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УЛОГА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 
У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

КСЕ НИ ЈА МАР КО ВИЋ*

С а ж е т а к. – У овом ра ду ће се ана ли зи ра ти уло га ма њин ских и ве ћин-
ских по ли тич ких стра на ка у про це су ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на. Аутор-
ка ће по ку ша ти да дâ од го вор на пи та ње ка ко по сти ћи по ли тич ку јед на кост ве-
ћи не и ма њи не у дру штве ним и по ли тич ким усло ви ма Ре пу бли ке Ср би је. Рад се 
са сто ји из два де ла. У пр вом де лу аутор ка ће по ну ди ти де фи ни ци ју ин те гра ци је 
на ци о нал них ма њи на, уз по се бан осврт на по тре бу за раз ли ко ва њем по ли тич ке 
и дру штве не ин те гра ци је. У овом де лу се та ко ђе ана ли зи ра ју раз ли чи ти мо де ли 
по ли тич ке ре пре зен та ци је на ци о нал них ма њи на и ефек ти њи хо ве при ме не на 
про цес ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на. У дру гом де лу се ана ли зи ра ју ефек-
ти по сто је ћег из бор ног си сте ма у Ср би ји. У сле де ћем ко ра ку аутор ка ана ли зи ра 
по ли тич ке пар ти је из ре до ва ма њи не и ве ћи не са на ме ром да са гле да у ко јој ме-
ри по сто је ће пар ти је и њи хо ве во ђе за сту па ју ин те ре се на ци о нал них ма њи на те 
кла си фи ку је пар ти је на осно ву то га да ли при мар но за сту па ју ин те ре се јед не или 
ви ше на ци о нал них за јед ни ца.

Кључ не ре чи: на ци о нал не ма њи не, по ли тич ка ин те гра ци ја, дру штве на ин-
те гра ци ја, ме ре афир ма тив не ак ци је, по ли тич ке пар ти је

На кон па да Бер лин ског зи да, ка да је за по чео про цес ства ра ња но вих 
др жа ва на ко му ни стич ком де лу европ ског кон ти нен та, струч ну јав ност све 
ви ше ин три ги ра по сто ја ње сло же них на ци о нал них, кул тур них, је зич ких и 
вер ских струк ту ра, ко је об ли ку ју по ли тич ке про це се и од но се. Да нас, ка да 
је Евро па су о че на са „ми гра ци о ном“ кри зом, ја вља се ре ал на по тре ба за пре-
и спи ти ва њем од но са др жа ве и ма њин ских ет нич ких за јед ни ца (при мар но ‒ 
ми гран ти и на ци о нал не ма њи не), ка ко на ни воу на ци о нал них др жа ва, та ко 
и на ни воу Европ ске уни је. Ис пи ти ва ње од но са др жа ве и ма њин ских за јед-
ни ца не ми нов но ће до ве сти до то га да се из но ва са гле да по јам на ци о нал них 
ма њи на и кон цепт за шти те на ци о нал них ма њи на уз по се бан осврт на про-
цес ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на у по је ди нач ним др жа ва ма.

По ло жај, уло га и ути цај по је ди них ет нич ких за јед ни ца, ко је све ви ше 
ис ти чу сво ју на ци о нал ну ком по нен ту и осо бе ност, у про те клим де це ни ја ма 
по ста ли су отво ре но пи та ње и иза зов за мно ге по ли тич ко-упра вљач ке ели те. 

* Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град
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Мо ра се ис та ћи да су иза зо ви ма по ли тич ке и дру штве не ин те гра ци је на ци о-
нал них ма њи на на ро чи то би ле из ло же не зе мље бив шег ко му ни стич ког бло ка, 
ко је се сва ко днев но су о ча ва ју са зах те ви ма за по ве ћа ва њем сте пе на ауто но-
ми је на ци о нал них ма њи на. Про цес ин те гра ци је у бив шим ре пу бли ка ма ет-
нич ких фе де ра ци ја (СССР и СФРЈ) до дат но је оп те ре ћен и пре ва зи ла же њем 
рат них су ко ба ко је је узро ко ва ла „ет но на ци о нал на гро зни ца“ и бор ба ве ћин-
ског и ма њин ског на ци о на ли зма. 

Су о ча ва ње са мул ти ет нич но шћу дру штва и ре ша ва ње ста ту са на ци о-
нал них ма њи на био је ве ли ки иза зов и ка мен спо ти ца ња у про це су кон со ли-
да ци је свих бал кан ских зе ма ља. По ли ти ка ин те гра ци је и ме ха ни зми за шти-
те пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на по ста ли су из у зет но до ми нант на 
те ма на овим про сто ри ма то ком про це са по ми ре ња на кон рат них ра за ра ња 
и услед на пре до ва ња европ ских ин те гра ци ја. Успе шна по ли ти ка ин те гра ци је 
је нео п ход на да би се по сти гла де мо крат ска ста бил ност, ка ко у сва кој др жа-
ви по је ди нач но, та ко и на ни воу ре ги о на.

У овом ра ду по ла зи мо од те зе да мо ра мо раз ли ко ва ти про цес по ли-
тич ке и дру штве не ин те гра ци је. По ли тич ка ин те гра ци ја под ра зу ме ва оства-
ри ва ње пра ва на по ли тич ко пред ста вља ње и мо гућ ност ути ца ја на про цес 
до но ше ња од лу ка. Дру штве на ин те гра ци ја тре ба да оства ри иде ал мул ти-
кул тур ног дру штва и ство ри дру штво у ко ме раз ли чи тост ни је те рет, ни ти 
про блем ко ји мо ра да се ре ши, већ шан са за раз вој дру штва. Кључ ну уло гу 
у про це су по ли тич ке ин те гра ци је има ју упра во по ли тич ке стран ке, чи је је 
де ло ва ње те ма овог ра да.

ПОЛИТИКА ИНТЕГРАЦИЈЕ И ТЕОРИЈА 
ГРУПНОГ ПРЕДСТАВЉАЊА

Пи та ње ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на по сма тра мо из угла де-
мо крат ске ста бил но сти. Ова тврд ња по ла зи од ста но ви шта да по сто ја ње 
би ло ка кве гру пе љу ди ко ја је ис кљу че на из по ли тич ког и дру штве ног жи-
во та пред ста вља ве ли ку опа сност по де мо крат ску ста бил ност дру штва. За-
го вор ни ци груп ног пред ста вља ња по ла зе од те зе да су по је ди не дру штве не 
гру пе ис кљу че не из по ли тич ког и дру штве ног про це са по слич ним осно-
ва ма, тј. на осно ву ап стракт них ка рак те ри сти ка, по пут ет ни ци те та и по ла.¹ 

¹ Пред мет по ли ти ка афир ма тив них ме ра ко ји ма се обез бе ђу је груп но пред ста вља-
ње су нај че шће ет нич ке за јед ни це (ми гран ти и на ци о нал не ма њи не) и же не, јер су обе 
гру пе ис кљу че не из дру штва по слич ним осно ва ма, због раз ли чи тих иден ти те та. Ауто ри 
ко ји се ба ве те о ри јом груп ног пред ста вља ња су: Hannah Pitkin, Th e concept of Representa-
tion, Berkeley: University of California Press, 1967; Arend Lijphart, Democracy in Plural Socie-
ties: A Comparative Exploration, New Haven, CT: Yale University Press, 1977; Iris Marion Young, 
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Ауто ри по ла зе од ста ва да ис кљу чи ва ње ових гру па пот ко па ва те ме ље де-
мо кра ти је, што је ујед но и раз лог при ме не афир ма тив них ме ра чи ји је циљ 
обез бе ђи ва ње по ли тич ког пред ста вља ња. Нор ма тив ни те о риј ски при ступ 
за го ва ра де скрип тив ну ре пре зен та ци ју (de scrip ti ve re pre sen ta tion) мар ги на-
ли зо ва них гру па са ци љем да струк ту ра пред став нич ког те ла што вер ни је 
осли ка ва и струк ту ру дру штва. Циљ ових ме ра је оства ре ње јед на ко сти у 
дру штву. Ме ђу тим, по ме ну ти циљ не зна чи ну жно да са став пар ла мен та у 
пот пу но сти од ра жа ва све дру штве не ра зно ли ко сти, већ је по треб но про-
на ћи од го ва ра ју ћу фор му лу ко ја га ран ту је по ли тич ку јед на кост ма њи не и 
ве ћи не.² По ли тич ко пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на и ми гра на та има 
сим бо лич ки зна чај и нор ма тив не им пли ка ци је по ле ги ти ми тет ка ко са мих 
по ли тич ких пар ти ја та ко и пар тиј ског и по ли тич ког си сте ма уоп ште. Ауто-
ри упо зо ра ва ју на то да ма њак де скрип тив не ре пре зен та ци је мо же до ве сти 
до по ли тич ког оту ђе ња на ци о нал них ма њи на.³ 

Кон цепт де скрип тив не ре пре зен та ци је је по ве зан са кон цеп том ет-
но кул ту рал не прав де ‒ оба кон цеп та се су прот ста вља ју ли бе рал ној иде ји о 
не у трал но сти др жа ве. Вил Ки мли ка (Will Kymlic ka) ис ти че да су ли бе рал ни 
те о ре ти ча ри иг но ри са ли по сто ја ње ани мо зи те та из ме ђу др жав ног гра ђе ња 
на ци је и зах те ва за при зна ва њем ма њин ских пра ва и за ма гљи ва ли га ми том 
о ет но кул ту рал ној не у трал но сти др жа ве. Прин цип ет но кул ту рал не не у трал-
но сти је на За па ду ду го био на во ђен као по ла зи ште за од би ја ње би ло ка квог 
зах те ва ма њи на за по себ ним пра ви ма. Ки мли ка на по ми ње да је све до 90-их 
го ди на 20. ве ка би ло вр ло те шко про на ћи ва ља ну рас пра ву би ло о ле ги тим-
ним ци ље ви ма, би ло о сред стви ма гра ђе ња на ци је, или о ле ги тим ним об ли ци-
ма ма њин ских пра ва.⁴ Ирис Јонг (Iris Ma rion Young) исто кри ти ку је кон цепт 
ет но кул ту рал не не у трал но сти и оспо ра ва тврд њу да се по ли тич ка пра ва не 
мо гу из во ди ти из груп них раз ли ка. Аутор ка при ме ном кон цеп та по ли ти ке 
раз ли ке по ку ша ва да до ка же да пре све га ра сне, пол не и ет нич ке раз ли ке је-

Justice and the Politics of Diff erence, Princeton: Princeton University Press, 1990; Anne Philips, 
Th e Politics of Presence, New York: Oxford University Press, 1995; Will Kymlicka, Multicultur-
al Citizenship: A liberal Th eory of Minority Rights, Oxford: Oxford University Press, 1995; Mala 
Htun, “Is Gender like Ethnicity? Th e Political Representation of Identity Groups”, Perspectives on 
Politics 2/3 (Sep. 2004): 439‒458; Krook Mona Lena and O’Brien Z. Diana, “Th e politics of Group 
Representation: Quotas for Women and Minorities Worldwide”, Comparative Politics (April 2010).

