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НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У БиХ
НИСУ ВИШЕ TERRA INCOGNITA
Предговор
Пред читаоцима и судом јавности Босне и Херцеговине, а
и шире, напокон се појавила књига ов(акв)ог садржаја. Кажем
напокон, а при томе на уму имам два разлога односно оправдања
за то: прво, без обзира на неке покушаје и дјелимичне успјехе
у имплементацији таквих наума, ово је ипак прва публикација
у којој су на једном мјесту, између истих корица, смјештени
и налазе се сви релевантни текстови у којима се, из овог или
оног аспекта и стајалишта, говори о националним мањинама, а
посебно заштити права припадника мањинских заједница тих
провенијенција и исходишта; и друго, идеју да сам приредим и
објелоданим баш овакву књигу, тј. књигу поменутог садржаја
и намјене, носим и развијам још од „давне“ 2006. године, али
је из неких разлога, углавном због личних инсуфицијенција,
до сада нисам успио реализовати. У међувремену, на жалост,
ни у једном горе поменутом геополитичком ентитету, РС
и Федерацији Босне и Херцеговине, у смислу дефиниције
садржане у Општем оквирном споразуму о миру у Босни и
Херцеговини, односно – колоквијално казано: Дејтонском
мировном споразуму – није се појавила било каква едиција
слична овој, па је самим тим објављивање ове хрестоматије или
избора текстова о феномену националних мањина значајније и
корисније за овдашње конзументе и речену јавност.
На неки начин, та чињеница, тј. да је ово прва цјеловита
хрестоматија, односно избор релевантних текстова о једној
тако значајној друштвеној – примарно политичкој, културној и
образовној теми, што тема о националним мањинама, у свој
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својој мултидимензионалности, полисемичности и збиљској
испремрежености битним силницама, за саму опстојност и
функционисање савремених друштава и разумијевање њихових
структура, мијена, потенцијала и понашање кључних њихових
чинилаца, несумњиво јесте, дјелује, или макар конотира
изненађујуће, посебно у БиХ, држави која је релативно давно
(у првој половини 2000. године), у односу на већину европских
држава, приступила, тј. потписала, а затим и ратификовала
Оквирну конвенцију Савјета Европе за заштиту националних
мањина. Изненађење због непостојања адекватне, па чак ни
било какве публикације или избора компетентних легислативних
докумената о националним мањинама, данас и овдје, нарочито
у РС, тим је веће има ли се на уму и једноставан факт о томе да
је БиХ међу првим државама чланицама Савјета Европе које
су питање положаја и права националних мањина, укључујући
заштите људских права и слобода њихових припадника,
ријешиле законом. Наиме, још 2003. године БиХ је усвојила
Закон о заштити права припадника националних мањина, али
о томе ће више ријечи бити у наредним редовима. Међутим,
о свему томе, тј. о дефицијентности литературе, ма којег
обима, намјене и домета она била, о националним мањинама,
јавност или бар поједини њени сегменти, укључујући и стручну,
политичку, чиновничко-управну, медијско-информативну,
образовну и сл., није довољно освијешћена, и то углавном због
тога што о свему томе није достатно, квалитетно обавијештена.
У овом случају, тј. à propos претходне натукнице, све оно што
вриједи и што се односи на БиХ готово у цјелини односи се
и на Републику Српску, јер и она је релативно давно, још
поткрај 2004. године, донијела свој закон којим је регулисала
„материју“ о националним мањинама. У Федерацији БиХ, на
жалост, стање ствари о том питању стоји, односно дуго је стајало
сасвим другачије – упркос неколиким покушајима надлежних
законодавних тијела у посљедњих пет година, овај ентитет је
тек недавно, у првој половини 2009. године, усвојио Закон о
заштити права припадника националних мањина у Федерацији
Босне и Херцеговине – дискутабилно је да ли није могао или није
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хтио – па се у њему до тада примјењивао, истина парцијално,
Закон о заштити права припадника националних мањина који
је донијела Парламентарна скупштина БиХ средином 2003.
године.
Све претходно наведено у вези са Оквирном конвенцијом
Савјета Европе за заштиту националних мањина и законима у
БиХ, РС и, напокон, у ФБиХ само је аргумент за оцјену по којој
би у БиХ требало довољно да се зна о националним мањинама,
макар кад су легислатива и други правни документи у питању.
Другим ријечима, националне мањине, бар на феноменолошкој
равни и макар за један сегмент и слој овдашње јавности – онај
који би eх offitio морао знати о документима које је држава
усвојила, потписала или приступила им – нису, или би требало да
нису више terra incognita, односно непозната тема. Овај закључак
изводим можда и у наивном увјерењу да бар они који су поједине
правне или чак и политичке документе усвајали, потписивали или
ратификовали знају и њихову суштину, смисао, сврху и домете,
ако то већ не зна најшира јавност. На жалост, егзактне спознаје о
томе у БиХ нема, можда и због тога што о томе до сада овдје нису
проведена било каква емпиријска истраживања.
Коме је намијењена ова књига-зборник?
Прије свега, ову сам хрестоматију приређивао са свијешћу
о потреби и неопходности публиковања једне књиге у БиХ у
којој би се сабрали и презентовали сви релевантни документи,
мање-више правне провенијенције, исходишта и телоса, како
међународни тако и домаћи, а која би служила задовољењу
свакодневних потреба великог броја државних службеника
и административних радника запослених у некој од бројних
јавних институција, у органима власти, попут министарстава
(образовања, културе, социјалне заштите, здравства, управе и
локалне самоуправе, правосуђа, грађевинарства и стамбенокомуналних послова, вјера и сл. на ентитеским нивоима),
агенција, дирекција, завода (нпр. завода за уџбенике и наставна
средства, педагошког завода, завода за статистику, завода
за заштиту здравља, завода за заштиту и очување културноисторијског насљеђа итд.) секретаријата, уреда, одсјека,
8
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управа и других државних и административних служби, али
и за запослене у образовним установама, од предшколских
до универзитетских, у медијима информисања, центрима
за социјални рад, правосудним институцијама, активистима
невладиних организација, како оних које окупљају припаднике
националних мањина тако и оних чији чланови нису из реда
националних мањина, и свима осталима који се на било који
начин, из било којег мотива и становишта, баве макар једном
димензијом или елементом, иначе одвећ разуђеног феномена
националних мањина. Свима њима ће ова публикација, надам
се, служити као приручник и подсјетник истовремено; из ње ће
стицати знања, подсјећати се наученог; она ће их опомињати
шта све треба да се уради с циљем не само бољег разумијевања
особености и статуса националних мањина него и конкретног
рјешавања ововремених проблема припадника мањинских
заједница националне детерминације. Отуда и због тога и
овакав избор докумената у овој књизи-зборнику.
