
 

Законодавни оквир у области образовања на језицима националних мањина 

 

Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - 

др. закон, 10/2019, 27/2018 -др. закон и 6/2020), у члану 5 Употреба језика, прописује да се 

образовно-васпитни рад остварује се на српском језику и ћириличком писму, док се за за 

припаднике националне мањине образовно-васпитни рад остварује се на језику, односно говору 

и писму националне мањине, уз могућност да се образовно-васпитни рад изводи и двојезично 

на језику и писму националне мањине и на српском језику, а у складу са посебним законом. У 

делу ЗОСОВа који се бави циљевима образовања и васпитања, члан 8, истиче се и „ поштовање 

и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и 

националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и 

светске културне баштине“. Кад је реч о мрежи јавних установа, ЗОСОВ у члану 104 пропсиује 

да се у јединици локалне самоуправе у којој је у службеној употреби и језик и писмо 

националне мањине, односно у којој се образовно-васпитни рад изводи на језику и писму 

националне мањине, акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа 

доноси се уз претходно прибављено мишљење националног савета националне мањине чији је 

језик и писмо у службеној употреби у јединици локалне самоуправе, односно чији се језик и 

писмо користи у образовно-васпитном раду. Закон о предшколском васпитању и 

образовању ("Сл. гласник РС", 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др.закон, 95/2018 – др. Закон и 

10/2019 ) у члану 5,  Употреба језика, прописује следеће: „Васпитно-образовни рад остварује се 

на српском језику. За припаднике националне мањине васпитно-образовни рад остварује се на 

језику националне мањине, а може да се остварује и двојезично на језику националне мањине и 

на српском језику, ако се за то определи најмање 50% родитеља, односно другог законског 

заступника деце. Статутом предшколске установе утврђује се језик на којем се остварује 

васпитно-образовни рад, а предшколским програмом начин остваривања“. У члану 6, 

Евиденција и јавне исправе, прописује се да „Када се васпитно-образовни рад остварује на 

језику националне мањине, установа води евиденцију на српском језику ћириличким писмом и на 

језику и писму националне мањине, осим евиденције и педагошке документације о васпитно-

образовном раду која се води на језику на коме се изводи васпитно-образовни рад“. У члану 7а, 

Евиденција о запосленима, напомиње се да евиденцију о запосленима чини  и податак о 

националној припадности, подаци о језику на којем је стечено основно, средње и високо 

образовање и податак о познавању језика националне мањине.Члан 18 закона, који се бави 

различитим облицима и програмима васпитно-образовног рада, наглашава да  „у циљу 

унапређивања квалитета васпитно-образовног рада, ширења разноврсности понуде програма, 

облика рада и услуга и повећања обухвата деце, предшколска установа остварује и различите 

облике и програме у функцији остваривања неге, васпитања и образовања деце, одмора и 

рекреације, пружања подршке породици, неговања језика и културе националне мањине“. 

Кад је реч о образовању васпитача, члан 39, прописује да „Послове васпитача може да обавља 

лице које испуњава услове прописане Законом и има одговарајуће образовање, и то: 7) са децом 

- припадницима националних мањина - лице које испуњава услове из тач. 1) до 6) овог става, 

ако је стекло одговарајуће образовање на језику на коме се остварује васпитно-образовни рад 

или је положило испит из тог језика са методиком на одговарајућој високошколској установи - 

васпитач, у складу са Законом. Изузетно, у недостатку васпитача са знањем језика националне 

мањине може се, уз васпитача који не испуњава услове због непознавања језика, ангажовати 

помоћни васпитач са знањем језика и најмање средњим образовањем васпитачког смера, до 

окончања поступка по расписаном конкурсу, а најдуже до 31. августа наредне године“. Закон о 

основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 

10/2019, 27/2018 - др. Закон и 6/2020) у члану 12, Језик остваривања образовно-васпитног рада, 

прописује следеће: „Образовно-васпитни рад остварује се на српском језику. За припаднике 

националне мањине образовно-васпитни рад остварује се на језику и писму националне 

мањине. Изузетно, за припаднике националне мањине образовно-васпитни рад може да се 

изводи и двојезично на језику и писму националне мањине и на српском језику. Када се 

образовно-васпитни рад остварује на језику и писму националне мањине односно двојезично на 

језику и писму националне мањине и на српском, министарство надлежно за послове 



образовања,  по прибављеном мишљењу одговарајућег националног савета националне мањине 

даје сагласност за остваривање образовно-васпитног рада за мање од 15 ученика уписаних у 

први разред. Када се образовно-васпитни рад остварује на српском језику, за ученика 

припадника националне мањине организује се настава језика/говора националне мањине са 

елементима националне културе као изборни програм. Када се образовање стиче на језику 

националне мањине, страном језику или двојезично, учење српског језика је обавезно“. Закон о 

средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - др.закон 

и 6/2020) члану 5, Употреба језика прописује следеће: „Образовно-васпитни рад остварује се на 

српском језику. За припаднике националне мањине образовно-васпитни рад остварује се и на 

језику и писму националне мањине, односно двојезично, ако се приликом уписа у први разред 

за то определи најмање 15 ученика. Школа може да остварује образовно-васпитни рад на језику 

и писму националне мањине, односно двојезично и за мање од 15 ученика уписаних у први 

разред, уз сагласност министарства надлежног за послове образовања, у складу са законом. 

