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СПЕЦИФИЧНОСТИ У ПОГЛЕДУ ОБРАЗОВАЊА 
ПРЕМА НАЦИОНАЛНОЈ ПРИПАДНОСТИ 

И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ У СРБИЈИ

АНКИЦА ШОБОТ*

С а ж е т а к. – Основ на на ме ра овог ра да је сте да се обра зов на струк ту ра 
ста нов ни штва пре ма на ци о нал ној при пад но сти са гле да као оквир мул ти кул ту ра-
ли зма у Ср би ји. За сту пље ност ли ца по вољ ни јих обра зов них ка рак те ри сти ка ме ђу 
при пад ни ци ма ет нич ких за јед ни ца предстaвља по зи тив ну вред ност са ста но ви шта 
за јед нич ког жи во та кроз очу ва ње ет нич ких иден ти те та и ува жа ва ње на ци о нал-
них осо бе но сти. Су прот но од то га, ви со ки уде ли ли ца ни жих обра зов них ни воа 
ме ђу при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на мо гу има ти не га тив не им пли ка ци је из 
угла њи хо ве дру штве не ин те гра ци је. 

Пр ви по глед на по дат ке о уде лу ви со ко о бра зо ва них и оних ко ји има ју ни же 
од сред њег обра зо ва ња упу ћу је на ин тен зив не раз ли ке. Ана ли за ће би ти усме ре-
на ка уоча ва њу на ци о нал но сти у ко ји ма за сту пље ност ли ца са овим обра зов ним 
ка рак те ри сти ка ма бит но од сту па од про се ка за Ср би ју, од но сно од уде ла код при-
пад ни ка срп ске на ци о нал но сти. Има ју ћи у ви ду ове раз ли ке, у ра ду ће се ди ску-
то ва ти о мул ти кул ту ра ли зму и иза зо ви ма ко ји на том пу ту сто је.

Део па жње би ће усме рен на обра зов ну струк ту ру ли ца ко ја се ни су на ци-
о нал но од ре ди ла (Ју го сло ве ни, ре ги о нал на при пад ност и они ко ји се ни су из ја-
сни ли). Ти ме се до би ја увид у то да ли по сто ји обра зов на спе ци фич ност у по гле ду 
из ја шња ва ња о на ци о нал ној при пад но сти и ка ко се ис по ља ва. Та ко ђе, по ре ђе ње 
мла ђих и ста ри јих ге не ра ци ја, ка да је реч о обра зов ној струк ту ри на ци о нал но сти 
и ста нов ни штва оста лих мо да ли те та из ја шња ва ња, усме ра ва за кљу чи ва ње о осо-
бе но сти ма мул ти кул ту ра ли зма у Ср би ји и ње го вим тен ден ци ја ма.

Цен трал но пи та ње за кључ ног раз ма тра ња је сте да ли раз ли ке у ни воу обра-
зо ва ња пре ма на ци о нал ној при пад но сти пред ста вља ју по вољ ну окол ност или су 
коч ни ца мул ти кул ту ра ли зму у Ср би ји.

Кључ не ре чи: обра зо ва ње, на ци о нал на при пад ност, дру штве на ин те гра ци-
ја, Ср би ја 

УВОД

До сти за ње европ ских стан дар да са вре ме ног де мо крат ског дру штва на-
мет ну ло је мул ти кул ту ра ли зам као јед ну од те ма у јав ном и на уч ном дис кур-
су, ма да она не пред ста вља не по зна ни цу ка да је реч о ис ку ству срп ског дру-
штва, у ко јем је ви ше ет нич ност (као је дан од ви до ва мул ти кул ту рал но сти) 

* Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град
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део ње го ве исто ри је и кул ту ре. У по је ди ним раз до бљи ма и по ли тич ким при-
ли ка ма ис кр са ва ла су спе ци фич на пи та ња у по гле ду су о ча ва ња са ет нич ким 
раз ли чи то сти ма и ин те гра ци јом на ци о нал них ма њи на. 

Ме ђу на род ни стан дар ди под ра зу ме ва ју од ре ђе не зах те ве, а при дру-
жи ва ње про це су европ ских ин те гра ци ја да је до дат ну ва жност ет нич ком и 
кул ту ро ло шком ди вер зи те ту, у кон тек сту ста бил но сти дру штва у це ли ни. 
Без об зи ра на те о риј ска не сла га ња, по ли тикa мул ти кул ту рал но сти из угла 
ет ни ци те та ба зи ранa је на прин ци пи ма „при зна ва ња раз ли чи то сти“ и „при-
зна ва ња иден ти те та“, а као кључ ни про бле ми на во де се „се гре га тив ни мул ти-
кул ту ра ли зам“ и ра за ра ње „цен три пе тал них дру штве них про це са“.¹ У ду ху 
европ ских ин те гра ци ја, мул ти кул ту рал ност пред ста вља је дан од нај ва жни-
јих прин ци па уре ђе но сти са вре ме ног дру штва.

При од ре ђе њу мул ти кул ту ра ли зма го во ри се о де мо граф ско-де скрип-
тив ном, иде о ло шко-нор ма тив ном и ин сти ту ци о нал но-по ли тич ком зна че њу, 
а нај ва жни ја пи та ња су иден ти фи ко ва на из со ци о ло шког, фи ло зоф ског и по-
ли ти ко ло шког угла.² Као сег мент дру штве ног си сте ма, ет нич ке раз ли чи то-
сти про во ци ра ју низ пи та ња у ве зи са функ ци о ни са њем и одр жи во сти мул-
ти кул ту рал ног дру штва. Ва жност ет нич ког плу ра ли те та и хе те ро ге но сти је 
по ве ћа на у од но су на пред мо дер ни пе ри од,³ јер је бит на укуп на дру штве на 
ин те гри са ност ма њин ских за јед ни ца, што под ра зу ме ва уче ство ва ње у дру-
штве ном жи во ту и по ли тич ки ути цај.⁴ 

Пра во на обра зо ва ње је јед но од еле мен тар них пра ва на ци о нал них ма-
њи на и нео п хо дан оквир њи хо ве укљу че но сти у дру штво, па је из тог раз ло га 
ово пи та ње бли же од ре ђе но Ха шким пре по ру ка ма, јед ним од ни за до ку ме на-
та до не тим од стра не ви со ког ко ме са ра за Пи та ња на ци о нал них ма њи на при 
ОЕБС-у. Из град ња на ци о нал ног иден ти те та под ра зу ме ва пра во на са вла да ва-
ње ма тер њег је зи ка, али пот пу на ин те гри са ност у ши ру дру штве ну за јед ни-
цу зах те ва овла да ва ње слу жбе ним је зи ком др жа ве у ко јој жи ве.⁵ Уче ње оба 
је зи ка отва ра про стор за шко ло ва ње и сти ца ње обра зов них ни воа ко ји су у 
скла ду са ин ди ви ду ал ним пре фе рен ци ја ма не за ви сно од на ци о нал не при-
пад но сти, уз ува жа ва ње ет но кул ту ро ло шког ди вер зи те та. 