Без обзира на чињеницу што неки теоретичари права
и људских права, најпослије, Оквирну конвенцију за заштиту
националних мањина и Европску повељу о регионалним
језицима и језицима мањина сматрају регионалним, а не
универзалним документима, односно инструментима за
заштиту људских права, позивајући се на једноставан факт да
је оба поменута документа донио Савјет Европе, дакле једно
регионално, „само“ европско тијело, а не Уједињене нације, ја
сам их ставио на сам почетак књиге сматрајући да у њима има
више и директнијих одредби које се тичу управо националних
мањина као колективитета, али и заштите људских права
самих припадника ових колективитета. У вези с Оквирном
конвенцијом и њеном рецепцијом и третманом у БиХ постоји
један занимљив куриозитет. Наиме, она је у БиХ постала
саставним дијелом њеног уставноправног система и почела је
да важи и да се примјењује прије него што је и ступила на снагу
у државама чланицама Савјета Европе, односно прије него
што је БиХ постала чланица ове најстарије европске политичке
асоцијације. Јер, Устав БиХ је донесен као саставни дио Општег
9
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оквирног споразума о миру у БиХ, који је парафиран у Дејтону
а потписан у Паризу 1995. године, а Оквирна конвенција је
на снагу ступила тек пошто ју је ратификовало 12 европских
држава чланица Савјета Европе 1998. године. Другим ријечима,
БиХ је прва држава у Европи у којој је Уставом прописана
обавеза примјене одредби Оквирне конвенције за заштиту
националних мањина. То је касније нормирано и у свим
законима о заштити права припадника националних мањина
у БиХ и њеним ентитетима. И због тога се не може рећи,
односно и то је аргумент за оцјену да националне мањине
у БиХ нису и не би требало да буду terra incognita. С друге
стране, чак и прије него што су у БиХ донесени одговарајући
закони о заштити права националних мањина, постојао је,
дакле, правни инструментариј за њихову правну заштиту, а
органи и институције власти су имали на располагању довољно
механизама за промоцију и заштиту људских права припадника
националних мањина. „Алат“ и стимуланс за то садржани су
управо у Оквирној конвенцији Савјета Европе за заштиту
националних мањина.
И док је Оквирна конвенција за заштиту националних
мањина релативно брзо ратификована у БиХ, дотле је судбина
потписивања и ратификације Европске повеље о регионалним
језицима и језицима мањина значајно другачија. Она у
Парламенту БиХ још (половина 2009. године) није ратификована
упркос неколиким покушајима за то и чак стављању резерви на
неке одредбе, тј. поједине чланове ове повеље. С обзиром на
њен садржај и импликације по језичку политику и можебитну
праксу у БиХ, то је, макар и дјелимично, и разумљиво и
оправдиво. Другим ријечима, спорост, недоумице, па и отпори
који прате ратификацију Повеље у БиХ посљедица су, између
осталог, и чињенице што овај међународни инструмент за
заштиту људских права гарантује, подстиче, омогућава и, на
крају, обавезује државе које јој приступе и ратификују је на
стварање услова за нормално, ничим ограничено и ометано,
и свакодневно коришћење језика националних мањина, али и
регионалних језика, у службеној употреби.
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Факт да са језицима националних мањина нема проблема,
или их макар до сада није било – можда и због тога што највећи
број припадника појединих мањинских националних заједница
и не зна или не жели јавно да користи свој властити, матерњи
језик, а то је управо језик националне мањине, социјалног
субјекта, колективитета чија се права промовишу и штите
реченом повељом, али то је тема за једно посебно, велико и
добро осмишљено социолошко-лингвистичко истраживање
– не значи да ствари са регионалним језицима у БиХ стоје
исто тако. Напротив, оне конотирају значајно другачије. Ако
апстрахујемо и, из херменеутичких разлога, оставимо по страни
стварне или измишљене разлике између језикâ конститутивних
народа, или, како се они у званичним правно-политичким
документима називају, језикâ у службеној употреби у БиХ
(српског, хрватског и босанског) – по мом мишљењу, ријеч
је, филолошки посматрано, о једном језику, који се тренутно,
из конкретно-историјских разлога, различито именује – и ако
знамо да у БиХ нема других, стварних разлика, између језикâ
по географској, тј. регионалној припадности и детерминацији
(ситне дијалекатске или фонетске разлике су ирелевантне с
овог становишта, па чак и с обзиром на норме из Европске
повеље о регионалним језицима и језицима мањина), онда
је актуелизација феномена регионалних и језика мањина, те
њиховог коришћења, могућа и легална, што не значи и да је
легитимна, једино ако и кад се неко, у првом реду појединци,
група или неко удружење грађана, завичајне или неке друге
блиске провенијенције, по волунтаристичком критеријуму,
јавно декларише да говори и служи се неким посебним
језиком, тачније: изговором, те да од државних власти тражи
да му гарантују коришћење тог „језика“ у службене сврхе.
Европска повеља о регионалним и језицима мањина стоји на
страни таквих група и појединаца, подстиче их на посебност,
односно гарантује им ту посебност без обзира на лингвистичкофилолошке критеријуме за дефинисање специфичности неког
језика, па чак и упркос њима. У условима БиХ, а позивајући се
на одредбе Европске повеље, могуће је, буде ли само довољно
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потписа за такву иницијативу, да се нпр. опосеби језик односно
изговор у Семберији, Босанској крајини или, пак, Херцеговини,
те да се од државних власти тражи да се та наводна посебност
и правно санкционише и допусти њена имплементација у
службеној употреби. То би значило да, колико већ сутра, група
грађана, нпр. из западне Херцеговине, или источне, свеједно,
може петицијом или на неки други, процедурално легалан
начин, захтијевати од власти у Федерацији БиХ, односно
институција БиХ, да легализују њихов изговор, специфичан
једино по акцентима и неколиким неправилним или архаичним
лексемима, као посебан, регионални језик, и да траже да сви
службеници у јавним институцијама, медијима информисања
и сл. користе тај језик у опхођењу са њима, у свеколикој јавној
комуникацији, преписци, издавању докумената и сл. Ако, пак,
не би било тако, односно ако би им власти то ускратиле, могли
би да траже заштиту својих гарантованих а угрожених људских
права позивајући се управо на Европску повељу о регионалним
језицима и језицима мањина.
