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ционалниидентитет,евроинтеграције.

Увод

1. Ве ли ке и на гле дру штве не про ме не у Ср би ји то ком 
2000. го ди не, ко је су кул ми ни ра ле 5. ок то бра гра ђан ским 
про те сти ма и про ме ном вла да ју ћих ели та, са став ни су део 
тран зи ци о них про це са кроз ко је су про шле ко му ни стич-
ке зе мље ис точ не и сред ње Евро пе кра јем 20. ве ка. У тим 
про це си ма до шло је до ве ли ких и струк ту рал них про ме на 
у чи јем је сре ди шту на пу шта ње ко му ни стич ке иде о ло ги је и 
на њи ма за сно ва них по ли тич ких ре жи ма, као и ре кон струк-
ци ја це ло куп ног дру штве ног си сте ма на на че ли ма ли бе ра ли-
зма. У Ср би ји се по сле 5. ок то бра ра ди кал ни је при сту пи ло 
та квим про ме на ма, при че му је до шло до убр за не при ва ти-
за ци је дру штве ног ка пи та ла, фа во ри зо ва ња при ват ног вла-
сни штва, по пу шта ња ме ђу на род не изо ла ци је и ула зак стра-
ног ка пи та ла у при вред не то ко ве, пре ком по но ва ње др жав не 
ор га ни за ци је и дру штве но-еко ном ске струк ту ре у на сто ја њу 
да се Ср би ја при бли жи ин те гра ци о ним про це си ма у све ту. С 
дру ге стра не, до шло је и до на пу шта ња кон цеп та за јед нич ке 
др жа ве Ср би је и Цр на Го ре, па су се оне кон сти ту и са ле као 
са мо стал не др жа ве и на ста ви ле за по че те про ме не. Са став ни 
чи ни лац ових про це са би ле су ин сти ту ци о нал не про ме не и 
про ме не у си сте му дру штве них вред но сти, ко је су би ле осо-
би то ис по ље не у идеј но-по ли тич кој сфе ри. Оне су у по чет ку 
би ле из ра же не у ле ги ти ми за циј ским ту ма че њи ма про ме на 
и но вим ви ђе њи ма дру штве них по тре ба и ци ље ва, а по том 
су фор му ли са не но ве кон цеп ци је ко је су ге не ри са ле ре кон-
струк ци ју си сте ма дру штве них вред но сти и пре о бли ко ва ње 
јав ног мње ња. У том кон тек сту, до шло је и до де фи ни са ња 
но ве про свет не по ли ти ке, ко ја је би ла из ра же на кроз ре фор-
ме ин сти ту ци о нал ног обра зо ва ња на свим ни во и ма. У овим 
ре фор ма ма нај пре су укљу че ни са др жа ји вер ског обра зо ва-
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ња, као бит на ко рек ци ја у си сте му дру штве ни вред но сти; 
и гра ђан ског вас пи та ња, као вр ста по ли тич ког обра зо ва ња, 
чи ји је циљ вас пи та ва ње и обра зо ва ње мла дих за гра ђан ско 
дру штво, дру штво ли бе рал не де мо кра ти је. Ујед но, ти ме је 
за по че то по ти ски ва ње и ре де фи ни са ње по ли тич ких са др жа-
ја у вас пи та њу и обра зо ва њу ко ји су би ли ра ни је за сту пље ни, 
осо би то оних из со ци ја ли стич ког и на ци о нал ног кор пу са. За-
то се у овом ра ду ука зу је са мо на је дан аспект ути ца ја дру-
штве них про ме на на про ме не у про свет ној по ли ти ци, а то је 
онај део на став них са др жа ја у основ ном обра зо ва њу ко ји су 
ре ле вант ни за на ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње. 

2. На ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње са став ни су део 
оп штег и ху ма ни стич ког обра зо ва ња и вас пи та ња ко је је 
нео п ход но чо ве ку у са вре ме ном дру штву. Ове ком по нен те 
обра зо ва ња и вас пи та ња су са став ни чи ни лац дру штве ног 
иден ти те та, ко ји је на кон Фран цу ске ре во лу ци је и под ути-
ца јем про све ти тељ ских иде ја об ли ко ван пре ма на ци ји, где је 
вас пи та ње по ста ло гра ђан ска функ ци ја ко ја је из јед на че на са 
оства ри ва њем иде а ла на ци о нал не др жа ве.1 Основ не ди мен-
зи је у на ци о нал ном вас пи та њу на ко је се на ро чи то обра ћа 
па жња у овом ра ду је су афир ма ци ја и пре но ше ње зна ња о: а) 
на ци о нал ном иден ти те ту, као спо зна ји за јед нич ких ка рак те-
ри сти ка при пад ни ка јед не на ци је ко је је раз ли ку ју од дру гих 
на ци ја;2 б) европ ском иден ти те ту, као из ра зу са вре ме не ре-
кон струк ци је на ци о нал ног иден ти те та, где се кроз ак ту ел не 
про це се по ли тич ке со ци ја ли за ци је утвр ђу је ши ри, над на ци-
о нал ни, иден ти тет у ци љу раз во ја де мо крат ских и евро ин те-
гра циј ских про це са;3 и в) па три о ти зму, као ви ду из ра жа ва ња 
по зи тив ног од но са и љу ба ви пре ма до мо ви ни, емо ци о нал не 
по ве за но сти са вла сти том др жа вом и на ци јом.4 У по гле ду 

1 John Dеwey: Vaspitanjeidemokratija:uvodufilozofijuvaspitanja, Obod, Ce ti-
nje, 1970, стр. 68.

2 An to ni D. Smit: Nacionalniidentitet, Bi bli o te ka XX vek, Ze mun; Či go ja štam pa, 
Be o grad, 1998, str. 24-26; Slo bo dan An to nić:Nacijaustrujamaprošlosti:ogledi
oodrživostidemokratijeuSrbiji, Či go ja, Be o grad, 2003, str. 151; Ја сна Ми ло ше-
вић: „Зна чај на ци о нал ног иден ти те та”, Српскаполитичкамисао, Бе о град, 
1-4/2003.

3 Bra ni mir Stoj ko vić: Evropskikulturniidentitet, Slu žbe ni gla snik, Be o grad 2008, 
str. 143-167; Jan Such: „Na ci o nal ni iden ti tet na spram europ skog iden ti te ta”, Poli
tičkamisao, Za greb, 4/2000.

4 Va so vić Mir ja na: Upredvorjupolitike, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2007, str. 109-
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гра ђан ског вас пи та ња по себ на па жња се усме ра ва на: а) раз-
вој зна ња о дру штву, дру штве ној и по ли тич кој уло зи гра ђа-
ни на, људ ским пра ви ма и сло бо да ма, као и њи хо вој за шти ти, 
то ле ран ци ји, на чи ни ма мир ног ре ша ва ња кон фли ка та у дру-
штву и дру гим вред но сти ма гра ђан ског дру штва; б) раз ви-
ја ње осе ћа ја при па да ња и по све ће но сти де мо крат ском дру-
штву; и в) раз ви ја ње све сти о за јед нич ким основ ним вред но-
сти ма.5 

3. У на ци о нал ном и гра ђан ском вас пи та њу ни је до вољ-
но са мо сте ћи зна ња о од ре ђе ним пи та њи ма, већ тре ба раз ви-
ти „осје ћа ње по зи тив не при пад но сти на ци ји и ци ви ли за ци-
ји”,6 што зна чи да та ква осе ћа ња тре ба при хва ти ти и угра ди-
ти у по на ша ње. Да кле, по треб но је раз ви ја ње од го ва ра ју ћих 
осо би на ко је су при ме ре не по ли тич кој кул ту ри по сто је ћег 
или про јек то ва ног дру штве ног си сте ма. Пре ма то ме, реч је 
и о из град њи ко о пе ра тив не лич но сти пре ма дру штве ним ин-
сти ту ци ја ма. А основ но обра зо ва ње је иде ал но тло да се кре-
не у том прав цу.