¹ Го ран Ба шић, „Европ ске ин те гра ци је и по ли ти ка мул ти кул ту рал но сти у Ср би ји“, 
Фи ло зо фи ја и дру штво 1 (2006): 113–118.

² Да ни је ла М. Ву ко вић-Ћа слан, По ли ти ка мул ти кул ту ра ли зма у вре ме ну гло ба ли-
за ци је, док тор ска ди сер та ци ја, Бе о град: Фа кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду, 2013, стр. 17.

³ Bhik hu Pa rekh, Ret hin king Mul ti cul tu ra lism, Cul tu ral Di ver sity and Po li ti cal Th e ory, Cam-
brid ge, Mas sac hu setts: Har vard Uni ver sity Press, 2002, p. 3, нав. пре ма Ву ко вић-Ћа слан, По-
ли ти ка мул ти кул ту ра ли зма у вре ме ну гло ба ли за ци је, стр. 29.

⁴ Ву ко вић-Ћа слан, По ли ти ка мул ти кул ту ра ли зма у вре ме ну гло ба ли за ци је, стр. 30
⁵ Ха шке пре по ру ке о пра ву на ци о нал них ма њи на на обра зо ва ње и на об ја шње ње, 

Бео град: Фон да ци ја за мул ти ет нич ке од но се, 1996, стр. 3.
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Обра зо ва ње је де фи ни са но као јед на од кључ них обла сти уна пре ђе-
ња ма њин ске по ли ти ке и ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на у Ср би ји.⁶ Оно 
се ви ди као фак тор ко ји до при но си оп ти мал ном функ ци о ни са њу дру штва у 
ко јем су еви дент не ет нич ке раз ли чи то сти, та ко што, на јед ној стра ни, омо гу-
ћа ва из град њу на ци о нал ног иден ти те та, а на дру гој, има по зи тив не им пли-
ка ци је из угла ин те гра ци је ма њин ских гру па. 

Обра зо ва ње је ре ле вант но за укљу че ност на тр жи ште ра да и за со-
цио-еко ном ски по ло жај,⁷ као и са аспек та раз во ја људ ских ре сур са,⁸ па у 
том сми слу је сте и ди мен зи ја дру штве не ин те гра ци је ет нич ких гру па у мул-
ти кул ту рал ном дру штву. По вољ ни је обра зов не ка рак те ри сти ке по ве ћа ва ју 
шан се за еко ном ску и по ли тич ку укљу че ност и за сва ки дру ги вид дру штве-
ног ан га жо ва ња. Оту да ин те ре со ва ње за обра зов не ка рак те рист ке ста нов-
ни штва пре ма на ци о нал ној при пад но сти, као јед ном од аспе ка та кон цеп та 
мул ти кул ту рал но сти. 

На ме ра овог ра да је сте да се мул ти кул ту ра ли зам у Ср би ји раз мо три из 
угла обра зов них ка рак те ри сти ка, узи ма ју ћи у об зир и ет нич ке гру пе и ли ца 
ко ја су се на спе ци фи чан на чин од ре ди ла пре ма пи та њу о на ци о нал ној при-
пад но сти. На јед ној стра ни, обра зо ва ње је оквир ин те гра ци је на ци о нал них 
ма њи на, а на дру гој, обра зов не ка рак те ри сти ке ста нов ни штва ко је се ни је на-
ци о нал но иден ти фи ко ва ло су је дан од мо гу ћих фак то ра њи хо вог по на ша ња.

У ана ли зи се ко ри сте два по ка за те ља обра зов не струк ту ре. Је дан се од-
но си на удео ли ца ко ја има ју ни же од основ ног, а дру ги на оне ко ји има ју ви ше 
или ви со ко обра зо ва ње. Са гле да ва ње ди ја ме трал но су прот них ка рак те ри сти-
ка омо гу ћа ва увид у за сту пље ност оних ко ји има ју нај не по вољ ни ји по ло жај 
ка да је реч о дру штве ној ин те гра ци ји, као и оних ко ји би тре ба ло да има ју 
нај ма ње про бле ма у по гле ду раз ли чи тих об ли ка дру штве не укљу че но сти.

Ре фе рент не тач ке ком па ра тив не ана ли зе је су ве ћин ска ет нич ка за јед-
ни ца и обра зов не ка рак те ри сти ке на ни воу укуп ног ста нов ни штва Ср би је. 
Зна чај на од сту па ња се не сма тра ју до брим по ка за те љем мул ти кул ту рал но-
сти јер мо гу оте жа ва ти при хва та ње ет нич ких раз ли чи то сти, ин тер ет нич ку 
ин тер ак ци ју и укуп ну дру штве ну ин те гра ци ју на ци о нал них ма њи на. Та ко ђе, 
оквир ана ли зе чи не и за сту пље ност и обим ма њин ских ет нич ких за јед ни-
ца, што пру жа ве ро до стој ни ји увид у ра ши ре ност не га тив них и по зи тив них 
обра зов них ка рак те ри сти ка. 

⁶ Не над Ђур ђе вић, ур., Ма њин ска по ли ти ка и ин те гра ци ја у Ср би ји, Бе о рад: Фо-
рум за ет нич ке од но се, 2014, стр. 42.

⁷ Сло бо дан Цве јић, „Струк тур ни ефек ти си ро ма штва у Ср би ји“, у Дру штво у пре-
ви ра њу, прир. Смиљка То ма но вић, Бе о град: Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 2006, стр. 21–31.

⁸ Ју риј Ба јец и др., По ка за те љи ху ма ног раз во ја, Бе о град: Ује ди ње не на ци је, про-
грам за раз вој, Ср би ја, 2006, стр. 3. 
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Обра зов не спе ци фич но сти при пад ни ка на ци о нал них ма њи на ре ле вант-
не су са ста но ви шта ре а ли за ци је пра ва на обра зо ва ње, као аспект њи хо вог 
дру штве ног по ло жа ја и као по ка за тељ раз ви је но сти људ ских ре су сра. По ред 
то га, ана ли за обра зов них ка рак те ри сти ка ли ца ко ја се ни су на ци о нал но од-
ре ди ла је сте при лог ду бљем ис пи ти ва њу ве зе из ме ђу обра зо ва ња и на ци о-
нал ног иден ти те та у мул ти кул ту рал ном дру штву.

