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ОБРАЗОВАЊЕ НА ЈЕЗИКУ И ПИСМУ  
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У РЕПУБЛИЦИ  
ХРВАТСКОЈ

     Једно од посебних права припадника свих национал-
них мањина у Републици Хрватској јесте и право на обра-
зовање. Право на образовање припадника националних 
мањина најчешће подразумева могућност образовања на 
матерњем језику, односно језику и писму којим се мањи-
на служи. Остваривање тог права подразумева и оства-
ривање могућности поучавања о мањинском културном 
наслеђу и култури уопште, мањинској историји, вери и 
осталим питањима од посебног значаја за очување иден-
титета свих националних мањина. 

     Остваривање права на образовање на језику и писму 
националних мањина од посебног је значаја за очување и 
заштиту идентитета и одрживости припадника национал-
них мањина у државама у којима живе те се њиме спре-
чава асимилација припадника националних мањина. 

     Остваривање мањинских права на образовање до-
приноси и остваривању осталих мањинских (нпр. права 
на приватно, јавно и службено коришћење језика и пис-
ма; права на примање и ширење информација и идеја 
на мањинском језику и писму; права на слободу изража-
вања, слободу мисли, савести и вере...) и општих људских 
права, као и промовисању различитости, изградњи толе-
ранције и разумевања те очувању мултикултурних спе-
цифичности једног друштва. Усвајање и остваривање по-
себних права на образовање припадника националних 
мањина никако не сме да буде усмерено на изоловање 
припадника мањине из окружења у ком живе. 

     Имајући у виду циљеве усвајања посебних мера за 
припаднике националних мањина, односно остваривање 
правне и фактичке једнакости с припадницима већинског 



народа, образовање припадника националних мањи-
на треба да доприноси пуној и ефикасној интеграцији 
мањина у ширу друштвену заједницу. 
 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ  
СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
У Републици Хрватској васпитање и образовање на јези-
ку и писму српске националне мањине, једнако као и за 
све остале припаднике националних мањина у Републи-
ци Хрватској, законски је регулисано на темељу Устава 
Републике Хрватске, Уставног закона о правима нацио-
налних мањина и Закона о васпитању и образовању на 
језику и писму националних мањина. Према Уставном 
закону припадници српске националне мањине, једнако 
као и све остале националне мањине, имају право на вас-
питање и образовање на свом језику и писму.  
 
     У складу са тим могу да се оснују школске установе са 
наставом на језику и писму националне мањине, те уну-
тар постојећих организују посебна разредна одељења од-
носно посебне групе, приликом чега образовни процес 
може да се спроводи за мањи број ученика од оног који 
је прописан за школске установе са наставом на хрват-
ском језику и латиничном писму. 

     Наставни план и програм васпитања и образовања на 
језику и писму српске националне мањине, уз општи део, 
обавезно садржи део чији је садржај у вези са специфич-
ностима српске националне мањине (језик, књижевност, 
историја, географија и културно стваралаштво српске на-
ционалне мањине). У склопу Просвјетиног трговачког 
друштва Просвјета д.о.о. издају се уџбеници на српском 
језику и ћириличном писму, који прате наставни план и 
курикуларна документа која су једнако важећа за све уче-
нике у Републици Хрватској.



     Припадници свих националних мањина у Републици 
Хрватској сами бирају тј. одлучују да ли ће да се образују 
на језику и писму националне мањине или ће да похађају 
наставу на хрватском језику и латиничном писму. Вас-
питање и образовање припадника српске националне 
мањине обавља се у предшколским, основношколским 
и средњошколским установама са наставом на српском 
језику и писму којим се служе, под условима и на начин 
прописан посебним програмом о васпитању и образо-
вању на језику и писму националних мањина које доноси 
надлежно Министарство знаности и образовања. 
 
     Свим ученицима који то желе мора да буде омогућено 
школовање на српском језику и писму у свим васпитним 
и образовним установама у Републици Хрватској. Минис-
тарство знаности и образовања у Државном буџету обез-
беђује средства за организовање и спровођење наставе на 
језику и писму националних мањина. Васпитање и обра-
зовање на језику и писму националних мањина саставни 
су део целокупног система васпитања и образовања те се 
темељна документа образовне политике односе и на овај 
сегмент образовног система.  
 
