
СУЖБЕНИ ЈЕЗИЦИ ДРЖАВА СВЕТА

Овај списак представља водич кроз службене језике који се користе у државама
света.

ЗЕМЉА СЛУЖБЕНИ ЈЕЗИК ДРУГИ ЈЕЗИЦИ
Aвганистан даријски, паштунски узбекистански,

туркменски, пашајски,
нуристански, балоки,
памирски

Aзори португалски
Aлбанија албански
Aлжир арапски берберски и француски
Aнгвила енглески
Aнгола португалски
Aнтигва и Барбуда енглески
Aргентина шпански гуарански
Aруба холандски
Aустралија енглески разни абориџински језици
Aустрија немачки
Бангладеш бенгали енглески
Барбадос енглески
Бахами енглески
Бахреин арапски
Белгија холандски, француски

(зависно од дела државе)
фламански, у пограничним
областима немачки

Белизе енглески креолски
Белорусија белоруски, руски
Бенин француски
Бермудска Острва енглески
Боливија шпански ајмарски и кечуа
Босна и Херцеговина босански, српски,

хрватски
Боцвана енглески сечуански
Бразил португалски немачки, померански,

талијански, тупи,
гуарански

Британска Девичанска
острва

енглески

Брунеји, Султанат енглески, малајски
Бугарска бугарски
Буркина Фасо: француски фула, јула, море
Бурма: бурмански
Бурунди, Република француски свахили, рунди
Вануату енглески, француски,



бислама
Венецуела шпански
Вијетнам вијетнамски енглески, француски
Габон француски
Гамбија енглески
Гана енглески више регионалних језика
Гвадалупа француски
Гвајана енглески
Гватемала шпански мајански
Гибралтар енглески
Гренада енглески
Гренланд дански ескимски
Грчка грчки
Гуам енглески
Данска дански ферјарски, немачки,

калалисут
Доминика енглески
Доминиканска Република шпански
Египат арапски коптски
Еквадор шпански
Ел Салвадор шпански
Еритреја арапски енглески и још најмање

9 регионалних језика
Естонија естонски
Етиопија амхарски енглески
Заир француски свахили, килуба, лингала
Замбија енглески бемба
Зеленортска Острва португалски зеленортски креолски
Зимбабве енглески схона, ндбеле
Израел хебрејски арапски
Индија 16 најраспрострањенијих

језика: енглески, хинди,
панџаби, урду, бенгалски,
гуџарати, кашмирски,
тамилски, синдски и
непалски

Индонезија индонезијски више регионалних језика
Ирак арапски курдски, асирски,

туркменистански
Иран персијски више националних и

регионалних језика
Ирска ирски, енглески
Исланд исландски
Италија италијански више регионалних језика
Јамајка енглески



Jaпан јапански
Јемен арапски
Јерменија јерменски
Јордан арапски
Јужноафричка Република африканс, енглески коса, зулу
Казахстан казашки руски
Кајманска Острва енглески
Камерун француски, енглески фанг, фула
Канада енглески, француски чипевијански, кри, догриб,

гвич’ин, инуинактун,
инуктитут, инувиалуктун,
слејви

Катар арапски
Кенија енглески, свахили
Кина (Н.Р.) мандарински, кантонски разни регионални језици
Кипар грчки турски, јерменски
Кирибати енглески
Колумбија шпански
Конго француски
Кореја (Северна и Јужна) корејски
Костарика (Република и
Демократска Република)

француски

Куба шпански
Кувајт арапски
Лесото сесото, енглески
Летонија летонски
Либан арапски француски
Либерија енглески
Либија арапски
Литванија литвански
Лихтенштајн немачки
Луксембург француски, немачки и

луксембуршки
Maдагаскар малагашки француски
Maдеира португалски
Мађарска мађарски
Макао португалски мандарински
Македонија македонски грчки
Maлави енглески
Maлезија малајски, енглески
Мали, Република француски бамбарски, фула
Maлта малтешки енглески
Mароко арапски француски, берберски
Maуританија, Исламска
Република

арапски, француски



Maурицијус енглески француски, креолски
Meксико шпански неколико индијанских

дијалеката, нпр. мајански
Mјанмар бурмански
Moзамбик португалски
Монако, Кнежевина француски

Moнсерат енглески
Намибија енглески
Немачка немачки
Непал непалски
Нигер француски хауса
Нигерија енглески хауса, јоруба, ибо
Никарагва шпански
Нова Каледонија француски
Нови Зеланд енглески маорски
Норвешка Норвешки
Обала Слоноваче француски
Оман арапски
Пакистан урду, енглески паштунски, балучи, синди
Панама шпански
Папуа Нова Гвинеја енглески, пиџин, моту
Парагвај шпански
Перу шпански
Пољска пољски
Порторико енглески, шпански
Португалија португалски
Реунион француски
Румунија румунски
Руска Федерација руски
Самоа енглески
Сан Марино, Република италијански санмарински дијалекат
Саудијска Арабија арапски
Свазиленд енглески
Света Луција патоа, енглески
Свети Винсент и
Гренадини

енглески

Сејшели енглески, француски креолски
Сенегал француски
Сент Китс и Невис енглески
Сијера Леоне енглески
Сингапур енглески
Сирија арапски
Сјединјене Америчке енглески



Државе
Словачка словачки
Словенија словеначки
Соломонова Острва енглески, пиџински
Сомалија сомалијски
Србија српски
Судан арапски
Суринам холандски
Tајван мандарински, кантонски
Tајланд таи
Taнзанија енглески, свахили
Tахити француски
Tеркс и Кејкас Острва енглески
Tого француски евеа, кабјеа
Toнга тонгански, енглески
Tринидад и Toбаго енглески
Tувалу тувалуански, енглески
Tунис арапски
Tурска турски
Уганда енглески свахили
Ујединјени Арапски
Емирати-;

арапски

Украјина украјински руски
Уругвај шпански
Фарска Острва дански, фарски
Филипини филипински, енглески шпански
Финска фински, шведски
Фиџи енглески фиџијски, хиндустански
Француска француски бретонски, корзикански,

тахићански
Хаити француски, креолски
Холандија холандски
Хонг Конг енглески, мандарински кантонски
Хондурас шпански гарифун, енглески,

мискито
Хрватска хрватски
Централноафричка
Република

француски санго

Црна Гора српски, црногорски
Чад француски арапски
Чешка Република чешки, словачки
Чиле шпански
Швајцарска немачки, француски,

италијански, (зависно од
кантона)



Шведска шведски
Шпанија шпански каталонски, галицијски,

баскијски
Шри Ланка синхалешки, тамилски

И поред нашег труда да будемо што тачнији, молимо вас да имате у виду да овај
списак служи само као водич и УССПС не сноси никакву одговорност за било
какве грешке и/или последице вашег коришћења ових информација.

БРОШУРА