Друштвенициљевиу
основномобразовањуиваспитању

Основ но обра зо ва ње у Ср би ји је оба ве зно и тра је осам 
го ди на. Оства ру је се кроз два обра зов на ци клу са: први од пр-
вог до че твр тог раз ре да, ко ји је ор га ни зо ван кроз раз ред но-
пред мет ну на ста ву; и други ци клус од пе тог до осмог раз ре-
да кроз пред мет ну на ста ву. Дру штве ни ци ље ви у основ ном 
обра зо ва њу де фи ни са ни су про свет ном по ли ти ком Ре пу бли-
ке Ср би је, јер је уре ђе ње обра зо ва ња са свим „при род на и ле-
ги тим на област др жав не вла сти”.7 Они су из ра же ни нај пре у 

122.
5 Образовање за демократију и грађанско друштво 20012004  Препоруке

(2002)12Комитетаминистараземљамачланицамаообразовањузадемо
кратијуиграђанскодруштво, Стра збур, Co un cil of Euro pe, DGIV/EDU/CIT 
(2002) 38.

6  Не над Су зић: „На ша шко ла у од но су на ком пе тен ци је за XXI ви јек”, Педаго
шкастварност, Но ви Сад, 3-4/2004, 173-193, стр. 176.

7 Авра мо вић Зо ран: Држава и образовање, Институт за педагошка 
истраживања, Београд, 2003, стр. 11.
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УставуРепубликеСрбије, а по том у за ко ни ма, пра вил ни ци-
ма и на став ним пла но ви ма и про гра ми ма. 

1. Ре пу бли ка Ср би ја је Уста вом де фи ни са на као „др жа-
ва срп ског на ро да и свих гра ђа на ко ји у њој жи ве” (Члан 1).8 
Из тог од ре ђе ња про ис ти че устав но уре ђе ње свих дру штве-
них уста но ва и си сте ма, укљу чу ју ћи и обра зо ва ње, као и си-
стем дру штве них вред но сти ко ји се ус по ста вља у вас пит но 
обра зов ном про це су. Основ но обра зо ва ње и вас пи та ње у 
Уставу РепубликеСрбије де фи ни са ни су у кон тек сту мно-
гих по ли тич ких и прав них пи та ња устав ног уре ђе ња зе мље, 
а осо би то у тач ки ко јом се од ре ђу је Право на образовање 
(Члан 71).9 Пра во на обра зо ва ње је де кла ра тив но из ра же но 
- свакоимаправонаобразовање, а по том се пре ци зи ра да је 
основнообразовањеобавезноибесплатно, као и да се осни
вањешколауређујезаконом. Основ но обра зо ва ње и вас пи та-
ње ор га ни зу је и фи нан си ра др жа ва, до но си на ци о нал не на-
став не пла но ве и про гра ме у чи јим су на став ним са др жа ји ма 
угра ђе ни дру штве ни ци ље ви и вред но сти ко је су по жељ не 
у дру штву. За функ ци о ни са ње си сте ма основ ног обра зо ва ња 
др жа ва је нај за ин те ре со ва ни ја, јер се у ње му, осим пру жа-
ња и при хва та ња основ них са зна ња о при ро ди, дру штву и 
чо ве ко вом ми шље њу, нај е фи ка сни је мо гу угра ди ти по жељ не 
дру штве не вред но сти и нор ме по мо ћу ко јих се мла ди обра зу-
ју и вас пи та ва ју. По на ша њем у скла ду са тим вред но сти ма и 
нор ма ма ус по ста вља се ста бил ност дру штве не за јед ни це, ре-
гу ли шу дру штве ни од но си и учвр шћу је дру штве ни по ре дак.

2. У Законуоосновамасистемаобразовањаиваспита
ња нај пот пу ни је су де фи ни са ни дру штве ни ци ље ви у основ-
ном обра зо ва њу и вас пи та њу, као и дру га ре ле вант на пи та ња 
од но са дру штва пре ма обра зо ва њу, од но сно це ло куп не про-
свет не по ли ти ке. Оп шти ци ље ви обра зо ва ња и вас пи та ња 
де фи ни са ни су у пет на ест та ча ка (Члан 4).10 Ме ђу њи ма по-
себ ну па жњу за слу жу ју они ци ље ви ко ји су ре ле вант ни за 
на ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње (тач ке:13-15). У њи ма се 
урав но те же но ука зу је ко је су дру штве не вред но сти по жељ-
не у на ци о нал ном и гра ђан ском вас пи та њу. Нај пре, го во ри 

8 „Устав Републике Србије”, СлужбенигласникРС, Београд, бр. 98/2006.
9  „Устав Републике Србије”, СлужбенигласникРС, Београд, бр. 98/2006.
10  „Закон о основама система образовања и васпитања”, СлужбенигласникРС, 

Београд, бр. 52/2011.
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се да је циљ обра зо ва ња и вас пи та ња: „раз ви ја ње спо соб но-
сти за уло гу од го вор ног гра ђа ни на, за жи вот у де мо крат ски 
уре ђе ном и ху ма ном дру штву”.11 У овом ци љу ве о ма са же то 
и ја сно се го во ри о вред но сти ма ко је су бит не за гра ђан ско 
дру штво и ко је тре ба учи ти и усво ји ти. За тим, ис ти чу се оне 
вред но сти и ци ље ви ко ји су ва жни за на ци о нал ни иден ти-
тет и од нос пре ма др жа ви Ср би ји: „раз вој лич ног и на ци о-
нал ног иден ти те та, раз ви ја ње све сти и осе ћа ња при пад но сти 
др жа ви Ср би ји, по што ва ње и не го ва ње срп ског је зи ка и свог 
је зи ка, тра ди ци је и кул ту ре срп ског на ро да, на ци о нал них 
ма њи на и ет нич ких за јед ни ца”.12 У овом ци љу, мо гу се за-
па зи ти три ди мен зи је ре ле вант не за на ци нал но вас пи та ње. 
Пр ва је од нос пре ма срп ском на ци о нал ном иден ти те ту и по-
тре би ње го вог не го ва ња и раз во ја; дру га је од нос пре ма др-
жа ви Ср би ји, ко ји је па три от ске при ро де, јер се ука зу је на 
раз вој осећањаоприпадностидржавиСрбији; тре ћа је од-
нос пре ма на ци о нал ним ма њи на ма и ет нич ким за јед ни ца ма, 
где се ука зу је на по тре бу по што ва ња њи хо вог иден ти те та, 
тра ди ци је и кул ту ре. Овај од нос се тре ти ра у ис тој рав ни као 
и од нос пре ма срп ском на ци о нал ном иден ти те ту и ујед но се 
ука зу је на развијање мултикултурализма,поштовањеиочу
вањенационалнеисветскекултурнебаштине. А тач ка 15. 
оп штих ци ље ва је уни вер зал не при ро де и у њој се ука зу је 
на вред но сти са вре ме них де мо крат ских дру шта ва: „раз вој 
и по што ва ње ра сне, на ци о нал не, кул тур не, је зич ке, вер ске, 
род не, пол не и уз ра сне рав но прав но сти, то ле ран ци је и ува-
жа ва ње раз ли чи то сти”.13 