Чини се да је етиологија оклијевања надлежних власти у
БиХ да ратификују Европску повељу о регионалним језицима
и језицима мањина, поред осталог, управо у страху да би
њена имплементација, посебно у дијелу који се односи на
регионалне језике, могла изазвати додатно неразумијевање,
тензије и конфронтације, како национално-језичких заједница,
укључујући ту и конститутивне народе као цјелине, тако и
политичке репрезенте и актере и иначе одвећ турбулентне
политичке сцене у БиХ, па им нове језичке „заврзламе“, до којих
би наводно довело спровођење одредби ове повеље, нису
потребне. Међутим, због такве тренутне политичке реалности не
смије се сметнути с ума облигација створена приступањем, а још
више уколико и кад Европска повеља о регионалним и језицима
мањина буде ратификована, посебно кад су језици националних
мањина посриједи. Јер, differentia specifica националног идентитета
и разликовања (из)међу нација(ма) и националним мањинама
јесте управо језик, и због тога су државне власти, поред других
субјеката, не само позване него и дужне да предузму све мјере
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да се сачувају, развијају и несметано користе језици националних
мањина, а у освјешћивању грађана и јавности о неминовности
тих мјера снажан и важан инструмент је баш Европска повеља о
регионалним језицима и језицима мањина, како за саме власти,
институције, тако и за саме мањине и њихове припаднике. Због
тога је она и увршћена у овај зборник.
Разумије се, без темељних докумената Уједињених нација,
који (би требало да) имају универзални карактер и домет, ова
хрестоматија би била мањкава. Зато сам у њу унио Декларацију
Уједињених нација о правима лица која припадају националним
или етничким, вјерским или језичким мањинама и Декларацију
Уједињених нација о елиминисању свих облика нетолеранције
и дискриминације на основу вјере или увјерења. С друге стране,
оба овдје презентована документа УН представљају најстарије
међународне инструменте заштите колективних и индивидуалних
права припадника мањина, посебно националних или
етничких, али и религијских/вјерских, језичких и сл., односно
забране дискриминације лица која припадају мањинама
речене провенијенције или другим мањинским увјерењима.
Оба документа, а нарочито Декларација о елиминисању свих
облика нетолеранције на основу вјере или увјерења, старија су
и од Оквирне конвенције о заштити националних мањина и од
Европске повеље о регионалним и језицима мањина, које је усвојио
Савјет Европе. Такође, „јак“ аргумент да их уврстим у ову књигузборник садржан је у чињеници да они нису унесени у Каталог
инструмената заштите људских права у Уставу БиХ. Без обзира на
то што је овдје ријеч о декларацијама, а не, рецимо, конвенцијама
или неким правно још облигаторнијим документима и актима,
све државе чланице ОУН дужне су их спроводити у домену
односа спрам мањина које живе у њима, а то се директно односи
и на националне мањине. Оне у њима имају значајан инструмент
заштите својих права, а сталним позивањем на норме садржане
у њима врше озбиљан притисак на државне власти да испуне
императиве које су добровољно прихватиле приступањем овим
декларацијама, тачније: гласањем за њих у Генералној скупштини
ОУН. Исто вриједи и за права националних мањина у БиХ.
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Све што је речено у вези са претходна два документа ОУН
вриједи и за Документ састанка Копенхагенске конференције
о људској димензији КЕБС-а, који је овај европски форум за
безбједност и сарадњу донио 29. јуна 1990. године на засједању
у Копенхагену.
На могуће питање о разлозима изостављања неких
других међународних докумената /инструмената о заштити
људских права, попут нпр. Међународне конвенције о укидању
свих облика расне дискриминације, Конвенције против
дискриминације у образовању и сл., одговарам сљедећом
аргументацијом: Без обзира на то што се и у овим документима
говори о и промовише заштита људских права мањинских
заједница, укључујући и националне мањине, у њима је ипак
главна пажња посвећена и фокусирана на друге области (нпр.
образовање, расна дискриминација итд.), односно друге циљне
групе (расе, ученици, едукатори и др.). Ови инструменти, односно
теме које они промовишу и елаборишу, јесу, наравно, значајни
за идентитет националних мањина, али не у мјери и на начин као
што је то у документима које смо унијели у ову књигу-зборник.
Од домаћих правних докумената о заштити права
националних мањина у хрестоматију су увршћени сви
релевантни прописи, у првом реду закони: Босне и Херцеговине,
Федерације БиХ и Републике Српске, али и неколики прописи
ниже правне снаге, попут одлука и правилника законодавних и
извршних органа власти у држави и ентитетима који се односе
како на рад савјетодавних тијела у вези са заштитом права
националних мањина тако и самих правилника и пословника
о раду невладиних организација и удружења грађана
националних мањина и њихових асоцијација.
На првом мјесту је Закон о заштити права припадника
националних мањина, који је, послије заиста дуготрајне
процедуре (више од двије године), усвојила Парламентарна
скупштина БиХ. Већ сам навео да је то било 2003. године, а своју
сагласност на текст закона дала је и Комисија Савјета Европе
за демократизацију путем закона, или, скраћено, Венецијанска
комисија, дакле тијело које и формално представља највиши
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правни ауторитет у европским асоцијацијама. То значи
да је поменути закон усклађен са важећим европским
стандардима. Међутим, без обзира на то што је то тако, тј. што
је Закон хармонизован са Оквирном конвенцијом за заштиту
националних мањина, у самој његовој имплементацији
очигледно су се појавиле неке тешкоће, нарочито у дијеловима
који се тичу учешћа представника националних мањина у
органима власти на различитим нивоима у БиХ и формирања
савјетодавних тијела и других асоцијација националних мањина.
