писани изво-
ри, који потичу још из 13. и 14. века, односе се на Србе из Арада и околине Те-
мишвара и могу се наћи у многим историјским документима и књигама.29 Хро-
нолошки посматрано, положај Срба у Румунији се стално мењао. За време вла-
давине Чаушескуа затварају се српске школе, укидају културно-уметничка удру-
жења, нестају српске задужбине, да би се после револуционарних догађаја у 
Румунији (1989) створили повољнији услови, па се Срби организују ради по-
бољшања свог материјалног положаја и очувања културног наслеђа.  

Срби у Румунији имају званично признат статус националне мањине и сва 
права и обавезе које им по том основу припадају. Према последњем попису из 
2011. године регистровано је 18,5 хиљада припадника српске мањине или 0,1% 
у укупном становништву Румуније. Демографски развитак одликује депопула-
ција (попис 2002. бележи 22,6 хиљада) првенствено услед ниске и опадајуће стопе 
фертилитета и старе старосне структуре становништва. У погледу просторне 
дистрибуције, припадници српске мањине настањени су претежно у западном 
делу Румуније, дуж границе са Србијом, у четири округа (Тимиш, Караш-Северин, 
Арад и Мехединци). У две општине имају апсолутну већину, а у једној релативну 
(Соколовац). Највећи број Срба, готово једна трећина, живи у Темишвару, а сасвим 
мали број изван Баната.У апсолутном смислу, највише их има у престоници Бу-
курешту. Српски језик се користи у локалној јавној администрацији и јавном жи-
воту тамо где учешће Срба прелази 20% (Темишвар, округ Караш-Северин), 
као и у три локална округа (Темишвар, Караш-Северин и Мехединци), а у неким 
другим у употреби су српски и румунски. 

Политички односи између Србије и Румуније су добри и стабилни, па се може 
рећи да представљају пример добросуседске сарадње. Питања права и положаја 
мањина чине важан аспект билатералних односа, а институционални оквир чини 
Споразум о сарадњи у области заштите националних мањина (потписан 2002. годи-

                              
права националних мањина као кључног документа за претприступне преговоре о чланству 
Србије у ЕУ. Видети: Татјана Туцић, „Анализа спровођења билатералног споразума о заштити 
националних мањина Србије са Мађарском”, у: Јелена Перковић (ур.) Анализа спровођења би-
латералних споразума о заштити права националних мањина Србије са Хрватском, Мађар-
ском, Румунијом и Македонијом, Центар за регионализам, Нови Сад, 2016, стр. 17-29.  

29 Миленко Лукин, „Срби у Румунији”, у: Владимир Петровић (ур.), Српска национална 
мањина у Румунији, Институт српског народа-Сремски Карловци, Београд, 1996, стр. 16-22. 
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не). На основу њега формирана је Међувладина мешовита комисија за мањине која 
је до сада одржала неколико седница (2009, 2011. и 2018. године), на којима су у 
области заштите мањинских права истакнута најважнија питања: представљање 
мањина у Парламенту, право на изражавање и развој етничког, културног, језичког 
и верског идентитета, право на образовање и информисање на матерњем језику, 
коришћење мањинских језика у јавној управи и повраћај имовине.30 

Иако је Румунија генерално задовољна положајем својих сународника у Србији, 
у билатералним односима отвара се и проблематизује питање влашке националне 
мањине у региону источне Србије, због чега је румунски председник 2012. године 
решењем тог проблема условио подршку Србији за улазак у Европску унију.31 
Румунска делегација у саставу Међувладине мешовите комисије изнела је став да 
су „за румунску страну неприхватљиви покушаји стандардизације тзв. влашког 
језика посебно у односу на румунски језик, а у погледу његовог коришћења у 
образовању и управи”.32 Решавајући отворено питање влашке мањине потписан је 
Протокол о сарадњи Националног савета влашке националне мањине и Нацио-
налног савета румунске националне мањине (2015), који предвиђа одржавање 
састанака, дијалог, сарадњу и активности на заједничким пројектима. 

