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ПРАВА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У РЕПУБЛИЦИ 

ХРВАТСКОЈ 

 

УВОД 

     Један од важних услова за улазак у Европску унију (ЕУ) јесу заштита људских 

права, посебно права мањина. У овом раду размотриће се права припадника српске 

националне мањине у Републици Хрватској од стицања њене независности 1991. 

године до уласка Хрватске у ЕУ 2013. године. У чланку се анализирају битни сегменти 

заштите мањина у међуправним оквирима као и обавезе Хрватске у том контексту. 

Окосница анализе је Уставни закон о правима националних мањина који је усвојен у 

децембру 2002. године у Хрватској. Такође, једнако важан је и  Ердутски споразум 

потписан 1995. године који је осигурао мирну реинтеграцију српског становништва у 

хрватском Подунављу. 

     У чланку с правног аспекта даје се  приказ законских решења која се односе на  

питање  мањина у Хрватској од 1991. до 2003. године. Осим приказа међународно-

правне  заштите мањина, обавезе Хрватске према ЕУ у решавању питања мањина, у 

чланку ће се изнети низ мера за побољшање правног положаја мањина у Хрватској. 

Република Хрватска као чланица ЕУ преузела је обавезу заштите људских права. 

Високи стандарди заштите људских права и мере међународних уговора те 

законодавство ЕУ намећу обавезу поштовања права појединца и права припадника 

мањинских група. Уставни закон о правима националних мањина представља окосницу 

за упоређивање стања пре и након његовог ступања на снагу. Нови Уставни закон 

приложен је уз кандидатуру за чланство у ЕУ и фебруару 2003. године па је Уставни 

закон  основа за анализу стања пре и после. 

     У наставку чланка износе се проблеми српске мањинске политике у Републици 

Хрватској. Услед привидног мира  деведесетих година у Хрватској  је уочен драстичан 

пораст исељених припадника српске националне мањине. То је условило мањи 

постотак припадника српске националне мањине у Хрватској као и мањи број 

заступника у хрватском Сабору за остваривање својих права. Проблеми 

дискриминације и даље су присутни код признавања и реализације стечених права 



4 
 

попут статусних, имовинских, пензионих и социјалних, права проистеклих из радног 

односа и права на обештећење за штету настала услед терористичких аката.  

     Као један од бољих решења за Србе у хрватском Подунављу  показао се Ердутски 

споразум који је потписан 1995. године. Овај споразум је допринео стварању 

Заједничког већа општина у Вуковару. Институција Заједничког већа општина веома је 

допринела процесу Мирне реинтеграције те  српској заједници обезбедила заштиту и 

спровођење највиших стандарда људских и мањинских права а међународним снагама 

створила услове за успешно спровођење мировне комисије у Републици Хрватског. 

Мирна реинтеграција Подунавља сматра се као једна од најуспешнијих мисија УН 

постигнутих у свету.  

     Завршни део чланка чине анализе остварених права српске националне мањине у 

Хрватској. 
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1. О ЉУДСКИМ ПРАВИМА И МАЊИНАМА У ЕВРОПИ 

1.1. Међународна заштита права мањина 

     Међународна заштита мањина
1
 почиње још у 17. веку  доношењем одлука о заштити 

верских и националних мањина у међународне уговоре који решавају нека темељна 

европска политичка и територијална питања. Најчешће се као први значајнији 

међународни уговор спомиње Вестфалски мировни уговор (1648. године),
2
 којим је 

уговорена међусобна толеранција верских заједница на немачком подручју. Значајнији 

био је Берлински уговор, закључен 1878. године. Турска и балканске државе, које су се 

ослобађале од њезине петовековне агресије и окупације, морале су преузети 

међународне обавезе о верским слободама и  o равноправности грађана. Заштита 

мањина успостављена је тек у време Лиге народа.
3
 

     У Повељи Уједињених народа (1945) не спомиње се заштита мањина. Састављањем 

Повеље и Опште декларације о правима човека (1948) превладавао је интерес за 

заштитом сваког појединца, а не посебно o угроженим групама људи, као у време Лиге 

народа (избеглице, апатриди, мањине). Ипак, 1947. основана је комисија за спречавање 

дискриминације и заштиту мањина. Комисија је настојала дати дефиницију мањина, 

али службена дефиниција до данас није усвојена. У УН-у нагласак је на међународно-

правној заштити сваког појединца, па тако у чланку 27. Међународног пакта о 

грађанским и политичким правима стоји: “У државама где постоје етничке, верске или 

језичне мањине не сме се особама које припадају таквим мањинама ускратити право да 

заједно с осталим члановима своје групе имају свој културни живот, да исповедају 

своју веру или да се служе својим језиком”
4
. Међународно правна заштита мањина 

                                                           
1
 S. Vasiljević, Pravni aspekti zaštite manjina u procesu stabilizacije i pridruživanja. Преузето са: 

http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf ( 05.01.2015). 
2
Вестфалски мировни уговор представља низ споразума којим је завршен Тридесетогодишњи рат. 

Уговор је потписан  24. октобра 1648. године између цара Фердинанда III, немачких кнежева те 

представника Холандије, Француске и Шведске. Уговор одређује међународну толеранцију између 

католика и протестаната на немачком подручју. Види: Željko Bartulović, Pravni položaj manjinskih vjerskih 

skupina u Hrvatskoj do 1918. godine. Преузето са: http://www.azoo.hr/images/izdanja/manjine/03.html 

(05.01.2015). 
3
Друштво народа или Лига народа је била међународна организација основана за време Париске мировне 

конференције 1919. године. Циљеви Друштва народа били су разоружање; спречавање рата 

преко колективне безбедности; решавањем размирица између земаља путем преговарачке дипломатије; и 

побољшање глобалног благостања.  Преузето са.: http://sh.wikipedia.org/wiki/Liga_naroda ( 05.01.2015). 
4
 Види више у: Ј.Hrženjak, Međunarodni i evropski dokumenti o ljudskim pravima: čovjek i njegove slobode u 

pravnoj državi,  Informator, Zagreb 1992. 

http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf
http://www.azoo.hr/images/izdanja/manjine/03.html
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_1919.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_1919.
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Liga_naroda
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кулминирала је 1992. године усвајањем Декларације о правима
5
 особа које припадају 

националним или етничким, верским и језичним мањинама. Усвајањем Декларације 

настојало се одговорити на питања које је постављено још од ступања на снагу 

Међународног пакта о грађанским и политичким правима (1978. године), попут питања 

о томе да ли треба  за примену права из чланка 27. Пакта признати постојање поједине 

мањине на свом подручју; припадају ли та права само припадницима мањине, 

појединцима или мањинама као заједницама и да  ли су државе потписнице Пакта на 

темељу чланка 27. обавезне само да толеришу самостална деловања мањина ради 

примене права из тог чланка или су и државе саме дужне помоћи да мањине остваре та 

права. Државе чланице УН-а Декларацијом су преузеле обавезу да законите интересе 

припадника мањина узму у обзир у својим националним политикама и програмима, као 

и у међудржавним програмима сарадње и помоћи. Обавезале су се и да ће сарађивати у 

побољшању права припадника мањина наведених у Декларацији. Сва своја права 

припадници мањина без икакве дискриминације могу остваривати појединачно, али и 

заједно с осталим члановима своје групе. 

     Како је заштита мањина унутар међународног права започета у Европи, а у време 

Лиге народа створен је релативно ефикасан систем заштите мањина, највећа очекивања 

поставила су се пред европске регионалне организације у смислу развоја међународних 

норми о заштити мањина у европским државама. Иако се то пре свега очекивало од 

Савет  Европе, Европска конвенција о заштити права човека и темељних слобода (1950. 

године) нема посебне одредбе о заштити мањина. Једини закон у којој се спомињу 

мањине јесте  чланак 14. Конвенције
6
, у којем се као један од недопустивих темеља 

дискриминације људи у уживању права и слобода наведених у Конвенцији наводи и 

“припадност једној националној мањини”. Важно је напоменути да су претходно 

споменути документи међународни уговори које је  потписала и Република Хрватска. 

Хрватски Устав у чланку 140.
7
 одређује да се ратификовани и објављени међународни 

уговори примењују  и да су изнад закона. 

                                                           
5
 S. Vasiljević, Pravni aspekti zaštite manjina u procesu stabilizacije i pridruživanja. Преузето са:   

http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf (05.01.2015). 
6
 Исто. 