3. Закономоосновнојшколи уре ђе на је де лат ност основ-
не шко ле, али су у ње му де фи ни са ни и ци ље ви основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња, као и мно га дру га пи та ња. Основ ни 
циљ вас пи та ња и обра зо ва ња, пре ма овом за ко ну (Члан 2), 
је „сти ца ње оп штег обра зо ва ња и вас пи та ња, скла дан раз вој 
лич но сти и при пре ма за жи вот и за да ље оп ште и струч но 
обра зо ва ње и вас пи та ње”.14 У скла ду са тим, основ ним обра-
зо ва њем и вас пи та њем, пре ма За ко ну оства ру је се: „раз ви-
ја ње ху ма но сти, исти но љу би во сти, па три о ти зма и дру гих 

11 Исто.
12 Исто.
13 Исто.
14  „Закон о основној школи”, СлужбенигласникРС, Београд, бр. 72/2009.
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етич ких свој ста ва лич но сти; вас пи та ње за ху ма не и кул тур-
не од но се ме ђу љу ди ма, без об зи ра на пол, ра су, ве ру, на ци-
о нал ност и лич но уве ре ње; не го ва ње и раз ви ја ње по тре ба за 
кул ту ром и очу ва њем кул тур ног на сле ђа”.15 Ови ци ље ви су 
оп ште и уни вер зал не при ро де. У њи ма не ма екс пли цит них 
од ре ђе ња пре ма на ци ји, др жа ви, као ни пре ма гра ђан ству. 
Али се у њи ма ви ди као циљ раз вој патриотизма, васпита
њезахуманеикултурнеодносемеђуљудима, као и потреба
заочувањемкултурногнаслеђа. То је ин ди рект но у по зи тив-
ној ко ре ла ци ји са на ци о нал ним и гра ђан ским вас пи та њем.

4. Устав но уре ђе ње и за кон ски ци ље ви у обра зо ва њу 
и вас пи та њу су опе ра ци о на ли зо ва ни и у од го ва ра ју ћој фор-
ми угра ђе ни у ак ту ел ним на став ним про гра ми ма за основ но 
обра зо ва ње и вас пи та ње. Они су кроз ци ље ве и за дат ке обра-
зо ва ња исто вет но да ти у два на ест та ча ка у свим на став ним 
про гра ми ма за оба ци клу са основ ног обра зо ва ња и вас пи та-
ња, осим у на став ним про гра ми ма за сед ми и осми раз ред 
где је до шло до из ве сних из ме на, та ко да су ци ље ви из ло же-
ни у пет на ест ста во ва. Та ко ђе, они су у при ме ре ној фор ми са-
др жа ни и у про гра ми ма на став них пред ме та. Са ста но ви шта 
на ци о нал ног вас пи та ња, на ро чи ту па жњу за слу жу ју: „раз ви-
ја ње све сти о др жав ној на ци о нал ној при пад но сти, не го ва ње 
срп ске тра ди ци је и кул ту ре, као и тра ди ци је и кул ту ре на ци-
о нал них ма њи на”, а са ста но ви шта гра ђан ског: „омо гу ћа ва-
ње укљу чи ва ња у про це се европ ског и ме ђу на род ног по ве-
зи ва ња (...) усва ја ње, раз у ме ва ње и раз вој основ них со ци јал-
них и мо рал них вред но сти де мо крат ски уре ђе ног, ху ма ног 
и то ле рант ног дру штва (...) по што ва ње пра ва де це, људ ских 
и гра ђан ских пра ва и основ них сло бо да и раз ви ја ње спо соб-
но сти за жи вот у де мо крат ски уре ђе ном дру штву”.16 Из ових 
од ре ђе ња се ви ди да су дру штве ни ци ље ви у основ ном обра-
зо ва њу и вас пи та њу пре до че ни вр ло ја сно, ка ко са ста но ви-
шта очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та и раз во ја по зи тив ног, 

15  Исто.
16  „Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања”, Просветни гласник, Београд, бр. 10/2004, 
20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 7/2010. и 3/2011; „Правилник о 
наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 
наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања”, 
Просветнигласник, Београд, бр. 2/2010; као и у свим другим релевентним 
правилницима.
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па три от ског, од но са пре ма др жа ви Ср би ји; та ко и са ста но-
ви шта раз во ја гра ђан ског дру штва у ко ме вла да ју де мо крат-
ски и ху ма ни од но си; отво ре ног дру штва ко је те жи ши рим 
ин те гра ци ја ма, осо би то евро ин те гра циј ским про це си ма. 
Ме ђу тим, у на став ним про гра ми ма за сед ми и осми раз ред, 
ови ци ље ви су при лич но кон фу зно из ра же ни: „раз у ме ва ње и 
сна ла же ње у са да шњо сти и по ве за но сти дру штве них по ја ва 
и про це са у про сто ру и вре ме ну (Ср би ја, Евро па, свет); при-
хва та ње и ува жа ва ње дру гог/дру ге без об зи ра на на ци о нал-
ну, вер ску, род ну и дру ге раз ли ке”; као и „по зна ва ње вред но-
сти соп стве ног кул тур ног на сле ђа и по ве за но сти са дру гим 
кул ту ра ма и тра ди ци ја ма”.17 У овим ци ље ви ма ни је ја сно из-
ра жен од нос пре ма ти пу дру штва за ко је тре ба вас пи та ва ти 
мла де, као ни по зи ти ван од нос пре ма др жа ви Ср би ји, јер се 
не ви ди као циљ по тре ба за развојемпатриотскихосећања, 
као у ра ни јим на став ним про гра ми ма и по ме ну тим за ко ни-
ма.

Националнииграђанскисадржаји
унаставнимпредметима

У ана ли зи са др жа ја на став них пла но ва и про гра ма на-
ро чи та па жња се по све ћу је на став ним пред ме ти ма, ко ји су 
ре ле вант ни за те му овог ра да, без об зи ра да ли се ра ди о оба-
ве зним или из бор ним пред ме ти ма, као и ци ље ви ма и за да-
ци ма ко ји се у њи ма ис ти чу. То су на став ни пред ме ти ко ји се 
кон ти ну и ра но уче: а) од пр вог до осмог раз ре да; б) од пр вог 
до че твр тог раз ре да; и в) од пе тог до осмог раз ре да. Ци ље ви и 
за да ци ових на став них пред ме та у оба обра зов на ци клу са и у 
на став ним про гра ми ма су де фи ни са ни исто вет но, а на став ни 
са др жа ји раз ли чи то, за ви сно од при ро де на став ног пред ме та, 
раз ре да и обра зов ног ци клу са. Ме ђу тим, у на став ним про-
гра ми ма за сед ми и осми раз ред има из ве сних из ме на ко је се 
ти чу ин си сти ра ња на реализацијиодговарајућихстандарда
образовнихпостигнућа.18 Ти ме ни су пре о бли ко ва ни ци ље ви 

17 „Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања 
и васпитања”, Просветни гласник, Београд, бр. 6/2009.; „Правилник 
о наставном плану и програму за осми разред основног образовања и 
васпитања”, Просветнигласник, Београд, бр. 2/2010.

18  „Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и 
васпитања”, исто.
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на став ног пред ме та ко ји су по ста вље ни у ра ни јим раз ре ди-
ма, па су за то ана ли зом ови пред ме ти пра те кон ти ну и ра но од 
по чет ка до кра ја њи хо вог из у ча ва ња, ка ко би се мо гла са гле-
да ти ње го ва це ли на и ре ле вант ни са др жа ји. 