Српска мањина се од 1994. године финансира из државног буџета, а од 1990. 
године има свог посланика у румунском парламенту. Срби су и чланови Савета 
владе Републике Румуније за националне мањине (од 1993. године), што говори 
да припадници српске мањине нису дискриминисани по политичкој, верској, на-
ционалној нити било којој другој основи.  

Бугарска 

Иако Србија и Бугарска имају стабилне политичке односе и добру регионалну 
сарадњу, статус српске мањине (као и других мањина) у Бугарској није институ-
ционално признат, што представља кључни проблем за аргументовано праћење 
бројности, просторне дистрибуције, права и положаја њених припадника. О срп-

                              
30 Нада Радушки, „Националне мањине у билатералним споразумима Србије са зем-

љама у региону”, Међународна политика, 1174, стр.11, 2019. 
31 Према Уставу Румуније и Закону о подршци Румунима у иностранству (2007), румунску 

националну мањину чине лица са заједничким етничким пореклом без обзира на етноним 
који користе тамо где се налазе (на пример, Власи, Румени, Армани, Дацо-Румуни, Куто-
Власи, и др.). С друге стране, Устав Србије гарантује свим грађанима право на слободно 
декларисање о својој националности, што се односи и на румунску и на влашку мањину. 
Тако се у Србији, по попису из 2011. године, 35,3 хиљаде лица декларисало као припадници 
влашке националне мањине који Србију, а не Румунију, сматрају својом матичном државом 
и који се самодефинишу као аутохтоно влашко становништво, док се 29,3 хиљаде лица 
изјаснило као припадници румунске националне мањине.  

32 Јелена Перковић, „Анализа спровођења билатералног споразума о заштити нацио-
налних мањина Србија-Румунија”, у: Јелена Перковић (ур.) Анализа спровођења билате-
ралних споразума о заштити права националних мањина Србије са Хрватском, Мађар-
ском, Румунијом и Македонијом, Центар за регионализам, Нови Сад, 2016, стр. стр. 38-49. 
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ској заједници има мало званичних података, пре свега зато што Бугарска не 
признаје постојање мањина на својој територији већ заступа тезу о јединственој 
бугарској нацији са становништвом које има различито етничко порекло. Због то-
га је тешко утврдити не само број, већ и основне демографске и социокултурне 
карактеристике српске етничке заједнице. Мада историјски подаци говоре да по-
стоји аутохтоно српско становништво у западном делу земље (Трн, Брезник), у 
Бугарској се данас више говори о српској дијаспори досељеној у новије време. 
Према попису из 2011. године Срби нису регистровани као посебна етничка гру-
па већ су, према пописној методологији, сврстани у категорију „остали”. Постоје 
различити извори о бројности српске заједнице. Према бугарским незваничним 
изворима регистровано је свега 569 припадника српске националности, по пода-
цима којима располажу државне институције стално насељених Срба у Бугарској 
има око 1500, а према информацијама бившег Министарства за дијаспору Репу-
блике Србије тај број је знатно већи (око 20 хиљада). Иначе, на иницијативу Ми-
нистарства за дијаспору, 2010. године одржана је оснивачка скупштина првог 
Удружења Срба у Бугарској које ће радити на очувању, јачању и развоју нацио-
налног, језичког, верског, културног и духовног идентитета Срба у Бугарској.  

Србија нема закључен билатерални споразум са Бугарском, нити било ка-
кав политички документ о сарадњи у области заштите националних мањина, 
јер важећа законска решења у Бугарској не предвиђају њихово евидентирање. 
Самим тим, у оквиру регионалне сарадње није формирана ни међувладина ме-
шовита комисија за мањине. Такође, Бугарска покушава да кроз друге видове 
споразума уведе једностране повластице за припаднике бугарске мањине у 
Србији (на пример, проучавање матерњег језика и писма, историје, културе и 
самосвојности бугарске националне мањине), које, међутим, не би биле гаран-
товане Србима у Бугарској. 