Сагласност за остваривање школског програма на језицима националних мањина за мање од 15 

ученика Министарство даје по прибављеном мишљењу одговарајућег националног савета 

националне мањине у складу са законом којим се уређује надлежност националних савета 

националних мањина. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у 

року од 15 дана од дана пријема захтева, сматра се да је мишљење дато. Када се образовно-

васпитни рад остварује на језику и писму националне мањине, школа је у обавези да за ученика 

организује наставу српског језика. Када се образовно-васпитни рад остварује на српском језику, 

за ученика припадника националне мањине организује се настава језика националне мањине са 

елементима националне културе“. Закон о дуалном образовању ("Сл. гласник РС", бр. 

гласнику РС", бр. 101/2017 и 6/2020) у  члanу 22, прописује следеће: „Обавезни елементи 

уговора о учењу кроз рад су: 8) уколико се план и програм наставе и учења остварује на језику 

националне мањине, обавеза послодавца је да организује и реализује учење кроз рад на језику те 

националне мањине“.  У члану 29, прописује се да „Инструктор је лице које: 

1) је у радном односу код послодавца или које самостално обавља делатност; 

2) има радно искуство од најмање три године у одговарајућем занимању или групи занимања за 

која се ученик образује у дуалном образовању; 

3) има најмање исти ниво образовања за одговарајући образовни профил за који се ученик 

школује; 

4) познаје језик националне мањине на којем се остварује план и програм наставе и учења“. 

Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, бр. 27/2018),  у чл. 3, Уџбеник на језику и писму 

националне мањине, ове уџбенике ближе дефинише: „Уџбеником на језику и писму националне 

мањине сматра се: 1) уџбеник на језику и писму националне мањине који је издат на 

територији Републике Србије; 2) уџбеник на језику и писму националне мањине који је превод 

уџбеника одобреног на српском језику; 3) додатак уз уџбеник који се користи за реализацију 

прилагођеног дела програма наставе и учења за предмете од значаја за националну мањину; 4) 

уџбеник /на језику и писму националне мањине издат у страној држави, који је одобрен у 

складу са овим законом“. Одредбе овог закона које се односе на уџбеник, сходно се примењују 

и на додатак из става 1. тачка 3) овог члана за предмете од значаја за националну мањину. У 

члану 12, Употреба језика и писма, прописује се да се „Уџбеник, приручник, додатно наставно 

средство, дидактичко средство и дидактичко игровно средство издаје се и на језику и писму 

националне мањине када се образовно-васпитни рад изводи на том језику. За децу, ученике и 

одрасле са сметњама у развоју и инвалидитетом уџбеник, приручник, додатно наставно 

средство, дидактичко и дидактичко игровно средство издаје се у складу са потребама и 

могућностима деце, ученика и полазника, како на српском, тако и на језику и писму 

националних мањина. Одредбе овог члана сходно се примењују и на електронски додатак“. 

Закон о уџбеницима забрањује дискримианцију у члану 13, Једнаке могућности и забрана 

дискриминације, „Уџбеник, приручник, електронски додатак уз уџбеник, додатно наставно 

средство, дидактичко средство и дидактичко игровно средство својим садржајем и обликом 

треба да обезбеде спровођење принципа једнаких могућности и уважавања различитости. 

Уџбеник, приручник, електронски додатак уз уџбеник, додатно наставно средство, 

дидактичко средство и дидактичко игровно средство својим садржајем или обликом не смеју 



да дискриминишу или доводе у неравноправан положај групе и појединце или да подстичу на 

такво понашање, у складу са законом којим се уређује забрана дискриминације“. Процес 

прибављања недостајућих нискотиражних уџбеника на језицима националне мањине значајно 

је унапређен формирањем Центра за нискотиражне уџбенике према Закону о уџбеницима, члан 

15, у коме се прописује „Јавни издавач, за издавање нискотиражних уџбеника из члана 11. овог 

закона образује Центар за нискотиражне уџбенике као посебну организациону јединицу. Јавни 

издавач издаје нискотиражни уџбеник, ако сам издавач не издаје тај нискотиражни уџбеник“. 

Доношењем Правилника о нискотиражним уџбеницима ("Службени гласник РС", број 69 од 14. 

септембра 2018.) ближе су уређени ближи услови и друга питања од значаја за издавање 

нискотиражних уџбеника: врста нискотиражних уџбеника, елементи за утврђивање трошкова 

производње и малопродајне цене, као и обезбеђивање средстава за издавање нискотиражних 

уџбеника. У члану 2, дефинисани су нискотиражни уџбеници као уџбеници чији су директни и 

индиректни трошкови производње и зависни трошкови продаје већи од малопродајне цене. 