² Је ле на Лон чар, „Из бор на фор му ла и ре пре зен та ци ја ма њи на“, у Пре по ру ке за из-
ме ну из бор ног за ко но дов ства у Ср би ји, ур. Зоран Сто јиљ ко вић и Душан Спа со је вић, Бео-
град: НДИ, 2011, стр. 137‒151, стр. 138.

³ Adrian Pan to ja and Ge rry Se gu ra, “Do es Et hni city Mat ter?, De scrip ti ve Re pre sen ta tion 
in the Sta te ho u se and Po li ti cal Ali e na tion among La ti nos”, So cial Sci en ce Qu ar terly 84 (2003): 
441‒60.

⁴ Ки мли ка Вил и Маг да Опал ски, Мо же ли се из во зи ти ли бе ра ли ни плу ра ли зам?, 
Бео град: Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, 2002, стр. 27‒99.
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су зна чај не, јер ис кљу чу ју од ре ђе не дру штве не гру пе из јав не сфе ре. По ла-
зи од истих осно ва као и Ки мли ка ‒ гру пе не мо гу би ти јед на ке ако њи хо во 
спе ци јал но ис ку ство, од но сно њи хо ви со ци јал ни и кул тур ни иден ти те ти и 
до при нос ни су јав но при зна ти.⁵ „Пи та ње ни је ви ше ка ко да се оправ да од-
сту па ње од нор ме не у трал но сти, већ да ли на по ри ве ћи не у гра ђе њу на ци је 
до во де до не прав де пре ма ма њи на ма? Да ли пра ва ма њи на по ма жу у за шти-
ти од ова кве не прав де? Дру гим ре чи ма, стан дард за вред но ва ње зах те ва за 
ма њин ским пра ви ма ви ше ни је ет но кул ту рал на не у трал ност, већ ет но кул-
ту рал на прав да.“⁶ Ис ку ства ли бе рал них де мо кра ти ја нас уче да се зах те ви 
ма њин ских за јед ни ца, на ро чи то на ци о нал них ма њи на, мо ра ју по сма тра ти у 
кон тек сту ве ћин ског гра ђе ња на ци је и као од го вор на ве ћин ско гра ђе ње на-
ци је. На тра гу ове прет по став ке сва ко се гра ђе ње на ци је, уко ли ко има за циљ 
да при сил но аси ми лу је или по ти сне на ци о нал не ма њи не, сма тра не ле ги тим-
ним. Ки мли ка ис ти че да ма њи не су о че не са др жав ним (ве ћин ским) гра ђе њем 
на ци је има ју на рас по ла га њу огра ни чен број мо гућ но сти ‒ од ин те гра ци је и 
са мо у пра ве до исе ља ва ња и до бро вољ не мар ги на ли за ци је.⁷ 

Ин те гра ци ја на ци о нал них ма њи на по себ но до би ја на ва жно сти ка да 
го во ри мо о „но вим“ де мо кра ти ја ма, ко је још увек не ма ју кон со ли до ва не по-
ли тич ке ин сти ту ци је и у до вољ ној ме ри раз ви је ну де мо крат ску по ли тич ку 
кул ту ру, и у ко ји ма су и да ље до ми нант не ет нич ке по де ле и раз ли ке. Про цес 
ин те гра ци је има за циљ ства ра ње функ ци о нал ног и ин клу зив ног дру штва. 
Ин те гра ци ја као кул ту ра за јед ни штва раз ли чи тих ет нич ких за јед ни ца под-
ра зу ме ва ак тив но уче шће на ци о нал них ма њи на у по ли тич ком и дру штве-
ном жи во ту уз по што ва ње пра ва и сло бо да при пад ни ка на ци о нал них ма њи-
на. Про цес ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на под ра зу ме ва њи хо во уче шће 
(ин те гри са ност) у по ли тич ки и дру штве ни жи вот за јед ни це (др жа ве) у ко-
јој жи ве. У овом ра ду по ла зи мо од иде је да по сто је две за јед ни це: кул тур-
на и по ли тич ка за јед ни ца, за то уче шће у јав ном жи во ту, од но сно по ли ти ка 
ин те гра ци је има две ди мен зи је: кул тур ну и по ли тич ку. Кул тур на ди мен зи ја 
се пре вас ход но од но си на оне ак тив но сти ко је су усме ре не на про мо ви са-
ње и очу ва ње иден ти те та на ци о нал них ма њи на и пред ста вља је дан сег мент 
дру штве не ин те гра ци је. По ли тич ка ди мен зи ја се од но си на уче шће у про-
це су до но ше ња од лу ка и на уче шће у упра вља њу др жа вом, од но сно обез бе-
ђе но при су ство при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у ор га ни ма јав не упра-
ве ка ко би се обез бе ди ли усло ви за из град њу за јед нич ких ин сти ту ци ја ко је 
ће сви гра ђа ни сма тра ти ле ги тим ним. Пра во на по ли тич ко пред ста вља ње 
и уче шће у ор га ни ма јав не упра ве су две ди мен зи је по ли тич ке ин те гра ци је 
на ци о нал них ма њи на.

⁵ Ma rion Young, Ju sti ce and the Po li tics of Diff  e ren ce.
⁶ Ки мли ка и Опал ски, Мо же ли се из во зи ти ли бе ра ли ни плу ра ли зам?, стр. 35.
⁷ Ibid., 36.
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ПРАВО НА ПОЛИТИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
КАО КОЛЕКТИВНО ПРАВО

У са вре ме ној по ли ти ко ло шкој ли те ра ту ри се већ не ко вре ме во ди де-
ба та о ко лек тив ним пра ви ма и о то ме да ли пра во на по ли тич ко пред ста вља-
ње на ци о нал них ма њи на тре ба да се увр сти у кор пус ових пра ва. Ге не рал но 
мо же мо ре ћи да по сто ји кон сен зус око ко лек тив них пра ва ко ји се од но си на 
кул тур ну ауто но ми ју, али не и ка да је у пи та њу пра во на по ли тич ко пред ста-
вља ње. Је дан од за го вор ни ка иде је по ли тич ког пред ста вља ња као де ла ко лек-
тив них пра ва је сте и већ по ме ну ти Вил Ки мли ка, ко ји ово пра во убра ја у јед но 
од три груп но ди фе рен ци ра них пра ва.⁸ Аутор по ла зи од иде је не при стра сно-
сти про це ду ре, ко ја да ље узи ма у об зир и ин те ре се и пер спек ти ве ма њи не у 
про це су од лу чи ва ња.⁹ Нај ве ћа ди ле ма ко ја се ја вља у по ли тич кој те о ри ји је сте 
да ли је по ли тич ко пред ста вља ње не ке ма њи не у скла ду са прин ци пи ма де мо-
кра ти је и да ли је оправ да но да не ка гру па, по пут на ци о нал них ма њи на, има 
„по вла сти це“ у од но су на оста ле дру штве не гру пе. Ки мли ка за сту па став да 
пра во на по ли тич ко пред ста вља ње ни је у су прот но сти са по ме ну тим прин-
ци пи ма, јер де мо кра ти ја по сво јој при ро ди под ра зу ме ва по што ва ње прин ци-
па по ли тич ке рав но прав но сти, што се и по сти же груп ним пред ста вља њем.¹⁰ 

Те о ре ти чар Аренд Лај пхарт та ко ђе кри ти ку је кла сич ну ли бе рал ну те о-
ри ју, као и Вил Ки мли ка. Он та ко ђе за го ва ра иде ју пра ва на по ли тич ко пред-
ста вља ње ма њи на у ет нич ки по де ље ним дру штви ма, и то при ме ном мо де ла 
кон со ци ја тив не де мо кра ти је. Као две глав не ка рак те ри сти ке овог мо де ла мо-
же мо на ве сти уче шће у из вр шној вла сти, од но сно пар ти ци па ци ју свих зна-
чај них гру па у по ли тич ком од лу чи ва њу и груп ну ауто но ми ју ‒ од лу чи ва ње 
о соп стве ним ин тер ним по сло ви ма.¹¹ Оба ауто ра за сту па ју те зу о то ме да се 
пра во на по ли тич ко пред ста вља ње мо ра увр сти ти у кор пус ко лек тив них пра-
ва на ци о нал них ма њи на. 

Ар гу мен ти ауто ра ко ји оспо ра ва ју тврд њу да би ин те ре си на ци о нал-
не ма њи не тре ба ло да има ју спе ци јал ни ста тус по ла зе од те зе да на ци о нал-
не ма њи не не тре ба да бу ду фа во ри зо ва не у од но су на не ке дру штве не гру-
пе (је зич ке, ре ли гиј ске, са по себ ним сти лом жи во та и сл.) и да, ако се њи ма 

⁸ На по ме на: Пра во на по ли тич ко пред ста вља ње де фи ни ше се као спе ци јал на пред-
став нич ка пра ва – ме ха ни зми ко ји омо гу ћа ва ју пред ста вља ње ма њи на и ет нич ких гру па 
у за ко но дав ним те ли ма. По ред ове гру пе пра ва, у груп но ди фе рен ци ра на пра ва спа да ју 
и пра во на сма о у пра ву и по ли ет нич ка правa, Вил Ки мли ка, Мул ти кул ту рал но гра ђан-
ство ‒ ли бе рал на те о ри ја ма њин ских пра ва, Но ви Сад: Цен тар за мул ти кул ту рал ност, 
2002, стр. 47‒54.