7
Ustav Repulike Hrvatske.  Narodne novine,  pročišćen tekst 41/2001. Преузето са: http://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232289.html (05.01.2015). 

http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232289.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232289.html


7 
 

     Већ 1994. године састављен је и усвојен инструмент заштите права мањина унутар 

Средњоевропске иницијативе (СЕИ)
8
 који садржава једну од најисцрпнијих листа 

мањинских права што се може наћи у међународним документима. У том документу 

државе тих група преузеле су битна, већ постојећа правила општег и европског 

међународног права о заштити мањина, а унесена су и додатна правила која одговарају 

специфичностима средњоевропског подручја. Иако документ није међународни уговор, 

важан је по томе што у њему постоји дефиниција националних мањина, што се до тада 

није могло наћи у документима донесеним на међународном нивоу, већ само унутар 

интерних закона неких држава. 

     “Национална мањина” означава се као “група која је бројчано мања од остатка 

становништва неке државе, чији припадници као  држављани те државе имају етничке, 

верске или језичке особине различите од  остатка становништва, те желе сачувати своју 

културу, традицију, веру или језик”
9
. Унутар Савета  Европе, након многобројних 

иницијатива, ипак је донесен уговор о заштити мањина усвајањем Оквирне 

конвенције
10

 о заштити националних мањина 01. фебруара 1995. године. Главна 

замерка том документу јесте да је мера права припадника мањина, према тексту 

Конвенције, доста ограничена. Ипак, он је послужио Републици Хрватској као држави 

чланици Савет  Европе за стварање Уставног закона о правима националних мањина. 

     Обавеза усвајања новог Уставног закона о правима националних мањина потиче из 

1996. године, од пријема Хрватске у Савет Европе.
11

 Хрватска је признала статус 

припадника мањина свим народима бивших југословенских република који су хрватски 

држављани. У складу с међународним правом, мањине морају имати мањинска права 

без обзира на признање њихова мањинског статуса од државе у којој живе. 

 

 

 

                                                           
8
 S.Vasiljević, Pravni aspekti zaštite manjina u procesu stabilizacije i pridruživanja. Преузето са: 

http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf (05.01.2015). 
9
 Види више у: B.Vukas, „Opća i posebna međunarodna zaštita manjina”, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 

53 (2), 2003,  305. 
10

 S.Vasiljević, Pravni aspekti zaštite manjina u procesu stabilizacije i pridruživanja. Преузето са: 

http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf (05.01.2015). 
11

 S. Vasiljević, Pravni aspekti zaštite manjina u procesu stabilizacije i pridruživanja. Преузето са: 

http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf (05.01.2015). 

http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf
http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf
http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf
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1.2. Модели заштите националних мањина у Европи 

     У Европи, у којој живе бројне националне мањине, запажа се велика разлика у нивоу 

заштите националне мањине.
12

 Највећа пажња међународне заједнице, посебно 

европских организација, усмерена је првенствено на државе које су завршиле или су 

још увек у процесу интеграције у Европску унију или НАТО. За сада положај 

националних мањина у тим државама, упркос проблемима, искључиво је у њиховој 

надлежности.  

     Постепено, државна сувереност, схваћена као највиша власт, у питању заштите 

националних мањина почиње се све више приближавати вањским међународним 

стандардима. На то указује деловање најважнијих организација и држава у 

међународној заједници које, различитим мерама, укључујући и силу, настоје 

онемогућити поједине државе да угрожавају националне мањине и њихов опстанак на 

свом територију. Међутим, уз све позитивне могућности деловања међународне 

заједнице, за националне мањине у државама у којима су оне дискриминисане, 

појављује се опасност њиховог инстументализирања не само од стране државе 

матичног народа, него и од стране појединих међународних организација или свјетских 

сила, а у циљу остваривања стратешких интереса на одређеном подручју. 

     Како Европска унија инсистира на копенхашким критеријумима
13

, потребно је 

објаснити који су то модели заштите националних мањина које практикују земље 

Европе. Разноликост модела указује на изразито национални оквир у којем су ова 

питања решавана. Европске државе могу се поделити и три групе држава.  

     У прву групу припадају државе које заступају принцип јединствене нације и не 

признавају својим грађанима никакво друго етничко порекло, осим припадања 

јединственој нацији.
14

 Ова група држава не искључује припаднике националних 

                                                           
12

 S. Tatalović, Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i Europske integracije. Преузето 

са: www.pravamanjina.rs/.../Tatlovic%20-%20Zastita%20manjina%20u%2...(03. 01.2015). 
13

 Копенхашки критеријуми представљају правила која дефинишу која је  земља погодна за 

придруживање Европској унији. Године 1993. Европско веће донело је три главна критеријума које 

државе  будуће чланице  морају задовољити. Копенхашки критеријуми захтевају од будућих земаља 

чланица да поштују демократске процедуре и владавину права; да изграде ефикасан тржишни систем; да 

хармонизују свој правни систем са правним системом ЕУ. Преузето са: 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Kopenhagenski_kriteriji (06.01.2015.). 
14

 Пример за то је Француска. Она не признаје категорију националне мањине и њихов је званичан став 

да на њеним територијама националне мањине не постоје. Познато је да Француска има етничке 

проблеме на Корзици и у три баскијске покрајине на свом терену. Познато је да је око два милиона 

Бретонаца у Француској с временом се потпуно асимилирало као и да сваки пети бретонац не зна свој 

http://www.pravamanjina.rs/.../Tatlovic%20-%20Zastita%20manjina%20u%252
http://hr.wikipedia.org/wiki/Kopenhagenski_kriteriji
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мањина из права него инсистира на начело правне једнакости свих држављана и 

демократска права у одлучивању. Међутим, одлучивањем да се један језик (већинског 

народа) прогласи службеним језиком доводи до стварања претпоставке да се убрза 

процес асимилације припадника националних мањина. Ту и настаје проблем ових 

држава је не уважавајући интересе националних мањина, стварају се проблеми 

асимилације  и различитих врста неразумевања, незадовољстава и сукоба. 

     У другу групу припадају државе које своје етничке заједнице не деле на већинске и 

мањинске и оне због тога немају категорију националних мањина. Већи део ових 

држава избегава чак и да спомене постојање етничких заједница, односно група и 

идентитет њихових припадника. Уствари, идентитет њихових припадника штити то 

што једнаке грађане деле на језике којима се они служе.
15

 Неке од тих држава 

признавају извесну етничку поделу али само у оквиру јединствене нације.
16

 Ове државе 

немају категорију националне мањине него грађане који говоре различитим језицима, 

због чега им се првенствено омогућава примена њиховог језика и на тај начин се 

осигурава заштита од дискриминације. Оне по правилу (осим Белгије за припаднике 

француске и фламанске заједнице) не предвиђају нити гарантују заступљеност језичких 

мањина у средишним телима државне власти. Ова група држава не познаје нити 

категорију „матичне државе“ за поједине етничке делове народа. Овај проблем не улази 

у контекст билатералних односа тих земаља и због тога је избегнута 

интернационализација (признати нешто за заједничко) која најчешће води ка етничком 

сукобу. 

     Трећу групу чине државе које познају појам већинског народа и категорију 

националних мањина. У ову групу припадају готово све државе  нове демократије или 

поједине западноевропске државе као што су Аустрија, Данска и  Немачка.
17

 Ова група 

држава има разрађене одредбе о правима припадника националних мањина (више као 

индивидуална него као колективна права) посебно о заштити њиховог националног, 

културног, верског и језичког идентитета уз различити распон појединих права. Ове 

државе  мањинско питање разматрају у контексту билатералних односа. У последњих 

                                                                                                                                                                                     
језик. Види: S. Tatalović, Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i Europske integracije. 

Преузето са: www.pravamanjina.rs/.../Tatlovic%20-%20Zastita%20manjina%20u%2.. (03.01.2015). 
15

 Финци који говоре шведски или фински, Швајцарце који говоре немачки, француски, италијански или 

реторомански итд. Исто. 
16

На пример, баскијска или каталонска народност у оквиру шпанске нације, Белгијанци припадници 

валонске или фламанске заједнице. Исто. 
17

 Исто. 

http://www.pravamanjina.rs/.../Tatlovic%20-%20Zastita%20manjina%20u%252


10 
 

десет година ове државе све чешће закључују и двостране споразуме о положајима и 

правима припадника националних мањина као међусобна сарадња, трудећи се да 

побољшају услове живота и заштиту идентитета својих сународника у другој држави. 

