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ЋИРИЛИЦАУУСТАВУ
СРБИЈЕ:ПРЕГЛЕД

ЗНАЧАЈНИЈЕИЗВОРНЕ
ГРАЂЕ(1974–2014)

Са же так: Упркосувођењућирилицекаослужбенезасрпскијезик
њена употреба показује тенденцију даљег пада. Преглед реле
вантнеправнеиправописнеграђепоказуједајепитањеположаја
ћирилице једна од манифестација идеолошке борбе двеју група
ција,еврорегионалистичкечијејеупориштејезичкаполитикаиз
1972.године,уставиз1974.годинеиМишљењеВенецијанскеко
мисијесанационалноцентралистичкомчијејеупориштеупоред
ноправодржавачланицаЕвропскеУније.Токиодносснагаутој
борбипреламају се уодлукамаУставног судакоји се, упитању
ћирилице,наметнуокаоврховниправописниауторитет.

Кључ не ре чи:устав,правопис,уставнисуд,законослужбеном
језикуиписму

Чланом10.УставаРепубликеСрбије(2006.године)заслу
жбенисуодређенисрпскијезикићириличкописмо1;регули
санаје,такође,службенаупотребадругихјезикаиписама.
Премдасусрпскијезикићириличкописмоипретогадефи
нисани правописно стандардним,њихова употреба опада.
Тојеивишеуочљивоуслучајуписма.Сврхаовоградаједа,

1 РадјенастаооквирупројектаЗаводазапроучавањекултурногразвит
каподназивомПрегледположајасрпскећирилицеукултурии јавној
комуникацији.

СИНИШАСТЕФАНОВИЋ
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ослонцемнаизворнуграђуихронолошкимредом,прикаже
правнииправописниоквиртогпроцеса.

Графикон1:Кретањепроцентаћириличкихиздањакњигаи
периодикеуСрбији(безАПКосовоиМетохија)упериоду

1998–2012сапоказатељемучешћаСрбауукупнојпопулацији2

Основазаанализуразличитиходређењаположајаћирилич
когписмауРепублициСрбији јепрегледуставне грађе у
периодуод1989.до2006.године:издвојенисучлановикоји
се у важећим и предложеним уставима односе на језик и
писмо.Уосенченимпољимаприказујемопроменекоје је,
процесомнестанкаСФРЈугославијеираспадасрпскохрват
ског језика, о положају националне редакције ћириличког
писмадефинисаоОдборзастандардизацијусрпскогјезика.3

2 Графиконисуизведенинаосновуистраживањакојејезапотребепро
јектаЗаводазапроучавањекултурногразвиткаспровелагђаБојанаВу
котић изМатичног одељењаНародне библиотекеСрбије.У обзир су
узетекњигеипериодикаштокавскогјезикапремаместуиздања(уни
верзитетски центри). Статистику националног удела у становништву
уредилајепремаподацимаРЗСгђаМајаМаринковић.Изворнетабеле,
изведениграфикони(ауторјегђаМаријанаУзуновски)идругаизворна
грађаслободносудоступнинаадресиhttp://zaprokul.org.rs/pregledpolo
zajasrpskeciriliceukulturiijavnojkomunikacijiprelazniizvestajprve
fazeistrazivanjapublikacija/.

3 „Одборзастандардизацијусрпског језикаоснован је12.12.1997.го
дине уСрпској академији наука и уметности у Београду. То је зајед
ничкостандардолошкотелотријуакадемијанауканаговорномпросто
ру српског језика –Српске академије наукаи уметности,Црногорске
академије наука и умјетности и Академије наука и умјетности Репу
бликеСрпске, осамфилолошких/филозофскихфакултета с катедрама
засрпскијезик(Београд,БањаЛука,КосовскаМитровица,Крагујевац,
Никшић,Ниш,НовиСадиИсточно[ранијеСрпско]Сарајево),тејош
триупориштасрпскогајезика(Матицасрпска,Институтзасрпскијезик
САНУиСрпскакњижевназадруга).Брборић,Б.,Вуксановић,Ј.иГа
чевић,Р.(2006)Српскијезикунормативномогледалу.50одлукаОдбора
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Особитапажњаусмеренајена2007.годину,тачније,наМи
шљењеВенецијанскекомисијеочлану10УставаСрбијете
уздизање израза „латиничко писмо српског језика”.4 При
казане су, такође у основним цртама, релевантне одлуке
УставногсудаСрбиједоношенепоусвајањуважећегУстава.

Положајћирилицеууставима,
нацртимаиправопису

УпотребаћирилиценаглојеопадалаодоснивањаФНРЈ.По
кушајгрупекњижевникада„Предлогомзаразмишљање”из
априла1967.године5ћириличкописмонепосредновежуза
српскијезикинационалнаправаСрбауСФРЈпресекаоје
ЦКСКСрбијепрогласившииницијативушовинистичком.6
Одранијесумњиво,одтогајевременаинсистирањенаћири
личкомписмуприхватано,ублажемизразу,националистич
ким.7ПартијскодржавниврхСРСрбијесеукризиод1967.
до1972. године,када јехрватскастранаинституционално
иступилаизјезичкогспоразума8,определиозасрпскохрват
ски језик и равноправну употребу обају писама, али није
показаовољудајеоствари.9Утомпериодуразазнајесепет

застандардизацијусрпскогајезика,Београд:Београдскакњига,стр.9.
Доступно на: http://zaprokul.org.rs/wpcontent/uploads/2015/02/1997_od
bor_osnivacka_akta.pdf

4 Bugarski,R.(2009)JezičkapolitikaijezičkastvarnostuSrbijiposle1990.
godine,u:Evropaujeziku,Beograd:Čigojaštampa,стр.129146.

5 Аноним, (20. април 1967), Шта садржи „Предлог за размишљање”,
Борба, стр. 15. Доступно на: http://zaprokul.org.rs/wpcontent/uplo
ads/2015/02/1967_04_predlog_za_razmisljanje.pdf

6 Танјуг, (22.март1967)Шовинизамна једној странихранииодржава
шовинизамнадругој,Борба,стр.1,4.доступнона:http://zaprokul.org.rs/
wpcontent/uploads/2015/02/1967_03_22_borba_ck_2.pdf

7 „SavezkomunistaSrbijejesvojevremenoosudiotzv.Predlogzarazmišlja
nje kaomanifestaciju nacionalističkepolitike, kaopokušaj da se u oblasti
lingvistikeproturenacionalističkivelikosrpskiinteresi.Tajpredlognijebio
lingvistički,većprevashodno,političkiakt.Nemanikakvograzlogadadeza
vuišemoovakvuocenuPredlogazarazmišljanje.Iranijeidanastojeplatfor
masuprotnaplatformiSavezakomunistaSrbije.Zatobisvakipokušajreafir
macijestanovištaizraženihutompredloguSavezkomunistaSrbijevideokao
dejstvosnacionalističkihpozicijaikaoaktsračunatnapodrivanjedoslednei
jasnepolitičkeorijentacijeSavezakomunistaurazvojuiostvarivanjupoliti
kepunenacionalneravnopravnostisvihnarodainarodnostiunašojzemlji.”
Наводиз„Вечерњихновости”од25.фебруара1971.према:Vukomano
vić,S.(1987)Jezik,društvo,nacija,Beograd:Jugoslovenskarevija,стр.94.