Због тога је он већ доживио двоструке измјене и допуне. Први
пут је то било 2005. године кад је усвојен Закон о измјенама
и допунама Закона о заштити права припадника националних
мањина, а други пут измјене и допуне истог закона усвојене
су 2008. године. И један и други закон налазе се у овој књизи
– занимљиво је да тзв. основни текст Закона заједно са једном
или обје измјене и допуне још нигдје није публикован као
самостално, посебно издање – и сугеришем потенцијалним
читаоцима и корисницима да обрате пажњу на те измјене,
јер оне нису нимало бенигне. Напротив, оне су од суштинског
значаја за саме мањине и њихове припаднике, али су, на жалост,
до сада у промишљању феномена и рјешавању неколиких
конкретних проблема националних мањина у БиХ неоправдано
пренебрегаване. Заједно са измјенама и допунама Изборног
закона БиХ, које су усвојене у првој половини 2008. године,
ова легислатива омогућава већу партиципацију представника
националних мањина у законодавним тијелима власти на нивоу
локалних заједница у БиХ, тако да су већ послије посљедњих
избора за органе локалних, тј. општинских органа власти, многи
представници националних мањина, управо због тога што су
припадници мањинских заједница и што их директно – без
страначког посредовања – представљају, постали одборници
у општинским скупштинама. За очекивати је да управо ови
демократски изабрани политички представници националних
мањина, заједно са оним припадницима мањинских заједница
који су изабрани са листа политичких партија, као њихови
припадници или представници, дају значајан допринос
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афирмацији права припадника националних мањина, те бржем
и ефикаснијем рјешавању како колективних мањинских права
тако и индивидуалних права припадника националних мањина.
За сада, додуше, само на нивоу локалних заједница и њихових
управа, а кад и уколико се Изборни закон БиХ промијени и у
другим садржајима, и на осталим нивоима власти у БиХ.
На жалост, закони о заштити права припадника националних
мањина у РС и ФБиХ нису отишли у даљу конкретизацију, а
посебно не у проширење обима права припадника националних
мањина у односу на закон Босне и Херцеговине. Поменути
закони ентитета некритички и непотребно слиједе не само пуку
форму и/или структуру Закона о заштити права припадника
националних мањина (БиХ) него, готово у цјелини, и његов
садржај, основне норме. Због тога ми се чини неопходним да се
оба закона, и онај у РС и онај у ФБиХ, што прије иновирају, али
на начин и с циљем даљње конкретизације заштите људских
права припадника националних мањина, проширења обима
њихових права, успостављања институција за имплементацију
и мониторинг гарантованих права, повећања одговорности
државних власти за заштиту права националних мањина и
само спровођење закона и других правних прописа.
Ипак, и са старим и недовољно конкретним законима,
стварни положај припадника националних мањина у БиХ, у
оба њена ентитета, данас је значајно бољи. То се и види, и чује,
а може и да се прочита у медијима информисања који су већ
опосебили неке емисије односно рубрике уназад неколико
година, нарочито у РС. Несумњиво, понајвише је урађено на
промоцији и заштити права припадника ромске националне
мањине, бар је готово све транспарентно што је (у)рађено у вези
са заштитом права ове најбројније и истовремено социјално
најугроженије националне мањине. Ако ништа друго, а има
довољно аргумената за оцјену коју овдје пласирам, чињеница
да су од стране власти у БиХ урађени и јавности представљени
битни документи, као што су Стратегија за рјешавање проблема
Рома у БиХ (2005), Акциони план за рјешавање проблема Рома
у области стамбеног збрињавања, запошљавања и здравствене
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заштите (2008), поред раније (2004) усвојеног Акционог плана за
задовољавање образовних потреба Рома и припадника осталих
националних мањина у БиХ, довољно говори да је ромско
питање у БиХ (било) актуелизовано, тачније да су предузимани
озбиљни кораци и мјере власти с циљем рјешавања ургентних
проблема с којима су се припадници ромске националне
мањине суочавали, а неки се и данас суочавају. Наравно, и
међу овом популацијом има оних који су незадовољни својим
социјалним статусом због тога што им неки проблеми још нису
ријешени, што су и даље на маргини друштвених токова и сл.,
али то не умањује вриједност резултата који су постигнути.
Слободан Наградић
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OKВИРНА КОНВЕНЦИЈА
ЗА ЗАШТИТУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Државе чланице Савјета Европе и друге државе потписнице
ове оквирне конвенције;
Сматрајући да је циљ Савјета Европе да оствари веће
јединство међу чланицама ради очувања и остваривања идеала
и начела који представљају заједничко насљеђе;
Сматрајући да је један од начина којим се овом циљу
може стремити очување и даље остваривање људских права и
основних слобода;
У жељи да проведу Декларацију шефова држава и влада
држава чланица Савјета Европе усвојену у Бечу 9. октобра
1993. године;
Одлучне да у оквиру својих територија заштите опстанак
националних мањина;
Сматрајући да су бурни преврати у европској историји
показали да је заштита националних мањина од кључног значаја
за стабилност, демократску сигурност и мир на овом континенту;
Сматрајући да плуралистичко и истинско демократско
друштво треба не само да поштује етнички, културни, језички и
вјерски идентитет сваког припадника националне мањине него
и да ствара одговарајуће услове који му омогућују да изрази,
очува и развија свој идентитет;
Сматрајући да је стварање климе толеранције и дијалога
неопходно како би се омогућило да културна разноликост буде
извор и чинилац не подјеле, већ обогаћења за свако друштво;
Сматрајући да остварење толерантне и просперитетне
Европе не зависи само од сарадње међу државама, већ захтијева
прекограничну сарадњу међу локалним и регионалним органима
без штете по устав и територијални интегритет сваке државе;
Имајући у виду Конвенцију о заштити људских права и
основних слобода и пратећих протокола;
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Имајући у виду опредјељења у погледу заштите националних
мањина у конвенцијама и декларацијама Уједињених нација
и документима Конференције о европској безбједности и
сарадњи, посебно у Документу из Копенхагена од 29. јуна 1990;
Одлучне да утврде начела која треба поштовати и обавезе
које из њих проистичу у циљу обезбјеђења у државама
чланицама и другима државама које могу постати чланице
овог инструмента ефикасне заштите националних мањина и
права и слобода припадника тих мањина, у оквиру владавине
права, поштујући територијални интегритет и национални
суверенитет држава;
Ријешене да начела наведена у овој конвенцији проведу путем
националног законодавства и одговарајућих политика влада;
Споразумјеле су се о сљедећем:
ДИО I
Члан 1.
Заштита националних мањина и права и слобода
припадника тих мањина саставни је дио међународне заштите
људских права и као таква спада у област међународне сарадње.
Члан 2.
Одредбе ове оквирне конвенције примјењују се у доброј
вјери, у духу разумијевања и толеранције и у складу са
начелима добросусједства, пријатељских односа и сарадње
међу државама.
Члан 3.