Република Хрватска потписала је такве споразуме с Мађарском, Италијом, Србијом и 

Црном Гором. 

     Искуства у остваривању права националних мањина у европским државама показује 

да мали број држава има уставне и законске одредбе који прописују цело остваривање 

права националних мањина као у подручју културне аутономије тако и у могућности 

учествовања у процесу одлучивања. Једна од таквих земаља је и Република Хрватска.  

Међутим, до сада је био проблем у остваривању тих права у пракси што је потврђено и 

у „авису“ 
18

Европске уније. Од западноевропских држава цели модел о заштити  

језичких националних може се пронаћи у одредбама о заштити шведске језичке мањине  

у Финској.  

     Остваривање права националних мањина један је од важних услова интеграције 

појединих земаља у Европску унију и НАТО. Такав случај је и са Републиком 

Хрватском у којој остваривање права националних мањина прате ОЕБС, Савет Европе 

и Европска унија. У том контексту, посебно је било важно мишљење Европске 

комисије о захтеву Републике Хрватске за чланство у Европској унији. У „авису“ које 

је Европска комисија израдила на основу одговора хрватске Владе на претходно 

достављен упитник, наглашена је важност усвајања Уставног закона о правима 

националних мањина, као и правног оквира за остваривање права националних мањина 

у Хрватској.
19

 

 

 

                                                           
18

АВИС (мишљење о захтеву за чланство) је документ којим Европска комисија, на захтев Савета 

европске унује, оцењује способност и припремљеност државе подносиоца захтева за испуњавање 

критеријума за чланство у Европску унију (критеријум из Копенхагена 1993. и критеријум из Мадрида 

1995.).  Европска комисија израђује „авис“ на основу одговора државе подносиоца захтева на посебан 

упитник који јој се доставља. Види више у: Avis Direkcija za evropske integracije:  

http://www.dei.gov.ba/dokumenti/default.aspx?id=4542&langTag=bs-BA (08.01.2015).  
19

 С. Таталовић, Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i Europske integracije. 

Преузето са: : www.pravamanjina.rs/.../Tatlovic%20-%20Zastita%20manjina%20u%2... (03.01.2015). 

http://www.dei.gov.ba/dokumenti/default.aspx?id=4542&langTag=bs-BA
http://www.pravamanjina.rs/.../Tatlovic%20-%20Zastita%20manjina%20u%252
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2. НОВИ УСТАВНИ ЗАКОН У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ 

(2002.) 

2.1. Стање у Хрватско пре доношења новог Уставног закона 

     Сабор је у јануару 1991. године усвојио Уставни закон о људским правима и 

слободама и о правима националних и етичких заједница или мањина у Републици 

Хрватској.
20

 Усвајање закона било је предуслов за међународно признавање Хрватске 

као независне државе у јануару 1992. године.
21

 У то време Хрватској је бивша 

Социјалистичка Федеративна република Југославија (СФРЈ) оставила у наслеђе 

релативно високи степен заштите колективних права мањина (право на образовање на 

властитом језику и писму на свим разинама школовања, права на службену употребу 

језика, разноврсне могућности очувања етничког, језичког и верског интереса). 

Хрватска је сва та стечена права преузела и признала те потписала два билатерална 

споразума у вези са заштитом националних мањина: Споразум између Хрватске и 

Мађарске о заштити мађарске мањине у Хрватској и Хрватске мањине у Мађарској 

1995. године, затим споразум између Хрватске и Италије о мањинским правима. 

Проблем је међутим настао, с „новим мањинама“, односно припадницима народа који 

су у бившој СФРЈ били конститутивни народ, а поготово са Србима из Хрватске који су 

у Социјалистичкој Хрватској имали статус сувереног народа. Ипак, 1992. године 

Хрватска је морала изменити и допунити постојећи Уставни закон  тако да је донесен 

Уставни закон о изменама и допунама Уставног закона о људским правима и слободама 

и о правима етничких и националних заједница или мањина. Главни разлог томе била је 

чињеница да тадашњи текст Уставног закона није довољно укључивао право мањине на 

политичку аутономију на подручју где она чини већину. 

     У глави III. Уставног закона било је одређено право мањина на културну 

аутономију, као и на друга колективна права која обухватају заштиту од 

дискриминације, право на опстанак, на идентитет, на културу, на веру, на јавну и 

приватну употребу писма, на образовање, право равноправног учествовања у јавним 

пословима као што је право на уживање политичких и економских слобода у друштву, 

                                                           
20

 Види: Narodne novine 65/91. Преузето са: http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1992_05_27_646.html 

(09.01.2015). 
21

 S.Vasiljević, Pravni aspekti zaštite manjina u procesu stabilizacije i pridruživanja. Преузето са:: 

http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf (05.01.2015). 

http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1992_05_27_646.html
http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf
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у медијама и на подручју образовања као и у култури, право одлучивања којој етничкој 

и националној заједници или мањини грађани желе да припадају.
22

 Глава IV. 

Одређивала је право на пропорционално учествовање у представничким и другим 

телима. Мањина која учествује у становништву с више од 8% има право на 

заступљеност у Сабору сразмерно свом уделу у укупном становништву.
23

 Мањина која 

у становништву чини мање од 8%  има право на пет заступника у Сабору. Уставним 

законом било је предвиђено да се посебним законом регулише заступљеност мањина у 

другим телима државне власти. Уставни закон је такође одређивао и право на 

политичку аутономију. Право на политичку аутономију имале су мањине у 

которима
24

(с посебним статусом) којима су чиниле натполовичну већину према попису 

становништва из 1981. године. Осим тога, Уставни закон такође је предвиђао и две 

врсте надгледања: међународно надгледање и сарадњу у спровођењу његових одредби 

у которима с посебним статусом. Посебно је одредбом Уставног закона  омогућено 

которима да поднесу уставну тужбу Уставном суду ако су актом државне власти 

повређене  слободе и права гарантована тим законом. 

     Крајем септембра 1995. године, након војно-редарствених операција којима је Влада 

Хрватске поново успоставила контролу над целокупним подручјем што су га до тада 

контролисали Срби, осим над источном Славонијом која је стављена под привремену 

управу УН-а, Сабор је „Привремено“ обуставио примену већине закона, посебно оних 

одредби које се односе на српску мањину.
25

 То је Хрватској створило бројне проблеме 

и довело до притиска међународне заједнице. Иако се према нормама међународних 

докумената Хрватска обавезала на заштиту права и свих осталих националних мањина, 

све до новог Устава закона о правима националних мањина из 2002. године није 

постојао квалитетан закон којим би се гарантовала такав ниво заштите која би била у 

складу с европским стандардима. 

 

 

                                                           
22

 Исто. 
23

 Исто. 
24

 Котори су општине у Хрватској. Види Уставни закон, чл. 21а: општине Книн, Обровац, Бенковац, 

Грачац, Титова Кореница и Доњи Лапац чине аутономни котар Книн, а општине Глина, Вргинмост, 

Хрватска Костајница, Двор на Уни и Војнић чине аутономни котар Глина.  Narodne novine  http://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1992_05_27_646.html (09.01.2015). 
25

 S.Vasiljević, Pravni aspekti zaštite manjina u procesu stabilizacije i pridruživanja. Преузето са:: 

http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf (05.01.2015). 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1992_05_27_646.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1992_05_27_646.html
http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf
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2.2. Стање у Хрватској након  доношења Уставног закона 

     Према новом Уставном закону (из 2002. године), Хрватска се обавезује на 

поштовање и заштиту права националних мањина и других права и слобода човека и 

грађана, владавину права и поштовање свих осталих вредности свога уставног и 

међуправног поретка за све своје држављане. При том није само реч о људским 

правима и слободама које су гарантоване уставом, већ и о свим осталим правима 

предвиђеним међународним уговорима чија је Хрватска потписница. Тиме се Хрватска 

обавезала да ће гарантовати једнака права свима без обзира на пол, расу, боју коже, 

језик, веру, политичко или друго опредељење, национално или друштвено порекло, 

повезаност са националном мањином, власништво, статус наслеђен рођењем или по 

некој другој основи. Таква загарантована права неодвојиво су део демократског 

система и имају подршку и заштиту, укључујући позитивне мере у корист националних 

мањина.
26

 

     Националне мањине, према новом Уставном закону, чине група хрватских грађана 

чији су припадници традиционално настањени на територији Републике Хрватске и 

имају етничка, језична, културна и/или верска обележја различита од других грађана и 

води их жеља за очувањем тих обележја (члан 5.)
27

 тиме се први пут у хрватском 

правном поретку дефинише појам националних мањина.
28

 Ради унапређења развоја 

Хрватске у нови Уставни закон настојали су се додати  високи стандарди заштите права 

човека постављени у међународним уговорима. Осим тога, Уставни закон правима 

националних мањина у члану 4, стр. 4. забрањује сваки облик дискриминације 

утемељен на припадности националној  мањини. Припадницима националних мањина 

гарантује се једнакост пред законом и једнака права заштита.
29

 

     У току расправе о нацрту Уставног закона није постојала изразито позитива 

политичка клима за његово усвајање. Међутим, доношењем новог Уставног закона о 

правима националних мањина  створен је уставно правни оквир за примену мањинских 

права. Уставни закон прописује одредбе којима се уређење права и слободе припадника 

националних мањина треба тумачити и примењивати са сврхом поштовања припадника 

                                                           
26

 Исто. 
27

 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, pročišćen tekst. 

