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ТЕРИТОРИЈАЛНА ИЛИ КУЛТУРНА 

АУТОНОМИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕr 

СТУДИЈА СЛУЧАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ1

КСЕНИЈА МАРКОВИЋ*, ЈОВИЦА ПАВЛОВИЋ** 

А п с т р а к т. - Чињеница је да у многим демократским државама 
територија представља важан аспект очувања мањинске аутономије. Међутим, 
у овом раду желимо изнети и одбранити претпоставку да се мањинска права 
и ниво мањинске самоуправе могу повећати и унапредити и путем институ
ција које не морају нужно садржати територијалну компоненту. Тврдимо да је 
институције везане за побољшање права и друштвено-политичког положаја 
националних мањина корисније засновати на институционалним модели
ма културне аутономије, односно нетериторијалним моделима управљања, 
као и на принципу слободног удруживања појединаца у циљу делегирања 
политичке моћи и процеса доношења одлука на мањинско становништво. 
Ову тврдњу изнећемо у три корака, где први корак подразумева изношење 
теоријске аргументације која осликава разлоге због којих модели културне 
аутономије пружају-у односу на моделе територијалне аутономије -потпунији 
институционални оквир за мањинску управу и за интеграцију националних 
мањина у односу на моделе територијалне аутономије. Други корак тежи да 
емпиријски испита ову тврдњу на студији случаја Републике Србије, државе 
која примењује и територијални и културни модел аутономије, што је чини 
савршеним примером за упоредну анализу два модела. Трећи корак подразумева 
обједињавање теоријског оквира и емпиријских проналазака ради предлагања 
најоптималнијег модела нетериторијалне културне аутономије за самоуправу 
националних мањина у Републици Србији. 

Кључне речи: културна аутономија, територијална аутономија, мањинска 
самоуправа, Република Србија 
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Ksenija Markovic, Jovica Pavlovic 

TERRITORIAL OR CULTURAL AUTONOMY 

FOR NATIONAL MINORITIES? А CASE STUDY OF SERBIA 

S u m m a r y

While recognising the fact that in many democratic states territory represents an 
important component of preserving minority autonomy, we argue that institutional 
arrangements which strive to protect minority rights and promote self-governance 
don't necessarily need to Ье based on а spatial component. Instead, we claim that 
institutions ensuring minority rights and endorsing minority decision making should 
essentially Ье founded on cultural-autonomy models of governing; models that are 
formed оп а non-territorial basis, through voluntary individual association, with 
the purpose of delegating governmental powers to nationalities and potentially to 
other minority groups. We intend to justify this claim Ьу а) putting forward theo
retical arguments that exemplify the reasons because of which cultural-autonomy 
models provide а healthier institutional framework for minority self-governance 
and integration when compared to territorial-autonomy arrangements Ь) Ьу testing 
this claim empirically through the examination of the case of SerЬia; а country that 
implements both regional and cultural models of autonomy, making it а perfect 
testing-ground for comparing the two models с) Ьу using the mentioned theoretical 
foundation and our empirical findings to propose the most optimal non-territorial 
cultural-autonomy model of minority self-governance for the RepuЬlic of SerЬia. 

Keywords: cultural autonomy, territorial autonomy, minority self-governance, 
SerЬia 



CIP – Каталогизација у публикацији –
Народна библиотека Србије, Београд

342.724/.726(497.11)(082)

    ПРАВА националних мањина у уставноправном систему Републике Србије 
: зборник радова са Округлог стола одржаног 27. новембра 2017. / уредник Тибор 
Варади. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2019 (Београд : Службени 
гласник). – 165 стр. ; 24 cm. – (Научни скупови / Српска академија наука и уметности 
; књ. 177. Одељење друштвених наука, Одбор за проучавање националних мањина и 
људских права ; књ. 42)

Насл. на спор. насл. стр.: Rights of National Minorities under the Constitutional System 
of the Republic of Serbia. – Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз 
текст. – Библиографија уз сваки рад. – Summaries.

ISBN 978-86-7025-811-2
1. Stv. nasl. na upor. nasl. str.
a) Националне мањине – Уставноправна заштита – Србија – Зборници
COBISS.SR-ID 273556236


	Prava nacionalna manjina za konacno odobrenje za stampu 1
	Prava nacionalna manjina za konacno odobrenje za stampu 2
	Prava nacionalna manjina za konacno odobrenje za stampu 3