Бугарска званично не признаје постојање српске нити било које друге мањи-
не. Као чланица Европске уније, за отварање поглавља 26 у приступним прего-
ворима Србије са ЕУ, покренула је спорно питање у области образовања, што 
је превазиђено штампањем школских уџбеника на бугарском језику за потребе 
припадника бугарске националне мањине (за школску 2016/2017), чиме је била 
задовољна, а поглавље 26 деблокирано.33  

Закључна разматрања 

Мањинско питање у оквиру регионалне сарадње и европских интеграционих про-
цеса мора бити приоритет и обавеза сваке државе, ради постизања политичке ста-
билности, економског развоја, мира, регионалне безбедности, просперитета и пуне 
интеграције припадника свих мањина у друштво, као и унапређења односа међу др-

                              
33 Форум за етничке односе, Изазови мањинске политике у билатералној и регионалној 

сарадњи, ФЕО, Београд, 2018, стр.42,53. 
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жавама. Националне мањине чине „мост сарадње” или „камен спотицања” између др-
жава у региону, па регулисање њиховог положаја и поштовање мањинских права до-
приноси бољим међудржавним односима, сигурности и стабилности целог региона.  

На основу проучавања популационог кретања, положаја и права припадника 
српске мањине у суседним државама, оправдано се поставља питање њихове пер-
спективе, опстанка и очувања националног и културног идентитета. Депопулација је 
основно обележје српске етничке заједнице у свим постјугословенским државама, 
као и земљама чланицама Европске уније са којима се Србија граничи, а кључни 
узрок је низак и опадајући наталитет, висок морталитет због старе старосне структу-
ре и, последично, негативни природни прираштај. Процес демографског старења 
становништва је веома интензиван и наставиће се и у будућем периоду, уз бројне 
негативне консеквенце на репродуктивни, економски и политички потенцијал. Други 
важан фактор је негативни миграциони салдо, односно исељавања због економ-
ских, безбедносно-политичких, психолошких и других разлога. Демографске пројек-
ције су, нажалост, песимистичке и показују да ће се депопулациони трендови наста-
вити (демографска инерција), чак и уз претпоставку ефикасног спровођења држав-
не пронаталитетне политике, док је интензитет и смер миграционих кретања тешко 
предвидети и незахвално прогнозирати. При томе, српски народ у овим државама 
дели демографску судбину већинског становништва, посебно када је реч о миграци-
јама ка развијенијим земљама у оквиру Европске уније. С обзиром на континуирано 
опадање броја припадника српске мањине, треба поменути још један релевантан 
фактор, а то је промена националне припадности приликом пописног декларисања 
(прелазак у други етнос), која може бити привремена (услед политичких, социо-пси-
холошких и других разлога) и стална (услед асимилационих процеса).  

Поред суморне демографске слике, политичко-безбедносни фактори у већи-
ни анализираних земаља додатно доприносе несигурности и нимало „ружича-
стој” будућности српског народа. У неким постјугословенским и суседним држа-
вама Срби су суочени са непризнавањем статуса националне мањине (Слове-
нија, Црна Гора, Бугарска), па су им тако ускраћена колективна права (засту-
пљеност у Парламенту, оснивање културних и просветних организација, кори-
шћење матерњег језика, националних симбола, и др.), због чега је и очување 
етничког, лингвистичког и верског идентитета знатно отежано. Међутим, у поје-
диним државама иако имају признат статус националне мањине и заштиту пра-
ва према националним законима и ратификованим међународним документи-
ма, у пракси је знатно другачије; често су суочени са егзистенцијалним пробле-
мима, немогућношћу запошљавања (посебно у државним органима), етничком 
дистанцом и дискриминацијом (Хрватска). Насупрот ситуацији на простору бив-
ших југословенских република, положај Срба у Румунији и Мађарској је дру-
штвено, економски и политички стабилнији. Срби генерално нису дискримини-
сани, а већинско-мањински односи засновани су на етничкој толеранцији. 