НА ЦИ О НАЛ НА СТРУК ТУ РА КАО ОКВИР 
МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НО СТИ

На ци о нал на при па да ност се не свр ста ва у гру пу основ них обе леж ја, 
па из тог раз ло га ни је оба ве зни сег мент при ку пља ња по пи сних по да та ка у 
ве зи са ста нов ни штвом. Ипак, ово пи та ње је на шло ме сто у свим по сле рат-
ним по пи си ма ста нов ни штва Ср би је, уз не ке раз ли чи то сти ка да је реч о кла-
си фи ка ци ја ма на ци о нал но сти, ко је су, из ме ђу оста лог, по сле ди ца про ме на у 
из ја шња ва њу.⁹ 

У по пи си ма ста нов ни штва Ср би је пи та ње о на ци о нал ној при пад но сти 
је фор му ли са но та ко да се по пи са но ли це из ја шња ва по свом на хо ђе њу. С об-
зи ром на то да је по ста вље но као пи та ње отво ре ног ти па, омо гу ће ни су сло-
бо да из ја шња ва ња и пра во по је дин ца да се не из ја сни. Као не до ста так та квог 
при сту па на во ди се су бјек тив ност, ко ја мо же ути ца ти на про ме не у по гле ду 
на ци о нал не опре де ље но сти, иза зва не не ким по ли тич ким или со цио-пси хо-
ло шким раз ло зи ма, што оте жа ва по сма тра ње на ци о нал ног са ста ва из ме ђу 
по пи сних го ди на.¹⁰ Та ко ђе, иде о ло шко-по ли тич ке окол но сти ка рак те ри стич-
не за вре ме око по пи са ста нов ни штва мо гу ути ца ти на из ја шња ва ње о на-
ци о нал ној при пад но сти, што усло жња ва ана ли зу ста ња и про ме на ет нич ког 
са ста ва и де мо граф ске струк ту ре на ци о нал них ма њи на.¹¹ 

Ме ђу тим, и по ред ових не до ста та ка, по пис пред ста вља основ ни из вор 
по зна ва ња ет нич ког са ста ва ста нов ни штва. На осно ву ње га до би ја се увид 
у број и за сту пље ност ет нич ких гру па, што је осно ва за раз ма тра ње мул ти-
кул ту рал но сти. По ред то га, при ступ ко ји им пли ци ра сло бо ду у из ја шња ва њу 
омо гу ћа ва уоча ва ње спе ци фич но сти ко је се ти чу на ци о нал ног иден ти те та. 

⁹ Кла си фи ка циј на ци о нал но сти у по пи си ма ста нов ни штва Ср би је од 1948. до 2011. 
мо же се де таљ ни је про на ћи у одељ ку „Ме то до ло шка об ја ше ња“, у На ци о нал на при пад-
ност, књ. 1, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2012, стр. 10.

¹⁰ На да Ра ду шки, „Струк ту ра ста нов ни штва пре ма на ци о нал ној при пад но сти и ма-
тер њем је зи ку“, у Ста нов ни штво и до ма ћин ства Ср би је пре ма По пи су 2002. го ди не, Бе о-
град: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, Ин сти тут дру штве них на у ка, 2006, стр. 181.

¹¹ На да Ра ду шки, На ци о нал не ма њи не у цен трал ној Ср би ји, Бе о град: Ин сти тут дру-
штве них на у ка, 2007, стр. 13–21.
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Пре ма по да ци ма по пи са ста нов ни штва, 2011. го ди не 16,7% ста нов ни-
штва Ср би је (1 198 712 ли ца) ни је при па да ло ве ћин ској ет нич кој за јед ни ци. 
Од при пад ни ка на ци о нал них ма њи на нај за сту пље ни ји су би ли Ма ђа ри, Ро-
ми и Бо шња ци (та бе ла 1).¹²

Та бе ла 1– Ста нов ни штво пре ма ет нич ким за јед ни ца ма, 
Ср би ја 2011. го ди не

Број Удео 
Ма ђа ри 253 899 3,53 
Ро ми 147 604 2,05 
Бо шња ци 145 278 2,02 
Хр ва ти 57 900 0,81 
Сло ва ци 52 750 0,73 
Цр но гор ци 38 527 0,54 
Вла си 35 330 0,49 
Ру му ни 29 332 0,41 
Му сли ма ни 22 301 0,31 
Ма ке дон ци 22 755 0,32 
Бу га ри 18 543 0,26 
Бу њев ци 16 706 0,23 
Ру си ни 14246 0,20 
Го ран ци 7767 0,11 
Укра јин ци 4 903 0,07 
Нем ци 4 064 0,06 
Сло вен ци 4 033 0,06 
Ру си 4 064 0,05 
Оста ли 175 558 0,24 

Из вор: Књи га По пи са бр. 1, РЗС, 2012

У слу ча ју ет нич ких гру па ко је су чи ни ле ма ње од јед ног про цен та ста-
нов ни штва Ср би је нај за сту пље ни ји су би ли Хр ва ти, Сло ва ци и Цр но гор ци, 
а при пад ни ци ви ше на ци о нал них за јед ни ца су чи ни ли из ме ђу 0,5 и 0,1%. 
У скра ће ној кла си фи ка ци ји Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку из дво је не су 

¹² По треб но је скре ну ти па жњу на то да је ве ћи на при пад ни ка ал бан ске на ци о нал-
но сти бој ко то ва ла по пис ста нов ни шта Ср би је спро ве ден 2011. го ди не, па из тог раз ло га 
ова ет нич ка за јед ни ца ни је на ве де на у та бе ли 1, ни ти је мо гу ће го во ри ти о обра зов ним 
спе ци фич но сти ма ње них при пад ни ка.
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још ет нич ке за јед ни це ко је су чи ни ле из ме ђу 0,07% и 0,05% (Укра јин ци, Нем-
ци, Сло вен ци и Ру си). 

По ред ли ца ко ја су се из ја сни ла пре ма на ци о нал но сти, по пи сом су ре-
ги стро ва ни и они ко ји се ни су из ја сни ли (2,23% – 160 346 ли ца), ко ји су се 
из ја сни ли по ре ги о нал ној при пад но сти (0,43% – 30 771 ли це) и они ко ји су 
се од ре ди ли као Ју го сло ве ни (0,32% – 23 303 ли ца). Ови мо да ли те ти све до-
че о спе ци фич ном од но су пре ма пи та њу на ци о нал не при пад но сти и мо гу се 
сма тра ти кул ту ро ло шким обра сци ма, ко ји су, из ме ђу оста лог, усло вље ни и 
ути ца јем обра зо ва ња. 