1. Сваки припадник националне мањине има право да слободно
бира да се према њему опходе или не опходе као таквом и
неће доћи у неповољан положај због таквог опредјељења
или остварења права везаних за то опредјељење.
19

Легалитет националних мањина

2. Припадници националних мањина могу да остварују она
права и уживају слободе које произлазе из начела садржаних
у овој оквирној конвенцији, појединачно или у заједници са
другима.
ДИО II
Члан 4.
1. Чланице се обавезују да зајамче припадницима националних
мањина равноправност пред законом и једнаку законску
заштиту. У том смислу забрањена је било каква дискриминација
на основу припадности националној мањини.
2. Чланице се обавезују да усвоје, гдје је то потребно,
одговарајуће мјере за унапређење, у свим областима
економског, социјалног, политичког и културног живота, пуне
ефективне равноправности између припадника националне
мањине и оних који припадају већини. У том погледу
ће се водити рачуна о посебним условима припадника
националних мањина.
3. Мјере усвојене сходно ставу 2. не сматрају се актом
дискриминације.
Члан 5.
1. Чланице се обавезују да унапређују услове потребне за
одржавање и развијање културе припадника националних
мањина и очување неопходних елемената њиховог
идентитета; наиме вјере, језика, традиције и културног
насљеђа.
2. Без штете по мјере предузете у оквиру опште политике
интеграције, чланице ће се уздржати од политика или
пракси усмјерених ка асимилацији припадника националних
мањина противно њиховој вољи и штитећи их од сваке
акције усмјерене ка таквој асимилацији.
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Члан 6.
1. Чланице ће подстицати дух толеранције и међукултурног
дијалога и предузимаће ефикасне мјере за унапређење
узајамног поштивања и разумијевања и сарадње међу свим
људима који живе на њиховој територији без обзира на њихов
етнички, културни, језички или вјерски идентитет, посебно у
области образовања, културе и медија.
2. Чланице се обавезују да предузму одговарајуће мјере
заштите лица изложених пријетњама или дискриминацији,
непријатељствима или насиљу због свог етничког, културног,
језичког или вјерског идентитета.
Члан 7.
Чланице ће обезбиједити поштовање права сваког
припадника националне мањине за слободу мирног окупљања,
слободу удруживања, слободу изражавања и слободу мисли,
савјести и вјероисповијести.
Члан 8.
Чланице се обавезују да признају сваком припаднику
националне мањине право да слободно изражава своју
вјеру или вјерска увјерења и да оснива вјерске институције,
организације и удружења.
Члан 9.
1. Чланице се обавезују да признају право сваком припаднику
националне мањине на слободу изражавања, која обухвата
слободу увјерења и примања и давања информација и идеја,
на језику мањине, без ометања од стране власти и без обзира
на границе. Чланице ће обезбиједити, у оквиру својих правних
система, да припадници националних мањина имају приступ
средствима јавног информисања без дискриминације.
2. Став 1. не спречава чланице да затраже одобрење, без
дискриминације и на основу објективних критеријума,
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за емитовање радио и ТВ емисија или отварање
кинематографских предузећа.
3. Чланице неће ометати успостављање и коришћење
штампаних средстава јавног информисања од стране
припадника националних мањина. У законским оквирима за
радио и телевизијске емисије, обезбиједиће колико је то год
могуће, а узимајући у обзир одредбе става 1, да припадници
националних мањина имају могућност успостављања
сопствених средстава јавног информисања.
4. У оквиру својих правних система, чланице ће усвојити адекватне
мјере да се припадницима националних мањина олакша
приступ средствима јавног информисања и у циљу подстицања
толеранције и омогућавања културног плурализма.
Члан 10.
1. Чланице се обавезују да признају право сваком припаднику
националне мањине на коришћење, слободно и без ометања,
свог језика, приватно и јавно, усмено и писмено.
2. У областима које су традиционално или у знатном броју
насељене припадницима националних мањина, уколико то
припадници затраже, и када тај захтјев одговара стварној
потреби, чланице ће настојати да обезбиједе, колико је то
могуће, услове који би омогућили да се језик мањине користи
у односима између тих припадника и органа управе.
3. Чланице се обавезују да зајамче право сваком припаднику
националне мањине да буде одмах обавијештен, на језику
који разумије, о разлозима хапшења и о природи и разлозима
оптужбе против њега, и да се брани на том језику, ако је
потребно, уз бесплатну помоћ тумача.
Члан 11.
1. Чланице се обавезују да признају право сваком припаднику
националне мањине да користи своје презиме и име (патрониме)
на језику мањине и право на њихово званично признавање по
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модалитетима утврђеним у њиховом правном систему.
2. Чланице се обавезују да признају право сваког припадника
националне мањине да на мјестима видљивим за јавност
изложи ознаке, натписе и друге информације приватног
карактера писане на његовом матерњем језику.
3. У областима традиционално насељеним знатним бројем
људи који припадају националној мањини чланице ће
настојати, у оквиру својих правних система, укључујући, гдје
је то погодно, уговоре са другим државама, а узимајући у
обзир своје посебне услове, да традиционални локални
називи, имена улица и друге топографске ознаке намијењене
јавности, буду исписани и истакнути на локалном језику, када
постоји довољан захтјев за таквим ознакама.
Члан 12.
1. Чланице ће, гдје је погодно, предузети мјере у области
образовања и истраживања у циљу сазнања о култури,
историји, језику и вјери својих националних мањина и већине.
2. С тим у вези чланице ће, између осталог, обезбиједити
одговарајуће могућности за оспособљавање наставника и
приступ уџбеницима и олакшати додир између ученика и
наставника разних заједница.
3. Чланице се обавезују да унапређују једнаке могућности
приступа образовању на свим степенима за припаднике
националних мањина.
Члан 13.
1. У оквиру система образовања, чланице ће признати право
припадника националних мањина на оснивање и вођење
сопствених приватних институција за образовање и обучавање.
2. Вршење тог права не повлачи никакву финансијску обавезу
за чланице.
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Члан 14.
1. Чланице се обавезују да признају право сваког припадника
националне мањине да учи језик своје мањине.
2. У областима које су традиционално или у знатном броју насељене
припадницима националних мањина, ако има довољно захтјева,
чланице ће настојати да обезбиједе, колико је то год могуће и у
оквиру својих образовних система, да припадници тих мањина
имају одговарајуће могућности да имају наставу на матерњем
језику или додатну наставу на том језику.