Преузето са: http://www.zakon.hr/z/295/Ustavni-zakon-o-pravima-nacionalnih-manjina (10.01.2015). 
28

 S.Vasiljević, Pravni aspekti zaštite manjina u procesu stabilizacije i pridruživanja. Преузето са:: 

http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf (05.01.2015). 
29

 Исто. 

http://www.zakon.hr/z/295/Ustavni-zakon-o-pravima-nacionalnih-manjina
http://www.ijf.hr/Eu2/Vasiljevic.pdf
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националних мањина и хрватског народа, развијање разумевања, солидарности, дијалог 

међу њима, (чл. 8).
30

 

 

3. ПРОБЛЕМИ МАЊИНСКЕ ПОЛИТИКЕ У РЕПУБЛИЦИ 

ХРВАТСКОЈ 

     Број особа које су припадале одређеним националним мањинама у Републици 

Хрватској значајно је смањен током деведесетих година прошлог века. Снажне 

демократске промене узроковале су и друге промене везане за националне мањине. 

Промене у Хрватској  узроковале су да нема територијалне хомогене националне 

мањине. Све су националне мањине, укључујући српску, територијално раширене.
31

 

     Године 2001. обављен је попис становништва у Републици Хрватској а годину дана 

касније објављени су службени резултати пописа.
32

 Резултати показују да се укупан 

број становништва Републике Хрватске у раздобљу 1991.- 2001. смањио за око7, 25% 

(са 4.784.265 на 4.437.460). Број припадника већинског хрватског народа у укупном 

броју становништва повећао се за 11,53% (са 78,1 на 89,63%) док се број припадника 

националних мањина у укупном броју становништва Републике Хрватске  смањио за 

око 50% и износи 7,47% или 331.383 становништва. Од тога, број српске националне 

мањина смањио се  драстично са 581 663 на 201 631 становник. Разлози смањења броја 

припадника националних мањина налазе се у: 

-последицама рата  који се водио у Хрватској у раздобљу од 1991. до 1995. године; 

-просторној распоређености која погодује слабљењу веза унутар националне мањине; 

-селидби  становништва у градове и урбанизацији која доводи до слабљења сеоских 

заједница и слабљење веза са мањинским културама; 

-имиграцији становништва на релацији интер-регионалних и прекоморских имиграција 

нарочито за време рата 1991.-1995. године; 

                                                           
30

 Исто. 
31

 S. Tatalović, Nacionalne manjine u Hrvatskoj, Split 2005, 22.   
32

 Попис становништва спроведен је у Републици Српској у раздобљу од 01.  до 15. априла 2001. године у 

складу са Законом о попису становништва и станова 2001. године. Исто, 23-24. 
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-већем нивоу образовања што доводи до социјалне покретљивости припадника 

националних мањина; 

-мешовити бракови као институција која одваја етничку компоненту становништва. 

     У Републици Хрватској након доношења Уставног закона о правима националних 

мањина 2002. године, службено је признато 22 националне мањине.
33

 Оне се међусобно 

разликују по броју припадника, традицији, положају и политичком утицају. Од свих 

националних мањина, три мањине, Срби, Бошњаци и Роми, налазе се у специфичном 

положају и имају велику важност за решавање мањинских проблема у Хрватској. 

     Устав Републике Хрватске из 1990. године конституисао је Хрватску као 

националну државу хрватског народа и државу припадника иних народа и мањина, који 

су њени држављани: Срба, Муслимана, Словенаца, Чеха, Словака, Италијана, Мађара, 

Јевреја, и других којима јамчи равноправност с грађанима хрватске националности.
34

 У 

Уставу је јасно наглашено ко је носилац државности а ко су остали. Према оцени 

међународне заједнице, регулисање људских права и слобода и права националних 

мањина у Републици Хрватској, није било потпуно и задовољавајуће. Због тога је 

република Хрватска морала крајем 1991. године донети Уставни закон о људским 

правима и слободама и правима етничких и националних заједница или мањина, који је 

измењен и допуњен 1992. године.
35

  

        У последњим изменама Закона о изборима заступника у Хрватском сабору, у 

априлу 2003. године, у складу с Уставним законом о правима националних мањина, 

додата су још три места за “мањинске” заступнике (НН 69/03, чл. 16)
36

. Тако је у Сабор 

након избора одржаних 23. новембра 2003. године ушло укупно осам заступника 

националних мањина, од којих су три обавезно припадници српске националне 

мањине. 

     Република Хрватска се према овом Уставном закону обавезала да ће припадницима 

националне мањине осигурати: пуно поштовање начела против дискриминације како је 

                                                           
33

 Исто, 27. 
34

Види: Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine  56/1990., izvorišne osnove. Преузето са: http://naroхdne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1990_12_56_1092.html (10.01.2015). 
35

 Овај Уставни закон био је утемељен  на начелима Повеље Уједињених народа, Опште декларације о 

правима човека, Међународног пакта о грађанским и политичким правима и начелима бројних других 

међународних докумената, због чега је добио повољне оцене. Види: S. Tatalović, Nacionalne manjine u 

Hrvatskoj, Split 2005, 28.   
36

 Види: Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, Narodne novine, pročišćen tekst broj 69/1993. 

Преузето са :http://www.zakon.hr/z/355/Zakon-o-izborima-zastupnika-u-Hrvatski-sabor (10.01.2015). 

http://naroхdne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1990_12_56_1092.html
http://naroхdne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1990_12_56_1092.html
http://www.zakon.hr/z/355/Zakon-o-izborima-zastupnika-u-Hrvatski-sabor
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предвиђено међународним уговорима; право заштите од сваке делатности која може 

угрозити њихов  опстанак; право на идентитет, културу, вероисповест, јавно и приватно 

примену језика и писма те образовање; заштиту равноправног учествовања у  јавним 

пословима; право одлучивања којој националној мањини грађанин или грађанка желе 

припадати, те уживати сва права у вези с тим избором. 

     За остваривање права националних мањина, посебно је важно то што је Република 

Хрватска ратификовала и Оквирну конвенцију за заштиту националних мањина 

(1999).
37

 Као допуну  Оквирној конвенцији треба узети у обзир и Европску повељу о 

регионалним или мањинским језицима коју је хрватска ратификовала и на темељу на 

којој је донесен и посебан Закон о употреби језика и писма националних мањина. Као 

чланица Савета Европе (од 1996. године), Република Хрватска је преузела низ обавеза 

политичко-правне природе: ратификацију Европске конвенције за заштиту људских 

права, сарадњу с Међународним судом за ратне злочине на подручју бивше 

Југославије, поштовање одлуке Дејтонског споразума
38

, поштовање људских и 

мањинских права те права избеглица и расељених особа, осигурање слободе медија, 

одржавање слободних и демократских избора. 
39

 

      

4. О ПРАВИМА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 

ХРВАТСКОЈ 

4.1. Поштовање људских права према српској националној мањини 

     Поштовањем људских права припадника појединих националних мањина било је 

условљено ратним наслеђем. Законски прописи о дискриминацији замењени су новим 

решењима који су у неким подручјима  споро утицали на побољшање стања.
40

 

Проблеми дискриминације и даље су присутни код признавања и реализације стечених 

права попут статусних, имовинских, пензионих и социјалних, права проистеклих из 

радног односа и права на обештећење за штету настала услед терористичких аката.
41

 