АНАЛИЗА ОБРАЗОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

Ли ца без шко ле и ли ца са не пот пу ном основ ном шко лом

Упа дљи во је из два ја ње Ро ма, јер ап со лут на ве ћи на при пад ни ка ове 
на ци о нал но сти (53,7%) ни је има ла пот пу но основ но обра зо ва ње или је би-
ла без шко ле. Удео ли ца ових обра зов них ка рак те ри сти ка био је ви сок и код 
Вла ха (43,5%), три пу та ве ћи не го код при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти 
(12,8%). Ре ла тив но ви со ки уде ли за бе ле же ни су код Ру му на (26%), Бу ње ва-
ца (18,9%), Бу га ра (17,7%), Ма ђа ра (16,6%), Сло ва ка (16,3%). Та ко ђе, код Не-
ма ца, Му сли ма на, Хр ва та, Укра ји на ца и Ру си на за сту пље ност ли ца са нај ни-
жим обра зов ним ква ли фи ка ци ја ма би ла је ве ћа не го код при пад ни ка срп ске 
на ци о нал но сти (гра фи кон 1). На су прот то ме, уде ли ма ко ји су би ли ни жи од 
про се ка за Ср би ју (13,7%), од ли ко ва ли су се Бо шња ци, Ма ке дон ци, Го ран ци, 
Сло вен ци и Ру си. 

Гра фи кон 1. Удео ли ца без шко ле или ли ца са не пот пу ном осно вом шко лом 
пре ма на ци о нал ној при пад но сти, Ср би ја 2011. го ди не
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Има ју ћи у ви ду да је у дру гој по ло ви ни 20. ве ка основ но обра зо ва ње 
ус по ста вље но као оба ве зно, као и пра во на ци о нал них ма њи на на обра зо ва-
ње, на ме ће се пи та ње ста ро сти ли ца ко ја се ни су шко ло ва ла или ни су има ла 
пот пу но основ но обра зо ва ње. То омо гу ћа ва де ли мич но об ја шње ње за сту-
пље но сти осо ба са овим обра зов ним ка рак те ри сти ка ма.

Нај ве ћи уде ли ли ца без шко ле или ли ца са не пот пу ним основ ним обра-
зо ва њем бе ле же се код ли ца ста ро сти 65 или ви ше го ди на, ма да и у том по-
гле ду по сто ји ди фе рен ци ра ност (та бе ла 2). Да ле ко нај ве ћа за сту пље ност је 
би ла код Вла ха и Ро ма (82,3% и 81,4%). Та ко ђе, ме ђу Ру му ни ма, Сло ва ци ма 
и Бо шња ци ма ап со лут на ве ћи на ста нов ни штва ста ро сти 65 или ви ше го ди-
на има ла је ове обра зов не ка рак те ри сти ке. Ме ђу тим, ре ла тив но ви сок удео 
бе ле жи се и ме ђу при пад ни ци ма срп ске на ци о нал но сти (47,5%), што и њих 
свр ста ва у ет нич ке гру пе ко је се од ли ку ју не по вољ ном обра зов ном струк ту-
ром ста ри јег ста нов ни штва.

Ли ца са овим обра зов ним ка рак те ри сти ка ма при сту на су и код ста нов-
ни штва ста ро сти 15–24 го ди не, што да је по себ но не га ти ван ути сак. Из ра зи то 
не по вољ на си ту а ци ја је код Ро ма, код ко јих је чак бли зу по ло ви не ли ца ове 
ста ро сти би ла без шко ле или са не пот пу ним основ ним обра зо ва њем. Ме ђу 
при пад ни ци ма ру мун ске на ци о нал но сти ста ро сти 15–24 го ди не удео је био 
три пу та ма њи (16,4%), а ре ла тив но ви со ки уде ли бе ле же се и код Му сли ма-
на (7,9%), Вла ха (5,7%) и код Ма ђа ра (4,8%).

Број ли ца ста ро сти 15–24 го ди не ко ја се ни су шко ло ва ла или не ма ју 
пот пу но основ но обра зо ва ње код при пад ни ка ма ђар ске на ци о на лно сти (1273 
осо бе) био је два и по пу та ве ћи не го код Ру му на и че ти ри и по пу та не го код 
Му сли ма на. Та ко ђе, ме ђу при пад ни ци ма срп ске на ци о нал но сти око 8 500 ли-
ца ста ро сти 15–24 го ди не ни је има ло ни основ но обра зо ва ње, ма да је њи хов 
удео у укуп ном ста нов ни штву био ре ла тив но ни зак (1,2%). 

Та бе ла 2. Ли ца 15–24 го ди не и 65 или ви ше го ди на без шко ле и са не пот-
пуном основ ном шко лом пре ма на ци о нал но сти, Ср би ја 2011. го ди не

Ли ца ста ро сти 15–24 го ди не Ли ца ста ро сти 65 или ви ше го ди на
Удео Број Удео Број

Бо шња ци 2,6 593 Бо шња ци 52,6 6586
Бу га ри 1,1 15 Бу га ри 45,5 2546
Бу њев ци 3,1 40 Бу њев ци 46,4 2032
Вла си 5,7 145 Вла си 82,3 9149
Го ран ци 0,9 11 Го ран ци 40,4 251
Ма ђа ри 4,8 1273 Ма ђа ри 45,3 24724
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Ма ке дон ци 2,4 31 Ма ке дон ци 24,5 1382
Му сли ма ни 7,9 241 Му сли ма ни 47,6 1276
Ро ми 48,7 12571 Ро ми 81,4 4765
Ру му ни 16,4 504 Ру му ни 58,8 3525
Ру си ни 1,5 23 Ру си ни 13,7 1460
Сло ва ци 1,9 99 Сло ва ци 55,2 5587
Ср би 1,2 8507 Ср би 47,5 591179
Хр ва ти 2,0 85 Хр ва ти 37,1 6290
Цр но гор ци 0,7 29 Цр но гор ци 22,0 1820

Из вор: Из ра чу на то на осно ву по да та ка По пи са ста нов ни штва, РЗС Ср би је

У усло ви ма оба ве зно сти основ ног обра зо ва ња и га ран то ва ња пра ва на-
ци о нал ним ма њи на ма на шко ло ва ње, чак и вр ло ни ски уде ли пред ста вља ју 
од ре ђе но упо зо ре ње. Ово пи та ње има спе ци фич ну те жи ну ка да је реч о на-
ци о нал ним ма њи на ма јер је пре пре ка укљу че но сти у раз ли чи те аспек те дру-
штве ног жи во та и ти ме ре а ли за ци ју мул ти кул ту рал но сти чи ни сло же ни јом.