А)Наставнипредметикојисе
учеодпрвогдоосмогразреда

1. Српскијезик. - Пре ма на став ном про гра му, „циљ на-
ста ве срп ског је зи ка је сте да уче ни ци овла да ју основ ним за-
ко ни то сти ма срп ског књи жев ног је зи ка на ко ји ће се усме-
но и пи сме но, пра вил но из ра жа ва ти да упо зна ју, до жи ве и 
оспо со бе се да ту ма че ода бра на књи жев на де ла, по зо ри шна, 
филм ска и дру га умет нич ка оства ре ња из срп ске и свет ске 
ба шти не”.19 За да ци на ста ве кре ћу се у ра спо ну од раз ви ја ња 
љу ба ви пре ма ма тер њем је зи ку и по тре бе да се он учи, не гу је 
и уна пре ђу је па све до под сти ца ња уче ни ка на са мо стал но 
је зич ко, ли те рал но и сцен ско ства ра ла штво. Је дан од тих за-
да та ка је сте и: „Раз ви ја ње па три о ти зма и вас пи та ња у ду ху 
ми ра, кул тур них од но са и са рад ње ме ђу љу ди ма”. У са др-
жа ју на став них про гра ма, у свим раз ре ди ма, ве ли ка па жња 
се по све ћу је чи та њу и пи са њу, уче њу је зи ка, књи жев но сти и 
је зич ке кул ту ре. У књи жев но сти су за сту пље на, углав ном, 
де ла са вре ме не срп ске књи жев но сти, као и на род не пе сме, 
бај ке, при че и при по вет ке, где се у пре по ру че ној ли те ра ту-
ри за лек ти ру, мо гу на ћи са др жа ји ко ји ука зу ју не по сред ни је 
на не ки аспект на ци о нал ног и/или гра ђан ског вас пи та ња.20 У 
на став ним про гра ми ма за дру ги ци клус основ ног обра зо ва-
ња све ве ћа па жња се по све ћу је: кон ти ну и ра ном уче њу је зи-
ка, књи жев но сти и је зич кој кул ту ри. Гра ди во се у свим обла-
сти ма по сте пе но про ши ру је и од уче ни ка и на став ни ка се све 
ви ше зах те ва. Ка ко се иде у ста ри је раз ре де, та ко се и све 
ви ше ши ри спи сак ли те ра ту ре за лек ти ру, где су за сту пље на 

19 „Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
образовања и васпитања”, Просветнигласник, Београд, бр. 10/2004.

20 Углавном су то неке народне песме, приповетке, приче и бајке (СветиСава
иђаци, МаркоКраљевићиорао; СветиСава,отацисин, Марко Краљевићи
бегКостадин), као и по неко савремено књижевно дело (избор из Антологије
српске поезије за децу које је приредио Д. Радовић, Домовина се брани
лепотом Љ. Ршумовића и Јуначкапесма М. Антића).
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мно га де ла у ко ји ма се мо гу на ћи не по сред ни је са др жа ји ко ји 
су бит ни за на ци о нал но и/или гра ђан ско вас пи та ње.21 

 2. Српскикаонематерњијезик. - Овај на став ни пред-
мет је оба ве зан за уче ни ке ко ји ма срп ски је зик ни је ма тер њи 
је зик. Основ ни циљ на ста ве у овом пред ме ту је сте: „да уче-
ни ци про дук тив но овла да ју срп ским је зи ком у окви ру пред-
ви ђе не је зич ке и лек сич ке гра ђе, да упо зна ју еле мен те кул-
ту ре на ро да ко ји го во ре тим је зи ком и оспо со бе се за спо ра-
зу ме ва ње, дру же ње и збли жа ва ње са при пад ни ци ма ве ћин-
ског на ро да и дру гих на ци о нал но сти”.22 Ме ђу за да ци ма на 
ко је се ука зу је у на ста ви срп ског је зи ка, вр ло су ре ле вант ни 
они ко ји се ти чу со ци ја ли за ци је де це при пад ни ка на ци о нал-
них ма њи на у сре ди ни у ко јој жи ве, а то су: а) да се уче ни ци 
упо зна ју са основ ним ка рак те ри сти ка ма кул ту ре на ро да чи ји 
је зик уче; б) да се оспо со бе за ин фор ми са ње, обра зо ва ње и 
са мо о бра зо ва ње на срп ском је зи ку; и в) раз ви ју ин те ре со ва-
ња и мо ти ва ци ју за уче ње срп ског је зи ка и та ко стек ну ве ћу 
ко му ни ка тив ну ком пе тен ци ју и спо соб ност раз ми шља ња на 
ње му. У са др жа ју на став них про гра ма ве ли ка па жња се по-
све ћу је уче њу срп ског је зи ка кроз те ме ко је се од но се на шко-

21 Углавном су то народнепесме, причеиприповетке (Војевао белиВиде,
коледо, Обредне народне календарске песме, Свети Саво, Женидба
Душанова,Епскенароднепесместаријихвремена, Обичајненароднелирске
песме свадбене, СмртмајкеЈуговића,ЕпскенароднепесмеоКосовском
боју,ЕпскенароднепесмеоМаркуКраљевићу, ДиобаЈакшића, Епскенародне
песмепокосовскогтематскогкруга /избор/, МалиРадојица, ИвоСенковић
и ага од Рибника, Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима /избор/, 
СветиСаваукњижевности /избор /, Српскадјевојка, Почетакбунепротив
дахија, Народнеепскепесменовијихвремена /тематски круг о ослобођењу 
Србијe и Црне Горе/); као и различитакњижевнадела:В. Илић: Свети
Сава, А. Шантић: Мојаотаџбина, Д. Максимовић: Опореклу,Крвавабајка; 
П. Кочић: Јазавацпредсудом /одломак/, М. Ракић: Наслеђе, Симонида; М. 
Бојић: Плавагробница, В. Попа: Манасија, М. Павловић: Светогорскидани
иноћи /избор/, Ј. Веселиновић: ХајдукСтанко, Љ. Симовић: БојнаКосову 
/одломак/, Б. Станковић: Наш Божић /одломак/, В. С. Караџић: Живот
и обичаји народа српског, Житије Ајдук  Вељка Петровића; Ђ. Јакшић: 
Отаџбина, М. Црњански: СеобеI /одломак/; О. Давичо: Србија, Теодосије: 
Житије светог Саве (одломак), Прота Матеја Ненадовић: Мемоари /
одломак/, Д. Ћосић: Деобе /одломак/, М. Бећковић: ПричаоСветомСави, Б. 
Михајловић: БановићСтрахиња, В. Чајкановић: Студијеизсрпскерелигије
ифолклора /избор/, П. Влаховић: Србија–земља,људи,живот,обичаји /
избор/, Ш. Кулишић, Ж. Петровић, Н. Пантелић: Српскимитолошкиречник 
/избор/, М. Недељковић: ГодишњиобичајиуСрба /избор/.

22  „Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
образовања и васпитања”, исто.
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лу, по ро ди цу и дом, град и се ло, сва ко днев ни жи вот, као и на 
ко му ни ка тив не функ ци је.