Нискотиражним уџбеником сматра се, између осталог, уџбеник на језику и писму националне 

мањине. Додатно, дефинисане су обавезе издавача који издају нискотиражне уџбенике, члан 7, 

у коме се прописује следеће: „Издавач који издаје нискотиражне уџбенике које су школе 

изабрале за коришћење, обавезан је да: 1) обезбеди нискотиражне уџбенике у довољном броју 

примерака према исказаним потребама школа и корисника за школску годину у којој је 

објављен Каталог уџбеника; 2) изабране нискотиражне уџбенике учини доступним продајној 

мрежи, најкасније до 15. августа текуће за наредну школску годину;3) да нискотиражне 

уџбенике које издаје на језику и писму националне мањине, односно које издаје са прилагођеним 

писмом и/или форматом за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, продаје по 

малопродајној цени са ПДВ-ом која не може бити већа од малопродајне цене уџбеника и 

приручника са ПДВ-ом на српском језику који је преведен, односно чије писмо и/или формат је 

прилагођен“. Такође, дефинисане су и обавезе издавача који не издају нискотиражне уџбенике, 

члан 8: „Издавач који не издаје нискотиражне уџбенике обавезан је да: 1) учествује у 

обезбеђивању средстава за издавање нискотиражних уџбеника у износу 2% остварених нето 

прихода од продатих уџбеника у претходној календарској години и да наведена средства 

обрачуна и уплати на наменски рачун јавног издавача, најкасније до 31. марта текуће године; 

2) најкасније до 1. јуна године у којој се објављује Каталог уџбеника, достави Министарству 

меницу у висини од 2% од пројектованог нето прихода, који се израчунава на основу тиража 

који представља број уџбеника потребан за све ученике који похађају школе које су изабрале 

уџбенике тог издавача пре објављивања Каталога уџбеника, за једну школску годину; 3) 

достави јавном издавачу рукопис уџбеника заједно са потребном документацијом ради 

законитог и несметаног издавања тог уџбеника од стране јавног издавача“. 

Опште информације о образовању националних мањина у Републици Србији 

МПНТР прати образовање националних мањина и образовање на језицима националних 

мањина кроз информациони систем Доситеј. На територији Републике Србије настава се у 

школској 2019-20. години одвија у 1184 основне школе и 446 средњих школа, затим 61 

основној и средњој музичкој и балетској школи, 48 школа за образовање одраслих, 44 основне 

специјалне школе, у 23 средње специјалне школе. Број школа у којима се настава одвија на 

једном од 8 језика националне мањине националне мањине – албанском, босанском, мађарском, 

румунском, русинском, словачком, бугарском и хрватском: 189. Систем образовања и 

васпитања у Републици Србији може се реализовати применом једног од три могућа модела: а. 

Целокупна настава на мањинском језику, уз обавезан наставни предмет  Српски као нематерњи 

језик; б. двојезично образовање и ц. целокупног образовање се реализује на српском језику, уз 

изборни предмет/програм Матерњи језик/говор са елементима националне културе. Ови 

модели одговарају трима моделима који се помињу у члану 8. (Образовање, Део III) Европске 

повеље о регионалним или мањинским језицима. На свом матерњем језику образовање 

похађају припадници и припаднице 8 националних мањина: албанске, бугарске, бошњачке, 

мађарске, румунске, русинске, словачке и хрватске националне мањине.  У 34 основне и 4 

средње школе настава се одвија само на једном од осам језика националне мањине. Број 



ученика који похађају целокупну наставу на једном од осам језика националне мањине бележи 

континуираност и благи пораст.  

Табела 1. Број ученика који наставу похађају на језику националне мањине у односу на укупан 

број ученика у Републици Србији  

 

 

  

 
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 

 

 

 

 

 

 бр. ученика – 

ица 2016/17 

(%) 

бр. ученика-

ица 2017/18 

(%) 

бр. ученика-

ица 2018/19 

(%) 

бр. ученика-

ица 2019/20 

(%) 

бр. ученика-

ица 2020/21 

(%) 

УКУПАН број 

ученика у ОШ и 

СШ на српском 

језику 

 

816.911 

(94,84%) 

 

803.086 

(94,73%) 

 

771.503 

(94,55%) 

 

781.150 

(94,6%) 

 

770.620 

(94,32%)  

УКУПАН број 

ученика у ОШ и 

СШ на језицима 

националних 

мањина 

 

44.481 

(5,16%) 

 

44.633  

5,27) 

 

44.425 

(5,44%) 

 

44.070  

(5,4%) 

 

43.793 

(5,68%) 

УКУПАН број 

ученика у ОШ и 

СШ у Републици 

Србији 

 

861.3921 

(100%) 

 

847.719  

(100%) 

 

815.928 

(100%) 

 

825.220 

(100%) 

 

814.413 

(100%) 