ВИШЕ ИЛИ ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Ди фе рен ци ра ност у по гле ду за сту пље но сти ли ца са нај ви шим обра-
зов ним ка рак те ри сти ка ма (гра фи кон 2) при вла чи па жњу с об зи ром на обим 
ет нич ких гру па код ко јих су ви ше или ви со ко обра зо ва ње нај фре квент ни-
ји. Нај ве ћи уде ли за бе ле же ни су код Ру са (47,4%), Цр но го ра ца (30,3%) и код 
Сло ве на ца (30,2%). Не што ве ћа за сту пље ност ви ше или ви со ко обра зо ва них 
од оне ко ја по сто ји код при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти за бе ле же на је код 
Ма ке до на ца (19,6%) и Бу га ра (18,6%), а сви они при па да ју гру пи ре ла тив но 
ма ње за сту пље них ет нич ких за јед ни ца (та бе ла 1). Су прот но од то га, код Ма-
ђа ра, Бо шња ка и Сло ва ка, за сту пље ни јим ет нич ким за јед ни ца ма у Ср би ји, 
удео ли ца ко ја су сте кла ви ше или ви со ко обра зо ва ње (9,2% и 9,3%), био је 
бли зу два пу та ни жи не го код при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти (17%), као 
и у од но су на удео у укуп ном ста нов ни штву Ср би је (16,2%). 

Код при пад ни ка ром ске на ци о нал но сти, си ту а ци ја је нај ек стрем ни-
ја јер је удео ли ца са ди пло ма ма ви ших шко ла или фа кул те та био ни жи од 
јед ног про цен та (0,7%). Ре ла тив но ни ска за сту пље ност ових ли ца бе ле жи се 
код Вла ха (3,5%), Го ра на ца (6,8%), Му сли ма на (7%) и Бу ње ва ца (8,3%), док су 
уде ли за бе ле же ни код Ру му на (11,7%), Хр ва та (14,7%) Ру си на (14,9) и Укра-
ји на ца (16%) у ма њој ме ри за о ста ја ли у од но су на про сек за укуп но ста нов-
ни штво и на при пад ни ке срп ске на ци о нал но сти.
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Гра фи кон 2. Удео ли ца са ви шим или ви со ким обра зо ва њем 
пре ма на ци о нал ној при пад но сти, Ср би ја 2011. го ди не 

Код ве ћи не на ци о нал них ма њи на уоча ва се по зи тив на про ме на у мла-
ђим ге не ра ци ја ма, ко ја се од ли ку је ве ћим уде лом ли ца ко ја има ју ви ше или 
ви со ко обра зо ва ње, по себ но у од но су на оне ко ји су има ли 65 или ви ше го-
ди на (та бе ла 3). Не га ти ван из у зе так пред ста вља ју Ро ми, јер су у свим ге не-
ра ци ја ма уде ли би ли ма њи од јед ног про цен та. 

Нај ве ћа за сту пље ност ли ца ко ја су има ла ди пло ме ви ших шко ла или 
фа кул те та за бе ле же на је у свим ста ро сним гру па ма код при пад ни ка ру ске на-
ци о нал но сти (57,9% код оних ко ји су има ли 25–34 го ди не, 48,1% код ста рих 
35–64 го ди не и 49,7% код ста рих 65 или ви ше го ди на). Ви со ки уде ли за бе ле-
же ни су и у свим ге не ра ци ја ма Сло ве на ца (34,9% у ста ро сној гру пи 25–34 
го ди не, 31,4% код ста рих 35–64 го ди не и 30,9% код ста рих 65 или ви ше). Ме-
ђу тим, у овим ет нич ким гру па ма ра ди се о знат но ма њем бро ју ли ца од оног 
ко ји је за бе ле жен ме ђу при пад ни ци ма цр но гор ске на ци о нал но сти (та бе ла 
3), код ко јих је 30,5% ли ца ста ро сти 25–34 го ди не, 21,7% ста рих 35–64 го ди-
не и 20,9% оних ко ји су има ли 65 или ви ше го ди на би ло ви со ко обра зо ва но. 

По ред ове три ет нич ке за јед ни це, за сту пље ност ви со ко о бра зо ва них ме-
ђу ли ци ма ста ро сти 65 или ви ше го ди на би ла је ве ћа не го ме ђу при пад ни ци-
ма срп ске на ци о нал но сти (12,8%) и код Ма ке до на ца (19,4%), Бу га ра (14,8%) 
и Хр ва та (14,4%). Ди фе рен ци ра ност из ме ђу ових на ци о нал но сти је бла жа у 
ста ро сним гру па ма 25–34 и 35–64 го ди не, а у слу ча ју при пад ни ка хр ват ске 
на ци о нал но сти уде ли оних ко ји су сте кли ди пло ме ви ших шко ла или фа кул-
те та би ли су не што ни жи не го код ве ћин ске ет нич ке за јед ни це (та бе ла 3).

По ред екс трем но ни ских уде ла ли ца ко ја су сте кла ви ше или ви со ко 
обра зо ва ње ме ђу Ро ми ма, по сто ји ве ћи број ет нич ких за јед ни ца ко је се од-
ли ку ју ма њом за сту пље но шћу не го код при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти. 
Ма ђа ри, Бо шња ци, Бу њев ци и Сло ва ци се не раз ли ку ју бит ни је у по гле ду 
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уде ла ви со ко о бра зо ва них, а они су у свим ста ро сним гру па ма око два пу-
та ни жи у од но су на ве ћин ску ет нич ку за јед ни цу (та бе ла 3). У по ре ђе њу са 
Ср би ма, код Ру му на ста ро сти 25–34 и 35–64 го ди не раз ли ка је не што бла жа, 
док је у слу ча ју Вла ха, Го ра на ца и Му сли ма на ди фе рен ци ра ност зна чај на у 
свим ста ро сним гру па ма. 