У дру гом ци клу су основ ног обра зо ва ња у на став ним 
про гра ми ма до ми ни ра ју исте те мат ске це ли не као и у про-
гра ми ма за ра ни је раз ре де. Ве ли ка па жња се по све ћу је осо-
би то је зич кој ма те ри ји, гра ма ти ци, пра во пи су и је зич кој кул-
ту ри, кроз те ме ко је се од но се на шко лу, сва ко днев ни жи вот, 
дру штво и при ро ду, ак ту ел не те ме, као и на раз вој ко му ни-
ка тив них функ ци ја. А у про гра му за осми раз ред, по ред то га, 
за сту пље не су мно ге те ме из жи во та мла дих, срп ске на ци о-
нал не исто ри је и исто ри је срп ске кул ту ре. У спи ску де ла за 
лек ти ру са др жа на су иста де ла ко ја се на ла зе и у про гра му за 
срп ски је зик ко ји је на ме њен уче ни ци ма ко ји ма је овај је зик 
ма тер њи, али је овај спи сак знат но ужи.

3. Странијезик. - На став ни про гра ми за стра не је зи ке 
де фи ни са ни су за: ен гле ски, не мач ки, фран цу ски, ита ли јан-
ски, шпан ски и ру ски је зик. Оп шти циљ на ста ве стра ног је-
зи ка је да „оспо со би уче ни ка да на стра ном је зи ку ко му ни ци-
ра на основ ном ни воу у усме ном и пи са ном об ли ку о те ма ма 
из ње го вог не по сред ног окру же ња”, али с дру ге стра не и да 
„олак ша раз у ме ва ње дру гих и раз ли чи тих кул ту ра и тра ди-
ци ја”.23 Кроз ову на ста ву уче ник, из ме ђу оста лог, сти че свест 
о зна ча ју соп стве ног је зи ка и кул ту ре у кон так ту са дру гим 
је зи ци ма и кул ту ра ма. Те ме ко је се по ста вља ју у са др жа ју 
на став них про гра ма од но се се углав ном на: шко лу, по ро ди цу 
и бли ско окру же ње, пра зни ке, ис хра ну, оде ћу и оста ло (го-
ди шња до ба, ме се ци, да ни у не де љи и де ло ви да на), као и 
основ ни по да ци о зе мљи/зе мља ма чи ји се је зик учи). У дру-
гом ци клу су основ ног обра зо ва ња, гра ди во се кон ти ну и ра но 
учи и по сте пе но про ши ру је, па се и опе ра тив ни за да ци по је-
зич ким ве шти на ма усло жња ва ју. На ро чи та па жња се по све-
ћу је раз во ју ко му ни ка тив них функ ци ја и уче њу гра ма тич ких 
са др жа ја са при ме ри ма. 

5. Ликовнакултура. - У овом на став ном пред ме ту, као 
„циљ вас пит но обра зов ног ра да у на ста ви ли ков не кул ту ре 
је сте да се под сти че и раз ви ја уче ни ко во ства ра лач ко ми-
шље ње и де ло ва ње у скла ду са де мо крат ским опре де ље њем 

23 „Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред 
основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред 
основног образовања и васпитања”, Просветнигласник, Београд, бр. 1/2005.
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дру штва и ка рак те ром овог на став ног пред ме та”.24 У том 
ци љу, по ста вља се мно штво раз ли чи тих за да та ка, углав ном 
ме то дич ке при ро де, ме ђу ко ји ма је и раз ви ја ње спо соб но сти 
код уче ни ка за пре по зна ва ње тра ди ци о нал не, мо дер не и са-
вре ме не умет но сти. Овим се уче ни ци упу ћу ју на естет ске и 
ког ни тив не са др жа је раз ли чи тих ти по ва умет но сти, ко ја је 
осо бе на за раз ли чи те ти по ве дру штва и кул тур не за јед ни це. 
У пре по ру ка ма за оства ри ва ње на став ног про гра ма, ука зу је 
се да је по треб но да се уз сва ку це ли ну про гра ма по ка же не ко 
од умет нич ких де ла или спо ме ни ка кул ту ре. То „не мо ра ју 
увек да бу ду умет нич ка де ла, не го и пред ме ти ет но-кул ту ре 
ко ја се од но се на сре ди ну у ко јој уче ни ци жи ве”.25 У дру гом 
ци клу су основ ног обра зо ва ња па жња се усме ра ва на ве о ма 
раз ли чи ту ли ков ну те ма ти ку, али и на ли ков на де ла и спо ме-
ни ке кул ту ре, где се ука зу је на мно га де ла из на ше и свет ске 
кул тур не ба шти не.26 

6. Музичкакултура. - У овом на став ном пред ме ту као 
је дан од ци ље ва ис ти че се: „Раз ви ја ње осе тљи во сти за му-
зич ке вред но сти, упо зна ва ње умет нич ке тра ди ци је и кул ту-
ре сво га и дру гих на ро да”.27 У са др жа ју про гра ма ука зу је се 
на раз ли чи те аспек те из во ђе ња, слу ша ња и ства ра ња му зи ке, 
где се ис ти че да је по жељ но по ве зи ва ње му зич ких са др жа ја 
са дру гим на став ним пред ме ти ма и те мат ско по ве зи ва ње му-
зи ке са оби ча ји ма, за ви ча јем и до мо ви ном. У дру гом ци клу су 
основ ног обра зо ва ња ука зу је се на об но ву ста рих и об ра ду 
но вих пој мо ва му зич ке пи сме но сти, на упо зна ва ње са му зи-
ком раз ли чи тих епо ха (пра и сто ри ја, ан тич ка епо ха, сред њи 
век, ре не сан са, ба рок кла си ци зам, као и са му зи ком на тлу 
Ср би је) и под сти че се кре а тив ност у му зич ком ства ра њу и 
из во ђе њу му зи ке. У том ци љу, пре по ру чу је се мно штво раз-
ли чи тих ком по зи ци ја за пе ва ње и сви ра ње, ме ђу ко ји ма су 
хим не, на род не пе сме и игре из раз ли чи тих кра је ва Ср би је, 
ду хов не пе сме, ста ро град ске пе сме, пе сме из бал кан ских ра-

24 Исто.
25 „Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред 

основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред 
основног образовања и васпитања”, исто.

26 „Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и 
васпитања”, исто.

27 „Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
образовања и васпитања”, исто.
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то ва и Пр вог свет ског ра та, као и пе сме на ци о нал них ма њи-
на, на род не пе сме дру гих на ро да, деч је пе сме и пе сме ко је су 
ства ра ла де ца. Ме ђу њи ма мно го је и оних ко је су ја ко ва жне 
за вас пи та ње. То су у пр вом ре ду хим не, ко је су за сту пље не 
од пр вог до осмог раз ре да основ не шко ле, као и не ке дру ге 
ком по зи ци је па три от ског и ду хов ног ка рак те ра ко је за у зи ма-
ју вр ло зна чај но ме сто у оба ци клу са основ ног обра зо ва ња.28 

7. Версканастава. - Ова на ста ва се ор га ни зу је и из во ди 
за тра ди ци о нал не цр кве и вер ске за јед ни це у Ср би ји, а то су: 
Срп ска пра во слав на цр ква, Ислам ска за јед ни ца, Ка то лич ка 
цр ква, Сло вач ка еван ге лич ка цр ква а. в., Је вреј ска за јед ни ца, 
Ре фор мат ска хри шћан ска цр ква и Еван ге лич ка хри шћан ска 
цр ква а. в. Циљ вер ске на ста ве је сте „да се њо ме по све до че 
на са др жај ве ре и ду хов но ис ку ство тра ди ци о нал них цр ка ва 
и ре ли гиј ских за јед ни ца ко је жи ве и де лу ју на на шем жи вот-
ном про сто ру, да се уче ни ци ма пру жи це ло вит ре ли гиј ски 
по глед на свет и жи вот и да им се омо гу ћи сло бод но усва ја ње 
ду хов них и жи вот них вред но сти Цр кве или за јед ни це ко јој 
исто риј ски при па да ју, од но сно чу ва ње и не го ва ње соп стве-
ног вер ског и кул тур ног иден ти те та”.29 За тим, ис ти че се да 