                                                           
37

 Види: S. Tatalović, Nacionalne manjine u Hrvatskoj, Split 2005, 30.   
38

 Види више о Дејтонском споразуму на: http://ndcsarajevo.org/moj_ustav/materijal_prirucnik/Dejtonski-

mirovni-sporazum.pdf (11.01.2015). 
39

S. Tatalović, Nacionalne manjine u Hrvatskoj, Split 2005, 30. 
40

 Исто, 39. 
41

 Хрватска би требала убрзати спровођење  Уставног закона о националним мањинама и убрзати напоре 

којима би се олакшао повратак српских избеглица из Србије и Босне и Херцеговине. Из мишљење 

http://ndcsarajevo.org/moj_ustav/materijal_prirucnik/Dejtonski-mirovni-sporazum.pdf
http://ndcsarajevo.org/moj_ustav/materijal_prirucnik/Dejtonski-mirovni-sporazum.pdf
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Један од основних проблема који је утицао на дискриминацију према појединим 

категоријама грађана заснивао се на чињеници да им правосуђе и  управна тела нису 

признавала рат као правну основу за признавање њихових стечених права. Из тога 

произлази да се рат, као облик „више силе“, према појединим  категоријама грађана 

није догодило па су према њима (углавном припадницима српске националне мањине) 

једнострано примењивали законске прописе предвиђене у нормалним, мирним  

околностима.
42

 

     Проблем мањинских избеглица и расељених особа углавном припадника српске 

националне мањине представља највећи и најозбиљнији проблем кршења људских 

права припадника националне мањине. Највеће проблеме у стварању услова за физички 

повратак избеглица и расељених особа представља спор повратак приватне имовине и 

решавање статусних питања. Значајнији напредак уочен је код решавања захтева и 

пружање помоћи у обнови у рату оштећених и уништених објеката.
43

 

     Статус права, као што је право на хрватско држављанство још је један од проблема 

избеглица припадника националне мањине. Закон о држављанству садржи одредбе о 

добијању хрватског држављанства, према којем етнички Хрвати, без обзира на место 

пребивања пре проглашења самосталности Републике Хрватске, имају право на 

хрватско држављанство. Међутим, припадници других националности, у случају да 

хрватско држављанство нису стекли пре проглашења самосталности Републике 

Хрватске, то право могу остварити (ако задовољавају прописане услове) под много 

сложенијим процедурама без обзира на њихово дугогодишње законско пребивалиште у 

Хрватској. Ове одредбе погодиле су и друге националне мањине попут Рома, Бошњака 

и Албанаца.
44

 

     За остваривање права националних мањина, посебно је важно што је Република 

Хрватска ратификовала (усвојила) и Оквирну конвенцију за заштиту националних 

мањина. Извештај Републике Хрватске о спровођењу Оквирне конвенције за заштиту 

националних мањина написан је у јануару 1999. године. Као допуну Оквирне 

конвенције треба узети у обзир и Европску повељу о регионалним или мањинским 

                                                                                                                                                                                     
Европске комисије о Републици Хрватске за чланство у ЕУ, 20. април 2004. године. Преузето са:  

www.vlada.hr. (12.01.2015). 
42

 S. Tatalović, Nacionalne manjine u Hrvatskoj, Split 2005, 39. 
43

 Исто, 40. 
44

 Алтернативни Извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту права националних мањина у 

Републици Хрватској за период 1999.-2004. Centar za mir, pravne savjete i psihološku pomoć, Vukovar, 

2004, 12.  

http://www.vlada.hr/
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језицима
45

које је Хрватска ратификовала према којем је усвојен посебан закон о 

употреби језика и писма националних мањина. На основу члана 3. Повеље, као и на 

основу чланова 8, 9, 10, 11, 12 и 13. уговорне стране се обавезују да се спроводи 

образовање, судство, право, јавне службе, јавни медији, културне активности, 

економски и социјални живот на подручју на коме се мањински језици користе као 

службени, на мањинском језику. За Републику Хрватску је важно истакнути да 

гарантује права националним мањинама. Република Хрватска има и три билатерална 

споразума о заштити националних мањина. Потписан је споразум са Италијом, 

Мађарском, Србијом и Црном Гором.
46

 

     Споразум о међународној заштити мањина Републике Хрватске и Србије и Црне 

Горе, који је ратификован у Хрватском сабору 2005. године представља искорак и 

потврду да су мањине и њихова права важна за сарадњу и добре односе између 

држава.
47

 

 

4.2. Образовање припадника српске националне мањине 

     Образовање припадника националних мањина на мањинском језику обавља се  у 

школским установама и за мањи број ученика од броја утврђеног за почетак рада 

школске године с наставом на хрватском језику. Ако не постоје услови за оснивање 

школске установе онда се васпитање и образовање на језику националних мањина 

обавља у разредном одељењу или образовној групи. Назив школске установе с 

наставом на језику и писму националне мањине и текст печата и жига исписује се на 

хрватском језику и латиничном писму те на језику и писму националне мањине.
48

 

     Наставни план и програм васпитања и образовања на језику и писму националне 

мањине, обавезно садржи део чији је садржај везан за националну мањину (мањински 

језик, књижевност, историју, географију и културно стваралаштво националне 

мањине). Наставни план и програм чији је садржај везан с националним мањинама 

доноси Министарство знаности, образовања и шпорта по мишљену представника 

                                                           
45

Zakon o potvrđivanju Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, Narodne novine br. 18/97, 

međunarodni ugovori.   Преузето са : www.sabor.hr/fgs.axd?id=4280 (11.01.2015). 
46

 S. Tatalović, Nacionalne manjine u Hrvatskoj, Split 2005,43. 
47

 Исто.  
48

 Zakon o odgoju i obrazovanju…, članci 1. do 5. Види: S Tatalović, Nacionalne manjine u Hrvatskoj, Split 

2005, 48. 
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националне мањине.
49

 Упис у школску установу, разредно одељење или образовну 

групу  на језику и писму националне мањине обавља се под истим условима као и у 

школским установама с наставом на хрватском језику. Ученици школске установе, 

разредне групе или образовне групе с наставом и писму националне мањине уз свој 

језик обавезно уче и хрватски језик и латинично писмо, према утврђеном наставном 

плану и програму. 

     Васпитно образовни рад у школској установи с наставом на језику и писму 

националне мањине обављају наставници из националних мањина који потпуно владају 

језиком националне мањине, односно наставници који нису припадници националне 

мањине а потпуно владају језиком и писмом националне мањине. Педагошка 

документација школске установе с наставом на мањинском језику и писму националне 

мањине води се на хрватском језику и латиничном писму те на језику и писму 

националне мањине. За издавање уџбеника на језику и писму националне мањине 

примењују се општи прописи у уџбеницима. Школске установе с наставом на језику и 

писму националне мањине могу користити уџбенике из државе матичног народа, уз 

одобрење Министарства знаности, културе и шпорта.
50

 

     Уставни закон о правима националних мањина осигурава право извођење наставе на 

следећа три модела
51

: 

Модел А – комплетна настава  се изводи на језику и писму националне мањине уз 

обавезно учење хрватског језика са истим бројем сати као и матерњи језик. 

Модел Б – настава се изводи на хрватском језику и писму националне мањине, тзв. 

двојезична настава. На хрватском језику слуша се природна група предмета, а на језику 

и писму националне мањине друштвене групе предмета. 

Модел Ц – учење језика и културе националних мањина тзв. неговање језика и културе 

посебан је програм који обухвата наставу из језика и књижевности националне мањине, 

историје, географије, ликовне и музичке културе. 

     На подручју источне Славоније
52

 ради  укупно 17 основних школа уз 11 подручних 

школа с наставом на српском језику и ћириличном писму по моделу А. Средњих школа 
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 Исто. 
50

 Исто, 49. 
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 Ostvarivanje prava srpske nacionalne manjine, Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb, 2013, 31. 
52

 Вуковарско-сријемска жупанија и Осјечко-пољска жупанија. 
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с наставом на српски језику и ћириличном писму по моделу А на истој територији има 

укупно 6 школа. Настава на српском језику и ћириличном писму по моделу Б обавља се 

у једној основној и једној средњој школи.
53

 Број ученика који похађају наставу на 

српском језику и ћириличном писму (по Моделу А), у основних и средњим школама 

све их је мање из године у годину. Од 2009. године  до 2011. број ученика опао је за 

7,75% . С друге стране, у средњим школама је број ученика који похађају наставу на 

српском језику и ћириличном писму (по Моделу А) у 2011. години нарастао је за 2% у 

односу на 2009. годину. Ако се погледа збирно и основне и средње школе, видљив је 

пад за 4,69 у укупном броју ученика основних  и средњих школа који похађају наставу 

на српском језику и ћириличном писму.
54

 

 

4.3. Службена употреба језика националних мањина 

     Равноправна службена употреба језика и писма националних мањина 
55

остварује се 

у Републици Хрватској под следећим условима: 

-када припадници поједине националне мањине на подручју општине или града чине 

више од  једне трећине становништва; 

-када је предвиђено међународним уговором од којих је Република Хрватска странка; 

-када су то статутом прописале општине и градови; 

-када то статутом пропише жупанија на чијем је подручју у појединим општинама и 

градовима у равноправној службеној употреби језик и писмо националне мањине. 