Узро ци ни же за сту пље но сти ли ца ко ја су сте кла ви ше или ви со ко обра-
зо ва ње мо гу би ти раз ли чи ти, по чев од огра ни че ња ко ја се ти чу је зи ка, пре-
ко со цио-еко ном ских усло ва, до еми гра ци о ног фак то ра. Сва ки од њих мо же 
има ти од ре ђе ни сте пен ути ца ја, у за ви сно сти од кул ту ро ло шких осо бе но сти 
и дру штве не ин те гри са но сти кон крет не на ци о нал не ма њи не. Исе ља ва ње ви-
со ко о бра зо ва них ли ца из Ср би је то ком по след ње де це ни је 20. и по чет ком 21. 
ве ка пре те жно је би ло усло вље но еко ном ским раз ло зи ма и не из ве сно шћу у 
по гле ду бу дућ но сти,¹³ па би и у слу ча ју при пад ни ка на ци о нал них ма њи на 
тре ба ло има ти у ви ду ути цај ових фак то ра, а не са мо мо гу ће те шко ће у по-
гле ду дру штве не ин те гра ци је ви со ко о бра зо ва них при пад ни ка на ци о нал них 
ма њи на ко је су мо гле да под стак ну од ла зак. 

Та бе ла 3. Ли ца са ви шим или ви со ким ни во ом обра зо ва ња 
пре ма на ци о нал но сти и ста ро сти, Ср би ја 2011. го ди не

25‒34 35‒64 65 и ви ше год.

Удео Број Удео Број Удео Број

Ср би 26,5 216798 19,0 493611 12,8 135468

Бо шња ци 14,2 3178 10,4 5463 6,1 769

Бу га ри 26,8 421 21,7 1847 14,8 829

Бу њев ци 13,0 252 8,6 651 7,1 309

Вла си 7,1 199 4,6 717 1,4 154

Го ран ци 9,0 107 7,2 237 6,4 40

Ма ђа ри 15,3 4807 9,7 10844 7,5 4114

Ма ке дон ци 27,9 544 19,9 2535 19,4 1097

Му сли ма ни 7,8 228 8,4 816 6,5 173

Нем ци 29,8 97 21,1 345 12,9 199

Ро ми 0,9 199 0,8 364 0,6 34

¹³ Је ле на Де спић, Ми гра ци је ви со ко о бра зо ва них ли ца из Ср би је од 1991. го ди не у Ка-
на ду и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, док тор ска ди сер та ци ја, Бе о град: Еко ном ски фа кул-
тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2015, стр. 185–186.
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Ру му ни 18,3 618 13,8 1837 7,6 453

Ру си 57,9 293 48,1 840 49,7 273

Ру си ни 24,7 429 17,0 1072 10,2 309

Сло ва ци 15.6 1035 10,0 2415 6,6 672

Сло вен ци 34,9 99 31,4 542 30,9 518

Укра јин ци 23.3 149 20,1 455 7,8 80

Хр ва ти 19,4 971 15,6 4282 14,4 2439

Цр но гор ци 30,5 1519 21,7 6079 20,9 2700

Из вор: Попис становништва, РЗС Србије

Ли ца ко ја се ни су на ци о нал но иден ти фи ко ва ла

У по ре ђе њу са при пад ни ци ма срп ске на ци о нал но сти, ли ца ко ја су се на 
спе ци фи чан на чин од ре ди ла пре ма на ци о нал ној при пад но сти од ли ко ва ла су 
се ни жим уде ли ма оних ко ји су би ли без шко ле или са не пот пу ним основ ним 
обра зо ва њем, а ви шим уде ли ма оних ко ји су има ли ви ше или ви со ко обра-
зо ва ње (гра фи кон 3 и гра фи кон 4).

Гра фи кон 3. Удео ли ца без шко ле и ли ца са не пот пу ном основ ном шко лом, 
Ср би ја 2011. го ди не 



Анкица Шобот286

Гра фи кон 4. Удео ли ца са ви шим или ви со ким обра зо ва њем, 
Ср би ја 2011. го ди не 

Обра зов ном струк ту ром у по зи тив ном по гле ду из два ја ли су се Ју го-
сло ве ни. Удео ли ца без шко ле и ли ца са не пот пу ним основ ним обра зо ва њем 
био је бли зу три пу та ма њи не го код Ср ба (гра фи кон 3), а удео ви со ко о бра-
зо ва них го то во два пу та ве ћи (гра фи кон 4). У по ре ђе њу са при пад ни ци ма 
срп ске на ци о нал но сти, код ли ца ко ја су се ре ги о нал но из ја сни ла удео оних са 
нај не по вољ ни јим обра зов ним ка рак те ри сти ка ма био је два и по пу та ни жи, 
док је у слу ча ју ви со ко о бра зо ва них раз ли ка из но си ла око че ти ри про цент-
на по е на. Раз ли чи тост обра зов не струк тура ли ца ко ја се ни су из ја сни ла би ла 
је ма ње ви дљи ва. У од но су на при пад ни ке ве ћин ске ет нич ке за јед ни це, удео 
ви со ко о бра зо ва них био је ве ћи за не што ви ше од јед ног про цент ног по е на, 
а за сту пље ност ли ца без шко ле или ли ца са не пот пу ним основ ним обра зо-
ва њем би ла је ма ња за око три про цент на по е на. 

Ју го сло ве ни су има ли ре ла тив но ста би лан удео ви со ко о бра зова них у 
свим ге не ра ци ја ма, ко ји је из но сио око јед не тре ћи не ста нов ни штва по сма-
тра них ста ро сних гру па (та бе ла 4). Из ме ђу по сма тра них мо да ли те та, нај ма-
ња раз ли ка је по сто ја ла код оних ко ји су би ли ста ри из ме ђу 25 и 34 го ди не. 
У ста ро сној гру пи 35–64 го ди не ви со ко о бра зо ва на ли ца су би ла ујед на че но 
за сту пље на ме ђу они ма ко ји се ни су из ја сни ли и они ма ко ји су се опре де-
ли ли пре ма ре ги о нал ној при пад но сти. Ди фе рен ци ра ност је би ла нај и зра-
же ни ја у слу ча ју ста рих 65 или ви ше го ди на, а нај ма њи удео осо ба ко је су 
сте кле ви ше или ви со ко обра зо ва ње ре ги стро ван је код ли ца ко ја се ни су 
из ја сни ла (15,4%).
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Та бе ла 4. Ви со ко о бра зо ва ни пре ма ста ро сти код ли ца 
ко ја се ни су на ци о нал но од ре ди ла, Ср би ја 2011. го ди не

  25–34 35–64 65 или ви ше 

Ју го сло ве ни 33,5%  (874) 30,3%  (4 195) 33,9%  (1 548) 

Ни су се из ја сни ли 25,8%  (6 542) 20,8%  (13 653) 15,4%  (2893) 

Ре ги о нал на при пад-
ност

30,5%  (1 507) 21,7%  (3 330) 20,9%  (724) 

Из вор: Попис становништва, РЗС Србије

Ма да је ме ђу Ју го сло ве ни ма уоче на нај ве ћа кон цен тра ци ја осо ба ко је 
су има ле ди пло ме ви ших шко ла или фа кул те та, у свим ста ро сним гру па ма 
нај ве ћи број је за бе ле жен ме ђу ли ци ма ко ја се ни су из ја сни ла на пи та ње о на-
ци о нал ној при пад но сти. У ме ђу по пи сном пе ри о ду 2002–2011. го ди не по сто ји 
ап со лут ни и ре ла тив ни по раст ли ца ко ја при па да ју овом мо да ли те ту од го-
во ра.¹⁴ Је дан од фак то ра про ме на у ме ђу по пи сном пе ри о ду је сте ис ка зи ва ње 
лич ног ста ва, а о ути ца ју обра зо ва ња ви ше би се мо гло ре ћи тек на кон ана-
ли зе обра зов них ка рак те ри сти ка ових ли ца у по сма тра ним го ди на ма по пи са. 