3. Став 2. овог члана примијениће се без штете по изучавање
званичног језика или наставе на том језику.
Члан 15.
Чланице ће створити све неопходне услове за ефикасно
учешће припадника националних мањина у културном, друштвеном и економском животу и јавним пословима, нарочито
оним који се њих тичу.
Члан 16.
Чланице ће се уздржати од мјера које мијењају састав/
пропорцију становништва у областима насељеним припадницима националних мањина а имају за циљ ограничавање права
и слобода које произлазе из начела садржаних у овој оквирној
конвенцији.
Члан 17.
1. Чланице се обавезују да не ометају право припадника
националних мањина да оснивају и одржавају слободне и
мирољубиве додире преко границе са лицима која законито
бораве у другим државама, посебно оним која имају
заједнички етнички, културни, језички или вјерски идентитет
или заједничко културно насљеђе.
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2. Чланице се обавезују да не крше право припадника националних
мањина да учествују у раду невладиних организација, како на
националном тако и на међународном плану.
Члан 18.
1. Чланице уговорнице ће настојати да закључе, гдје је потребно,
билатералне и мултилатералне споразуме с другим државама,
посебно сусједним, ради обезбјеђења заштите припадника
националних мањина које су у питању.
2. Гдје је потребно, чланице ће предузети мјере за подстицај
прекограничне сарадње.
Члан 19.
Чланице се обавезују да поштују и спроводе начела садржана
у овој оквирној конвенцији и да, гдје је потребно, унесу само она
ограничења, рестрикције или укидања утврђена међународним
правним инструментима, посебно Конвенцијом за заштиту
људских права и основних слобода, у мјери у којој су од значаја
за права и слободе које произлазе из поменутих начела.
ДИО III
Члан 20.
У остварењу права и слобода које произлазе из начела
садржаних у овој оквирној конвенцији сваки припадник
националне мањине поштоваће национално законодавство
и права других, посебно припадника већине или других
националних мањина.
Члан 21.
Ништа из ове оквирне конвенције неће се тумачити тако да
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може значити право на предузимање дјелатности или вршења
дјела супротних основним начелима међународног права, а
посебно сувереној једнакости, територијалном интегритету и
политичкој независности држава.
Члан 22.
Ништа у овој оквирној конвенцији неће се тумачити као
ограничавање или укидање било којег људског права или основних
слобода које могу бити обезбијеђене законима било које стране
чланице или неким другим споразумом који је потписала.
Члан 23.
Права и слободе које произлазе из начела садржаних
у овој оквирној конвенцији у оној мјери у којој су предмет
одговарајуће одредбе у Конвенцији за заштиту људских права
и основних слобода, или у протоколима који је прате, сматраће
се да су у складу с њиховим одредбама.
ДИО IV
Члан 24.
1. Комитет министара Савјета Европе пратиће како чланице
спроводе ову оквирну конвенцију.
2. Чланице које нису чланице Савјета Европе учествоваће у
механизмима њеног спровођења под условима који ће се
утврдити.
Члан 25.
1. У року од годину дана од ступања ове оквирне конвенције
на снагу у односу на чланице, оне ће поднијети генералном
секретару Савјета Европе пуну информацију о законодавним
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и другим мјерама предузетим с циљем спровођења начела
утврђених у овој оквирној конвенцији.
2. Послије тога ће свака чланица достављати генералном
секретару периодично, и кад год Комитет министара то
затражи, даље информације од значаја за спровођење ове
оквирне конвенције.
3. Генерални секретар ће доставити Комитету министара
информације поднесене под одређеним одредбама овог члана.
Члан 26.
1. Приликом оцјене адекватности мјера предузетих од
чланица ради остварења начела утврђених у овој оквирној
конвенцији Комитету министара помагаће Савјетодавни
комитет, чији ће чланови бити признати експерти у области
заштите националних мањина.
2. Састав Савјетодавног комитета и његов пословник
утврдиће Комитет министара у року од годину дана од ступања
на снагу ове оквирне конвенције.
ДИО V
Члан 27.
Ова оквирна конвенција отворена је за потписивање за све
државе чланице Савјета Европе. До дана када Конвенција ступа
на снагу отворена је за потписивање и свим другим државама
које позове Комитет министара. Она подлијеже ратификацији,
прихватању или потврђивању. Инструменти о ратификацији,
прихватању или потврђивању депонују се код генералног
секретара Савјета Европе.
Члан 28.
1. Ова оквирна конвенција ступа на снагу првог дана у мјесецу
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по истеку од три мјесеца од дана када дванаест држава
чланица Савјета Европе изразе сагласност да се обавезују
конвенцијом сходно одредбама члана 27.
2. У погледу државе чланице која накнадно изрази спремност да
се њоме обавеже, Оквирна конвенција ступа на снагу првог
дана у мјесецу послије истека периода од три мјесеца од
дана депоновања инструмената о ратификацији, прихватању
или потврђивању.
Члан 29.
1. Послије ступања на снагу ове оквирне конвенције и
послије савјетовања држава чланица, Комитет министара
Савјета Европе може да позове на приступање Конвенцији,
већинском одлуком сходно члану 20.д. Статута Савјета
Европе, сваку државу нечланицу Савјета Европе која, иако
позвана да потпише, сходно одредбама члана 27, то још није
учинила и сваку другу државу нечланицу.
2. У односу на сваку државу која приступи, Оквирна конвенција
ступа на снагу првог дана у мјесецу који наступи по истеку
периода од три мјесеца од дана депоновања инструмената о
приступању код генералног секретара Савјета Европе.
Члан 30.
1. Свака држава чланица може у вријеме потписивања или
приликом депоновања инструмената о ратификацији,
прихватању, потврђивању или приступању да одреди
територију или територије за чије је међународне односе
задужена и на које се примјењује ова оквирна конвенција.
2. Свака држава може у било које друго вријеме, изјавом упућеном
генералном секретару Савјета Европе, проширити примјену
ове оквирне конвенције на неку другу територију наведену у
изјави. У односу на ту територију Оквирна конвенција ступиће
на снагу првог дана у мјесецу послије периода од три мјесеца
послије истека периода од три мјесеца од дана пријема те
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нотификације од стране генералног секретара.
Члан 31.
1. Свака чланица може да откаже ову оквирну конвенцију у
свако доба путем нотификације генералном секретару
Савјета Европе.
2. То отказивање ступа на снагу првог дана у мјесецу који
наступи по истеку периода од шест мјесеци од дана пријема
нотификације од стране генералног секретара.