⁹ Ibid., 175.
¹⁰ Ibid., 179‒180.
¹¹ Arend Laj phart, Mo de li de mo kra ti je, Pod go ri ca: CID, 2003; Arend Lajphart, De mo kra-

ci ja u plu ral nim društvima, Za greb: Glo bus, 1992.
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да је од ре ђе ни кор пус „спе ци јал них пра ва“, он да то тре ба омо гу ћи ти и свим 
оста лим гру па ма. За ступ ни ци ове те зе сма тра ју да се пи та ње пред ста вље но-
сти на ци о нал них ма њи на, као и дру гих дру штве них гру па, мо же ре ши ти по-
што ва њем на че ла де мо кра ти је и по што ва њем ин ди ви ду ал них пра ва,¹² при ме-
ном мо де ла де цен тра ли за ци је и тран спа рент но сти и отва ра њем по ли тич ког 
про це са за раз ли чи те гру пе.¹³ Пред ност овог мо де ла је то што ње го ва при ме-
на не под ра зу ме ва ауто мат ски до де лу „спе ци јал ног ста ту са“ ни јед ној гру пи. 

Као што је на по ме ну то, по ла зи мо од ста ва да у јед ном дру штву по сто је 
два ти па за јед ни це: по ли тич ки и дру штве ни и са мим тим раз ли ку је мо по ли-
тич ку и дру штве ну ин те гра ци ју на ци о нал них ма њи на. Ко лек тив на пра ва ко-
ја обез бе ђу ју „спе ци јал ни ста тус“ на ци о нал ној ма њи ни су по треб на ка ко би 
ма њи на има ла отво ре не мо гућ но сти да уче ству је у јав ној сфе ри, и то дво ја ко: 
кроз ути цај на про цес до но ше ња од лу ка и кроз ужи ва ње кул тур них пра ва. 

Пра во на по ли тич ко пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на по сма тра мо 
кроз при зму ко лек тив них пра ва и сма тра мо да се, ка да го во ри мо о ко лек тив-
ним пра ви ма на ци о нал них ма њи на, по ред пра ва на кул тур ну ауто но ми ју, мо-
ра обез бе ди ти и пра во на по ли тич ко пред ста вља ње. 

Ин те гра ци ја на ци о нал них ма њи на у зе мља ма ко је не ма ју кон со ли до-
ва ну де мо кра ти ју и ста бил не ин сти ту ци је ни је мо гу ћа без оства ри ва ња пра-
ва на по ли тич ко пред ста вља ње. По сто је раз ли чи ти мо де ли за обез бе ђи ва ње 
груп ног пред ста вља ња на ци о нал них ма њи на, али су два нај при сут ни ја у прак-
си ис точ но е вроп ских зе ма ља: је дан је де ло ва ње пре ко по ли тич ких пар ти ја, 
дру ги је за сту па ње ин те ре са пре ко ин сти ту ци је са ве та на ци о нал них ма њи-
на, чи ја је при мар на де лат ност оства ри ва ње пра ва на кул тур ну ауто но ми ју. 
У слу ча ју Ре пу бли ке Ср би је, ка да го во ри мо о по ли тич ком пред ста вља њу на-
ци о нал них ма њи на, до ми нант ну уло гу има ју по ли тич ке пар ти је на ци о нал-
них ма њи на, ко је при мар но за сту па ју ин те ре се ма њи не ко ју пред ста вља ју и 
са мим тим има ју ве ли ку уло гу у про це су ин те гра ци је.

МОДЕЛИ ПОЛИТИЧКОГ ПРЕДСТАВЉАЊА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

По ли тич ко пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на се мо же по сти ћи при-
ме ном пет раз ли чи тих мо де ла. Пр ви мо дел под ра зу ме ва осни ва ње ма њин ских 
асо ци ја ци ја ко је има ју фор мал ну уло гу у ре пре зен та ци ји на ци о нал них ма њи-
на. Пред ност ова квог при сту па је у то ме што мо же до ве сти до де по ли ти за ци је 

¹² Wal zer Mic hael, “Plu ra lism: A Po li ti cal Per spec ti ve”, in Th e Right of Mi no rity Cul tu res, 
ed. Will Kymlic ka, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 1995, pp. 123‒139.

¹³ Pog ge W. Th o mas, “Gro up Rights and Et hni city”, in Et hni city and Gro up Rights, eds. Ian 
Sha pi ro and Will Kymlic ka, New York, Lon don: New York Uni ver sity Press, 1997, pp.187‒222.
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од ре ђе них од лу ка ко је су ре ле вант не за ма њи не, али исто вре ме но мо же во ди-
ти ис кљу чи ва њу дру гих ма њи на ко је се ни су ор га ни зо ва ле у асо ци ја ци је или 
ис кљу чи ва ње од ре ђе не гру пе (нпр. же не).¹⁴ Ко нач но, при ме на овог мо де ла не 
до во ди до по ли тич ке јед на ко сти ма њи не и ве ћи не, јер не по сто ји при ме на 
афир ма тив них ме ра ко је би омо гу ћи ле да ма њи не са ме би ра ју сво је за ступ-
ни ке у ор га ни ма за ко но дав не или из вр шне вла сти. Дру ги мо дел под ра зу ме ва 
по сто ја ње по себ них ин сти ту ци ја ко је су зва нич ни за ступ ни ци ин те ре са на-
ци о нал них ма њи на. На ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на пред ста вља ју 
ове ин сти ту ци је и нај че шће се ба ве пи та њи ма кул тур не ауто но ми је. Ка да је 
реч о овим те ли ма, нај ве ћи про блем је у то ме на ко ји на чин се би ра ју њи хо ви 
пред став ни ци ‒ да ли ди рект но или по сред но, пре ко пар ти ја, ко има пра во 
да гла са, да ли ће ова те ла узур пи ра ти по ли тич ке пар ти је и оне мо гу ћи ти пра-
во уче ство ва ња и дру гим по ли тич ким оп ци ја ма.¹⁵ Ма њин ски пред став ни ци 
мо гу би ти иза бра ни на ли ста ма ве ћин ских пар ти ја или ма њи не мо гу осно-
ва ти соп стве не пар ти је ка ко би про мо ви са ле и за сту па ле сво је на ци о нал не 
ин те ре се. Уко ли ко се ин те ре си на ци о нал них ма њи на ар ти ку ли шу кроз по-
сто је ће гра ђан ске пар ти је ‒ које при мар но не за сту па ју са мо ин те ре се на ци-
о нал них ма њи на – лак ше ће се са вла да ти ет нич ке раз ли ке и ство ри ти усло-
ви за по ве ћа ње сте пе на ин клу зив но сти у дру штву.¹⁶ Ме ђу тим, нај ве ћа ма на 
овог мо де ла, што и сам аутор при ме ћу је, је сте у то ме што је ње го ва при ме на 
по ка за ла да се нај че шће иг но ри шу ин те ре си на ци о нал них ма њи на или се 
њи ма ма ни пу ли ше. Ко нач но, на ци о нал не ма њи не мо гу са ме осни ва ти по ли-
тич ке пар ти је ко је ће за сту па ти њи хо ве ин те ре се у за ко но дав ним те ли ма и 
ко је ће бра ни ти њи хо ва пра ва пред ор га ни ма вла сти. Пе ти мо дел под ра зу-
ме ва при ме ну кво та за ет нич ке за јед ни це. Кво те се нај че шће при ме њу ју за 
же не и на ци о нал не ма њи не. Уоби ча је не су три вр сте кво та: ре зер ви са на ме-
ста, за кон ске кво те и до бро вољ не кво те.¹⁷ Ре зер ви са на ме ста у пар ла мен ту 
под ра зу ме ва ју да је за кон ским и из бор ним пра ви ли ма утвр ђен број ме ста у 
пред став нич ком те лу ко ја по пу ња ва ју кан ди да ти из ре до ва раз ли чи тих ет-
нич ких за јед ни ца. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва ово пра во мо гу да ко ри сте са-
мо оне ет нич ке за јед ни це са прав но при зна тим ста ту сом на ци о нал не ма њи-
не. За кон ске кво те су оба ве зу ју ће за све по ли тич ке пар ти је и про пи су ју се 
уста вом, за ко ном о из бор ном си сте му или за ко ном о по ли тич ким пар ти ја ма. 

¹⁴ Flo rian Bi e ber, “In tro duc tion: Mi no rity par ti ci pa tion and po li ti cal par ti es”, in Po li ti cal 
Par ti es and Mi no rity Par ti ci pa tion, еd. Flo rian Bi e ber, Sko plje: Fri e drich Ebert Stift  ung – offi    ce 
Ma ce do nia, 2008, p. 11.

¹⁵ Ibid.
¹⁶ Ibid.
¹⁷ Је ле на Лон чар, „Пред ста вље ност ма њи на и мар ги на ли зо ва них гру па у пар ла мен-

ту Ср би је“, у Пар ти је и из бо ри у Ср би ји ‒ 20 го ди на, ур. Сла ви ша Ор ло вић, Бе о град: ФЕС 
и ФПН, 2011, стр. 357.
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За не по што ва ње ових ме ра по ли тич ки ак те ри мо гу сно си ти за кон ске по сле-
ди це. До бро вољ не пар тиј ске кво те су фор мал не ме ре за ко је се по ли тич ке 
пар ти је са мо стал но опре де љу ју.¹⁸ 

Др жа ва уво ди ре зер ви са на ме ста за на ци о нал не ма њи не нај че шће из 
сле де ћих раз ло га: 1) да се одр жи мир ме ђу ет нич ким гру па ма; 2) да се огра-
ни чи ауто но ми ја на ци о нал них ма њи на;¹⁹ 3) под при ти ском ме ђу на род не 
за јед ни це;²⁰ 4) опре де ље њем др жа ве да во ди мул ти кул ту рал ну по ли ти ку 
отва ра њем по ли тич ког про це са за на ци о нал не ма њи не. У прак си је при ме-
на овог ме ха ни зма по ка за ла до ста по те шко ћа у по гле ду на чи на из бо ра по-
сла ни ка: да ли ће се опре де ли ти за ве ћин ски или про пор ци о нал ни мо дел, 
да ли ће ово пра во би ти узур пи ра но од стра не по ли тич ких пред став ни ка 
ве ћи не, про блем фор ми ра ња ет нич ких би рач ких спи ско ва и сл. Дру га ма-
на овог мо де ла је то што у слу ча ју ма ло број них ма њин ских за јед ни ца (оних 
ко је бро је ма ње од 1% ста нов ни штва) нај че шће је дан кан ди дат пред ста вља 
ви ше на ци о нал них ма њи на у јед ном из бор ном ци клу су. По ста вља се пи та-
ње да ли ће тај је дан по сла ник има ти до вољ но ка па ци те та и мо ти ва ци је да 
рав но мер но за сту па ин те ре се свих на ци о нал них гру па ко је пред ста вља.²¹ 
Нај зад, „због че га би по сла ник јед не ма њин ске на ци о нал но сти бо ље пред-
ста вљао при пад ни ке дру ге на ци о нал но сти не го што би то чи ни ли по сла-
ни ци иза бра ни на оп штим из бо ри ма без об зи ра на ет нич ку при пад ност“?²² 
Ме ђу тим уко ли ко упо ре ди мо си стем ре зер ви са них ме ста са оста ла че ти ри 
мо де ла, овај мо дел ипак отва ра нај ви ше мо гућ но сти за на ци о нал не ма њи-
не и „чи ни се да је он нај пра вич ни ји јер омо гу ћа ва да у по ли тич ком жи во ту 
бу ду за сту пље ни ин те ре си свих на ци о нал них ма њи на“.²³

¹⁸ Dru de Da hle rup and Le ni ta Fre i den vall, “Gen der Qu o tas in Po li tics ‒ A Con sti tu ti o nal 
Chal len ge”, in Con sti tu ting Equ a lity: Gen der Equ a lity and Com pa ra ti ve Con sti tu ti o nal Law, ed. 
Su san H. Wil li ams, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2009, p. 32.