     У општинама, градовима и жупанијама
56

 у којима је равноправно службени 

употребни језик и писмо националне мањине, рад општинских  и градских већа те 

општинских и градских поглаварстава одвија се на хрватском језику и латиничном 

писму те на језику и писму националних мањина. У тим општинама и градовима 

осигурава се двојезични или вишејезично: исписивање текста печата и жигова истом 

величином слова; исписивање натписних плоча представничких, извршних и управних 
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 Ostvarivanje prava srpske nacionalne manjine, Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb, 2013, 121. 
54

 Исто, 122. 
55

 S. Tatalović, Nacionalne manjine u Hrvatskoj, Split 2005, 50. 
56

 Жупаније су  јединице локалне самоуправе које су формиране од општина и градова; кантони. 

Преузето са: http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatske_%C5%BEupanije (12.01.2015).  
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тела општине, градова и жупанија, као и правних особа која имају јавне овласти, истом 

величином слова; исписивање заглавља аката истом величином слова. Такође се 

осигурава двојезично или вишејезично исписивање истом величином слова: писани 

саобраћајни знакови и други писани знакови у саобраћају; назив тргова и улица; назив 

места и географских локација. Општине, градови и жупаније у којима је у равноправној 

службеној употреби језик и писмо националне мањине, осигурава се право грађана да 

им се двојезично или вишејезично: издају јавне исправе те штампају обрасци који се 

користе у службене сврхе. 
57

  

     У циљу остваривања права припадника националних мањина на информације путем 

штампе, радија и ТВ на писму и језику националних мањина, њихова већа и 

представници, њихова удружења могу: издавати новине, емитовати радио и ТВ програм 

и издавати новине у складу са законом. 

 

5. ПРОЦЕС МИРНЕ РЕИНТЕГРАЦИЈЕ У ПОДУНАВЉУ 

     Процес мирне реинтеграције  у хрватском Подунављу у уставно-правном поредку 

Републике Хрватске започео је 15. јануара 1996. године када је Савет безбедности УН-а 

на основу споразума о подручју источне Славоније, Барање и западног Срема 

(Ердутски споразум)
58

 за ово подручје установио Прелазну управу 

(UN Transitional Authority in Eastern Slavonia, односно UNTAES) на челу с Jacquesom 

Paulom Kleinom. Конституисањем Прелазне управе, Савет безбедности  УН-а на 

темељу Ердутског споразума одобрио је долазак међународних мировинских снага које 

су имале задатак на подручју хрватског Подунавља да осигурају мир, да спроведу 

поступак потпуне демилитаризације, да осигурају повратак протераних лица  и 

избеглица, да успостави нормално функционисање свих јавних служби и привремених 

полицијских снага и да помогну у организацији избора за тело локалне власти и у 

формирању Заједничког већа општина у оквиру  српске етничке заједнице. Процес 
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 Zakon o uporabi jezika…, članci 8. I 9. Види: S. Tatalović, Nacionalne manjine u Hrvatskoj, Split 2005, 50. 
58

 Ердутски споразум је билатерални споразум између Владе Републике Хрватске и Хрватских локалних 

српских власти у источној Славонији, Барањи и западном Срему потписан 12.11.1995. године. Споразум 

се састојао од три дела: први део чине одредбе  које се односе на успостављање прелазне управе Савета 

безбедности УН-а која треба да руководи регионом током периода од 12 месеци (са могућношћу  

продужења на још 12 месеци); други део чине одредбе које се односе на заштиту људских и грађанских 

права; трећи део чине одредбе  у вези са посматрањем људских права на подручју од стране међународне 

заједнице. Преузето са: : http://www.zvo.hr/dokumenti/c731c4afbd208ca.pdf    ( 11.01.2015). 

http://www.zvo.hr/dokumenti/c731c4afbd208ca.pdf
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мирне реинтеграције  завршен је 15. јануара 1998. године са престанком мандата 

Прелазне управе, чиме је хрватско Подунавље поново постало саставни део суверене 

Републике Хрватске. Мирна реинтеграција хрватског Подунавља, која је спроведена у 

партнерству с Прелазном управом и хрватске Владе, оцењена је најуспешнијом 

мисијом у историји Уједињених народа. Она је постигнута мирним путем без и једног 

испаљеног метка, без људских жртава и нових материјалних разарања.
59

 

     Основни циљ Ердутског споразума
60

 јесте да  српској етничкој заједници,  из 

подручја под Прелазном управом,  осигура заступљеност у телима локалне управе и 

самоуправе у складу са правима и принципима постављеним у Уставном закону о 

етничким заједницама и националним мањинама и Законом о локалној управи и 

самоуправи. Ердутским споразумом се такођер гарантује и додељивање  положаја 

дожупана из редова српске националне мањине  у Осјечко-барањској и Вуковарско-

сријемској жупанији, те пропорционалну заступљеност Срба укључујући више 

положаје у локалним здравственим службама, полицији и судству у подручју које чини 

регион по Прелазном управом. У члану 12. Ердутског споразума наведено је да ће 

Прелазна управа организовати изборе, најкасније 30 дана пре истека прелазног 

периода, за све органе локалне власти, укључујући општине, области, регионе и да ће 

обезбедити право српске заједнице да именује Заједничко веће општина. Писмом Владе 

Републике Хрватске
61

 за завршетак мирне реинтеграције  региона под Прелазном 

управом, обезбеђују се избори у регији под Прелазном управом, за 16. март 1997. 

године. 

     Након одржаних локалних избора 1997. на основу Ердутског споразума (прописаног 

12.11.1995. године), резолуцијом Савета безбедности УН-а, 10137 (од 15.01.1996. 

године) и Писма Владе Републике Хрватске о завршетку мирне реинтеграције (од 

13.01.1997. године), који су прихваћени у Савету безбедности УН-а као међународни 

документ, Влада Републике Хрватске је на основу ових докумената и постојећег 

Уставног закона о људским правима и слободама и правима етничких и националних 

заједница или мањина у Републици Хрватској (15.10.1998. године) донела одлуку о 
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Dokle se stiglo s mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja, Okrugli stol,  Zaklada Friedrich Ebert Europski 

dom Vukovar, Vukovar 2013, 5. 
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 Ostvarivanje prava srpske nacionalne manjine, Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb, 2013, 12. 
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 Писмо Владе Републике Хрватске за завршетак мирне реинтеграције Региона под Прелазном управом, 

РХ види у: Ostvarivanje prava srpske nacionalne manjine, Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb, 2013, 12. 
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оснивању Заједничког већа општина (ЗВО)  са седиштем у Вуковару.
62

  Институција 

Заједничког већа општина веома је допринела процесу Мирне реинтеграције те  српској 

заједници обезбедила заштиту и спровођење највиших стандарда људских и мањинских 

права а међународним снагама створила услове за успешно спровођење мировне 

комисије у Републици Хрватској. Мирна реинтеграција Подунавља сматра се као једна 

од најуспешнијих мисија УН постигнутих у свету. 

      Сама идеја  мирног окончања ратног сукоба у Подунављу  није имала подршку 

широке хрватске јавности, која је након успеха војно-редарствених акција „Бљесак“ и 

„Олуја“, очекивала да се хрватско Подунавље врати у уставно-правни поредак 

Републике Хрватске војном акцијом. Неповерење, неспоразуми, претње оружјем, уцене 

и застрашивања од стране локалних власти били су неминовно присутни у 

преговарачким активностима. Иако је Прелазна управа осигуравала услове за 

спровођење процеса мирне реинтеграције, терет овог процеса поднели су мудри,  

храбри и пожртвовани људи који су представљали хрватску државу, с једне стране и 

српску националну мањину, с друге стране.
63

 

     Окончање ратног сукоба мирним путем спасило је више хиљада људи, сачувало од 

рањавања и инвалидитета и спречило последице велике патње која би произашла из 

свега тога.  Међутим, вредност мирне реинтеграције пре свега у људском а затим у 

економском смислу, нажалост, није препозната. Чини се да је процес мирне 

реинтеграције заустављен на оној тачки у којој су прекинути оружани сукоби и 

формално завршена мисија UNTAS-a. Због тога се сматра да крајњи циљ мирне 

реинтеграције, као што је обнова међународног поверења и превладања етничких и сви 

других подела у хрватском Подунављу, није остварен.
64

 

     Сматрало се да ће временом зацелити душевне ране али то се није догодило. 