28 Препоручене композиције за певање су: химне: Државна химна,
Светосавска химна Школска химна; народне песме међу којима су и оне 
религијског карактера: Божићна песма, Ој Бадњаче, Бадњаче и Помози
нам Вишњи Боже; композиције: Н. Вукомановић Домовина; песме из 
балканских ратова и Првог светског рата: КапетанКоча путује, Крећесе
лађафранцуска, Тамодалеко. Заслушање: поменуте химне; композиције: 
К. Станковић Српска национална песма, М. Тајчевић Седам балканских
игара /избор/, М. Топаловић Свјати мученици, С. Бинички Марш на
Дрину, С. Мокрањац: IIруковет,Vруковет, VIIIруковет и IXруковет; С. 
Стефановић Расткова одлука, И. Бајић Српкиња, Ј. Јовичић Македонска
рапсодија, Ј. Маринковић Отченаш. Зарадхора препоручују се: поменуте 
химне; композиције: М. Илић БелиЗдравовојско, З. Вауда Подоном,под
оном, Песместарогратника; И. Бајић Српкиња, Б. Херман Мојасеземља
слободазове, Б. Станчић НаСветогСаву, као и Светосавскахимна - запис 
П. Крстић, Здравица - песма из Југославије, И. Бајић Српскизвуци, Д. Јенко 
Божеправде, С. Мокрањац IIруковет, Xруковет, XIруковет, Наранилу, 
Пазарживине, Славска, Тебепојем, ХимнаВуку; Т. Скаловски Македонска
хумореска, М. Тајчевић Додолскепесме, I свитаизСрбије, Шистек-Бабић 
Ој, Србијо. За рад хора и оркестра: поменуте химне; духовне песме: 
Божићу,нашарадости; ИсајијаСрбин–Алилуја, Помозинам,драгиБоже, 
К. Станковић Многаја љета, Тропар за Божић, Тропар Светом Сави; С. 
Мокрањац – одломак из литургије Будиимја; песме из балканских ратова и 
Првог светског рата: КапетанКочапутује, Крећеселађафранцуска, Тамо
далеко.

29 „Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
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упо зна ва ње уче ни ка са ве ром и ду хов ним ис ку стви ма тре-
ба да оства ри ва ти у отво ре ном и то ле рант ном ди ја ло гу, уз 
ува жа ва ње дру гих ре ли гиј ских ис ку ста ва и фи ло зоф ских по-
гле да, као и на уч них са зна ња и свих по зи тив них ис ку ста ва 
и до стиг ну ћа чо ве чан ства. На став ни про гра ми ве ро на у ке за 
све тра ди ци о нал не цр кве и вер ске за јед ни це у Ср би ји де фи-
ни са ни су на сли чан на чин, а на став ни са др жа ји у скла ду са 
ре ли гиј ским по гле ди ма, фи ло зо фи јом и ис ку стви ма од го ва-
ра ју ће ве ро на у ке.

8. Грађансковаспитање. - Oсновни циљ на ста ве овог 
пред ме та је сте „под сти ца ње раз во ја лич но сти и со ци јал ног 
са зна ња код уче ни ка основ не шко ле”.30 Гра ђан ско вас пи та ње 
тре ба да пру жи мо гућ ност уче ни ци ма да у про це су обра зо-
ва ња и вас пи та ња стек ну са зна ња, спо соб но сти и вред но сти 
нео п ход не за фор ми ра ње ауто ном не, ком пе тент не, од го вор-
не и кре а тив не лич но сти, отво ре не за до го вор и са рад њу, ко ја 
по шту је се бе и дру ге. Са др жај про гра ма на ста ве де фи ни сан 
је кроз не ко ли ко те мат ских це ли на: 1) адап та ци ја де це на 
школ ску сре ди ну и раз вој ко му ни ка тив них спо соб но сти; 2) 
раз у ме ва ње и усва ја ње нај ва жни јих пој мо ва (деч ја и људ ска 
пра ва и сло бо де, иден ти тет, дру штве на од го вор ност, раз ли-
чи тост кул ту ра, јед на кост, пра во и прав да, мир, си гур ност 
и ста бил ност, де мо кра ти ја); 3) раз ви ја ње ве шти на и спо соб-
но сти; и 4) уче ње о вред но сти ма.31 У дру гом ци клу су основ-
ног обра зо ва ња и вас пи та ња као оп шти циљ по ста вља се 
„оспо со бља ва ње уче ни ка за ак тив но уче шће у жи во ту шко ле 
и ло кал не за јед ни це, про ши ри ва њем зна ња о де мо кра ти ји, 
ње ним прин ци пи ма и вред но сти ма кроз прак тич но де ло ва-
ње”.32 А у про гра ми ма за сед ми и осми раз ред: „циљ на ста ве 
гра ђан ског вас пи та ња је сте да уче ни ци стек ну са зна ња, фор-
ми ра ју ста во ве, раз ви ју ве шти не и усво је вред но сти ко је су 
прет по став ка за ком пе тен тан, од го во ран и ан га жо ван жи вот 
у де мо крат ском дру штву”.33 У фо ку су ових на став них про-

образовања и васпитања”, исто.
30 Исто.
31 „Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања 

и васпитања”, Просветнигласник, Београд, бр. 3/2006.
32 „Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 
васпитања”, исто.

33 „Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и 
васпитања”, исто.
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гра ма су че ти ри те мат ске це ли не: 1) шко ла и уче шће уче ни ка 
у школ ском жи во ту; 2) ло кал на за јед ни ца и ак тив но уче шће 
уче ни ка у жи во ту ло кал не за јед ни це; 3) гра ђа нин; др жа ва и 
власт; ђач ки пар ла мент и ини ци ја ти ва; и 4) де ца у са вре ме-
ном све ту; и ме ди ји у са вре ме ном дру штву. 

9. Матерњијезиксаелементиманационалнекултуре. 
- Овај на став ни пред мет је де фи ни сан за при пад ни ке на ци о-
нал них ма њи на, а на став ни про гра ми де фи ни са ни су за ма-
ђар ски, ром ски, ру мун ски, ру син ски, сло вач ки, хр ват ски, бо-
шњач ки и бу ње вач ки је зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул-
ту ре.34 Са др жа ји на став ног про гра ма за све по ме ну те је зи ке 
ура ђе ни су по је дин стве ној ме то до ло ги ји, где се из у ча ва ју: 
је зик, књи жев ност, кул ту ра из ра жа ва ња и еле мен ти на ци о-
нал не кул ту ре. 