¹⁹ Ka ren Bird, Th e po li ti cal Re pre sen ta tion of Wo men and Et hnic Mi no ri ti es in esta blis hed 
De moc ra ci es, A Fra me work for Com pa ra ti ve Re se arch”, 2003, p. 3. Текс представљен на Aca-
demy of Mi gra tion Stu di es u Dan skoj, http://www.hks.har vard.edu/fs/pnor ris/Ac ro bat/stm103%20
ar tic les/Ka ren%20Bird%20amid pa per.pdf. Приступљено: 12. 12. 2015.

²⁰ Ре зер ви са на ме ста у пар ла мен ту су нај че шће уво ди ле „но ве де мо кра ти је“, и то зе-
мље бив шег ко му ни стич ког бло ка, ко је су се опре де ли ле за тај ме ха ни зам, ка ко би обез-
бе ди ле по ли тич ку ин те гра ци ју на ци о нал них ма њи на. У Хр ват ској, Сло ве ни ји, Ру му ни ји 
и Цр ној Го ри је ре ша ва ње по ли тич ке ин те гра ци је на ци он лних ма њи на би ло услов ље но 
про це сом евро ин те гра ци ја.

²¹ Лон чар, „Из бор на фор му ла и ре пре зен та ци ја ма њи на“, стр. 144.
²² Ibid.
²³ Го ран Ба шић, „По ли тич ко ор га ни зо ва ње на ци о нал них ма њи на у Ср би ји“, у Пре-

по ру ке за из ме ну из бор ног за ко но дав ства, ур. Зоран Сто јиљ ко вић и Душан Спа со је вић, 
Бе о град: НДИ, 2011, стр. 134.
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УТИЦАЈ ИЗБОРНОГ СИСТЕМА НА ПОЛИТИЧКУ 
ПРЕДСТАВЉЕНОСТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Ви дљи вост ет нич ких пар ти ја је ди рект но усло вље на мо гућ но сти ма и 
огра ни че њи ма ко је пру жа ју устав ни оквир и ди зајн из бор ног си сте ма. Пра-
ви ла ко ја про ис ти чу из кон струк ци је устав ног по рет ка и из бор ног си сте ма 
ства ра ју под стрек, га ран ци је, ре стрик ци ју или за бра њу ју де ло ва ње по ли-
тич ких пар ти ја на ци о нал них ма њи на. Из бор на пра ви ла ути чу на по ли тич ке 
пар ти је на ци о нал них ма њи на дво стру ко: пр во, кроз ути цај из бор ног си сте-
ма на ма ле пар ти је уоп ште и, дру го, кроз по сто ја ње кон крет них из бор них 
аран жма на, ко ји оте жа ва ју или олак ша ва ју по ли тич ку пред ста вље ност на-
ци о нал них ма њи на. 

Ува же на је прет по став ка да ће си стем про пор ци о нал не ре пре зен та-
ци је би ти по год ни ји за ма ње пар ти је, на су прот ве ћин ском си сте му, ко ји се 
од ли ку је ви со ким сте пе ном дис про пор ци о нал но сти из ме ђу осво је них ман-
да та и до би је них гла со ва. Из бор ни праг,²⁴ би ло да се од но си на по је ди нач-
не пар ти је или ко а ли ци је, је дан је од нај бит ни јих фак то ра у про пор ци о нал-
ном си сте му, ко ји ди рект но ути че на то да ли ће ет нич ке пар ти је осво ји ти 
до вољ но гла со ва за ула зак у тр ку око пре ра спо де ле ман да та. С дру ге стра не, 
из бор на пра ви ла мо гу пред ви ђа ти и по се бан трет ман ет нич ких пар ти ја. По-
сто ја ње ових „по себ них“ од ре да ба мо же би ти по ка за тељ по све ће но сти јед не 
зе мље те мељ ним прин ци пи ма по ли тич ког плу ра ли зма.²⁵ Пра во на по ли тич-
ко пред ста вља ње на ци о нал них ма њи на за ви си од бар шест фак то ра: 1) из-
бор ни си стем (ве ћин ски или про пор ци о нал ни, сте пен про пор ци о нал но сти, 
број и рас по ред из бор них је ди ни ца, из бор ни праг отво ре не или за тво ре не 
из бор не ли сте); 2) број ност на ци о нал не ма њи не; 3) чи ње ни ца да ли су ма-
њи не те ри то ри јал но кон цен три са не или не; 4) у ко јој ме ри су ма њи не ин те-
гри са не у дру штво и по ли тич ки си стем; 5) да ли ма њи не има ју сво је стран ке, 

²⁴ При род ни из бор ни праг „пред ста вља ствар ну пре пре ку ко ју из бор ни ак те ри мо-
ра ју пре ћи да би сте кли пар ла мен тар ни ста тус… Из ра чу на ва се као про це нат гла со ва 
ко ји од ре ђе на из бор на ли ста мо ра до би ти да би осво ји ла пр ви ман дат, а ње го ва ви си на 
за ви си од ве ли чи не из бор не је ди ни це (М), бро ја стра на ка (С) ко је уче ству ју на из бо ри-
ма и ме то де ко ја се ко ри сти за пре тва ра ње гла со ва у ман да те. За Д’Он то ву ме то ду, ко ја се 
ко ри сти за пре тва ра ње гла со ва у ман да те у на шем из бор ном си сте му, те о риј ски праг ин-
клу зив но сти из ра чу на ва се по фор му ли: Pi = 100 : (M+S-1)“, Ми лан Јо ва но вић, „Из бор ни 
праг и стра нач ки си стем“, у По ли тич ке стран ке у Ср би ји: струк ту ра и функ ци о ни са ње, 
ур. Зо ран Лу то вац, Бе о град: ФЕС и Ин сти тут за дру штве не на у ке, 2007. У слу ча ју Ср би је 
по треб но је осва ја ње 15 000 гла со ва за је дан ман дат, стр. 187‒188.

²⁵ Maria Spirova and Boyka Stefanova, “Th e European Dimension of the Political Rep-
resentation of Minorities”, Paper presented at the EUSA Conference, April 24‒26, 2009, Los An-
geles. http://aei.pitt.edu/33140/1/stefanova._boyka.pdf. Посећено 25. 1. 2016. године.



Ксе ни ја Мар ко вић244

и да ли има ју јед ну или ви ше стра на ка; 6) у ко јој ме ри на ци о нал не ма њи не 
гла са ју за ве ћин ске пар ти је.²⁶

У Ре пу бли ци Ср би ји је на сна зи про пор ци о нал ни из бор ни си стем: це-
ла ре пу бли ка је јед на из бор на је ди ни ца, из бор ни цен зус од 5% уз при ме ну 
при род ног пра га за по ли тич ке стран ке на ци о нал них ма њи на и за тво ре не 
из бор не ли сте. Ет нич ка струк ту ра Ср би је је вр ло хе те ро ге на: 14,1% укуп-
ног ста нов ни штва чи ни 21 ет нич ка за јед ни ца.²⁷ Пре ма овим ре зул та ти ма 
нај број ни је су: ма ђар ска, ром ска и бо шњач ка на ци о нал на ма њи на.²⁸ Нај-
број ни је на ци о нал не ма њи не су те ри то ри јал но кон цен три са не у три обла-
сти: АП Вој во ди на, Ра шка област (Сан џак) и ју жна Ср би ја (Пре шев ска до-
ли на). Нај ве ћи број ма њи на жи ви у Вој во ди ни, док је бо шњач ка за јед ни ца 
кон цен три са на у Ра шкој обла сти, ал бан ска на ци о нал на ма њи на жи ви пре-
те жно на ју гу Ср би је, а ром ска на ци о нал на ма њи на је дис пер зо ва на ши ром 
зе мље. По ли ти ка ин те гра ци је се у Ре пу бли ци Ср би ји оце њу је као се гре га-
тив ни мул ти кул ту ра ли зам, ко ји на гла ша ва уло гу ет но кул ту рал них спе ци-
фич но сти. „Сла бост та квог при сту па је рас та ка ње дру штве них ве за и под-
сти ца ње со ци је тал ног про сто ра у ко ме по сто је ’па ра лел не кул ту ре’ ко је 
се рет ко при бли жа ва ју и го то во ни кад не раз у ме ју.“²⁹ Упра во на при ме ру 
Ср би је ви ди мо да про це си по ли тич ке и дру штве не ин те гра ци је не са мо да 
ни су исто вет ни већ че сто мо гу би ти и су прот ста вље ни. Сте пен по ли тич ке 
ин те гра ци је је знат но ви ши у од но су на сте пен дру штве не ин те гра ци је. На-
ци о нал не ма њи не у Ср би ји има ју мо гућ ност да осну ју сво је по ли тич ке пар-
ти је и сва ку од 21 за јед ни це пред ста вља ми ни мум јед на по ли тич ка пар ти ја. 
Ана ли зом ре зул та та пар ла мен тар них из бо ра 2014. го ди не прет по ста вља мо 

²⁶ Сла ви ша Ор ло вић, По ли тич ки жи вот Ср би је: из ме ђу пар то кра ти је и де мо кра-
ти је, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2008, стр. 318.