8 Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, (17. travanj
1967. godine) http://hjp.noviliber.hr/?show=povijest&chapter=29deklara
cija;IzjavaMaticehrvatskeod16.travnja1971.godine,http://hr.wikisource.
org/wiki/Izjava_Matice_hrvatske__Novosadski_dogovor_odbačen

9 „Досадашњепотискивањећирилице,акосеотомеможеговорити,не
требадабудезамењеноњенимпроглашавањемзазваничнописмоуСо
цијалистичкојРепублициСрбијиипотискивањемлатинице.Обаписма
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токова мишљења о положају ћирилице: скерлићранкови
ћевски(екавицалатиницом),природноматематички(лати
ница),национални(ћирилица),институционални(ћирилица
илатиница,правнорегулисаногположајаиодноса)идржав
нопартијски(ћирилицаилатиница,безправнерегулативе,
индивидуалниизбор).10

Графикон2:Кретањепроцентаћириличкихиздањакњигаи
периодикеуСрбији(безАПКосовоиМетохијаиАПВојводина)

упериоду1900.2012.сапоказатељемучешћаСрбау
укупнојпопулацији

УставомСРСрбије(„УжеСрбије”)из1974.годинеслужбе
наупотребасрпскохрватскогјезикаједвадаједефинисана,
аписманитолико.Уставупрвомчл.146одређено је:„У
СоцијалистичкојРепублициСрбијиравноправнисујезици
народаинародностиињиховаписма.”Осталиставовитог,
претходногидвапотоњачланаунутародељка7.Оствари
вањеравноправностинародаинародностинеодређујуко
ји је језикуСРСрбијислужбен.Одредницуналазимотек
уодељкуУставностизаконитост,гдејеучл.233.пред
виђено:„Закониидругипрописииопштиактирепублич
кихоргана...објављујусенасрпскохрватскомјезику...”;у
првомставучл.234.:„Закониидругипрописииопштиакти
републичких органа објављују се у Службеном Гласнику

суравноправна.(...)Демократскојеправосвакогпојединцадасеслужи
писмомкојимжели.(...)Штосе,пак,тичешкола,произвођачаписаћих
машинаиорганизацијаиинституцијакојекомуницирајусљудима–њи
хова једруштвенаиполитичкаобавезадаосигурајууставнаначелао
равноправностијезикаиписма.”(Л.Перовић,секретарЦКСКСрбије)
Кордић,З.,(19.новембар1971)Двеазбукедвојаотворенаврата,Свет,
бр. 787, Београд, стр. 4.Доступнона: http://zaprokul.org.rs/wpcontent/
uploads/2015/09/1971_anketa_o_cirilici_svet_beograd.pdf

10Образложењеовеподелепонудилисмоу:Стефановић,С.(2016)Ојав
ној употреби језика и писма,Векови, 2/2015., Андрићград: Андрићев
институт,стр.109138.
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СоцијалистичкерепубликеСрбије”;упрвомставучл.240.:
„Државниорганииорганизацијекојевршејавнаовлашће
ња воде поступак на српскохрватском језику.”11 Насупрот
томе, Устав САПВојводине језик и писма одређује у на
челимаустава,чланом5.:„УСоцијалистичкојАутономној
ПокрајиниВојводиниравноправнисусрпскохрватскиодно
снохрватскосрпски,мађарски,словачки,румунскиирусин
скијезикиписма.”Покрајинијетоком1972.иутомпитању
већбиладатазаконодавнанадлежност.12Графиконпоказује
дасепроменаснажноодразиланаупотребућирилице:удео
књигаштампанихтимписмомопадаса66.67%у1972.на
31.91%у1973.години.

Графикон2:Кретањепроцентаћириличкихиздањакњигаи
периодикеуВојводини(каоосновнипоказатељузетје,будући
националнимкултурнимцентром,НовиСад)упериодуод

1900.до2012.годинесапоказатељемучешћаСрбау
укупнојпопулацији

11Детаљанпрегледуставногположајасрпскохрватскогјезика(након1974.
годинекористи сеи термин„стандарднановоштокавштина”којим је,
збогхрватскогодбијањаНовосадскогспоразума,требалодабудуизбег
нутисукобиоконазивајезика)уСФРЈиСРСрбијивидети:Брборић,Б.
(2000)Српскохрватскијезикусвјетлууставноправнихисоциолингви
стичкиходређења,у:Ојезичкомрасколу,Београд:Центарзапримењену
лингвистику,стр.241291.

12„СкупштинаВојводинећеускоро,какосеочекује,донетипокрајински
закононачинуобезбеђивањаравноправнеупотребејезикаиписамана
родаинародностиудржавниморганимаиорганизацијама које врше
јавна овлашћења уПокрајини.После преузимања законодавне делат
ности, ово ће, како се сматра, бити једаноднајзначајнијихпокрајин
ских закона. (...)Осимтога,предложено једанајвишепредставничко
телоПокрајинедонесеиполитичкиакткојимбисепосебноуказалона
обавезеорганизацијаудруженограда,меснихиинтереснихзаједницаи
другихдруштвенихинституцијауспровођењузаконаусвојимсреди
нама.” Аноним, (13. новембар 1972), Равноправна употреба језика и
писама,Политика,стр.5.
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ГОДИНА ПРЕДЛАГАЧ СЛУЖБЕНИ ЈЕЗИК И ПИСМО

1989. Амандман бр. XXVI
Уставне комисије 
Скупштине СР Србије од 7. 
јануара 1989. године

У Социјалистичкој Републици Србији у 
службеној и јавној употреби је 
српскохрватски језик и његова писма –
ћирилица и латиница.
У Социјалистичкој Републици Србији, на 
подручјима на којима живе поједине 
народности, у равноправној службеној и 
јавној употреби су српскохрватски језик и 
језици тих народности и њихова писма, у 
складу са Уставом и законом.
У раду државних органа и организација која 
врше јавна овлашћења, у Социјалистичкој 
Републици Србији и у другим случајевима 
утврђеним републичким законом, у службеној 
и јавној употреби је ћириличко писмо.“

1990. Устав Србије из 1990. Члан 8.
У Републици Србији у службеној је употреби 
српскохрватски језик и ћириличко писмо, а 
латиничко писмо је у службеној употреби на 
начин утврђен законом.
На подручјима Републике Србије где живе 
народности у службеној употреби су 
истовремено и њихови језици и писма, на 
начин утврђен законом.

1993. Правопис МС ... поглавље о писму у овом приручнику не 
ограничава се на нормативне обрасце, него 
излаже оно што треба да уђе у општа знања ...

Та знања спадају у образовни минимум за ... 
који признају двоазбучност као реалност свог 
културног света, истовремено словенског и 
европског  без обзира на то дају ли у личној 
употреби предност ћирилици или латиници.

У нашем језику као двоазбучном ... 
1999.
децембар

Одбор за стандардизацију 
српског језика, „Картотека 
језичких недоумица“

„Наша културна историја изабрала је била 
само ћирилицу. (...) Одбор је ипак одређен у 
једноме: примарно писмо језичке културе на 
српском говорном простору, осим ако ко 
моћан не одабере какав други курс, мора 
остати ћирилица ...“

2000. крај 
године

Скупштина АП Војводине 
(предлог за измену Закона о 
службеном језику и писму)

"У Републици Србији у службеној је употреби 
ћириличко писмо, а латиничко писмо на начин 
утврђен овим законом" допуњено са "а у 

Аутономној Покрајини Војводини у 
равноправној службеној употреби су 
ћириличко и латиничко писмо"

2001. Београдски центар за људска 
права (Грађански савез 
Србије)

У Републици Србији у службеној употреби су 
српски језик и ћириличко и латиничко писмо.
Службена употреба језика и писама других 
народа, на подручју Републике Србије где 
чине већину, гарантује се Уставом, на начин 
ближе утврђен законом.

2001. мај Одбор за стандардизацију „... премда важећи Закон о службеној 
употреби језика и писама  допуштајући и 
секундарно писмо наше културе у неким 
елементима службене употребе језика и 
писама (нпр. у саобраћајним знацима) 
свакоме јасно ставља до знања да је (и када је 
све) у службеној употреби искључиво 
ћирилица, примарно писмо културе српскога
језика.“

2002. Forum Iuris, Нови Сад чл. 7. Језик и писмо
(1) У Србији је у службеној употреби српски 
језик и екавског и ијекавског изговора и 
ћириличко или латиничко писмо.
(2) Свим грађанима и грађанкама Србије 
гарантује се право да слободно употребљавају 
свој језик и писмо, у приватној и јавној 
комуникацији, усмено и писмено.

