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ЕТНИЧКА САМОУПРАВА У СРБИЈИ
Прве две године савета националних мањина

ТИБОР ПУРГЕР (TIBOR PURGER)
(Rutgers, The State University of New Jersey / Ратгерс, Државни универзитет у Њу Џерсију)

Законом о националним саветима националних мањина из 2009 године (ЗНСНМ) уведен је нови
систем самоуправе етничких мањина које чине више од једне шестине укупног становништва
Републике Србије.
Законом је основан правни оквир за савете националних мањина (СНМ) који их овлашћује да
легитимно представљају чланове својих националних мањина у области културе, образовања,
обавештавања и службене употребе језика, посебно за сваку мањину. СНМ могу оснивати установе,
организације и профитабилна предузећа ради промоције својих интереса. Иако су по загарантованим
правима ови државни органи по својој природи више консултативног карактера, довољно су значајни
да би се сматрали прототипом етничке културне аутономије. Савети примају буџетска средства за
своју делатност али такође могу стицати и сопствене приходе, односно помоћ из страних и
међународних извора.
Извршење, непосредне последице и конфликти везани за ЗНСНМ имају велики ефекат на етничку
политику Србије: помажу да се утврди како се националне мањине организују ради сачувања
идентитета, какву врсту односа развијају и какав је њихов приступ према Републици Србији. Овај рад
се бави претходницима закона и његовим извршењем, резултатима и тешкоћама савета националних
мањина, односно препоручује даља истраживања.
Кључне речи: културна аутономија, етничка самоуправа, националне мањине, Србија
*

СТРУКТУРА СТУДИЈЕ
Увод
Терминологија
Пређашње стање, парламентарни и ванпарламентарни сукоби.
- Национални савети су слаби.
- Регистрација бирача.
Опште одредбе и извршење ЗНСНМ
Надлежности националних савета
- Култура.
- Информисање.
- Службена употреба језика.
Међународна сарадња и финансирање.
Конфликти и дилеме.
Конклузије и питања.
Прилог A
Етничка структура и Изборне Листе Националних Мањина и Србији.
Прилог Б
Листа националних савета националних мањина у Републици Србији
Прилог Ц
Истраживање статуса и делатности националних савета националних мањина у Србији
Упитник
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