МОДЕЛИ ОБРАЗОВАЊА НА ЈЕЗИКУ И ПИСМУ  
СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
Програми предшколског васпитања и образовања могу 
да буду на језику и писму српске националне мањине и 
двојезични. Спроводе се у васпитно-образовним групама 
за децу припаднике српске националне мањине која ис-
кажу интерес за овај програм приликом уписа. 

     Васпитање и образовање припадника српске нацио-
налне мањине у основним и средњим школама спроводи 
се на темељу три модела организовања и спровођења на-
ставе:  



МОДЕЛ А 
 
     По моделу А целокупна настава изводи се на језику и 
писму српске националне мањине, уз обавезно учење хр-
ватског језика у истом броју часова у ком се учи српски 
језик. Ученици имају право и обавезу да уче додатне садр-
жаје важне за српску мањинску заједницу. Овај модел на-
ставе се спроводи у посебној установи, али га је могуће 
спроводити у установама са наставом на хрватском јези-
ку у посебним одељењима с наставом на језику и писму 
српске националне мањине. Ученици пишу ћириличним 
писмом, а након основношколског модела А имају могућ-
ност да наставе школовање по истом моделу и у средњим 
школама. Дипломе се издају у двојезичној форми, на срп-
ском и хрватском језику и писму. Након завршетка обра-
зовања на мањинском програму и добијања двојезичне 
дипломе, ученици без икаквих проблема могу да наста-
ве своје образовање на школама и факултетима у Репуб-
лици Хрватској и Републици Србији, те имају неометани 
приступ запошљавању. Овом моделу школовања до са-
да се прикључио највећи број ученика у Републици Хрват-
ској од 1998. године, након мирне реинтеграције. Школо-
вање по моделу А за сада се одвија у бројним основним 
и средњим школама на истоку Републике Хрватске, те у 
једној средњој школи у Граду Загребу. Покретање моде-
ла А могуће је у свим срединама и свим школама у којима 
се пријаве ученици и искажу интерес за образовањем на 
српском језику и писму.  
 
МОДЕЛ Б 
 
У моделу Б настава се изводи двојезично. Природна гру-
па предмета изучава се на хрватскоме језику, а друштве-
на – национална група предмета (српски језик и књижев-
ност, географија, историја, ликовна и музичка култура) на 
језику и писму српске националне мањине. Ученици ова-



кав облик наставе похађају у редовним образовним уста-
новама. Предмете из тзв. националне групе предмета слу-
шају у посебним одељењима, односно групама. Овај модел 
школовања за сада је показао најмањи одазив ученика. 
Покретање модела Б могуће је у свим срединама и свим 
школама у којима се пријаве ученици и искажу интерес за 
образовањем на српском језику и писму. 
 
МОДЕЛ Ц 
 
     Модел Ц по ком се настава изводи на хрватскоме јези-
ку уз додатних два до пет школских часова намењених 
неговању језика и културе српске националне мањине. 
Додатна сатница у трајању од најмање два а највише пет 
школских часова недељно обухвата учење језика и књи-
жевности националне мањине, географије, историје, му-
зичке и ликовне културе. Овај модел наставе на српском 
језику и писму спроводи се у редовним школама, а саму 
наставу наставног предмета Српски језик и култура мо-
гуће је спроводити у комбинованом одељењу. Модел Ц 
образовања на српском језику и писму има велику перс-
пективу и из године у годину бележи све већи број роди-
теља и ученика који су препознали квалитет овог облика 
наставе. Ученици кроз модел Ц проширују своја знања о 
језику, писму и култури свог народа, а досадашња пракса 
је потврдила да овај облик наставе не представља додат-
но оптерећење за ученика. Овај облик наставе углавном 
се спроводи за сада у основним школама широм Барање, 
Кордуна, Баније, Лике, Далмације и западне Славоније. 
Ученици током целе школске године и у било којој годи-
ни школовања могу да се прикључе овом облику наставе. 
Потребно је затражити у матичној школи Анкету о обра-
зовању на језику и писму националне мањине, испунити 
је и предати. Покретање модела Ц могуће је у свим среди-
нама и свим школама у којима се пријаве ученици и ис-
кажу интерес за образовањем на српском језику и писму.  