2002.
новембар

Декларација Савезне 
скупштине Србије и Црне 
Горе о заштити ћирилице

„Скупштина Савезне Републике Југославије 
овим позива државне органе, органе локалне 
самоуправе, предузећа која врше јавна 
овлашћења, просветне, културне и медијске 
установе да у складу са законским прописима 
користе ћирилицу. (...) На исти начин се мора 
строго придржавати законских прописа када 
они предвиђају употребу неког другог писма 
уместо ћириличког.“

2003. мај Демократска странка Члан (Језик и писмо)
(1.) У републици Србији у службеној употреби 
је српски језик и ћирилично писмо.
(2.) Начин употребе латиничног писма, као и 
писма и језика националних мањина регулишу 
се законом.

2003.
јули

Демократска странка Србије Чл. 10 Језик и писмо
У Републици Србији у службеној употреби је 
српски језик и ћириличко писмо.
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Табела1.Прегледважећихипредложенихуставнихнормите
правописнедефиницијеОдборазастандардизацију.

НаконОктобарскогпреврата2000.годинеобјављенојене
коликопартијскихистручнихпредлогановогустава.Пола
зећиодзборникакојегјеуредиоЗоранЛутовац13изабрани
су, прегледностиради, таданајутицајнијипредлагачи.Из
остављена је странкаГ17Плус, јернема јаснуодредницу
о писму теСрпска радикална странка која је учествовала
у изради и консензусу којим је нови Устав досегнут, али
није поднела формалан предлог14. Каснији предлози при
купљенисупретраживањеминтернетанаосновуназнакау
штампанојграђи.

Владајућа Демократска странака Србије и у скупштини
најбројнија Српска радикална странка су за српски језик
предвиђалесамоћириличкописмо, јасноиходвојившиод
мањинскихјезикаиписама.ПриступДемократскестранке

13Лутовац, З., прир. (2004) Предлози за нови устав Србије, Београд:
FriedrichEbertStiftung.НисмоуспелидадођемододокументаОсновна
начелазановиУставРепубликеСрбијекојег је2001.годинеобјавила
ДемократскастранкаСрбије.

14Komšić,J.(2008)Decentralizacijairegionalizacijauprogramimarelevant
nih političkih partija Srbije, u:Decentralizacija u kontekstu novog ustava
SrbijeiEUintegracija,NoviSad:Centarzaregionalizam,str.28.

Националне мањине имају право на службену 
употребу свог језика и писма, у складу с 
органским законом.

2003,
октобар

Уставна комисија Народне 
скупштине Србије

Члан 15. (Језик и писмо)
У Републици Србији у службеној употреби је 
српски језик и ћириличко писмо.
Зајамчена је службена употреба језика и писма 
националних мањина на начин утврђен 
законом.
(Поткомисија за основна питања и 
координацију)

Алтернативни предлог: 
У Републици Србији службени језик је српски 
језик и ћирилично писмо. 
На подручјима Републике Србије где 
припадници националних мањина чине 
значајан део популације, њихов језик и писмо 
је у равноправној службеној употреби. 
Начин службене употребе латиничног писма 
као и писма и језика националних мањина 
регулишу се законом.
(Антон Бијачи)

2004. јун Влада Републике Србије Језик и писмо
Члан 10.
У Републици Србији у службеној употреби су 
српски језик и ћирилично писмо.
Националне мањине имају право на службену 
употребу свог језика и писма, у складу са 
органским законом

2005.
јануар

Демократска странка члан 18 (Језик и писмо)
Српски језик, ћириличног и латиничног 
писма, у службеној је употреби, у складу с 
Уставом и законом.

2006 УСТАВ 2006 Чл. 10. 
У Републици Србији у службеној употреби су 
српски језик и ћириличко писмо. Службена 
употреба других језика и писама утврђује се 
законом, на основу Устава.
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Србијеитадашњевладеовомпитањупринципијелноодго
варарешењупримењеномуХрватској,гдесуслужбеније
зик и писмо регулисани уставом, правамањина уставним
законом, а правана службену употребумањинских језика
и писама законом.15 Тај приступ налазимо у предлогу из
ложеномуНацртуУставне комисијеСкупштинеСрбијеи
предлогурепубличкевладеизследећегодине.

Посебно је интересантан нови нацрт устава Демократске
странкеизјануара2005.године(„Тадићевустав”).Чланко
јисеодносинајезикиписмоодређуједваписма,ћирилич
коилатиничко,засрпскијезик.ОдредбаупредлогуДемо
кратскестранкедефинисаномзаживотаЗоранаЂинђића16,
председникатестранкеипремијераСрбијенастрадалогу
атентату12.марта2003.године,засрпскијезикначелнове
зујесамоћириличкописмо,докзалатиничкописмо(нека
жесекоје)предвиђапосебнузаконскурегулативу.Двастава
„Милошевићевог”уставаиз1990.годинетусуспојенаује
дан:начин„употребелатиничкогписма,каоиписмаијези
канационалнихмањина”регулишесезаконом.

Нисмомогли да дођемо до податка ко је, осим саветника
Зорана Ђинђића за политичка питања и координатора за
уставнапитањаод2001.до2003.годинеЗоранаЛутовца17,
учествоваоурадуна„Ђинђићевомнацрту”.Ауториисарад
ницинаизради„Тадићевогустава”наведенисуууводуутај
документ.18Списакауторапоказуједајеприњеговојизради

15Ustavni zakon o pravima nacionalnihmanjina, pročišćeni tekst, (Narodne
Novine155/02,47/10,80/10,93/11),приступљено:01.септембар2015.,
http://www.zakon.hr/z/295/Ustavnizakonopravimanacionalnihmanjina;
ZakonouporebijezikaipismanacionalnihmanjinauRepubliciHrvatskoj
(“Narodnenovine”broj51/00.i56/00.ispr.),приступљено:01.септембар
2015.,http://www.propisi.hr/print.php?id=5271

16DSnudipredlogUstavasaasimetričnomdecentralizacijom,(2.mart.2003)
B92,Beograd,Приступљено:20.фебруар2014.,http://www.b92.net/info/
vesti/index.php?yyyy=2003&mm=03&dd=02&nav_category=11&nav_id
=102448

17„Lutovac je ...namestu savetnikazapolitičkapitanjapokojnogpremijera
ZoranaĐinđićaradioodĐinđićevogstupanjanačelovladedonjegovogubi
stva.Bioje...stručnikonsultantKomisijezapisanjeUstavnepoveljeSCG.
TufunkcijuobavljaojeiuKomisijizadonošenjenovogUstava2003.godi
ne.UKoordinacionomteluzaKosmetradiojeod2001.do2003.Naredne
godineprešaojenamestokoordinatorazaUstavutimupredsednikaSrbije.
Uistovremebiojeinjegovspecijalnisavetnik,aukabinetuBorisaTadića
vršiojeidužnostpredsednikaSavetazaodnosesagrađanskimdruštvom.G.
S., (11. август2007)ZoranLutovac (Crnogorac sevraćakući),Глас јав
ности,приступљено:24.јул2014.http://www.glasjavnosti.rs/clanak/glas
javnosti11082007/zoranlutovaccrnogoracsevracakuci

18„NapozivpredsednikaRepublikeSrbijeBorisaTadića,ovajmodelUstava
Srbijeizradilajegrupastručnjakausastavu:prof.drMomiloGrubač,prof.dr
VojinDimitrijević,prof.drMarijanaPajvančić,prof.drDragoljubPopović,
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постојао веома снажан утицај Грађанског савеза Србије.19
Суштина уставног концепта коју заступа та идеолошко
политичкагрупацијајеграђанскаимултикултуралнадржа
ва,првенственанадлежнострегионаудводомномсистему
каорадикаланраскидсацентрализованомдржавомтесадр
жајнодругачијиположајнационалнихмањина.20Окретање
Демократске странке ка идеологији „грађанске левице”
(ГрађанскисавезСрбијесеаприла2007.ујединиосаЛибе
ралнодемократском партијом) по смрти Зорана Ђинђића
приближио је основама језичке политике из 1974. године.
БудућидајеСкупштинаАПВојводине2001.и2008.21годи
не,уоквирунацртапокрајинскогстатутапредлаганихре
публичкојскупштини,истаклапретензијунанадлежности
захтевзаслужбеномупотребомћирилицеилатиницеусрп
скомјезику,можесаизвесношћудасетврдидајетомставу

drOliverNikolić,mrSvetislavaBulajić,mrVladimirĐerić,mrRužicaŽa
revac,mrZoranLutovacimrSvetozarČiplić.Dragocenupomoćprilikom
sastavljanjaovogtekstapružilisuprof.drLidijaBastaFleiner,prof.drDejan
Popović,prof.drDragorHiberiprof.drNenadDimitrijević.“Demokratska
stranka,(2005)PredlogUstavaSrbije,Beograd:Demokratskastranka,str.1.