Б)Наставнипредметикојисе
учеодпрвогдочетвртогразреда

1. Светоконас /Природаидруштво. - Ин те гри са ни 
на став ни пред мет Свет око нас, под тим на зи вом, учи се 
са мо у пр вом и дру гом раз ре ду, а у тре ћем и че твр том он 
се на зи ва Природаидруштво. Оп шти циљ из у ча ва ња овог 
на став ног пред ме та је сте „да де ца упо зна ју се бе, сво је окру-
же ње и раз ви ју спо соб но сти за од го во ран жи вот у ње му”.35 
А у по себ ним ци ље ви ма, ука зу је се на: раз у ме ва ње и ува-
жа ва ње раз ли чи то сти ме ђу по је дин ци ма и гру па ма; раз ви-
ја ње од го вор ног од но са пре ма се би, дру ги ма, окру же њу и 
кул тур ном на сле ђу; као и чу ва ње на ци о нал ног иден ти те та и 
ње го во угра ђи ва ње у свет ску кул тур ну ба шти ну. У на став-
ним про гра ми ма мо гу се за па зи ти вр ло кон зи стент не те ме 
ко је упу ћу ју и на бит не са др жа је на ци о нал ног и гра ђан ског 
вас пи та ња. То су: у пр вом раз ре ду, не по сред но окру же ње - 
Мојаоколина, у дру гом раз ре ду, на се ље са око ли ном - Моје
место, у тре ћем раз ре ду, при род но и дру штве но окру же ње - 
Мојзавичај, и у че твр том раз ре ду, Ср би ја као део све та - Моја

34 „Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и 
програму за први и други разред основног образовања и васпитања”, 
Просветнигласник, Београд, бр. 1/2005.

35 „Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
образовања и васпитања”, исто.
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домовина. Ов де је сва ка ко нај за ни мљи ви ја те ма Мојадомо
вина, где се у ње ној раз ра ди ука зу је на основ не ка рак те ри-
сти ке Ср би је: раз вој мо дер не срп ске др жа ве, њен стра те шки 
по ло жај, при род но-ге о граф ске од ли ке, ста нов ни штво, гра ђе-
ње де мо крат ских од но са, очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та и 
ње го во угра ђи ва ње у свет ску кул тур ну ба шти ну. Та ко ђе, ве-
о ма је ре ле ван тан и са др жај те мат ске це ли не Освртуназад
прошлост, где се ука зу је на раз ли чи те на став не са др жа је, од 
про шло сти по ро ди це уче ни ка и на се ља у ко ме он жи ви до 
вла да ра Ср би је, од Не ма њи ћа до да нас, укљу чу ју ћи срп ске 
устан ке у XIX и свет ске ра то ве у XX ве ку.

2. Народнатрадиција. - Основ ни раз ло зи за уво ђе ње 
овог пред ме та у на ста ву „је су алар мант ни из ве шта ји ис тра-
жи ва ча (ет но лин гви ста, ет но ло га, фол кло ри ста, ет но му зи ко-
ло га) ко ји упо зо ра ва ју на убр за но од у ми ра ње мно гих ва жних 
еле ме на та тра ди циј ске кул ту ре и њи хов не ста нак из прак се, 
оп ти ца ја и - нај зад - из жи во та са мог”.36 Уво ђе ње у на ста ву са-
др жа ја тра ди ци о нал не кул ту ре је је дан од на чи на да уче ни ци 
стек ну са зна ња о на род ној тра ди ци ји, јер ти ме сти чу свест о 
се би и свом ме сту у све ту слич них и раз ли чи тих, фор ми ра ју 
пред ста ве о кон ти ну и те ту и уко ре ње но сти и сл. Кон цеп ци ја 
на ста ве овог пред ме та по се бан на гла сак ста вља на ло кал ну 
на род ну тра ди ци ју, а ње гов основ ни циљ је „оства ри ти ди-
рект но уво ђе ње уче ни ка у ак тив но сти ре ви та ли за ци је тра-
ди ци је кроз не по сред но упо зна ва ње ма те ри јал не и ду хов не 
тра ди циј ске кул ту ре свог на ро да и на ро да у ужем и ши рем 
окру же њу”.37 У том сми слу, за да ци на ста ве се сво де на усва-
ја ње еле мен тар них зна ња о: а) ра зли ци из ме ђу фол клор ног и 
ак ту ел ног окру же ња; и б) го ди шњем ци клу су, кроз по зна ва-
ње: основ них раз ли ка из ме ђу град ског и се о ског на чи на жи-
во та, се зон ских ра до ва, основ них и оп штих пра зни ка, као и 
оби чај но-об ред них рад њи ве за них за те ра до ве и пра зни ке. 

36 Исто.
37 Исто.
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В)Наставнипредметикојисе
учеодпетогдоосмогразреда

1. Историја. -Основ ни циљ на ста ве исто ри је је „да до-
при не се раз у ме ва њу исто риј ског про сто ра и вре ме на, исто-
риј ских про це са и то ко ва, као и раз ви ја њу на ци о нал ног, 
европ ског и свет ског иден ти те та и ду ха то ле ран ци је код уче-
ни ка”.38 Ов де се на вр ло за ни мљив на чин у ис тој рав ни по ста-
вља раз вој националног,европскогисветскогидентитета. 
А у за да ци ма на ста ве исто ри је ука зу је се да уче ни ци тре ба 
да уоче узроч но-по сле дич не ве зе, раз у ме ју исто риј ске про це-
се и то ко ве, уло гу ис так ну тих лич но сти у раз во ју дру штва, 
да упо зна ју на ци о нал ну и оп шту исто ри ју, као и исто ри ју су-
сед них на ро да и др жа ва. У на став ним про гра ми ма за сту пље-
не су обим не те мат ске це ли не: од пра и сто ри је и ста рог ве ка 
до Ју го сла ви је по сле Дру гог свет ског ра та. У том кон тек сту 
зна чај на па жња се по све ћу је Ср би ма и њи хо вом окру же њу у 
сред њем ве ку, срп ским зе мља ма и њи хо вом окру же њу у до ба 
осман лиј ских осва ја ња; срп ском на ро ду под стра ном вла шћу 
и но во ве ков ним срп ским др жа ва ма, Ср би ји и Цр ној Го ри у 
Пр вом свет ском ра ту; ју го сло вен ској кра ље ви ни; Ју го сла ви-
ји у Дру гом свет ском ра ту; као и Ју го сла ви ји по сле Дру гог 
свет ског ра та. 

2. Географија. -Као циљ уче ња у овом на став ном пред-
ме ту по ста вља се „усва ја ње зна ња о при род но ге о граф ским 
и дру штве но ге о граф ским објек ти ма, по ја ва ма и про це си ма 
и њи хо вим ме ђу соб ним ве за ма и од но си ма у ге о про сто ру”. 
За тим, да „на ста ва ге о гра фи је тре ба да до при не се ства ра њу 
ре ал не и ис прав не сли ке о све ту као це ли ни и ме сту и уло зи 
на ше др жа ве у све ту”.39 У на став ним про гра ми ма за сту пље-
не су те мат ске це ли не о: 1) ва си о ни, зе мљи; ге о граф ској кар-
ти и пла не ти зе мљи; 2) ста нов ни штву и на се љи ма на зе мљи, 
ге о граф ској сре ди ни, људ ским де лат но сти ма и ре ги о нал ној 
ге о гра фи ји Евро пе; 3) ге о граф ским ка рак те ри сти ка ма кон ти-

38 „Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и 
васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 
васпитања”, Просветнигласник, Београд, бр. 2/2010.

39 Исто.
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не на та и све ту као це ли ни; 4) Ср би ји и Ср би ма - ге о граф ски 
по ло жај, гра ни це и ве ли чи на Ср би је; при род не од ли ке, ста-
нов ни штво, на се ља и при вре да Ср би је; за ви чај на ге о гра фи ја; 
Ср би ван гра ни ца Ср би је; и Ср би ја у са вре ме ним ин те гра-
циј ским про це си ма. 