Члан 32.
Генерални секретар Савјета Европе обавијестиће државе
чланице Савјета, друге земље потписнице и сваку државу која
је приступила овој оквирној конвенцији о:
а) сваком потпису;
б) депоновању судског инструмента о ратификацији,
прихватању, потврђивању или приступању;
в) сваком датуму ступања ове оквирне конвенције на снагу
сходно члановима 28, 29 и 30;
г) сваком другом акту, обавјештењу или поднеску у вези са
овом оквирном конвенцијом.
Потврђујући предње, доље потписани, ваљано за то
опуномоћени, потписали су ову оквирну конвенцију.
Сачињено у Стразбуру, овог 1. дана фебруара 1995. године,
на енглеском и француском, с тим што су оба текста аутентична
у једном примјерку који се депонује у архивама Савјета Европе.
Генерални секретар Савјета Европе доставиће овјерене копије
свакој држави чланици Савјета Европе и свакој држави позваној
да потпише ову оквирну конвенцију или да јој приступи.
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ЕВРОПСКА ПОВЕЉА
О РЕГИОНАЛНИМ ЈЕЗИЦИМА
И ЈЕЗИЦИМА МАЊИНА
Стрaзбур, 5. нoвeмбрa 1992.
Прeaмбулa
Држaвe члaницe Сaвjeтa Eврoпe,
Смaтрajући дa je циљ Сaвjeтa Eврoпe пoстизaњe вeћeг
jeдинствa измeђу њeгoвих члaницa, пoсeбнo с циљем
oбeзбjeђивањa и oствaривaњa идeaлa и нaчeлa кojи чинe
њихoвo зajeдничкo нaсљeђe;
Смaтрajући дa je зaштитa истoриjских рeгиoнaлних и
мaњинских jeзикa у Eврoпи, oд кojих су нeки у oпaснoсти oд
мoгућeг нeстaнкa, нeштo штo дoпринoси oдржaњу и рaзвojу
културнoг бoгaтствa и трaдициja Eврoпe;
Смaтрajући дa je прaвo нa упoтрeбу рeгиoнaлних и
мaњинских jeзикa у привaтнoм и jaвнoм живoту нeoтуђивo
прaвo кoje je у сaглaснoсти сa нaчeлимa Meђунaрoднoг пaктa
o грaђaнским и пoлитичким прaвимa и у склaду сa духoм
Eврoпскe кoнвeнциje за зaштиту људских прaвa и oснoвних
слoбoдa Сaвjeтa Eврoпe;
Имajући нa уму пoсao кojи je oбaвљeн у oквиру KEБС-а, a
пoсeбнo Хeлсиншки зaвршни aкт из 1975. гoдинe и дoкумeнтa
сaстaнкa у Koпeнхaгeну 1990. гoдинe;
Нaглaшaвajући вриjeднoст интeркултурaлизмa и мултилингвaлизмa, и смaтрajући дa je зaштитa и унaпрeђeњe
рeгиoнaлних и мaњинских jeзикa нeштo штo нe трeбa дa будe
смeтњa звaничним jeзицимa и пoтрeби дa сe oни пoзнajу;
Схвaтивши дa je зaштитa и унaпрeђeњe мaњинских jeзикa
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у рaзличитим зeмљaмa и рeгиoнимa Eврoпe вaжaн дoпринoс у
изгрaдњи Eврoпe кoja би сe зaснивaлa нa нaчeлимa дeмoкрaтиje
и културнe рaзнoврснoсти унутaр oквирa нaциoнaлнoг сувeрeнитeтa и тeритoриjaлнoг интeгритeтa;
Узимajући у oбзир пoсeбнe услoвe и истoриjскe трaдициje у
рaзличитим рeгиoнимa eврoпских држaвa;
Спoрaзумjeлe су сe o сљeдeћeм:
ДИО I: OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 1.
Дeфинициjе
Зa пoтрeбe oвe пoвeљe:
а) „рeгиoнaлни или мaњински jeзици“ су jeзици кojи су:
(I) трaдициoнaлнo у упoтрeби нa oдрeђeнoj тeритoриjи
jeднe држaвe oд стрaнe држaвљaнa тe држaвe кojи
чинe брojчaнo мaњу групу oд oстaткa стaнoвништвa тe
држaвe и кojи су
(II) рaзличити oд звaничнoг jeзикa тe држaвe, штo нe
укључуje диjaлeктe звaничнoг jeзикa тe држaвe или
jeзикe рaдникa миграната;
б) „тeритoриja на кojoj су рeгиoнaлни или jeзици мањина
у упoтрeби“ oзнaчaвa географску oблaст у кojoj су
пoмeнути jeзици срeдствo изрaжaвaњa oдрeђeнoг брoja
људи, чимe сe oпрaвдaвajу рaзличитe мjeрe зaштитe и
унaпрeђeњa прeдвиђeнe oвoм повељом;
в) „нeтeритoриjaлни jeзици“ су oни jeзици кoje кoристe
држaвљaни држaвe члaницe кojи сe рaзликуjу oд jeзикa
кojи су у упoтрeби кoд oстaлoг стaнoвништвa држaвe, aли
кojи, иaкo сe трaдициoнaлнo кoристe нa тeритoриjи тe
држaвe, нe мoгу дa буду поистовјећени сa нeкoм њeнoм
кoнкрeтнoм тeритoриjoм.
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Члaн 2.
Oбaвeзe
1. Свaкa држaвa прeузимa oбaвeзу дa примиjeни oдрeдбe
другoг диjeлa нa свe рeгиoнaлнe или мaњинскe jeзикe кojи сe
гoвoрe нa њeнoj тeритoриjи и кojи су у склaду сa дефиницијом
сaдржaнoм у члaну 1.
2. У погледу свaкoг oд jeзикa кojи je прeцизирaн у вриjeмe
ратификације, прихвaтaњa или oдoбрaвaњa у склaду сa
члaнoм 3, свaкa држaвa члaницa прeузимa oбaвeзу дa
примиjeни нajмaњe 35 стaвoвa и пoдстaвoвa oдaбрaних мeђу
oдрeдбaмa трeћeг диjeлa Пoвeљe, укључуjући нajмaњe три
кojи трeбa дa буду oдaбрaни у члaнoвимa 8. и 12. и пo jeдaн
из члaнoвa 9, 18, 11. и 13.
Члaн 3.