19ПрофесореЛидијуБастуФлајнериДрагољубаПоповића,узосталеиз
Београдскогцентразаљудскаправаналазимокаоауторе“Уставнепрет
поставкезадемократскуСрбију”из1997.године.Стејеосновеграђен
предлогуставакојегајетаневладинаорганизацијапонудила2001.го
дине.Потписницитогпројектакојисуучествовалиуизради„Тадићевог
устава”супрофесориЛидијаБастаФлајнер,ДрагољубПоповић,Мари
јанаПајванчићимагистарВладимирЂерић;проф.ВојинДимитријевић
јенаведенкаоиздавач.Узњихјена„Тадићевомуставу”радиоипроф.
НенадДимитријевић,чланновосадскераднегрупеForumIuris,укојој
јеучешћаузелаиМаријанаПајванчић.

20„2.1.Легитимацијскитемељи–ТекстпреамбулезановиуставСрбије
залажесезаграђанскисуверенитетуусловимамултикултурнеимул
тиетничке заједнице. Демократска реконституција Србије могуђа је
самокаодемократскаинтеграцијамултикултурнеимултиетничкеСр
бије.Стогасуслободарскадржавнатрадицијасрпскоганародаиравно
правностсвихнародауСрбијиподједнакоодлучујућизалегитимитет
истабилностСрбије.Предлогсезалажезаконачанраскидсаначелом
етнонационалне државе већинскенације у којој „мањине уживају сва
права”,иодређујеСрбијукао„мултикултурнудемократскудржавусвих
грађанаи свихнарода којиуњојживе”.Сдруге стране,Предлог са
држиипосебнаправаприпадниканационалнихмањинаусклађенаса
важећиммеђународнимстандардима.Тимесенијеодступилоодлеги
тимацијскогначеладаудржавотворномсмислунепостојеетничкаве
ћина,каоконститутивнинарод,имањине,већсемултикултуралности
равноправностсвихнародаобезбеђујууправотакоштосемањинским
групама додељују посебна права. То уједно значи да националне ма
њинеуживајунепосреднууставнузаштитуидасамоУставможебити
основ заограничавањењиховихправа.”Београдскицентар заљудска
права,ПредлогзановиУставСрбије,у:З.Лутовац,нав.дело,стр.13.

21СкупштинаАПВојводине, (6. септембар 2008),НацртСтатутаАуто
номнеПокрајинеВојводине,НовиСад.приступљено:12.август2015.
http://www.zentasenta.co.rs/doc/2008%20TervezetStatutumVajdasagsr.
pdf
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нагињаоивеомаутицајанПокрајинскиодборДемократске
странке.

ТокомпроцесаукојемјеМитровданскиустав(2006)конач
ноуобличениприхваћенДемократскастранканијебилау
позицијидаинсистиранадвојностиписмазасрпскијезик:
уосталом,нидржаванијебиладефинисанакаограђанска,
већкаонационална.КористећисеодустајањемДССодмо
делауређењамањинскихправапримењеногуХрватскојус
пелаједапоткопачланкојисеодносинаслужбенијезики
писмо.Упрвомставучл.10.налазимовишепутапоновље
нуформулацијуДемократскестранкеСрбије:УРепублици
Србији у службеној употребису српски језикићириличко
писмо.Другистав,Службенаупотребадругихјезикаипи
сама утврђује се законом, на основуУстава, настао је из
другогстава„Ђинђићевогпредлога”.Проблемјеизостанак
одреднице „њихових”испредречи„писама”.Демократска
странка јепод„утврђујесезаконом”подразумевалаЗакон
о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС”,
бр.45/91,53/93,67/93,48/94,101/2005–др.закони30/2010)
којег јетек2010.вербалноприлагодилановомуставу,али
изчијег је тумачења, заразликуод2002. године,потпуно
искључила правописни став Одбора за стандардизацију
српскогјезика.

ДССје,премасвемусудећи,предвиђалаусвајањеновогза
конаослужбеномјезикуиписму.Утомконтекстузапажа
модајеПреднацртЗаконаонационалномслужбеномјезику
ињеговомматичномписму (15.новембар2004. године)22,
којегјеподржаваоОдборзастандардизацију,већбиопози
тивнопримљенуМинистарствукултуреиинформисања.23
Прематомпредлогузаширокосхваћенуслужбенуупотребу

22ПреднацртЗаконаонационалномслужбеномјезикуињеговомматич
номписму(15.новембар2004.године),12.Раднаверзијабилаједовр
шенановембра2004.годинеипредатаМинистарствукултуре(министар
ДраганКојадиновић,СПО).Јануара2007.годинебиојеуразматрању.
Нестао у процедури.Документ је доступан на адреси: https://docs.go
ogle.com/file/d/0B0uzvUzBMBdEUjJRY3VkMnZTVTg/edit

23„ДрВељкоБрборићподсетио јеприсутнедасепрошлегодине(2005.
прим.аут)МинистарствокултурепохвалноизразилооНацртузакона
ослужбеномјезикуиписмуидасеусвајањемновогУставаОдборза
стандардизацијујошједномобратинадлежнимаизатражињеговохит
ноусвајање. (...)ДрМилошЛуковић (...)Послеизборасигурноћесе
усвојити,бареммиочекујемо,Законослужбеномјезикуиписму,аса
предложенимНацртомвећјеупознатозаконодавство.Уизрадинацрта
овогЗаконаучествоваојеипокојниБраниславБрборић.ЗадатакОдбора
једаинсистиранањеговомштоскоријемусвајању.”Одборзастандар
дизацију српског језика, (2007), Белешка са седнице комисије број 8,
одржане 5. децембра 2006. године,Списи одбора за стандардизацију
српскогјезика,књ.10.,Београд:ИнститутзасрпскијезикСАНУБео
градскакњига,стр.102.
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српског језикабило јепредвиђеносамоћириличкописмо.
Латиничко писмо у службеној употреби је алфабет енгле
скогјезикакаоприхваћенимеђународнистандардсаобраћа
јаисаобраћања(linguafranca),другијезициињиховаписма
(„кадајеумесно”)тејезицииписманационалнихмањина.

Закон 2010 Преднацрт Закона нов. 2004

Члан 1.

У Републици Србији у службеној је 
употреби српски језик.

У Републици Србији у службеној је 
употреби ћириличко писмо, а латинично 
писмо на начин утврђен овим законом.

На подручјима Републике Србије на 
којима живе припадници националних 
мањина у службеној употреби су, 
истовремено са српским језиком и језици и 
писма националних мањина, на начин 
утврђен овим законом.

Члан 2.

Службеном употребом језика и писама, у 
смислу овог закона, сматра се употреба 
језика и писама у раду: државних органа, 
органа аутономних покрајина, градова и 
општина (у даљем тексту: органи), 
установа, предузећа и других организација 
кад врше јавна овлашћења (у даљем 
тексту: организације које врше јавна 
овлашћења).

Службеном употребом језика и писама, у 
смислу овог закона, сматра се и употреба 
језика и писама у раду јавних предузећа и 
јавних служби, као и у раду других 
организација кад врше послове утврђене 
овим законом.

Члан 3.

Службеном употребом језика и писама 
сматра се нарочито употреба језика и 
писама у:

1) усменом и писменом општењу органа и 
организација међусобно, као и са 
странкама, односно грађанима;

Члан 1.

Овим законом уређује се употреба 
националног службеног језика и његовог 
матичног писма у јавном животу и правном 
промету на територији Републике Србије.