²⁷ Ре зул та ти по пи са 2011. го ди не (без Ко со ва и Ме то хи је): Ср би као ве ћин ски на род 
бро је 6 ми ли о на (83,3%), за тим сле де Ма ђа ри (253 900 или 3,5%), Ро ми (147 600 или 2,1%) 
и Бо шња ци (145 300 или 2,0%), док оста ле на ци о нал но сти пар ти ци пи ра ју са ис под 1%, 
као што су Хр ва ти (57 900 или 0,8%), Сло ва ци (52 800 или 0,7%), Цр но гор ци (38 500 или 
0,5%), Вла си (35 300 или 0,5%) и др. У „оста ле на ци о нал но сти“ свр ста не су ет нич ке за јед-
ни це са ма ње од 2 000 при пад ни ка (Егип ћа ни, Ашка ли је, Че си, Је вре ји и др.), ко јих има 
укуп но 17 600 (0,2%). Број ли ца ко ја су ис ко ри сти ла сво је уста вом за га ран то ва но пра во 
и ни су же ле ла да се на ци о нал но де кла ри шу из но си чак 160 300 (2,2%). Та ко ђе, зна ча јан 
је и број ли ца (30 700 или 0,4%) ко ји се из ја снио у сми слу ре ги о нал не при пад но сти (нпр. 
Вој во ђа нин, Шу ма ди нац, Ва ље вац, Бе о гра ђа нин и сл.), Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 
http://me dia.po pis2011.stat.rs/2012/Pre zen ta ci ja_Knji ga1.pdf. При сту пље но 15. 2. 2016. го ди не.

²⁸ Ме ђу тим, овај на лаз не од го ва ра ре ал ном ста њу ства ри на те ре ну, јер су по пис 2011. 
го ди не бој ко то ва ли при пад ни ци ал бан ске на ци о нал не ма њи не на те ри то ри ји ју жне Ср-
би је, ко ји спа да ју под Пчињ ску област, у ко јој је за бе ле же но да жи ви са мо 680 Ал ба на ца, 
што је не мо гућ по да так.

²⁹ Ба шић, „По ли тич ко ор га ни зо ва ње на ци о нал них ма њи на у Ср би ји“, стр. 130.
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да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на гла са ју ве ћи ном за пар ти је ко је пред-
ста вља ју њи хо ву за јед ни цу, а не за ве ћин ске пар ти је.³⁰

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

По ли тич ке пар ти је на ци о нал них ма њи на су ет нич ке пар ти је ко је при-
мар но за сту па ју ин те ре се за јед ни це ко је пред ста вља ју и обра ћа ју се са мо би-
ра чи ма ко ји су њи хо ви су на род ни ци.³¹ Ци ље ви ових пар ти ја се не раз ли ку ју 
мно го од ци ље ва ве ћин ских пар ти ја. Ове пар ти је су усме ре не на два ци ља: пр-
ви, уче шће у вла сти ка ко би мо гли да од лу чу ју или ути чу на до но ше ње од лу ка 
о пи та њи ма ко ја су од ви тал ног зна ча ја за за јед ни цу ко ју пред ста вља ју; дру-
ги, тра же при ступ ре сур си ма и при ви ле ги ја ма ко је до но си уче шће у вла сти.

При ста ли це за сту па ња ин те ре са ма њин ских за јед ни ца пу тем ет нич-
ких пар ти ја по ла зе од ста ва да по сто ја ње ет нич ких пар ти ја де ми сти фи ку је 
ет нич ко пи та ње јер га уно се у ин сти ту ци о нал не окви ре, што омо гу ћа ва да 
се ет нич ко пи та ње ре ша ва уну тар пар ла мен та, а не ван ње га. Кон флик ти из-
ме ђу ве ћин ских и ма њин ских пар ти ја се ре ша ва ју уну тар по ли тич ке аре не 
пре го во ри ма и уз по што ва ње пра ви ла и про це ду ра. 

Те о ре ти чар Хо ро виц (Ho ro witz) из но си сна жан ар гу мент про тив ет-
нич ких пар ти ја твр де ћи да ет нич ке пар ти је још ви ше про ду бљу ју по сто је ће 
ет нич ке рас це пе. Он твр ди да ет нич ке пар ти је, по што се за ла жу за ин те ре-
се ет нич ке гру пе ко ју пред ста вља ју, ни су у ста њу да се ба ве пи та њи ма ко ја 
су од др жав ног зна ча ја и да је њи хо во де ло ва ње опа сно за ста бил ност вла де 
јед не др жа ве.³² Дру ги аутор Реј ли (Re illy) на во ди сли чан ар гу мент, ис ти чу ћи 
да ет нич ке пар ти је че сто има ју цен три фу гал но деј ство на по ли тич ки про цес, 
а ре зул тат то га је фраг мен ти сан пар тиј ски си стем, ко ји има кљу чан ути цај 
на ста бил ност де мо кра ти је и ста бил ност вла де. Он твр ди да др жа ва мо же да 
раз мо три као оп ци ју да пу тем из бор них пра ви ла под сти че ства ра ње мул ти-
ет нич ких пар ти ја уме сто мо но ет нич ких пар ти ја.³³

У Ре пу бли ци Ср би ји је ре ги стро ва но 105 стра на ка, од ко јих су 63 
стран ке на ци о нал них ма њи на, што чи ни 60% укуп ног бро ја ре ги стро ва них 

³⁰ Ксе ни ја Мар ко вић и Не ве на Ми ли ће вић, „Уче шће по ли тич ких пар ти ја на ци о нал-
них ма њи на на из бо ри ма 2014. го ди не“, у Из бо ри у Ср би ји 2014. го ди не ‒ по ли тич ка ро ка да, 
ур. Милан Јо ва но вић и Душан Ву чи ће вић, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2014, 
стр. 127.

³¹ Do nald Ho ro witz, Et hnic Gro up in Con fl ict, Ber ke ley: Uni ver sity of Ca li for nia Press, 
2000, p. 291.

³² Ibid., 294.
³³ Be nja min Re illy, “Po li ti cal En gi ne e ring of Par ti es and Party Systems”, De moc ra ti za tion 

13/5 (2006): 811‒827.
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по ли тич ких пар ти ја. Ово ли ки број по ли тич ких пар ти ја на ци о нал них ма-
њи на је по сле ди ца при ме не афир ма тив не ме ре, ко ја под ра зу ме ва да је за ре-
ги стра ци ју по ли тич ке стран ке на ци о нал не ма њи не до вољ но 1 000 пот пи са, 
док је за стран ке ко је не под ла жу при ме ни ове афир ма тив не ме ре по треб-
но де сет пу та ви ше пот пи са.³⁴ Афир ма тив на ме ра се од но си са мо на ре ги-
стра ци ју стра на ка на ци о нал них ма њи на, али не и на број пот пи са по треб-
них за кан ди до ва ње ли сте на пар ла мен тар ним ре пу блич ким из бо ри ма. Овај 
услов је исти и за ве ћин ске и ма њин ске стран ке ‒ по треб но је са ку пи ти 10 
000 пот пи са да би се из бор на ли ста кан ди до ва ла на пар ла мен тар ним из бо-
ри ма. Ово је је дан од раз ло га за што се ма ли број ма њин ских стра на ка од-
лу чу је да са мо стал но иза ђе на из бо ре и за што ве ћи на ма њин ских за јед ни ца 
оста не без сво јих пред став ни ка у пар ла мен ту. Од укуп но 63 ре ги стро ва не 
ма њин ске стран ке на по след њим пар ла мен тар ним из бо ри ма са мо су Са вез 
вој во ђан ских Ма ђа ра (СВМ), Стран ка де мо крат ске ак ци је Сан џа ка (СДА) 
и Пар ти ја за де мо крат ско де ло ва ње (ПДД) иза шли са мо стал но на из бо ре и 
осво ји ли укуп но 11 ман да та.³⁵ 

Дру ги раз лог за што ве ли ки про це нат од ре ги стро ва не 63 по ли тич ке 
стран ке на ци о нал них ма њи на оства ру је сла би је ре зул та те на из бо ри ма је-
сте дис пер зи ја гла со ва. „Ова ква сли ка пар тиј ске сце не где јед ну ма њи ну, ко ја 
бро ји не ко ли ко хи ља да љу ди пред ста вља не ко ли ко пар ти ја, на ме ће ло гич но 
пи та ње: ко је ле ги тим ни за ступ ник ин те ре са од ре ђе не на ци о нал не ма њи-
не? По сле ди ца тр ке око ле ги тим ног пред став ни ка је сте сма ње ње шан си за 
по ве ћа ње по ли тич ке мо ћи јер не по сто ји удру же но де ло ва ње за сно ва но на 
са гла сно сти свих пред став ни ка од ре ђе не на ци о нал не ма њи не, што у крај-
њем слу ча ју олак ша ва по зи ци ју пред став ни ци ма вла сти да ма ни пу ли шу ин-
те ре си ма на ци о нал них ма њи на.“³⁶ Не ко мо же за кљу чи ти да је глав ни узрок 
ово ли ког бро ја ма њин ских стра на ка за кон ска олак ши ца при ли ком ре ги-
стра ци је, ме ђу тим, то не мо ра ну жно би ти тач но. Ве ћи на ових по ли тич ких 
пар ти ја оку пља око се бе пред став ни ке за јед ни це ко ју пред ста вља, ма да по-
сто је и слу ча је ви зло у по тре бе афир ма тив них ме ра, као у слу ча ју „Ни је дан 
од по ну ђе них од го во ра“, ко ји су до би ли ман дат 2012. го ди не пред ста вља ју ћи 
се као стран ка вла шке на ци о нал не ма њи не и та ко се би олак ша ли ула зак у 
На род ну скуп шти ну. Мо ра мо та ко ђе на по ме ну ти да ма њин ске стран ке ни су 
за ин те ре со ва не са мо за оп ште из бо ре ‒ ло кал не и пар ла мен тар не, већ и за 

³⁴ За кон о по ли тич ким стран ка ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 36/2009, члан 9.
³⁵ По ред по бро ја не три пар ти је, са мо стал но је иза шла на из бо ре и Ру ска стран ка ‒ 

Сло бо дан Ни ко лић, али она ни је ус пе ла да оства ри за па же не ре зул та те. Све оста ле стран ке 
ма њи на ула зи ле су у пред из бор ну ко а ли ци ју са ве ћин ским стран ка ма или дру гим стран-
ка ма ма њи на. Де таљ ни је в. у Мар ко вић и Ми ли ће вић, „Уче шће по ли тич ких пар ти ја на-
ци о нал них ма њи на на из бо ри ма 2014. го ди не“, стр. 107‒131.