Постепена асимилација и губљење верског и језичког идентитета (Македо-
нија, Црна Гора, Хрватска) представља стално присутан проблем, као и процес 
исељавања, посебно када је реч о могућности емигрирања (из Румуније, Ма-
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ђарске, Бугарске) у развијеније земље западне Европе. На крају, треба рећи да 
се при сагледавању положаја Срба морају имати у виду и укупни савремени 
евроинтеграцијски, глобализацијски и геополитички процеси и њихов утицај на 
статус и очување националног идентитета свих мањина, па и српске.  

У заштити националних особености, мањинских права и безбедности припадни-
ка српске заједнице у дијаспори, основни стратешки циљеви Србије су, пре свега, 
регулисање положаја и заштита права Срба, који су неретко угрожени или се нала-
зе у маргинализованом положају. То подразумева адекватне дипломатске, економ-
ске, образовне и друге мере, како би се остварила пуна афирмација културне и је-
зичке аутономије, право на исповедање своје вере, образовање и информисање на 
матерњем језику, као и активности на заштити српске мањине по основу одредаба 
међународног и националног законодавства и билатералних уговора. Брига и по-
моћ свом народу остаје право и обавеза земље матице, ради његовог опстанка, 
унапређења положаја и очувања националног, религијског и културног идентитета, 
што за Србију представља озбиљан задатак и изазов, првенствено доношењем и 
спровођењем мера јасно дефинисане дугорочне стратегије у овој области.  
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Position of Serbian Minorities in Neighboring Countries in the 
Light of European Integration and Geopolitical Processes 

 
ithin contemporary geopolitical processes, respect for the rights of national 
minorities is no longer the discretion of a state, but rather is an indirect or direct 

international regulation of the minority issue. In the beginning of the 1990s, the political-
economical crisis and disintegration of the former SFRY opened the national question, that 
was considered to be permanently and successfully solved, in the most dramatic way, and 
ethnic conflicts and clashes followed the dеsintegration of the country. With the formation of 
a new states on the territory of the former Yugoslavia, the existence of numerous and 
different national minorities (“old” and “new”) required a different approach to their pro-
tection and integration in complex political circumstances. Thus, the position of the so-
called new minorities drastically changed since they formed constituent nations in the 
former SFRY, while after secession they remained separated from their home nations and 
became national minorities almost overnight. Оut of Serbia, in former Yugoslav republics 
live nearly half a million persons belonging to Serbian nationality аs new national minority. 

The paper discusses the position and rights of the Serbian minority in the post yugoslav 
states (Slovenia, Croatia, Northern Macedonia, Montenegro) as well as in some 
neighboring member states of the European Union (Hungary, Romania, Bulgaria). In addi-
tion to the analysis of basic demographic indicators (number and spatial distribution) that 
determine the realization of the rights and freedoms of each minority, the paper examines 
the issue of protecting the national, cultural and linguistic identity of Serbs, as well as the 
ways of its preservation and improvement. Although the social and legal status of the 
Serbian minority is determined by European standards, the analysis points to their 
undefined status, since they still do not recognize the status of a national minority in some 
countries, and that they are in practice faced with more or less assimilation. In order to fully 
realize minority rights and improve the position of the Serb minority, ratified international 
documents, bilateral agreements, national laws, as well as well-designed policies and 
assistance from the home state are of great importance.Respecting basic human rights 
and freedom, as well as national minority protection, represent the basic factors of stability, 
security and democratic and socio-economic development of every country.  

Key words: Serbs, national minority, status, rights, identity, legislation, security, 
former yugoslav republics, European Union 
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