Национални службени језик у Републици 
Србији јесте српски језик, а матично писмо 
јесте ћирилица.

Члан 5.

Службеном језику и писму може се, кад год 
је умесно и корисно, присружити и страни 
језик, језик универзалне међународне 
комуникације (енглески), и сваки други 
страни језик, са својим писмима, као и 
језици и писма националних мањина, чија 
се сужбена употреба уређује посебним 
(органским) законом. (...)

Члан 8.

Употреба службеног језика и матичног 
писма обухвата укупно усмено и писмено 
општење:

1) органа државне власти (законодавне, 
извршне и судске);

2) органа покрајинске аутономије и 
локалне самоуправе;

3) предшколских установа, као и установа 
основног, средњег, вишег и високог 
образовања, те других образовних 
установа;

4) научноистраживачких установа;

5) јавних гласила (медија), штампаних и 
електронских;

6) привредних предузећа и установа на 
осталим подручјима јавног живота 

Табела2.ПоређењеЗаконаослужбеномјезикуиписмуи
Преднацртазаконаонационалномслужбеномјезикуи

његовомматичномписму
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ПристалицеУставаистицалесувредностикоје„усвојојце
ловитостиводеСрбијунапредкаевропскиминтеграцијама
и модерним европским државама.“ Међу тим вредности
ма,премаједномодаутора,„припадностСрбијеевропским
вредностимаипринципима“јенапрвомместу,аначетвр
томје„утврђивањећириличкогписмакаоуставногинсти
тута“.24РаскидсаСФРЈзначиираскидсасрпскохрватским
језиком–тимеиштокавскомлатиницом–учлану8.устава
из1990,јерто„моженоситиодређенемеђународноправне
последице,посебноуодносимасасувереномдржавомчи
ји је језикхрватски.“25Противћириличкогписмакаослу
жбеногијединогзасрпскијезикнисусеодредилиниоштри
критичари, попут проф. Марка Павловића26 или проф.
РадмилаМарковића27.

Табела2.ПоређењеЗаконаослужбеномјезикуиписмуиПредна
цртазаконаонационалномслужбеномјезикуињеговом

матичномписму
БранећиновиУставодбучнихприговоракруговаидеоло
шки блиских Грађанском савезуСрбије на текст и посту
пакусвајања28ипозивајућиграђанедаУставподрже,Борис
Тадић је у јавном обраћању уставни компромис бранио
нужностима тренуткаи онимшто је уУстав, ипак, ушло.
Например,уставнузабрануумањивањадостигнутогнивоа
права националних мањина, или покрајини враћено пра
вонаимовинуивисоке сопственеприходе, али јеи тиме
биосневесељен:„Нећудакријемдасесадржинапредлога
Уставанепоклапау свему са визијомВојводинекоју смо
ја, странка коју предводим и наши политички пријатељи
имали.”29„Митровданскиустав”јепрелазногкарактера:„А
ако,евентуално,будепотребнодасеутекстунештоизмени,
овајуставотворенјезапромене.”30

24Vasiljević, M. Pravni, politički i vrednosni razlozi neophodnosti donoše
njanovogustava,u:Okoizbora(14),prir.Mihailović,S.(2007),Beograd:
CeSID,str.87.

25Исто,стр.86.
26Павловић,М.КарактеристикеуставаСрбијеод1888.и2006.,у:Прав
нисистемСрбијеистандардиЕвропскеУнијеиСаветаЕвропе,књ2,
прир.Бејатовић,С.(2007),Крагујевац:ПравнифакултетУниверзитетау
Крагујевцу,стр.12.

27Марковић,Р.(2006)УставРепубликеСрбијеиз2006.године–критич
кипоглед,АналиПравногфакултета,годLIV,бр.2,Београд:Правни
факултетУниверзитетауБеограду,стр.10.

28Например:RakićVodinelić,V.(2007)Ustavkaonormativnaformanemo
žepomeratigranicerealnosti,u:Mihailović,S.,нав.дело,стр.90–95.

29Tadić,B. (2007)ZaštopodržavamUstav,u:SrećkoMihailović,нав.дело
стр.84.

30Tadić,B. (2007)нав. дело, стр. 85.ОдносДемократске странкепрема
УставујошјејаснијеизнеоДесимирТошић:„...trebadavodimoračuna
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Осим зловоље Демократске странке и њених политичких
пријатеља положај ћирилице у уставној дефиницији ве
ома је тешко оптеретилоМишљење о Уставу Србије (бр.
405/2006) Европске комисије за демократију путем права
(„Венецијанскакомисија”).Комисија је1718.марта2007.
усвојилапримедбуначл.10.Устава:

12.Премаовомчланууслужбенојупотребисусрп
скијезикићириличкописмо.Упадљивоједаупо
ређењусаУставомиз1990.годинепостојиумањење
заштитеправанајезикмањина,јерјеучлану8.тог
устава изричито било предвиђено да је латинично
писмотакође„услужбенојупотребинаначинутвр
ђензаконом.”Какопроизилазиизчлана14,18.2,и75
до81Уставајаснајенамеразаконодавцадасеправа
мањиназаштитенауставномнивоу.СтогаВенеци
јанској комисији није јасно из којих разлога се за
кономзаштићенаупотребалатиничногписма,које
већинамањинарадијекористи,вишенеспомињеиз
ричитоуУставу.То је јошвишезачуђујуће јерсе
премачлану20.2Уставадостигнутинивољудскихи
мањинскихправанеможеумањивати.

ПадауочиданиКомисијанигденепрецизираокојемла
тиничком писму говори. Највише, ипак, збуњује то што
јеидејудабивећинскинарод–билокоји–требалодасе
служи и писмом које се мањинама више свиђа, Комиси
ја увела у оквир заштите језичких права мањина. Право
већинскогнародауСрбијинастандарднописмоодређено
јенаклоношћу„већинемањина”премањему.31Премадру
гом мишљењу, оцена Комисије је начелно нетачна и не
стручна,лишенаупориштаукомпартивномправу32штосе,
очигледно,односиинапитањеписма.

daje,nažalost,ovajustavnerezultatjedinstva–kakotvrdenašipolitikanti
–negorezultatkompromisa.Dakle,prihvatamojedanustav(1)bezoduše
vljenjaisajasnomijavnomnamerom(2)dagamenjamouprvojmogućoj
prilici.”Tošić,D.(2007)Ustavnopravnaistorija,pravnaoriginalnostipravna
svest,нав.дело,стр.104.

31„МождатребаВенецијанскукомисијупредложитизанекунаградупо
што јеоткрила једно,заистадосаданикадазахтеваноиникадаупра
жњаваноправо–правоетничкемањиненесамодатражидадржаваса
њомсаобраћанањеномјезику,већидазахтевададржавасасвојимгра
ђанимакојиприпадајуетничкојвећинисаобраћанаписмукојевишеод
говараетничкиммањинама.”Антонић,С.(2008)Венецијанскакомиси
јаићирилица,у:КултурниратуСрбији,Београд:Заводзауџбенике,
стр.47.

32Јовановић,М.(2007)МишљењеВенецијанскекомисијеоУставуСрби
је–случајслободнимандат,ГодишњакФакултетаполитичкихнаука,
Београд:Факултетполитичкихнаука,стр.243.
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Проф. СлободанАнтонић је одговорност за овакву оцену
видеоуизворуинформацијаКомисије:„угледнику”који„не
волићирилицу”.33

Присталице става Комисије према Уставу нису пронашле
ништаспорно:оценасеуправилупрепричаваипонавља.34
Извеснометодолошкоодступање,којеносиизначајнуса
држајнуновину,налазимокодМаријанеПајванчић.Иона
парафразира одлуку Комисије, али не истичући директну
везусправимамањина(„већинамањинарадијекористи”).
Онаистичељудскаправаначелно,аизостанакслужбености
латинице јењиховоумањење,премачл. 20 став2.35Тиме
сеефективновраћанастањеиз1972.године.Увезистим,
оспоренјеправописнирадОдборазастандардизацију, јер
умањуједосегнутинивољудскихправа.