³⁶ Iid., 113.
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из бо ре за на ци о нал не са ве те на ци о нал них ма њи на ‒ те ла ко ја пред ста вља ју 
на ци о нал не ма њи не у обла сти обра зо ва ња, кул ту ре, ин фор ми са ња и слу-
жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма.³⁷

Та бе ла 1. Од нос ма њин ских по ли тич ких пар ти ја 
и уде ла на ци о нал них ма њи на у укуп ном ста нов ни штву 

На ци о нал на 
ма њи на

Број ност при пад ни ка 
на ци о нал не ма њи не 
из ра же но у %³⁸

Број ре ги стро ва них 
пар ти ја 
(2012. го ди не)³⁹ 

Број ре ги стро ва них 
пар ти ја 
(2016. го ди не)⁴⁰ 

Бо шња ци 2,02 12 12

Ро ми 2,05 7 7

Ал бан ци 0,08 6 7

Ма ђа ри 3,53 6 8

Вла си 0,49 5 3

Хр ва ти 0,81 2 2

Цр но гор ци 0,54 1 1

Ма ке дон ци 0,32 1 2

Го ран ци 0,11 1 1

Ру си ни 0,20 2 2

Ру му ни 0,41 2 2

Сло ва ци 0,73 2 5

Бу га ри 0,26 3 4

Бу њев ци 0,23 3 3

Ру си 0,05 2 4

Укуп но 11,83% 55 63

³⁷ За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на, Слу жбе ни гла сник, бр. 72/2009, 
20/2014 ‒ од лу ка УС и 55/2014, члан 1.

³⁸ http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Nacionalna%20pripadnost-Eth-
nicity.pdf. Приступљено 26. 4. 2014. године.

³⁹ Да нас, 30. ја ну ар 2013. го ди не.
⁴⁰ Ре ги стар по ли тич ких пар ти ја за на ци о нал не ма њи не Ми ни стар ства др жав не 

упра ве и ло кал не са мо у пра ве, http://www.mduls.gov.rs/do ku men ta-po li tic ke-stran ke.php. 
При сту ље но 25. 3. 2016. го ди не.
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КЛАСИФИКАЦИЈА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА У СРБИЈИ

По ли тич ке стран ке су има ле кључ ну уло гу у про це су по ли тич ке ин те-
гра ци је на ци о нал них ма њи на и за то је ну жно утвр ди ти ка рак тер од но са по-
ли тич ких пар ти ја и ет нич ких за јед ни ца. По ли тич ке стран ке мо гу при мар но 
за сту па ти са мо ин те ре се јед не ет нич ке за јед ни це. То су мо но ет нич ке стран ке. 
Ове стран ке се нај че шће ве зу ју са мо за би рач ко те ло ма њи не или ве ћи не, од-
ли ку ју се ни ским сте пе ном ин клу зив но сти, че сто игра ју на „ет нич ку“ кар ту 
и отво ре но про мо ви шу и за го ва ра ју вред но сти и сим бо ле сво је за јед ни це.⁴¹ 

Дру ги тип пар ти ја у сво је ре до ве укљу чу ју и пред став ни ке ма њин ске 
за јед ни це. Ове стран ке не про мо ви шу ну жно са мо ин те ре се јед не за јед ни це, 
од ли ку ју се ве ћим сте пе ном ин клу зив но сти, ме ђу сво јим кан ди да ти ма, али 
и би рач ким те лом, има ју и при пад ни ке ма њи не и ве ћи не. Овај мо дел отва ра 
мо гућ ност да се по сто је ћи ет нич ки рас це пи ума ње и ко нач но пре ва зи ђу, јер 
по сто ји ин тер ак ци ја ин те ре са из ме ђу ма њи не и ве ћи не. Ме ђу тим, уко ли ко 
ове стран ке ма ни пу ли шу и кал ку ли шу ин те ре си ма ма њи не, по сто ји опа сност 
да ће ру ко вод ство ових пар ти ја са мо де кла ра тив но укљу чи ва ти при пад ни ке 
ма њи не у сво је ре до ве.⁴²

Тре ћи тип по ли тич ких пар ти ја су гра ђан ске стран ке. Оне те же да сма-
ње уло гу ет нич ких по де ла и рас це па, ка ко у сво јим про грам ским на че ли ма, 
та ко и у пар тиј ској ор га ни за ци ји. Ме ђу тим, ове стран ке пред ност да ју гра-
ђан ском иден ти те ту и не фа во ри зу ју про на ци о нал не вред но сти и сим бо ле. 
Тру де се да има ју ви сок сте пен ин клу зив но сти. Иако је че сто по ја ва да ме ђу 
чла но ви ма до ми ни ра ју при пад ни ци ве ћи не, ова пар ти ја има спо соб ност да 
при ву че и гла со ве ма њи на јер се у сво јим про гра ми ма за ла жу за афир ма ци-
ју по ли тич ког уче шћа на ци она лних ма њи на.⁴³

Мул ти ет нич ке стран ке се обра ћа ју и пред ста вља ју ин те ре се раз ли чи тих 
ет нич ких за јед ни ца. Нај ве ћи иза зов овим стран ка ма је сте спо соб ност да кон-
стант но под јед на ко пред ста вља ју ин те ре се раз ли чи тих ет нич ких за јед ни ца.⁴⁴ 

Уну тар пар тиј ског си сте ма Ср би је до ми ни ра ју мо но ет нич ке стран ке. 
По ли тич ке стран ке пред ста вља ју или ин те ре се ве ћин ске за јед ни це или ин-
те ре се ма њин ских за јед ни ца, с тим да то ком по след ња два из бор на кру га по-
сто ји тен ден ци ја по ве ћа ња бро ја ет нич ких пар ти ја, ко је у сво је ре до ве укљу-
чу ју при пад ни ке ма њин ских ет нич ких за јед ни ца.

⁴¹ Кри те ри ју ми по де ле су би ли сле де ћи: про грам ска ори јен та ци ја пар ти ја, ли дер ско 
вођ ство и кан ди да ти у пар ти ја ма, као и чла но ви и гла сач ко те ло стран ке. У мо но ет нич-
ке стран ке се убра ја ју кон зер ва тив не и на ци о на ли стич ке стран ке. Де таљ ни је в. у Bi e ber, 
In tro duc tion „Mi no rity par ti ci pa tion and po li ti cal par ti es“, р. 13.

⁴² Ibid.
⁴³ Ibid., 14.
⁴⁴ Ibid., 15.
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Та бе ла 2. Кла си фи ка ци ја по ли тич ких пар ти ја⁴⁵

Тип по ли тич ке стран ке На зив по ли тич ке стран ке

Мо но ет нич ке стран ке СНС, СПС, ДСС, НС, ЈС, СПО и Де мо хри шћан ска 
стран ка Ср би је, ПУПС и стран ке на ци о нал них ма-
њи на: СВМ, СДП Сан џа ка, ПДД 

Ет нич ке стран ке ко је у сво је ре до ве укљу-
чу ју при пад ни ке на ци о нал них ма њи на

ДС, СДС

Гра ђан ске стран ке ЛДП, ЛСВ, СДПС

Мул ти ет нич ке стран ке –

Стран ке на ци о нал них ма њи на, исто као и ве ћин ске стран ке, би ра ју да 
ли ће на из бо ре иза ћи са мо стал но, у ко а ли ци ји са не ком ве ћин ском пар ти-
јом/пар ти ја ма или ће фор ми ра ти ко а ли ци ју са чи ње ну од не ко ли ко раз ли чи-
тих пар ти ја на ци о нал них ма њи на. Иако у Ср би ји до ми ни ра ју мо но ет нич ке 
стран ке, вр ло су по пу лар не мул ти ет нич ке ко а ли ци је. Стран ке на ци о нал них 
ма њи на, на ро чи то ма ње, нај че шће се опре де љу ју за ула зак у пред из бор ну 
ко а ли ци ју са ве ћин ским пар ти ја ма, јер про це њу ју да им се та ко по ве ћа ва ју 
шан се за ула зак у пред став нич ко те ло. Као при род ни са ве зник на ци о нал них 
ма њи на, то ком свих из бор них ци клу са у де мо крат ској ери срп ске по ли тич ке 
прак се ја вља се Де мо крат ска стран ка (ДС). Ова стран ка је на из бо ри ма 2003, 
2008, 2012. и 2014. го ди не ушла у пред из бор ну ко а ли ци ју са пар ти ја ма на ци-
о нал них ма њи на. Ана ли зом из бор них ли ста и ко а ли ци ја то ком из бо ра 2012. 
и 2014. го ди не уоча ва се тренд да ве ћин ске пар ти је на сво је из бор не ли сте 
укљу че и пред став ни ке на ци о нал них ма њи на, упр кос чи ње ни ци да су нај ре-
ле вант ни је стран ке на ци о нал них ма њи на иза шле са мо стал но на из бо ре. По-
ли тич ке стран ке на ци о нал них ма њи на су на овим из бор ним ли ста ма нај че-
шће је дан од ва го на ко ји су при кљу че ни за стран ку ко ја је сто жер ко а ли ци је. 
Успе шност пла сма на кан ди да та ових стра на ка за ви си од два фак то ра: пр во 
‒ од оства ре ног из бор ног ре зул та та да те ко а ли ци је, и дру го ‒ од уме шно сти 
по ли тич ких ели та да уговоре до бар пла сман на ли сти.

Ана ли зом из бор них ко а ли ци ја на кон 2000. го ди не мо же мо за кљу чи ти 
да је ова стран ка пер ци пи ра на као нај при хва тљи ви ји ко а ли ци о ни парт нер 
за ве ћи ну пар ти ја на ци о нал них ма њи на и мо же мо је увр сти ти у дру гу гру пу, 
од но сно ет нич ку стран ку ко ја у сво је ре до ве укљу чу је и при пад ни ке на ци о-
нал них ма њи на. Исто ва жи и за из бор ну ли сту Со ци јал де мо крат ске стран ке, 

⁴⁵ Де мо крат ска стран ка (ДС); Де мо крат ска стран ка Ср би је (ДСС); Ли бе рал но-де мо-
крат ска пар ти ја (ЛДП); Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Ср би је (СДПС); Со ци јал де мо крат ска 
стран ка (СДС); Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС); Срп ска на пред на стран ка (СНС); 
Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не (ЛСВ); Но ва Ср би ја (НС); Пар ти ја удру же них пен зи-
о не ра Ср би је (ПУПС).