Временом се показало да је одсуство визије и дугорочне концепције у реконструкцији 

послератне заједнице у ствари блокирало даљну интеграцију људи и обнову поверења. 

Најновија догађања везана за проблем увођења двојезичности у Вуковару показала су  

                                                           
62

 Заједничко веће општина (ЗВО) званично је регистровано 29.08. 1998. године и то као удружење 

грађана и као такво уписано је у Регистар удруга Републике Хрватске. У ЗВО има четири одбора: Одбор 

за заштиту људских права, Одбор за образовање, културу и спорт, Одбор за медије, информисање и веру 

и Одбор за привреду ЗВО-а. Види: Statut Zajedničkog vijeća općiа. Преузето са: 

http://www.zvo.hr/dokumenti/4d907cb1f915a8b.pdf (11.01.2015). 
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 Dokle se stiglo s mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja, Okrugli stol,  Zaklada Friedrich Ebert 

Europski dom Vukovar, Vukovar 2013, 5. 
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да је постигнути  мир само привидан и да је довољан најмањи повод  како би се све 

опет вратило на почетну тачку.
65

 На основу овога  може се  закључити да је вуковарска 

заједница још далеко од интегрисане, функционалне заједнице и да њени послератни 

проблеми још нису завршени. За окончање  ових проблема потребно је отклонити 

негативан став према „оној другој страни“и обновити међународно поверење. Овај 

задатак могуће је решити једино ангажовањем грађана као појединаца, науке и 

политике. 

     Малобројне невладине организације,  које су се бавиле помирењем, уложиле су 

велике напоре у наставку мирне реинтеграције и стварању једне нове функционалне 

вуковарске заједнице. Чини се да напори нису уродили плодом и да је последица, с 

једне стране, недостатак подршке ширег круга грађана (због трауме после рата и 

егзистенцијалних проблема) и   с друге стране последица недостатка подршке од стране 

државних институција. Важно је истакнути да су поједини медији са својим 

сензационалистичким, једностраним и деструктивним информацијама често повећавали 

ниво напетости и допринели заоштравању већ постојећих подела у Вуковару. Уочен је 

помак у порасту свести о значењу мирног окончања ратног сукоба као и свест о 

потреби напора у превладавању етничких и свих других подела. Зато је у граду 

Вуковару покренута иницијатива да се 15. јануара, дан када су обустављени ратни 

сукоби, прогласи Вуковарским даном мира. У овоме учествује Европски дом Вуковар 

који већ годинама организује предавања о мирној реинтеграцији, предавања о 

реконструкцији заједнице, као и циклус конференција, које се одржавају у јуну сваке 

године, с циљем оснаживања вуковарске заједнице. У току 2012. и 2013. године 

одржана су на тему мирне реинтеграције и два округла стола.
66

 

     Као један од начина превазилажења етничких и других подела јесте и социјална 

реконструкција
67

 у самој заједници и њен утицај на обнову социјалног живота и њеног 

функционисања. Управо социјалном реконструкцијо и њеном активношћу омогућава се 

да се односи људи и група у заједници постепено врате на онај ниво који ће 

омогућавати: 1. задовољавање потреба појединаца и група; 2. изградњу међусобно 

људских односа у заједници које се темеље на поверењу и сарадњи; 3. стварање 
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D. Biruški i D. Ajduković, „Izazovi socijalne rekonstrukcijske zajednice nakon rata: učiti iz prošlosti, gledati u 
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функционалне социјалне мреже и стабилне заједнице. Овде се не говори о 

једнократном успостављању односа него о реконструкцији, односно о поновној 

изградњи и обнови која захтева постепеност и дужи временски период.  Важно је 

истакнути да социјална реконструкција не представља обнављање  заједнице онаквом 

каква је била пре рата, него подразумева изградњу нове врсте односа и социјалних 

институција као и успостављање нових норми односа између припадника заједнице 

који ће унапређивати квалитет живота у заједници. Битан услов за функционисање 

заједнице као и услов за њен опоравак на друштвеном нивоу јесте поверење. Опоравак 

подразумева развој грађанских иницијатива утемељених на сарадњи између група, 

поштовањем  једнакости и људских права као механизма који контролише 

равноправност свих грађана као и залагање за праведност у друштвеним односима. 

Такође је важно омогућити свим жртвама рата да добију своје место у колективном 

сећању на догађаје из деведесетих година као и да историја не буде предмет спора 

између људи који заједнички граде исту заједницу. Важне структурне промене 

укључују функционалну локалну управу, која штити права појединца и група, те 

промовише међуетничку толеранцију и мултикултурну традицију као обележје 

Вуковара. Ови елементи социјалне реконструкције нужно су потребни за остваривање 

функционалне, стабилне и перспективне заједнице. За њено остваривање потребна је и 

стална активност грађана.
68

 

     За успостављање мирног и нормалног живота у Подунављу важно је да држава, 

локалне самоуправе као и сами грађани спроведу одређене мере.
 69

 Држава треба да 

омогући стварање оптимизма и перспективе с реалним програмом запошљавања; да 

прихвати добре предузетничке идеје; да даје шансу младима и способнима без утицаја 

политичких странка; да покрене више инвестиција у економију. Такође, локалне 

самоуправе  би требале  да успоставе стални јавни дијалог грађана са локалном 

самоуправом, без посредовања политичких странака; да не говори и рекламира 

помирење него да ради на стварању помирења међу људима; треба да образује све 

становнике, а нарочито оне који раде у јавном сектору, о друштвеним процесима како 

би се смањила могућност манипулисања с емоцијама становника и њиховим тешким 

животним условима. Грађани би се требали охрабрити, образовати и више укључити у 

друштвено активисати.  
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6. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРАВА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 

МАЊИНЕ У ЦИЉАНИМ ЛОКАЦИЈАМА 

6.1. Пројекат „Прекогранична сарадња националних мањина“ 

    У Републици Хрватској већ дуго година нема довољно  спроведених  социолошких 

истраживања, која су као земљи у транзицији веома потребна. Нису довољно 

спроведена  ни истраживања о међуетничким и међурелигијским односима. 

Малобројна истраживања су често спроведена на брзину и недовољно транспарентна 

широј јавности. Пројекат
70

 који чини изнимку јесте „Прекогранична сарадња 

националних мањина у развоју грађанских свести и цивилног друштва“ у оквиру којег 

је спроведена анкета о правима националних мањина и етничкој дистанци. 

     Према истраживању
71

, преко 70% потврдих је одговора на питање о праву на 

школовање националних мањина на свом језику; о праву  на информисање на свом 

језику; о потреби заштите мањинских права посебним законом ( у Хрватској и СРЈ а у  

Мађарској тек око 55%). Најнижи проценат одговора било је на питање о 

демократичности државе са заштитом права националних мањина. У Хрватској је мањи 

постотак потврдних одговора и знатно већа незаинтересованост код припадника 

већинског народа. Такође, веома је мали постотак анкетираних који су упознати са 

законом о заштити права националних мањина (у Хрватској 5,4%, у Мађарској 4%, у 

СРЈ 10%). На питање шта је основни узрок за постојање проблема у практичном 

спровођењу закона о мањинама,  већина анкетираних (у РХ и СРЈ) одговорило је у 

државној политици, док су у Републици Мађарској  то финансијски проблеми.
72
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 Пројекат је покренут на иницијативу „Друштва за толеранцију“ из Бачке Паланке и пет невладиних 
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Izgubljene šanse, AlbertE, Osijek 2005, 111. 
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6.2. Пројекат „ЦИМОН“ 

      Следеће важно истраживање које је спроведено јесте о правима српских 

националних мањина у Републици Хрватској. У јануару 2012. године удруга 

Партнерство за друштвени развој
73

 у склопу програма ИПА 2009
74

 започела је с 

спровођењем пројекта „Civil Initiative Monitoring- CIMON“.
75

 Општи циљ пројекта јесте 

да створи легитимну и аутентичну улогу невладиних организација у пројектовању, 

структуирању, спровођењу, праћењу и вредновању државних и локалних напора против 

дискриминације, заштиту људских права и повратак српске мањине у Славонији с 

циљем максималне координације и утицаја цивилног друштва на том подручју. Главна 

циљана група састојала се од организација цивилног друштва 16 општина (из 

Вуковарско-сријемске и Осјечко-барањске жупаније), те 5 градова (Вуковар, Осијек, 

Винковци, Илок, Бели Манастир) које заступају интересе посебно рањивих група (у 

овом случају српске мањине и повратника) у подручју промоције и заштите људских 

права, демократије и мањинских права. Надаље, циљане групе састоје се од политичких 

актера  српске мањинске популације у циљаним подручјима те општој популацији 

Славоније и Републике Хрватске. За остваривању овог пројекта спроведена су два 

Акцијска плана: први за период 2008.-2010. године те други за период 2011.-2013. 