НајдубљипроблемМишљењаочл.10налазимоузапажању
данемаосновениуОквирнојконвенцијизазаштитунаци
оналнихмањинаиз1995.ниупреамбулиЕвропскеповеље
орегионалнимилимањинскимјезицима,којујеСрбијапри
хватиладецембра2005.године.Утомважномдокументу36
се,насупротКомисији,наглашава„дајезаштитаиунапре
ђењерегионалнихимањинскихјезиканештоштонетреба

33Антонић,С.нав.дело,стр.4849.Доизворнеграђе,нипоредпоновље
нихписменихобраћањаСекретаријатуКомисијеиКанцеларијиСавета
ЕвропеуБеограду,нисмоуспелидадођемопаћетезапроф.Антонића,
овомприликом,остатинепровереном.

34YUCOM,(2011),Ustavnaprekretnici,Beograd:Komitetpravnikazaljud
skaprava–YUCOM,str.13http://mojustav.rs/wpcontent/uploads/2013/03/
YUCOM_Ustavnaprekretnici_pdf.pdf ;YUCOM,(2013),UstavRepubli
ke Srbije – nedostaci i potreba za reformom, Beograd: Komitet pravnika
za ljudska prava – YUCOM, стр. 18. http://mojustav.rs/wpcontent/uplo
ads/2013/03/Preliminarniizve%C5%A1tajonedostacimaUstavaRepubli
keSrbijeipredlozizareformu.pdf;YUCOM,(2013)UstavRepublikeSr
bije.Sedamgodinapravneneizvesnostiipetprioritetazapromenu,Beograd:
Komitetpravnikaza ljudskaprava–YUCOM,стр.32.http://mojustav.rs/
wpcontent/uploads/2013/03/ustav1.pdf;приступљено26.јуна2014.

35„UprkostomeštoUstavizričitogarantujedasedostignutinivoljudskihima
njinskihpravanemožesmanjivati(čl.20st.2),ovunormuprekršiojesâm
Ustavjerjedostignutinivopravanaslužbenuupotrebujezikaipismauklju
čivaoilatiničnopismo(čl.8,ičl.109.st.2UstavaSrbijeiz1991.godine).“
MarijanaPajvančić,М.(2009)KomentarUstavaRepublikeSrbije,Beograd:
KonradAdenauerStiftung,str.22.Чиниседастогразлогадомаћеневла
динеорганизацијезазаштитуљудскихправа,коликосмопретрагоммо
глидаутврдимо,насвојиминтернетпрезентацијамапоправилууопште
некористећирилицу.

36Запрегледдекларација,конвенцијаисл.,њиховзначајикарактер,акоја
сеодносенајезичкаправанационалнихмањинавидети:Petričušić,А.
(2013),Ravnopravnaslužbenauporabajezikaipismanacionalnihmanjina:
izvori domaćeg imeđunarodnog prava,Zagrebačka pravna revija, vol. 2,
knj.1,Zagreb:PravnifakultetSveučilištauZagrebu,str.1139.



364

СИНИША СТЕФАНОВИЋ

дабудесметњазваничнимјезицимаипотребидасеонипо
знају”37.

ТежинаМишљењаВенецијанскекомисијенајвишесеосећа
учињеницидајеЕвропскакомисијаузелазаполазиштеу
извештајимаонапреткуСрбијеуприлагођавањупрописи
маиполитициЕвропскеУније.Уодељкукојисеодносина
устав,од2008.годинепонављасепотребадабудеизмењен:
„наконоценеВенецијанске комисијеСаветаЕвропе, у ве
зисауставнимодредбамаоцењенихданисуупотпуности
ускладусаевропскимстандардима”азатимсепрецизира
које се у датој години виде као најзначајније: парламен
тарнимандати,изборсудијаисл.38Променудоносиизве
штајза2015.годину:„Уставтектребаревидиратикакоби
у потпуности био у складу са препорукама Венецијанске
комисије...”39

Европскакомисијајенатајначинодбацилавластитифунда
менталнипринцип:одређивањеслужбеногјезикаиписма,
паиправамањинана службенуупотребу језикаиписма,
суверено је право државачланица.40 Необично тумачење
Венецијанскекомисијеуслучајучл.10такојестеклопри
родуlexspecialisaзалатиницуусрпскомјезику,поставши
јеусловинтеграцијеуЕвропскуунуију.

На питање која је то, тачно, латиница одговор је пружио
проф.РанкоБугарски:тоје„српскалатиница,илилатини
цасрпскогјезика,акотоосетљивијимушимабољезвучи”.41
Употреба латинице у српском језику је, према Бугарском,
датосткојанијенасталаидеолошком,политичкомиполи
цијскомприсиломвећпостепеноиприродно,захваљујући

37УказопроглашењуЗаконаоратификацијиЕвропскеповељеорегионал
нимилимањинскимјезицима,Београд,21.децембар2005.Приступљено
18.јула2015.:http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/nacionalnemanji
ne2/multilateralniugovori/evropskapoveljaoregionalnimilimanjinskim
jezicima/77evropskapoveljaoregionalnimimanjinskimjezicima

38Комисија Европске заједнице, (2008) Извештај о напретку Срби
је за 2008. годину SEC(2008) 2698, Брисел, 05. 11. 2008., стр. 6.
Сви извештаји Европске комисије доступни су на адреси Канце
ларије за европске интеграције Владе Србије http://www.seio.gov.rs
/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0/%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.187.html

39Европска Комисија, SWD (2015) Србија 2015, извештај о напретку,
Брисел,10.11.2015.,стр.7.

40Anоnim,(03.rujna2013),Jutarnjilist,Europskakomisija‘Vukovarjeuva
šojnadležnosti,alijezičnaraznolikostjekamentemeljacEU’,Zagreb.При
ступљено:24.03.2015.http://www.jutarnji.hr/utosenemozemomijesa
titonijeunasojnadleznostieuropskakomisijabezkomentaranadoga
danjauvukovaru/1123898/

41Bugarski,R.,(2009),нав.дело,стр.141.
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својимкомуникацијскимиинтегративнимпреимућствима.
Стогасенајбољеуставнорешењејезикаиписманалазиу
уставуСРСрбијеиз1974.године.42Нечуди,дакле,штосе
вуковски жестоко окомио наПреднацрт Закона о нацио
налномслужбеном језикуињеговомматичномписму (15.
новембар 2004. године)., приказавши предложено реше
њеосрпскојћирилицииенглескомалфабетукаонеукусан
националистичкииспад.43

Накојиначинјеизраз„латиничкописмосрпскогјезика”по
челодабивакоришћенокаотермин?Заразумевањетог,али
ипроблемадаљегопадањаупотребећирилиценакондоно
шењауставакојијеуздиже,одпосебногсузначајаодлуке
Уставног судаСрбије доношене у спору оконадлежности
АПВојводине.

УставнисудјеоНацртуСтатутаАПВојводинеод16.сеп
тембра2008.44расправљаочетиригодине.Решењеспораје
ОдлукаУставногсудабројIУо360/2009ииздвојеномишље
ње судије и сагласност судије са издвојеним мишљењем45
усвојенонаседници5.децембра2013. године.46Нацртом
статутаиз2008.годинебилојепредвиђенодапокрајина
у надлежностиима уређење употребе службених језика и
писама.Чланом26.упрвадваставаодређеноје:

„УрадуорганаиорганизацијаАПВојводинеуслужбеној
употребисусрпскијезикићириличнописмо,мађарски,
словачки,хрватски,румунскиирусинскијезикињихова
писма.

42„A sve skupa, ako u kvalitativnom smislu uporedimo ustavne odredbe iz
1974.,1990.,i2006.godine,nemožeseizbećizaključakonjihovojopadaju
ćojadekvatnostiupogledujezičketematike:prvijebionajbolji,druginešto
slabiji,atrećiizrazitonajlošiji”134.Bugarski,R.,нав.дело,стр.134.