Ксе ни ја Мар ко вић250

ко ја је на ста ла от це пље њем од ДС-а. Де мо крат ска стран ка у свом про гра му 
Ср би ју ја сно де фи ни ше као мул ти ет нич ко дру штво и за ла же се за ма њин-
ска пра ва, по ли тич ку и вер ску то ле ран ци ју.⁴⁶ У про грам ским на че ли ма Де-
мо крат ске стран ке не по сто ји по се бан део про гра ма ко ји се ба ви људ ским и 
ма њин ским пра ви ма, али се на во ди не ко ли ко кон крет них ре ше ња, пре све-
га, у обла сти кул ту ре и ин фор ми са ња, ко ја се ти чу по бољ ша ња по ло жа ја на-
ци о нал них ма њи на.⁴⁷

У гру пу мо но ет нич ких пар ти ја су у скла ду са при ро дом свог про гра ма 
и струк ту ром би рач ког те ла увр ште не све пар ти је де сни це: Срп ска на пред-
на стран ка (СНС), Но ва Ср би ја (НС), Је дин стве на Ср би ја (ЈС), Де мо крат ска 
стран ка Ср би је (ДСС), Срп ски по крет об но ве (СПО) и Де мо хри шћан ска 
стран ка Ср би је. У ову гру пу смо увр сти ли и Со ци ја ли стич ку пар ти ју Ср би је 
и Пар ти ју ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је.⁴⁸ 

Срп ску на пред ну стран ку смо увр сти ли у мо но ет нич ке пар ти је, иако 
ула зи у раз ли чи те са ве зе и ко а ли ци о не аран жма не са пред став ни ци ма на ци-
о нал них ма њи на на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу, јер са ме пред из бор не 
ко а ли ци је ни су до во љан услов да би смо ову пар ти ју увр сти ли у дру гу гру-
пу ‒ ет нич ке стран ке ко је у сво је ре до ве укљу чу ју при пад ни ке на ци о нал них 
ма њи на. СНС на кон из ла ска из Срп ске ра ди кал не стран ке по ку ша ва да се 
пред ста ви као „но ва“ про е вроп ска и де мо крат ска сна га. Ме ђу тим, вред но-
сти за ко је се за ла же ова пар ти ја су и да ље ја сно ве за не са мо за про мо ви са-
ње срп ског иден ти те та и сим бо ла ве ћин ског на ро да. И ко нач но, ова стран ка 
ме ђу сво јим при ста ли ца ма има ве ли ком ве ћи ном пред став ни ке ве ћин ске за-
јед ни це и за то је убра ја мо у гру пу мо но ет нич ких пар ти ја. Ме ђу тим, мо ра мо 
ис та ћи да на из бо ри ма 2014. го ди не, иако је СНС осво јио знат но ви ше гла-
со ва, ни су све стран ке на ци о нал них ма њи на до би ле ман дат. Ман дат је ус пе-
ла да осво ји са мо Бо шњач ка на род на стран ка, док су пред став ни ци ром ске 
на ци о нал не ма њи не оста ли без ман да та. За раз ли ку од из бо ра 2012. го ди не, 
ка да је ис по што ван ко а ли ци о ни до го вор у ко нач ној рас по де ли ман да та, три 
гру пе ма њи на ко је се на ла зе на из бор ној ли сти По кре ни мо Ср би ју до би ле су 
по је дан ман дат у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је.⁴⁹

⁴⁶ Про грам Де мо крат ске стран ке, http://www.ds.org.rs/do ku men ti/ds-pro gram.pdf. При-
сту пље но 24. 3. 2016. го ди не.

⁴⁷ Обез бе ђи ва ње про грам ских са др жа ја на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на, про ти-
вље ње при ва ти за ци ји ме ди ја на ци о нал них ма њи на, фор ми ра ње ре ги о нал ног сер ви са 
за цен трал ну Ср би ју ко ји ће обез бе ди ти ин фор ми са ње на је зи ци ма на ци о нал них за јед-
ни ца, Про грам Де мо крат ске стран ке, http://www.ds.org.rs/pro gram/me di ji. При сту пље но 
24. 3. 2016. го ди не.

⁴⁸ У ана ли зу смо увр сти ли ве ћин ске стран ке ко је су у са зи ву На род не скуп шти не 
2014. го ди не има ле иза бра не на род не по сла ни ке и оформ ље не по себ не по сла нич ке гру пе.

⁴⁹ Рас по ред ман да та пред став ни ци ма на ци о нал них ма њи на на ли сти По кре ни мо Ср-
би ју: Бо шњач ка на род на пар ти ја ‒ 1, Де мо крат ска пар ти ја Ма ке до на ца ‒ 1, Ром ска пар ти ја 



Улога политичких странака у процесу интеграције националних мањина 251

Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС) спа да у мо но ет нич ке пар ти-
је. При ста ли це ове стран ке су у нај ве ћој ме ри при пад ни ци ве ћин ске на ци је. 
СПС је јед на од рет ких пар ти ја ко ја ни је ула зи ла у пред из бор не ко а ли ци је 
са по ли тич ким стран ка ма на ци о нал них ма њи на у про те кла два из бор на ци-
клу са на на ци о нал ном ни воу. Ова пар ти ја се за ла же за ин ди ви ду ал на и ко-
лек тив на пра ва на ци о нал них ма њи на, али ја сно из но си став да ма њи не не-
ма ју пра во на са мо о пре де ље ње, осу ђу је би ло ка кве се це си о ни стич ке на ме ре 
и ге то и за ци ју и се гре га ци ју на ци о нал них ма њи на.⁵⁰

Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не (ЛСВ) по зи ци о ни ра се као гра ђан-
ска стран ка ко ја је ре ги о нал ног ка рак те ра. С об зи ром на то да се ова стран-
ка ве зу је за Вој во ди ну, ре ги ју Ср би је ко ја бро ји нај ви ше ет нич ких за јед ни ца, 
по ли ти ка јој је и про грам ски и фак тич ки вр ло отво ре на пре ма на ци о нал ним 
ма њи на ма. Ова стран ка је у ор га ни ма вла сти АП Вој во ди не већ ду ги низ го-
ди на ко а ли ци о ни парт нер по ли тич ким стран ка ма ма њи на. На сво јим из-
бор ним ли ста ма укљу чу је при пад ни ке раз ли чи тих на ци о нал них за јед ни ца, 
на ро чи то на ло кал ном ни воу. Про грам ска на че ла ове стран ке ука зу ју на по-
све ће ност мул ти кул ту рал ним по ли ти ка ма и вред но сти ма ре ли гиј ске, кул-
тур не и ет нич ке то ле ран ци је.⁵¹

Ли бе рал но де мо крат ску пар ти ју (ЛДП) свр ста ли смо у гра ђан ске пар-
ти је. Ова пар ти ја не на гла ша ва ет нич ке и ре ли гиј ске ком по нен те иден ти те та, 
отво ре но се за ла же за за шти ту пра ва ма њи на и на гла ша ва по што ва ње пра ва 
на по себ ност и раз ли чи тост.⁵² По пут дру гих ве ћин ских стра на ка, би ла је не-
ко ли ко пу та у при ли ци да за ко а ли ци о ног парт не ра има и ма њин ску стран ку. 
Нај ин те ре сант ни ја мул ти ет нич ка ко а ли ци ја ове стран ке је би ла са Бо шњач-
ком де мо крат ском за јед ни цом (БДЗ), чи ји је нај и стак ну ти ји пред став ник био 
муф ти ја Мо а мер Зу кор лић и ко ја при мар но за сту па ин те ре се де ла ислам ске 
вер ске за јед ни це на те ри то ри ји Сан џа ка. На ко нач ним ре зул та ти ма из бо ра 
се по ка за ло да ово са ве зни штво ни је уро ди ло пло дом ‒ ни ЛДП ни пред став-
ни ци БДЗ-а ни су осво ји ли до вољ но гла со ва за до би ја ње ман да та.

Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Ср би је (СДПС) би ла нам је нај ве ћи иза-
зов при ли ком кла си фи ка ци је: да ли је ово мо но ет нич ка пар ти ја ма њи не ко ја 
укљу чу је при пад ни ке ве ћи не, што би у ду ху на ве де не кла си фи ка ци је би ла 

‒ 1 и По крет вла шког ује ди ње ња ‒ без ман да та, в. у Сла ви ша Ор ло вић, „Пред из бор не ко-
а ли ци је у Ср би ји 2012“, По ли тич ки жи вот 5 (2012).

⁵⁰ Про грам Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, http://www.sps.org.rs/do cu ments/PRO-
GRAM%20SPS.pdf, стр. 19. При сту пље но 22. 3. 2016. го ди не.

⁵¹ Вељ ко Јо ва но вић, „Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не“, у (Не)де мо крат ско ре ди-
зај ни ра ње по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји, ур. Зоран Сто јиљ ко вић, Гордана Пи ли по вић и 
Ду шан Спа со је вић, Бе о град: КАС, 2013, стр. 172‒173.