године.  

     У току истраживања
76

 о остваривању права српских националних мањина 

установљено је да  има прилично пуно нејасноћа на подручју: запошљавања, 

спровођења програма стамбеног збрињавања и повратка имовине те служења својим 

језиком и писмом, приватно и у јавној употреби, те у службеној употреби. Остваривање 

права српске националне мањине јасно је регулисано законима. Међутим, у току 

истраживања уочено је да се ти исти закони на локалној разини не спроводе у 

потпуности или се уопште не спроводе. Највише мера није извршено или је извршено 

деломично у подручју службене и јавне употребе језика и писма националних мањина 
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јер их је већина била везана уз претходно доношење Закона о употреби језика и писма 

националних мањина
77

 у Републици Хрватској. 

     Нема  предвиђене санкције уколико се не поштују права загарантована законом. 

     Сматра се да припадници српске националне мањине у већини ни не знају каква 

имају права, посебно права употребе српског језика и писма у поступцима пред 

судовима и полицијом. Исто тако страхују од дискриминације и  проблема који би 

могли да настану приликом инсистирања употребе њиховог матерњег језика у 

службене сврхе, те одмах у старту одустају и не подносе никакве захтеве да се не 

истичу. То је разлог и малог броја захтева за издавањем двојезичних докумената, 

односно особних исказница. 

     Очигледан је пад броја деце који похађају наставу на српском језику и писму. 

Последица је  смањење становништва, као и страх од наставка школовања или 

запослења са двојезичним сведочанством или дипломом. 

     Највећи недостатак је што ни један од наведених Међународних закона и 

конвенција, а поготово Закона Републике Хрватске нема предвиђене санкције уколико 

се не поштују права загарантована законом. 

     Уочено је да циљане опћине и градови са већинским српским становништвом 

заправо врло слабо располажу подацима, односно врло мало знају о својим грађанима. 

Подацима којима углавном располажу су из подручја културе и образовања. Оправдање 

које се често провлачило кроз разговоре с челницима општина, а везано уз недостатак 

великог броја података о српској националној мањини, било је да те податке нико до 

сада није тражио. Подаци о Србима који живе на подручју Хрватске потребни су само 

пред изборе, закључак је  једног од интервјуисаних начелника. 
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Види:  Naputak za dosljednu provedbu zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici 

Hrvatskoj, „Narodne novine“, broj 33/12. Преузето са: http://www.propisi.hr/print.php?id=11630 (13.01.2014). 
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7. КУЛТУРНА АУТОНОМИЈА КАО МОДЕЛ СПРЕЧАВАЊА 

АСИМИЛАЦИЈЕ 

     У циљу заштите права националних мањина и етничких заједница као и 

омогућавање једнаких шанси за развој њихових припадника у заједници либерално-

демократске државе примењују три основна модела аутономије: (а) територијално-

политичка аутономија, (б) персонална аутономија, и (г) културна аутономија.
78

  

Територијално-политичка аутономија остарује се путем регионалне самоуправе, а 

уводи се на простору веће концентрације припадника мањине на географски 

заокруженом простору који историјски има обележје посебне регије. Персонална 

аутономија представља заштите политичких права националних мањина у случају када 

су припадници мањине расути на ширем подручју земље, а проводи се путем 

(пропорционалне) заступљености представника мањина у законодавној власти. 

      Културна аутономија
79

 се као модел заштите националних мањина од процеса 

асимилације примењује у случају расутих припадника националних мањина или када је 

њихов број мањи од 1% заступљености у укупном становништву земље. Овај модел 

заштите мањински права подразумева не само поштовање етничког, културног, 

језичког и верског идентитета сваког припадника мањинске националне заједнице него 

и ствара одговарајуће услове који омогућавају изражавање, заштиту и развој тог 

идентитета. Културна аутономија, у зависности о потребама националне мањине и 

економској снази земље, у основи подразумева: употреба језика и писма у службеној 

употреби; употреба националних симбола (грб и застава) те топонима (назива места); 

васпитање и образовање на језику мањине; оснивање културних и етничких друштава, 

читаоница, књижара и издавачких предузећа; организовање и употреба медија (новине, 

радио и TV); заштиту културне баштине; друштвена истраживања. 

     Република Хрватска  је успела, упркос потешкоћама у транзицији, створити модел 

заштите националних мањинских права на државној разини и ускладити га са 

европским искуствима и стандардима. Важно је истаћи да се моделом културне 

аутономије националне мањине интегрирају у хрватско друштво, а не асимилирају.
80

 

Њиме се припадницима националне мањине осигурава очување и развијање идентитета 
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(етничког, културног, језичког, верског) било појединачно, било у удруживању с 

другим грађанима. 

     Модел културне аутономије у Републици Хрватској по својој структури може 

добити високу оцену. Међутим, постоје проблеми у његовом спровођењу који су везани 

за: недовољну оспособљеност или спремност одређених установа; недовољну 

заинтересованост  појединих тела локалне управе и самоуправе; апатичност 

припадника националне мањине. Решавање ових проблема, као и уклањање 

предрасуда, код дела становништва према неким народима-су приоритети у 

побољшању статуса мањина у Хрватској. 
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ЗАКЉУЧАК 

     Заштита националних мањина је проблем међународне заједнице који траје већ 

деценијама. То је истовремено и унутрашњи проблем великог броја држава које су га 

чешће решавале  под притиском међународне заједнице. У случају Републике Хрватске 

показало се да се држава може разним инструментима међународне заједнице 

присилити да коректно регулише права националних мањина али ни тиме проблеми 

нису решени. У спречавању решавања проблема националних мањина у Републици 

Хрватској може да учествује држава и њезина тела као и појединци, групе, 

организације, странке или покрети. Може се догодити да је влада спремна да штити 

права националних мањина али јој онемогућава притисак из друштва. Важан ослонац 

националним мањинама чине међународно право, међународне организације и 

институције али њихове заштите су још увек скромне. 

     Положај националних мањина у Републици Хрватској решавало се самостално или у 

сарадњи с институцијама међународне заједнице. Ова сарадња резултирала је 

доношењем Уставног закона о правима националних мањина и дефинисањем статуса 

српске националне мањине у Хрватској. Доношењем Уставног закона којим су 

регулисана права националних мањина, формално је проширена могућност 

остваривања њихових права а посебно након доношења адекватног законодавства и 

потврђивањем међународних докумената који се односе на заштиту националних 

мањина. 

          Садашња укупна политичка и социјална ситуација у Републици Хрватској 

повољнија је за остваривање мањинских права иако последице рата, актуелна привреда 

и социјално стање још увек имају утицај на права националних мањина. За очекивати је 

да ће Хрватска као чланица Европске уније схватити да су националне мањине 

предност  за њено остварење и напредак у привредном и друштвеном развоју. 

     Положај националних мањина у Хрватској  побољшава се остваривањем политичких 

и друштвених реформи. У томе посебну важност имају већа и представници 

националних мањина као и њихова активност у рад  тела држава, регионалних и 

локалних власти. Хрватска треба да осигура поштовање свих међународних 

прихваћених обавеза и да предузме  кораке у уклањању преосталих последица рата.    

Посебно је важно да Хрватска осигура равноправну заступљеност припадника 



32 
 

националне мањине у државној управи и правосудним телима те да сузбије 

дискриминацију при запошљавању припадника националне мањине. 
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