43Bugarski,R.,нав.дело,стр.142143.
44СкупштинаАПВојводине, (6. септембар 2008),НацртСтатутаАуто

номнеПокрајинеВојводине,НовиСад.приступљено:12.август2015.
http://www.zentasenta.co.rs/doc/2008%20TervezetStatutumVajdasagsr.
pdf

45Одлука Уставног суда број IУо360/2009 и издвојено мишљење суди
јеисагласностсудијесаиздвојениммишљењем,Београд,5.децембар
2013., стр. 3233. http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/
Misc/I%D0%A3%D0%BE3602009.pdfПриступљено:14.августа2015.

46КакосепроцесотегаоуместоНацртаСтатутапредложен јеиусвојен
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(„Сл.гласникРС”,бр.99/2009).ИонједопаопредУставнисуд.Закон
оутврђивањунадлежностинијесадржаоодељак„Службенијезикипи
смо”.ОдлукаУставногсудаIУо353/2009,Београд,10.јул2012.http://
www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/Odluka%20APV.pdf
Приступљено:14.августа2015.
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Примена латиничног писма српског језика уредиће се
покрајинскомскупштинскомодлуком.(...)”47

УобразложењукојегсуУставномсудуупутилизаступници
скупштине аутономнепокрајине уочљиво је стављањена
гласканаа)разумевањедостигнутогстепенааутономијекао
достигнутогстепенаправанационалнихмањинаб)тумаче
ње,наосновуважећегзакона,постојања„латиничкогписма
српскогјезика”уУставу.

Доказујеседабисамоизостављањечланаослужбеномје
зикуиписму„моглобитипротумачено”каозакидањеодна
челаочувањадостигнутихправанационалнихмањина48јер
јесличнорешењепостојалоучл.6СтатутаАутонономне
ПокрајинеВојводине(СлужбенилистАПВ,број17/91):

У раду органа Аутономне Покрајине Војводине у слу
жбеној употреби истовремено са српскохрватским је
зиком и ћириличним писмом, и латиничким писмом на
начинутврђензаконом,суимађарски,словачки,румун
скиирусински језикињиховаписмаи језицииписма
народности,наначинутврђензаконом.

Други аргумент покрајинске скупштине ослања се на За
конослужбенојупотребијезикаиписма(„Сл.гласникРС”,
бр.45/91,53/93,67/93,48/94и101/2005–др.закон).Према
разумевањупокрајинскескупштинетајзакон„познајеиуре
ђујеслужбенуупотребулатиничкогписмасрпскогјезика”.49

БудућидајеУставСрбијеиз2006.годинедостигнутиусво
јен консензусом парламентарних странака у време прве
владеВојиславаКоштуницезатумачењеовогчланаНацрта
веомајезначајанставДемократскестранкеСрбије.Управ
нојанализиНацртакојегјетастранкаобјавиланалазимо
следећиаргумент:

„...Уставу(члан10)којипрописуједајеуслужбенојупо
требиуСрбијисамосрпскијезикићириличкописмо,док
сеупотребадругих језикаиписаманачелнодозвољава,
алисетопитањеуређује законом ... (...)Такође,ставом
2.истогчланаПредлогаСтатутапредвиђаседаћескуп
штинскомодлукомбитирегулисанаиприменалатинич
когписмасрпскогјезика,којеУставуопштенепознаје50.”

47ОдлукаУставногсудабројIУо360/2009,стр.32.
48Исто,стр.33.
49Исто.
50ДемократскастранкаСрбије(2008)ПравнаанализанеуставногПредло

гаСтатутаАПВојводинекојијесачинилавладајућакоалиција,Порука,
св.2,Београд:ДемократскастранкаСрбије,стр.19.
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Уставни суд је прихватио аргументе којима је оспоравана
надлежностпокрајинедасамосталноодлучујеослужбеном
језикуиписму,алијеодпокрајинскескупштинеусвојиоиз
раз „латиничко писмо српског језика” и унео га у правни
системцелеСрбије,уместо–какојеод2000.годинебило
тражено–самоуједанњендео:

„Наиме, ни закон, а доследно томе нити један општи
правни акт ниже правне снаге од закона неможе утвр
ђивати службену употребу српског језика и ћириличког
писма,јерјетоучиниоуставотворацуодредбичлана10
став1Устава.Садругестране,службенаупотребанеса
модругих језика,већидругихписама,штозначиила
тиничког писма српског језика, према ставу 2 члана 10
Устава,уређујесезаконом.”51

Међутим,ниутренуткукада јеНацртусвојенникада је
ОдлукадонетауважећемЗаконуослужбенојупотребијези
каиписаманијепостојао–непостојиниуревизијииз2010.
године–израз„латиничкописмосрпскогјезика”.Тајзакон
самочлановима2и3нејасноограничаваупотребуслужбе
ногјезикаиписма–ћирилице–нарад(ураду)државнихи
јавнихорганаиинституција.Уставнисудприрасуђивању
уобзирнијеузеонисписеОдборазастандардизацију,ни
ПравописМатицесрпске(2010).

Будућидајепокрајинскаскупштинауаргументацијиизне
ла„даважећиЗаконослужбенојупотребијезикаиписама
познајеиуређујеслужбенуупотребулатиничкогписмасрп
ског језика,авеза јесатимзакономуспостављенаприме
номформулације‘ускладусазаконом’,накрајуоспорене
одредбе” ваља приметити да је две године пре доношења
одлуке оНацрту Уставни суд већ расправљао о Закону о
службеномјезикуиписму.ПредлагачјеЗаконоспориопо
лазећиодпремиседајечл.10.Устава„императиванимогу
ћајењеговадиректнаприменауправнојпраксиизасрпски
језикјевезаноиименованоједнописмо–ћириличко”.

Полазећиодуставнихправанационалнихмањина(чл.79)и
члана1.изкојихпроистичу(Србијајезасновананавладави
ниправаисоцијалнојправди,начелимаграђанскедемокра
тије,људскимимањинскимправимаислободамаиприпад
ностиевропскимпринципимаивредностима)Уставнисуд
јеиницијативуодбацио:

Полазећи од наведеног, прописивање у оспореним од
редбамачлана1ст.1и2ичл.4и5,називаПоглављаII
„Службенаупотребалатиничкогписма”,члана10ичлана

51ОдлукаУставногсудабројIУо360/2009,стр.100.
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20став3Законаслужбенеупотребепоредћириличкоги
латиничкогписма,пооцениСуда,непредстављаповре
дучлана 10 став1Устава како то сматраиницијатор, с
обзиромна тода је ставом2члана10Уставаизричито
утврђенодасеслужбенаупотребадругихјезикаиписама
уређујезаконом,наосновуУстава.

Како јеЗакономо службеној употреби језикаиписама,
сагласноУставу,одређенаупотребаидругихјезикаипи
сама,наподручјиманакојимаживеприпадницинацио
налнихмањинакојисуистовременосасрпскимјезикоми
писмомуслужбенојупотреби,нестојенаводииницијато
радајепремаУставу„засрпскијезиквезаноиименовано
једнописмо–ћириличко.“52

УтомјеконтекстуразумљиваирасправакојајеоЗаконуо
службеномјезикууписмувођенауСкупштиниСрбије13.
априла2010. године.53Предтогашто јеминистаркултуре
НебојшаБрадићпропустиодаизнесеобразложењепредло
га,овојезаседањеобележиопосланикБалинтПастор54који
јетокомрасправесуверењемизјавио:

„Онда сте требали да избришете и ту одредбу и да буде
јасноданемамогућностизакоришћењелатиничкогписма
српскогјезика.Противтогрешењасмоисматрамодатреба
оставити латиничко писмо, али ако остављамо латиничко
писмо,ондатотребаурадитинаначиндатоиупраксибуде
примењиво”.55

Тиме је „латиничкописмосрпског језика”напоконпоста
вљенопремапрепоруциВенецијанскекомисије:каопред
метокојемнационалнемањинеимајуправодаодлучују.У
таквојполитичкојикултурнојатмосфери,наосновупрет
ходниходлука,усвојенјеЗакључакУставногсудаРепубли
ке Србије бр. IУз–309/2013 од 24. децембра 2013. године.