Ис тра жу ју ћи ути цај про це са мо дер ни за ци је на уоб ли ча ва ње на ци о-
нал ног иден ти те та у се дам на ест европ ских др жа ва, утвр ђе на је по зи тив на 
ве за из ме ђу уде ла ви со ко о бра зо ва них ли ца и ја ча ња ци вил них ком по нен-
ти (др жа вљан ство, по што ва ње за ко на, упо тре ба слу жбе ног је зи ка и дру-
гих фор мал них кри те ри ју ма), као и то да са по ра стом уде ла уни вер зи тет ски 
обра зо ва них осо ба „опа да ге не рал ни зна чај на ци о нал ног об ли ка ко лек тив-
не иден ти фи ка ци је“.¹⁵ Ипак, ука зу је се на хи брид ни ка рак тер на ци о нал ног 
иден ти те та јер још увек оп ста ју и ком по нен те ко је се ти чу кул ту ро ло шких 
ка рак те ри сти ка, по ро дич ног по ре кла и тра ди ци је, па оту да про цес мо дер-
ни за ци је ни је у пот пу но сти ути цао на про ме ну ме ха ни за ма ко ји су у осно-
ви уоб ли ча ва ња иден ти те та пре ма на ци о нал ној при пад но сти. Са вре ме не 
тен ден ци је под ра зу ме ва ју нај ин тен зив ни ју при сут ност ци вил не ком по нен-
те. Њен ути цај је нај сла би ји у др жа ва ма са нај ни жим сте пе ном еко ном ског 
раз во ја, у они ма ко је има ју кра ћу де мо крат ску тра ди ци ју, у ко ји ма до ми ни-
ра пра во слав на ре ли гиј ска при пад ност, али и у они ма ко је има ју ре ла тив но 
ви сок сте пен ет нич ке хе те ро ге но сти (на ци о нал не ма њи не чи не из ме ђу 25% 
и 15% укуп ног ста нов ни штва).¹⁶ 

¹⁴ Зо ран Јан чић, ур., На ци о нал на при пад ност, књ. 1, По пис ста нов ни штва, до ма ћин-
ста ва и ста но ва 2011, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, стр. 15.

¹⁵ Мла ден Ла зић и Је ле на Пе шић, „Ути цај мо дер ни за ци ја на ком по ненте на ци о нал-
ног иден ти те та у са вре ме ним европ ским др жа ва ма“, Со ци о ло ги ја 2 (2015): 375.

¹⁶ Ibid., 366–368.
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Ови на ла зи по твр ђу ју ути цај обра зо ва ња на спе ци фич не об ли ке из ја-
шња ва ња о на ци о нал ној при пад но сти, али и то да је још увек зна ча јан ути цај 
со цио-кул ту ро ло шких ком по нен ти у по гле ду ди фе рен ци ра но сти ет нич ких 
за јед ни ца. Оту да је нео п ход но да се мул ти кул ту рал ност у срп ском дру штву 
из гра ђу је на ува жа ва њу ових раз ли чи то сти, а тек оја ча ва ње ци вил них ком-
по нен ти на ци о нал ног иден ти те та би ума њи ло њи хо ву ва жност. Ме ђу тим, 
по ред ши ре ња ви со ког обра зо ва ња, пре дик то ри у том сми слу је су и еко ном-
ски раз вој, раз ви је ност де мо крат ских ин сти ту ци ја и ста бил ност дру штва.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Ана ли за обра зов них ка рак те ри сти ка при пад ни ка на ци о нал них ма њи на 
по ка зу је да по сто ји ди фе рен ци ра ност у од но су на ста нов ни штво срп ске на-
ци о нал но сти. И у слу ча ју ли ца ко ја су без шко ле или не ма ју пот пу но основ-
но обра зо ва ње, као и у слу ча ју ви со ко о бра зо ва них из два ја ју се по је ди не ет-
нич ке гру пе, би ло у по зи тив ном, би ло у не га тив ном сми слу.

Ка да је реч о за сту пље но сти осо ба ко је се ни су шко ло ва ле или ни су 
за вр ши ле пот пу ну основ ну шко лу, иако то у знат но ве ћој ме ри је сте од ли ка 
ста нов ни штва ста ро сти 65 или ви ше го ди на, по сто је очи глед не не по вољ но-
сти и код ге не ра ци ја ко је при па да ју вре ме ну оба ве зног основ ног обра зо ва ња. 
Та ко ђе, ре ла тив но ни жи уде ли ли ца ко ја су сте кла ви ше или ви со ко обра зо-
ва ње код по је ди них на ци о нал но сти пред ста вља ју до дат ни иза зов као сег мент 
функ ци о ни са ња мул ти кул ту рал ног дру штва. 

Раз ли ке у ве ли чи ни ет нич ких за јед ни ца упу ћу ју на нео п ход ност ува-
жа ва ња ап со лут них по ка за те ља, што сли ку о спе ци фич но сти ма у по гле ду 
обра зо ва ња чи ни ком плет ни јом. Та ко, ни ски уде ли ли ца без шко ле или са 
не пот пу ним основ ним обра зо ва њем за бе ле же ни код ве ћих ет нич ких за јед-
ни ца не ума њу ју ва жност овог пи та ња јер је реч о ве ћем бро ју осо ба не го у 
по је ди ним слу ча је ви ма где су уде ли ре ла тив но ви со ки. Су прот но од то га, ви-
со ки уде ли фа кул тет ски обра зо ва них ли ца у ма њим ет нич ким за јед ни ца ма 
пра ће ни су ма лим бро јем ових осо ба. Кон цен тра ци ја ви со ко о бра зо ва них код 
при пад ни ка ових на ци о нал но сти де ли мич но би се мо гла об ја сни ти мо гу ћим 
до се ља ва њи ма, ко ја су мо гла да бу ду под стак ну та про фе си о нал ним, по слов-
ним или при ват ним раз ло зи ма, а не спе ци фич ним по год но сти ма у по гле ду 
сти ца ња тер ци јар ног обра зо ва ња.