⁵² Бо бан Сто ја но вић и Ми ли ца Јо вић, „Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја“, у (Не)де мо-
крат ско ре ди зај ни ра ње по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји, ур. Зоран Сто јиљ ко вић, Гордана 
Пи ли по вић и Ду шан Спа со је вић, Бе о град: КАС, 2013, стр. 133.
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но ва ка те го ри ја, или је то ет нич ка стран ка ко ја ула же на по ре да се пре о ри-
јен ти ше и про фи ли ше као гра ђан ска. СДПС се ра ни је зва ла Сан џач ка де мо-
крат ска пар ти ја и че сто је иден ти фи ко ва на као пред став ник мек ше стру је и 
про гра ђан ски ори јен ти са не стран ке Бо шња ка.⁵³ Пред сед ник Сан џач ке де мо-
крат ске пар ти је Ра сим Ља јић је још ја ну а ра 2006. го ди не на ја вио из ла зак из 
ре ги о нал них окви ра и фор ми ра ње мул ти ет нич ке стран ке са цен тром у Бе-
о гра ду.⁵⁴ Ову на ме ру је СДПС и спро вео у де ло 2009. го ди не, ка да је усво јио 
но ви про грам и ста тут, у ко ме се бе про фи ли ше као гра ђан ску пар ти ју ко ја 
ни је ну жно ве за на са мо за бо шњач ку на ци о нал ну ма њи ну. Од лу чи ли смо 
да ову пар ти ју кла си фи ку је мо као гра ђан ску. Ову од лу ку за сни ва мо на сле-
де ћем: пр во, ова стран ка ни је ре ги стро ва на по За ко ну о по ли тич ким стран-
ка ма као по ли тич ка пар ти ја на ци о нал не ма њи не и са мим тим не под ле же 
афир ма тив ним ме ра ма као дру ге по ли тич ке пар ти је и уче ству је у из бор-
ној тр ци по пра ви ли ма ко ја ва же за ве ћин ске стран ке; дру го, у но вом про-
гра му и ста ту ту СДПС се бе про фи ли ше као стран ку ле вог цен тра ‒ со ци-
јал де мо крат ске ори јен та ци је;⁵⁵ тре ће, ме ђу кан ди да ти ма и би рач ким те лом 
ове стран ке на ла зе се и при пад ни ци бо шњач ке на ци о нал не ма њи не, али и 
при пад ни ци ве ћин ског на ро да.⁵⁶ Мо ра мо на по ме ну ти да се СДПС још увек 
у ве ли кој ме ри осла ња на би рач ко те ло бо шњач ке за јед ни це и ак тив но са-
ра ђу је са Сан џач ком де мо крат ском пар ти јом, ко ја је њен глав ни парт нер у 
Сан џа ку, али смо се због го ре на ве де них раз ло га од лу чи ли да је увр сти мо у 
гра ђан ске пар ти је.

Све пар ти је на ци о нал них ма њи на мо же мо свр ста ти у гру пу мо но ет-
нич ких, јер при мар но за сту па ју ин те ре се од ре ђе не ет нич ке за јед ни це ко ју 
пред ста вља ју. Ак тив но сти ових пар ти ја су усме ре не, пре све га, на по бољ-
ша ње по ло жа ја ет нич ке за јед ни це из ко је до ла зе. У про гра ми ма свих ма-
њин ских стра на ка до ми ни ра ју иден ти тет ска пи та ња, док су со цио-еко ном-
ска пи та ња за не ма ре на. Као до ми нант не те ме ја вља ју се и пи та ња кул тур не 
ауто но ми је, де цен тра ли за ци је, ре ги о на ли за ци је, сма ње ње си ро ма штва и 
не за по сле но сти.⁵⁷ 

⁵³ Ор ло вић, По ли тич ки жи вот Ср би је из ме ђу пар то кра ти је и де мо кра ти је, стр. 335.
⁵⁴ На ве де но пре ма ibid., 323, нап. 177, из ја ва Ра си ма Ља ји ћа, По ли ти ка, 15. ја ну а ра 

2006. го ди не.
⁵⁵ Ста тут СДПС-а, члан 2, стр. 1, 2009. го ди на, https://dri ve.go o gle.com/fi  le/d/0B9KIHXX

pgfgGdHA zejM5Q3JRZ1da aT ZOWWVHeGs2UQ/vi ew. При сту пље но 24. 3. 2015. го ди не.
⁵⁶ СДПС не де лу је са мо на те ри то ри ји Сан џа ка, се ди ште ове пар ти је је у Бе о гра ду. 

Ова стран ка има осно ва не ло кал не од бо ре у 24 окру га ши ром Ре пу бли ке Ср би је, http://
www.sdpsr bi je.rs/od bo ri-2/. При сту пље но 24. 3. 2016. го ди не.

⁵⁷ Је ле на Ми ло са вље вић, „Стран ке на ци о нал них ма њи на“, у (Не)де мо крат ско ре ди-
зај ни ра ње по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји, ур. Зоран Сто јиљ ко вић, Гордана Пи ли по вић и 
Ду шан Спа со је вић, Бе о град: КАС, 2013, стр. 355.
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ЗА КЉУЧ НЕ НА ПО МЕ НЕ

У слу ча ју Ре пу бли ке Ср би је пр ви ко рак, ка да го во ри мо о де фи ни са њу 
ста ту са на ци о нал них ма њи на, био је ре ша ва ње пи та ња по ли тич ке ин те гра-
ци је. У том про це су су по себ но ва жну уло гу има ле по ли тич ке стран ке. Пу тем 
по ли тич ких стра на ка ма њи не су ус пе ле да осво је ман да те у пред став нич ким 
те ли ма и да уче ству ју у кон сти ту и са њу вла сти на ло кал ном и на ци о нал ном 
ни воу. Ана ли зом пар тиј ске сце не у Ср би ји за кљу чи ли смо да је ве ћи на по-
ли тич ких стра на ка мо но ет нич ког ти па – при мар но пред ста вља ју или ин те-
ре се ве ћи не или ин те ре се ма њи не. Али су из у зет но по пу лар не мул ти ет нич-
ке ко а ли ци је у ко ји ма су по ли тич ке стран ке на ци о нал них ма њи на нај че шће 
де ко ра ци ја ка ко би стран ка из гра ди ла бо љи имиџ то ком из бор не кам па ње. 
Ре зул та ти ове ана ли зе по ка зу ју да ве ћин ске стран ке ни су у пре ве ли кој ме ри 
за ин те ре со ва не за укљу чи ва ње пред став ни ка ма њи на у сво је ре до ве, уз из у-
зе так Де мо крат ске стран ке и Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во ди не.

На лаз да су ви ше од по ло ви не ре ги стро ва них по ли тич ких стра на ка 
стран ке на ци о нал них ма њи на на во ди нас на не ко ли ко за кљу ча ка. Пр во, на-
ци о нал не ма њи не су из у зет но мо ти ви са не за по ли тич ко де ло ва ње. Ова кво 
ста ње мо же ићи у при лог те зи да се по ли тич ка мо би ли за ци ја у Ср би ји во ди 
још увек дуж ет нич ких рас це па и да је пи та ње ста ту са на ци о нал них ма њи на 
из у зет но по ли ти зо ва но пи та ње. Или је мо жда на де лу и зло у по тре ба афир-
ма тив не ме ре – сма њен број пот пи са по тре бан за ре ги стра ци ју стран ке на-
ци о нал не ма њи не.⁵⁸ 

Упр кос ово ли ком бро ју ма њин ских пар ти ја, ве ћи на на ци о нал них за јед-
ни ца не ма сво је пред став ни ке у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је. У по-
след њем са зи ву су са мо стран ке три на ци о нал не ма њи не – Ма ђа ри, Бо шња-
ци и Ал бан ци – ус пе ле да са мо стал но иза ђу на из бо ре и осво је до во љан број 
гла со ва за до би ја ње ман да та. Пре о ста лих осам на ест на ци о нал них ма њи на, 
ко је ре пре зен ту је шез де сет стра на ка, не ма сво је пред став ни ке у пар ла мен ту. 

Нај ве ћи иза зов са ко јим се су о ча ва ју по ли тич ке стран ке ма њи на је сте 
раз је ди ње ност у де ло ва њу, јер сва ку ма њи ну у Ср би ји пред ста вља ју бар две 
пар ти је, чи ме у ве ли кој ме ри ма њи не са ме се би сла бе пре го ва рач ку по зи ци-
ју ис пред пред став ни ка ве ћин ске за јед ни це. Ме ђу стра нач ке бор бе у тр ци за 
ле ги тим ног пред став ни ка до во де до фраг мен та ци је би рач ког те ла, дис пер-
зи је гла со ва и ко нач но сла би јих из бор них ре зул та та.

⁵⁸ Школ ски при мер зло у по тре бе афир ма тив не ме ре је сте: Ни је дан од по ну ђе них од-
го во ра – стран ка ко ја је ре ги стро ва на као по ли тич ка стран ка вла шке на ци о нал не ма њи-
не. Или Ре пу бли кан ска стран ка, ко ја је ре ги стро ва на као по ли тич ка стран ка ма ђар ске 
на ци о нал не ма њи не, а у из вр шном од бо ру ове стран ке до ми ни ра ју при пад ни ци ве ћин-
ског на ро да, ка ко сто ји на зва нич ном сај ту ове стран ке, http://www.re pu bli kan ska.rs/isto-
ri ja/?lang=sr. При сту пље но 20. 3. 2016. го ди не.



Ксе ни ја Мар ко вић254

Стран ке ве ћи не пред со бом има ју иза зов да одо ле ис ку ше њу да ма ни-
пу ли шу ин те ре си ма на ци о нал них ма њи на и да се по тру де да во де ин клу зив-
ни ју уну тар стра нач ку и про грам ску по ли ти ку.

По ли тич ке пар ти је су глав ни ак те ри по ли тич ке ин те гра ци је и за успех 
овог про це са сно се од го вор ност пред став ни ци ве ћи не и ма њи не. На ци о нал не 
за јед ни це – и ве ћин ске и ма њин ске – за тва ра ју круг око се бе и та ко спре ча-
ва ју раз ви ја ње ве ћин ско-ма њин ских од но са, што је и су шти на ин те гра ци је. 
Изо ла ци ја и не по сто ја ње ко му ни ка ци је из ме ђу ве ћи не и ма њи не, и из ме ђу 
са мих на ци о нал них ма њи на, прет ња је не са мо за про цес ин те гра ци је већ и 
за це ло куп ну ко хе зи ју дру штва. Да би по ли ти ка ин те гра ци је би ла успе шна, 
она мо ра би ти ре зул тат до го во ра и ком про ми са, а не ре зул тат кал ку ла ци ја 
по ли тич ких ели та ве ћи не и ма њи не.
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Ksenija Marković

THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN THE 
PROCESS OF INTEGRATION OF NATIONAL 
MINORITIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA

S u m m a r y
Th e purpose of this study is to analyze the role of minority and majority ethnic 

parties in the process of integration of national minorities. Th e author will try to provide an 
answer on how to achieve political equality of majority and minority in social and political 
conditions of the Republic of Serbia. Th e study is consisted of two parts. First part provides 
a defi nition of integration of national minorities, with a special focus on establishing the 
diff erence between political and social integration. Th is part also analyzes diff erent models 
of political representation of national minorities and its eff ects on the integration process. 
Topics of the second part are analyses of the eff ect of the existing elective system in Serbia. 
Th e author then observes minority and majority ethnic parties with the intention to con-
clude in what degree do the existing parties and their leaders represent the interests of the 
national minorities, as well as to classify them based on their focus on protecting interests 
of one or more ethnic communities. 

Key words: National minority, political integration, social integration, affi  rmative 
reaction measures, political parties
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