52Уставни суд Републике Србије, Решење о неприхватању иницијативе
удружења„Ћирилица“НовиСадоуставностиЗаконаослужбеномје
зику и писму, Београд, 8. децембар 2011. http://www.ustavni.sud.rs/pa
ge/predmet/srLatnCS/6829/?NOLAYOUT=1 Приступљено: 14. августа
2015.

53Народна Скупштина Републике Србије, Друга седница Првог редов
ног заседања, Београд, 13. април 2010. http://www.otvoreniparlament.
rs/2010/04/13/page/2/Приступљено:12.априла2014.

54УтомсазивубиојепредседникПосланичкегрупемањина,чланОдбора
заиностранепословеиОдборазафинансијеНароднескупштине.

55Balint,P.(2010)OZakonuoizmenamaidopunamaZakonaoslužbenojupo
trebijezikaipisama;ogranicamaupravnihokruga,13.april2010, http://
www.pasztorbalint.rs/sr/skupstinskigovori/ozakonuoizmenamaidopu
namazakonaosluzbenojupotrebijezikaipisamaogranicamaupravnih
okruga#.Vrx9fvIrKt8
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Њимесекао„апсолутнонеоснован”одбијаПредлогзаоце
нууставностиизаконитостичлана40.Законаотрговини
(СГбр.53/2010,10/2013)којегје2.септембраистегодине
поднеог.ДрагојлоЛековићизБеограда.

Он је оспориодруги став, којиодређуједа „свиподацио
роби...морајубитинаведенинајасан,лакоуочљивначин,
насрпскомјезикунаћириличкомилилатиничкомписму.”
Добиојеследећеобразложењеразлогазаодбијањепредлога
ооцениуставности:

„ПремасхватањуУставногсуда,употребалатиничкогпи
смаистраних језикаиписамаусмислуоспореногчла
на40.Законаотрговининеможесесматратислужбеном
употребом језикаиписмау смислуЗаконао службеној
употреби језика и писама и члана 10Устава, већ спада
удоменјавнеупотребејезикаиписамакојисеуустав
ноправном смислу може законом уредити на предвиђе
ниначин,панисуоснованетврдњедаоспоренезаконске
одредбенисуусагласностисаУставом.”56

Овимјеуразумевањеиприменучл.10Уставаиз2006.го
динепоновоуведенаподеланаслужбенуи„јавну”употре
бујезикаиписма.Насталаизсистемауведеног1972–1974.
године ова подела постоји у амандману из јануара 1989.
године,аограничавањемподручјаслужбенеупотребепре
носијеЗаконослужбенојупотребијезикаиписма.Онје,
уосталом,прематомамандманубиоискројен.57Изанејасне
линије поистовећивања службене са државном употребом
налази се подразумевана терминолошка вредност израза
јавнаупотребајезикаиписма.58

Овимпрегледомизворнеграђеутврдилисмодајеположај
ћирилицеусрпскомјезикуиправуСрбије,предвиђенпри
ликомдоношењаУставановембра2006.године,неостварен
иоспорен.Узроцитомесуунутрашњииспољашњи.

ОкретањуДемократске странкекаидеологијииполитици
„грађанске левице”, односно напуштање положаја левог
политичког центра у којем се странка налазила уследило
је слабљење десног центра окупљеног око Демократске
странкеСрбијекојије,упитањућирилице,имаоподршку

56Обадокументадоступна суна адресиhttp://zaprokul.org.rs/wpcontent/
uploads/2015/09/2013_lekovic_ustavni_sud_cl_40_zakona_o_trgovini.pdf

57Преднацрт Закона о националном службеном језику и његовом ма
тичном писму (15. новембар 2004. године), стр. 12. Документ је
доступан на адреси https://docs.google.com/file/d/0B0uzvUzBMBdEUj
JRY3VkMnZTVTg/edit?pli=1

58Стефановић,С.нав.дело.
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деснице.ТајјеставбиоускладусамишљењемОдбораза
стандардизацију српског језика.Спорна тачканалази се у
захтеву Војводине за увођењем у службеност, поред ћи
рилице,„латиничкогписмасрпскогјезика”.Тајјеизраз,као
правописнорешење,понудиоРанкоБугарски.

Напроцес је великог утицаја имало „Мишљење”Венеци
јанске комисијеСаветаЕвропеоУставуСрбије у коме је,
безутврдивогосноваумеђународнимконвенцијама,пита
њеупотребелатиничкогписмаусрпском језикустављено
у оквир неумањивих права националнихмањина. Те при
медбеЕвропскакомисијаузимазаполазиштегодишњегиз
вештајаонапреткуСрбијеупросецуевроинтеграције,што
нијеосталобезодјекамеђустариминовимнезадовољни
цимаУставом.У таквимоколностимаУставни судСрбије
прихватиоје„латиничкописмосрпскогјезика”.

Наположајћирилице,будућидасеочекујеизменаУстава,
дубокоћесеодразитиизбормеђутумачењима–последњи
изворуовомпрегледу–деветнаестогодељкаУводнеизјаве
ВладеСрбијенаМеђувладинојконференцијиоприступању
РепубликеСрбијеЕвропскојУнији:

„19.НационалниикултурниидентитетСрбиједеојеза
једничкеевропскекултурнебаштинеиЕУ,утемељенеу
максимиУједињениуразличитостима.Употребасрпског
језикаићириличногписмакаоједногодслужбенихјезика
иписмаЕвропскеунијећедопринетиразвојукултурног
богатстваиразноликостикојуЕвропскаунијасапуним
правомбаштини,каоиочувањунационалногидентите
тасрпскогнародаиРепубликеСрбије,каобудућедржаве
чланицеЕУ.Истовремено,РепубликаСрбијабаштиниза
једничкеевропскевредности.Каодржавакојамеђусво
јимграђанимаимапреко20националнихмањина,Србија
у потпуности подстиче културу поштовања различито
сти,солидарности,једнакостиипартнерствамеђудржа
вамаизалажесезаочувањекултурногидентитета,језика
итрадицијесвихнарода.”59

Проблемуставногположајаћирилицекаојединеслужбене
усрпскомјезикуиначинупотребештокавскелатиницеје
сте питање првог реда за културуСрбије: уњему се пре
ламајумногострукаидеолошкасхватања,политичкиискази
иправнепоследице.Осимклишеизиранеполаризације на
националистећириличаре и еврофилелатиничаре мораће

59УводнаизјаваВладеСрбијенаМеђувладинојконференцијиопристу
пањуРепубликеСрбијеЕвропскојУнији,Брисел,21.јануар2014.http://
www.seio.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/pregovori_uvodna
izjava.pdf;Приступљено:12.августа2015.
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дабудерешенпроблемкојегиницираставпристалицависо
кеаутономијеАПВојводинедасрпскијезик,тамомакари
каорегионалнакултурнаспецифичност,имадваписмако
јијетумачењимаУставногсуда(„латиничкописмосрпског
језика”)проширенначитавудржаву.Значајовогдокумента
упитањенедоводињеговунеодређеноступогледубудућег
положајаћирилице:расуђујућинаосновунеуређеногстања
укојемсеононалазиназирусесамомогућности.Тамуод
лика,каоизворнојграђи,дајевеликзначај.
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CYRILLICINTHECONSTITUTIONOFSERBIA:
AREVIEWOFMAJORSOURCES(1974–2014)

Abstract

In spite of introducing Cyrillic as an ofcial script in the Serbian
language, its use shows a declining tendency.A review of relevant
legal and language sources show that the question of the status of
Cyrillic is one of the manifestations of ideological struggle of two
opposedgroups: theEuroregionalonewhosestandpointarises from
thelanguagepolicyfrom1972,the1974ConstitutionandtheOpinion
givenby theVeniceCommittee,and theotheroneofanationalistic/
centralistic tonegroundedinthecomparativelawof theEUmember
states.The balance of power in this struggle is also reflected in the
decisionoftheConstitutionalCourt,whichhasimposeditsauthorityin
themattersoftheCyrillicscript,asparamountlanguageuseauthority.

Key words:Constitution,languageuse,constitutionalcourt,Lawon
officiallanguageandscript