Осо бе ност обра зов не струк ту ре на ци о нал них ма њи на у Ср би ји ни је 
у пот пу но сти по во љан оквир мул ти кул ту рал но сти. Не по вољ но сти се уоча-
ва ју и на стра ни за сту пље но сти ли ца са нај ни жим, али и оних са нај ви шим 
обра зов ним ни во и ма. Узро ци ди фе рен ци ра но сти у по гле ду обра зо ва ња и од-
сту па ња у од но су на при пад ни ке ве ћин ске ет нич ке за јед ни це мо гу да бу ду 



Специфичности у погледу образовања према националној припадности 289

спе ци фи ко ва ни њи хо вим со цио-кул ту ро ло шким осо бе но сти ма и со ци јал ним 
окол но сти ма. Не по вољ но сти обра зов не струк ту ре, ко је по сто је и по ред про-
кла мо ва ног пра ва на обра зо ва ње, ука зу ју на не јед на кост дру штве ног по ло жа ја 
и не јед на ке мо гућ но сти у раз во ју људ ских ре сур са. У слу ча ју ви со ко о бра зо-
ва них ли ца у ви ду тре ба има ти и исе ља ва ње из зе мље као је дан од фак то ра 
ни же за сту пље но сти, а раз ло зи се мо гу на ла зи ти у ши рем дру штве ном кон-
тек сту ко ји се од но си и на при пад ни ке ве ћин ске на ци о нал но сти.

Раз ли ке у обра зов ној струк ту ри и од сту па ње од про сеч не сли ке ста нов-
ни штва Ср би је не мо гу се сма тра ти по зи тив ним са ста но ви шта дру штве не 
ин те гра ци је на ци о нал них ма њи на ко је се од ли ку ју не по вољ ним обра зов ним 
ка рак те ри сти ка ма. Уоче не ди фе рен ци ра но сти и обра зов не спе ци фич но сти 
ет нич ких за јед ни ца ни су ре зул тат не рав но прав но сти и дис кри ми на ци је по 
на ци о нал ној осно ви, а о ути ца ју ет ни ци те та се мо же го во ри ти са ста но ви-
шта со цио-еко ном ског по ло жа ја по је ди них ет нич ких гру па и њи хо вих кул-
ту ро ло шких осо бе но сти. 

Обра зов не ка рак те рист ке ли ца ко ја се ни су од ре ди ла пре ма на ци о нал-
ној при пад но сти ука зу ју на мо гућ ути цај ви со ког обра зо ва ња. Као фак тор 
пре ва зи ла же ња ус по ста вља ња иден ти те та на осно ву ет нич ке при пад но сти, 
ути цај тер ци јар ног обра зо ва ња мо же би ти по ве зан са по зи тив ним ис ку ством 
у по гле ду еко ном ске и укуп не дру штве не ин те гра ци је, што би мо гло да осла-
би по тре бу за ис ти ца њем на ци о нал не при пад но сти. 
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ETHNICITYRELATED EDUCATIONAL CHARACTERISTICS 
AS AN ASPECT OF MULTICULTURALISM IN SERBIA

S u m m a r y
Th e focus of this analysis is the review of the educational characteristics of ethnic 

groups as an aspect of the Serbian society multiculturalism. Th e shares of persons without 
educational attainment or those with incomplete primary education as well as the shares 
of those highly educated have been analyzed. Th e comparision in relation to Serbian na-
tionality is the key stand point of the consideration.

Some ethnic groups are distinguished by unfavorable educational characteristics. 
Th e most striking disadvantage refers to Roma people due to the fact that almost half of 
the population aged 15–24 have not completed primary education or did not attend the 
Primary School at all. Also, the share of the highly educated was less than one percentage 
of all generations.

As for persons with this kind of educational characteristics, even the low percentage 
draws attention, bearing in mind negative implications related to social status as well as the 
opportunity for human resources development. Hence, even signifi cantly lower percentag-
es in generations covered by the compulsory primary education among the other ethnic 
minorities (Romanians, Vlachs, Hungarians, Bosniaks, Slovaks, ...), but also in Serbian 
population, are a sort of a challenge.

In terms of the tertiary education, including persons aged 25–34, 35–64 and 65 or 
over, the percentage among Hungarinas, Bosnians, Bunjevci and Slovaks is about two times 
lower in comparision with Serbs (26.5%; 19%; 12.8%, respectively). Th at is considered as a 
disadvantageous distinction, as well. Low percentage of highly educated persons is aff ected 
by many factors. In addition to the social conditions that could act as limiting, a certain 
infl uence can be attributed to the immigration factors. Taking into account results of the 
research which refer to the whole population of Serbia, the reasons for the emigration of 
the highly educated can be found in a wider social context (including socio-economic 
factors as well as uncertainty regading the future). Th at should be kept in mind when it 
comes to nationalities, as well. 

Th e highest percentage of the persons who have achived tertiary education is noticed 
among Russians (25–34 years old – 57.9%, 35–64 – 48.1% and aged 65 or over – 49.7%) 
and Slovenians (34.9%, 31.4% i 30.9%), as smaller ethnic groups. In all generations of 
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Montenegrins there are also relatively high shares of the persons characterized by high 
education level (30.5%; 21.7%, 20.9%). Th is indicates that this is a traditional characteristic 
of this ethnicity. Apart from being referred to as the socio-cultural characteristic, when it 
comes to the less represented nationalities, the widespread tertiary education can also be 
considered as the consequence of the immigration of a number of university-educated 
persons to Serbia, due to professional, business or some personal reasons.

Th e educational structure of national minorities in Serbia is not entirely favorable 
framework regarding the multiculturalism. Th us, the above-mentioned educational char-
acteristics and distinctions between the nationalities are not the result of inequality and 
discrimination on ethnic grounds, and the infl uence of ethnicity manifests through the 
socio-economic position and cultural peculiarities of ethnic groups.

Th e special segment of the analysis is related to the educational characteristics of 
persons who are not nationally identifi ed. A positive experience in terms of economic and 
overall social integration in the case of higher education can weaken the need of emphasizing 
a national identity, which results in overcoming the identifi cation on the basis of ethnicity.

Key words: education, ethnicity, social integration, Serbia
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