     Поред ова три модела за српску националну мањи-
ну организују се и посебни облици наставе (летње и зим-
ске школе, дописно-консултативна настава / настава на 
даљину, семинари за учитеље). Посебни облици наставе 
намењени су свим ученицима који из објективних разло-
га не похађају нити један од облика наставе у редовним 
школама (нпр. дисперзивност становања, страх, осећај 
непријатности, бојазан од неприхватања околине). Ми-
нистарство знаности и образовања суфинансира орга-
низовање и спровођење посебних облика наставе за српс-
ку националну мањину.  

 
ЛЕТЊА ШКОЛА СРПСКОГ ЈЕЗИКА  
И КУЛТУРЕ САВА МРКАЉ 
 
     Српско културно друштво Просвјета почевши од 1996. 
године спроводи Летњу школу српског језика и културе за 
ученике основношколског узраста. У склопу седмодневног 
програма Летње школе ученици имају прилику да проши-
ре своја знања из подручја српског језика и књижевности, 
географије, историје, ликовне и музичке културе, да добро 
савладају ћирилично писмо те учествују у активностима 
попут школе пливања, фолклорној активности, ликовној 
радионици, радионици калиграфије и спортским такми-
чењима. Заинтересовани ученици за овакав облик додатне 
наставе све потребне информације о Летњој школи могу да 
добију на интернетској страници СКД Просвјета (www.skd-
prosvjeta.hr) на којој се и објављује Јавни позив за пријаву 
ученика у Летњу школу српског језика и културе Сава Мр-
каљ. Летњу школу српског језика и културе је основала и 
покренула СКД Просвјета те је она у потпуности бесплат-
на за све полазнике. Кроз године рада и одржавања Летњу 
школу су суфинансирали Министарство знаности и обра-
зовања, надлежна министарства Републике Србије, Град 
Загреб и Веће српске националне мањине Града Загреба. 



ДОПИСНА НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ 
 
Дописна настава српског језика и културе у организа-
цији СКД Просвјета одвија се од 2001. године када је и са-
мо надлежно Министарство препознало потребу увођења 
додатних и специфичних облика наставе српског јези-
ка и културе. У дописну наставу српског језика и културе 
могу да се укључе сви ученици основношколског узраста 
у чијим основним школама није организован нити један 
од редовних облика школовања на српском језику и пис-
му (модел А, Б или Ц) или из објективних разлога не мо-
гу да се прикључе настави српског језика у самој школи 
(удаљеност од школе, оптерећеност ваннаставним актив-
ностима и слично). Ученици могу да се пријаве током це-
ле школске године. Дописна настава српског језика и кул-
туре је у потпуности бесплатна за ученике, а према жељи 
и могућности ученика може да се одвија путем интерне-
та (е-учење) или класично, путем писама и слања лекција 
и задатака поштом, да би ученици имали прилику уз но-
востечено знање и да усаврше ћирилично писмо. Учени-
ци који су полазници дописне наставе српског језика и 
културе имају предност приликом пријаве у Летњу школу 
српског језика и културе Сава Мркаљ. Министарство зна-
ности и образовања је након дугог низа година 2016. го-
дине престало да суфинансира овај облик наставе, а због 
потребе на терену комплетну дописну наставу финансира 
СКД Просвјета те је она бесплатна за све ученике. 
 
***

     Поштовани родитељи и ученици,

     Позитивним законима Републике Хрватске свим при-
падницима националних мањина, па тако и наше српске, 
омогућено је образовање на материнском језику и пис-
му. У циљу очувања језичке и културне посебности наше-



га народа, позивамо вас да искористите то право и омо-
гућите својој деци да науче више о себи и народу ком 
припадају. Надамо се да смо вам успели приближити мо-
гућности образовања спрске националне мањине у Репуб-
лици Хрватској.

     Позивамо вас да нам се за све додатне информације 
слободно обратите.

     Стојимо вам на располагању.

     Ваша СКД Просвјета.

Српско културно друштво Просвјета 
Центар за образовање Сава Мркаљ 
01/4872-456 
cosavamrkalj@gmail.com
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