3. Свакодневниживотупрошлости. -Освнов ни циљ 
из у ча ва ња овог на став ног пред ме та је „про ши ри ва ње зна ња 
из обла сти оп ште кул ту ре и оспо со бља ва ње уче ни ка да, кроз 
упо зна ва ње с на чи ном жи во та љу ди у про шло сти, бо ље раз-
у ме ју свет и вре ме у ко ме жи ве и раз ви ју свест о кон ти ну и-
те ту и уко ре ње но сти”.40 За тим, да се уче ни ци „упо зна ју са 
спе ци фич но сти ма ди на ми ке кул тур них про ме на и да на у че 
ка ко да са гле да ју се бе у кон тек сту другог, да би соп стве ни 
иден ти тет што пот пу ни је ин те гри са ли у ши ри кон текст раз-
у ђе не и сло же не са да шњо сти”.41 У са др жа ју на став ног про-
гра ма ука зу је се на: 1) по јам и зна чај про у ча ва ња про шло сти, 
игре у про шло сти, сва ко днев ни жи вот љу ди у па ра и сто ри ји 
и ста ром ве ку; 2) гр бо ве и за ста ве, не кад и сад; сва ко днев ни 
жи вот љу ди у сред њем ве ку, са освр том на жи вот у срп ским 
зе мља ма; 3) но вац не кад и сад, сва ко днев ни жи вот у но вом 
ве ку (сва ко днев ни жи вот у Евро пи и све ту од кра ја XV до 
кра ја XIX ве ка), укљу чу ју ћи и сва ко днев ни жи вот Ср ба у том 
раз до бљу; и 4) фо то гра фи ја, филм, ра дио и те ле ви зи ја не кад 
и сад.

Закључци
На ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње у основ ном обра-

зо ва њу у Ср би ји де фи ни са ни су про свет ном по ли ти ком кроз 
низ нор ма тив них ака та, од Уста ва и за ко на, па све до на став-
них про гра ма и са др жа ја за од ре ђе ни на став ни пред мет. У 
пе ри о ду од 2000. го ди не не пре ста но тра ју ре фор ме основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња, ко је се у су шти ни сво де на при ла-
го ђа ва ње на шег обра зо ва ња нео ли бе рал ном кон цеп ту дру-
штве них ре фор ми и обра зов ним си сте ми ма зе ма ља Европ ске 
уни је. У про це су тих ре фор ми из вр ше но је мно го про ме на: 
до нет је нов УставРепубликеСрбије, из вр ше не су из ме не За
конаоосновамасистемаобразовањаиваспитања, Закона
оосновнојшколи, као и про ме не на став них пла но ва и про-

40  Исто.
41 Исто.
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гра ма, што се све ску па од ра зи ло и на ре де фи ни са ње обра-
зов них ци ље ва и на став них са др жа ја у основ ном обра зо ва њу. 

На став ни са др жа ји у основ ном обра зо ва њу и вас пи та-
њу, са ми по се би ни су ни на ци о нал ни ни гра ђан ски, али по 
сво јим ци ље ви ма и по ста вље ним за да ци ма мно ги од њих 
има ју из ра же ну вред но сну и по ли тич ку ди мен зи ју, та ко да 
чи не ин те грал ни део идеј но-по ли тич ког обра зо ва ња и вас-
пи та ња а, у том кон тек сту, на ци о нал ног и гра ђан ског вас пи-
та ња. У том по гле ду, па жња ове ана ли зе би ла је усме ре на на 
мно ге на став не пред ме те: Српскијезик, Српскикаонематер
њи језик, Страни језик, Ликовна култура, Музичка култу
ра, Верска настава, Грађанско васпитање, Матерњи језик
саелементиманационалнекултуре, Светоконас/Приро
даидруштво, Народнатрадиција, Историја, Географија и 
Свакодневниживотупрошлости. У овим на став ним пред-
ме ти ма ре ле вант ни са др жа ји о на ци о нал ном и гра ђан ском 
вас пи та њу де фи ни са ни су у скла ду са при ро дом пред ме та и 
ве о ма ра зно вр сно, ка ко по са др жа ју и фор ми, та ко и по ин-
тен зи те ту. По ред то га, и у дру гим пред ме ти ма мо гу се на ћи 
спо ра дич но не ки ре ле вант ни са др жа ји као што је, на при мер, 
Физичковаспитање, где се код уче ња пле со ва су ге ри ше срп-
ско ко ло и јед но ко ло из кра ја у ко јем се на ла зи шко ла. За тим, 
ов де тре ба има ти у ви ду да се на ста ва у основ ном обра зо ва-
њу у Ср би ји, осим на срп ском је зи ку, из во ди и на је зи ци ма 
на ци о нал них ма њи на (ал бан ском, бу гар ском, ма ђар ском, ру-
мун ском, ру син ском, сло вач ком и хр ват ском).

У свим ре фор ми са ним до ку мен ти ма (за ко ни ма, на став-
ним пла но ви ма и про гра ми ма), ме ђу ци ље ви ма и за да ци ма 
про гра ма обра зо ва ња, ис ти чу се: а) раз ви ја ње све сти о др-
жав ној и на ци о нал ној при пад но сти, не го ва ње срп ске тра-
ди ци је и кул ту ре, као и тра ди ци је и кул ту ре на ци о нал них 
ма њи на; и б) омо гу ћа ва ње укљу чи ва ња у про це се европ ског 
и ме ђу на род ног по ве зи ва ња. Из овог се мо же за кљу чи ти да 
ре кон струк ци ја по ли тич ких са др жа ја, у чи јој су осно ви на-
ци о нал но и гра ђан ско вас пи та ње, иде у два прав ца. Пр ви је, 
ре дук ци ја по ли тич ких обе леж ја и са др жа ја на ци је на ет нич-
ке и кул тур не спе ци фич но сти; а дру ги је, те жња ка из град-
њи гра ђан ског, над на ци о нал ног и европ ског иден ти те та, ко-
ји је у функ ци ји раз во ја де мо крат ских и евро ин те гра ци ских 
про це са. Ове су те зе ком пле мен тар не и из ра жа ва ју основ не 
прав це у про свет ној по ли ти ци Ср би је.
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JovanBazic

CIVICANDNATIONALEDUCATIONIN
EDUCATIONALPOLICYOFSERBIAAFTER

THECHANGESIN2000

Summary

 Topic of this text is an analysis of social aspects of na
tionalandciviceducationineducationpolicyofSerbiafollowing
socialchangesfrom200uptocurrenttime.Inthisperiodthere
havebeenconstant reformsofbasic educationandupbringing
whichbasicallyrepresentanadjustmentofoureducationalsys
temtoaneoliberalconceptofsocialconceptofsocialreforms
andeducationalsystemsofthestatesoftheEuropeanUnion.In
thefunctionofthisconceptisalsoaredefinitionofnationaland
civiceducationwithinwhichtherehasincreasedanemphasison
thevaluesofEurointegrationprocessesandliberaldemocracy
intheobjectivesandcontentoftheeducation.Atthesametimeit
hasbeeninsistedondevelopmentoftheconsciousnessonEuro
peanidentityandjointbasicvaluesandonethniccharacteristics
ofSerbiannationandotherethniccommunitieslivinginSerbia.
Thereforeinthefocusofthisanalysisaretheeducationalobjec
tives and contents that are relevant from the point of national
andciviceducation,whilewithintheanalysis theauthorof the
textpaidspecialattentiontotheirrepresentationineducational
curriculumsandprogramsandinrelevanteducationalsubjects.
KeyWords:socialchanges,nationaleducation,civiceducation,

basic education, national identity, Eurointegra
tions
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