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Комитета министара  

о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у 

Србији 

 

(коју је Комитет министара усвојио 6. маја 2009. године 

на 1056. састанку заменика министара) 

 

Комитет министара, 

 

 у складу са чланом 16 Европске повеље о регионалним или мањинским језицима; 

 

у вези са изјавом коју је Србија дала 15. фебруара 2006. године; 

 

узимајући у обзир оцену коју је о Повељи дао Комитет експерата у вези са 

применом Повеље у Србији; 

 

имајући на уму да се ова оцена заснива на информацијама које је Србија доставила 

у свом иницијалном периодичном извештају, допунским информацијама које су 

доставили органи Србије, информацијама које су доставила тела и удружења 

основана у Србији према закону и информацијама које је Комитет експерата 

прикупио у току његове посете на лицу места; 

 

узимајући у обзир коментаре које су органи дали на садржај извештаја Комитета 

експерата; 

 

препоручује да органи Србије узму у обзир сва запажања Комитета експерата, као 

питање од приоритета да: 

 

1. унапређују свест и толеранцију у српском друштву у целини у вези са  

      регионалним или мањинским језицима и културама које они представљају; 

 

2. појасне положај  буњевачког и влашког у консултацијама са свим оним који  

            говоре ове језике; 

 

3. уведу наставу језика из Дела II у основним и средњим школама; 

 

4. побољшају обуку наставника и обезбеде одговарајуће наставне материјале  

            за све регионалне и мањинске језике; 
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5. обезбеде примену чл. 9. и 10, посебно у вези са ромским и украјинским  

       језиком, и осигурају да се језици Дела III могу користити у односима са   

       локалним канцеларијама државних органа; 

 

6. предузму неопходне законске и практичне мере како би се осигурало да се  

      властита имена и називи места на регионалним или мањинским језицима  

      могу користити званично у складу са традицијом и ортографијом језика о  

      којима је реч.       

   

 

 

 

 

 

 