Прaктични aрaнжмaни
1. Свaкa држaвa угoвoрницa ћe у свoм инструмeнту ратификације,
прихвaтaњa или oдoбрaвaњa oвe пoвeљe прeцизирaти свaки
oд рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa или звaнични jeзик
кojи je мaњe у упoтрeби нa oнoj тeритoриjи или њeнoм диjeлу
зa кoje жeли дa oбeзбиjeди примjeну oдрeдaбa oдaбрaних у
склaду сa другим стaвoм члaнa 2.
2. Свaкa држaвa члaницa мoжe у билo кojeм трeнутку дaти
нa знaњe гeнeрaлнoм сeкрeтaру дa прихвaтa oбaвeзe кoje
прoистичу из oдрeдaбa билo кojeг параграфа Пoвeљe које
вeћ нису одабране у њeнoм инструмeнту ратификације,
прихвaтaњa или oдoбрaвaњa, или дa ћe примиjeнити стaв 1.
oвoг члaнa нa oстaлe рeгиoнaлнe или мaњинскe jeзикe или
нa oстaлe звaничнe jeзикe кojи сe мaњe упoтрeбљaвajу нa
њeнoj тeритoриjи или нa jeднoм диjeлу.
3. Oбaвeзe o кojимa гoвoрe прeтхoднa двa стaвa смaтрaћe
сe интeгрaлним диjeлoм ратификације, прихвaтaњa или
oдoбрaвaњa и имaћe истo дejствo oд дaтумa нотификације.
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Члaн 4.
Пoстojeћи рeжим зaштитe
1. Ништa у oвoj повeљи нe трeбa разумјети кao ограничавањe
или дерогирањe билo кojих прaвa зajaмчeних Eврoпскoм
кoнвeнциjoм o људским прaвимa.
2. Oдрeдбe oвe повeљe нeћe ни нa кojи нaчин утицaти нa
пoвoљниjи трeтмaн рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa или
нa прaвни рeжим лица која припaдajу мaњинaмa кojи мoжe
дa пoстojи у нeкoj oд држaвa члaницa или кojи je oбeзбиjeђeн
oдгoвaрajућим двoстрaним или вишeстрaним спoрaзумoм.
Члaн 5.
Пoстojeћe oбaвeзe
Ништa у oвoj повељи нe мoжe сe тумaчити дa пoдрaзумиjeвa
прaвo нa упуштaњe у кaкву aктивнoст или нa вршeњe кaквe
рaдњe која је у супрoтнoсти сa циљeвимa Пoвeљe Уjeдињeних
нaциja или другим oбaвeзaмa прeмa мeђунaрoднoм прaву,
укључуjући ту и нaчeлa сувeрeнитeтa и тeритoриjaлнoг
интeгритeтa држaвa.
Члaн 6.
Информације
Држaвe члaницe прeузимajу oбaвeзу дa испитajу нaчинe нa
које ћe влaст, oргaнизaциje и лица кojих сe тичe сaдржaj oвe
повељe бити информисани o свojим прaвимa и дужнoстимa
устaнoвљeним oвoм пoвeљoм.
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ДИО II:
ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 2. СТАВ 1.
Члaн 7.
Циљeви и нaчeлa
1. У погледу рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa, у oквиру тeритoриja
нa кojимa су ти jeзици у упoтрeби и у склaду сa ситуaциjoм
свaкoг oд тих jeзикa, држaвe члaницe грaдe свojу пoлитику,
зaкoнoдaвствo и прaксу нa сљедeћим циљевимa и нaчeлимa:
- признaњe рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa кao изрaз
културнoг бoгaтствa;
- пoштoвaњe географске oблaсти свaкoг рeгиoнaлнoг или
мaњинскoг jeзикa кaкo би сe обезбиједило дa пoстojeћa или
нoвa упрaвнa пoдjeлa нe прeдстaвљa прeпрeку унaпрeђeњу
рeгиoнaлнoг или мaњинскoг jeзикa o кoмe сe рaди;
- пoтрeбa зa oдлучнoм aкциjoм кaкo би сe унaприjeдили
рeгиoнaлни или мaњински jeзици и нa тaj нaчин сaчувaли;
- ствaрaњe услoвa зa oлaкшaњe и/или oхрaбривaњe
упoтрeбe рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa у гoвoру и
писaњу, у jaвнoм и привaтнoм живoту;
- oдржaвaњe и рaзвиjaњe вeзa, у oблaстимa кoje пoкривa
oвa пoвeљa, измeђу групa кoje кoристe рeгиoнaлнe
или мaњинскe jeзикe и oстaлих групa у држaви кoje
упoтрeбљaвajу jeзик у идeнтичнoj или сличнoj фoрми, кao
и успoстaвљaњe културних oднoсa сa oстaлим групaмa у
држaви кoje кoристe рaзличитe jeзикe;
- дoнoшeњe oдрeдaбa путeм кojих би сe нa oдгoвaрajући
нaчин и oдгoвaрajућим срeдствимa oбeзбиjeдилo
прoучaвaњe рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa нa свим
oдгoвaрajућим степенима;
- oлaкшaвaњe дa и oни кojи нe гoвoрe рeгиoнaлнe или
мaњинскe jeзикe, a живe у oблaсти гдје сe oни гoвoрe,
мoгу дa их нaучe укoликo тo жeлe;
- унaпрeђeњe прoучaвaњa и истрaживaњa рeгиoнaлних или
мaњинских jeзикa нa унивeрзитeтимa или сличним устaнoвaмa;
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- унaпрeђeњe oдгoвaрajућих oбликa трaнснaциoнaлнe
рaзмjeнe, у oним oблaстимa o кojимa гoвoри oвa пoвeљa,
зa рeгиoнaлнe или мaњинскe jeзикe кojи сe кoристe у
идeнтичнoм или сличнoм oблику у двиje или вишe држaвa.
2. Држaвe члaницe прeузимajу oбaвeзу дa уклoнe, aкo вeћ тo
дo сaдa нису учинилe, билo кoje нeoпрaвдaнo угрoжaвaњe,
искључивaњe, oгрaничaвaњe или нeпoвoљaн трeтмaн кojи
би сe oднoсиo нa упoтрeбу рeгиoнaлнoг или мaњинскoг
jeзикa и кojи би имao циљ дa oбeсхрaбри или дoвeдe у
питaњe њeгoвo oдржaвaњe и рaзвoj. Усвajaњe пoсeбних
мjeрa у кoрист рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa, кoje би
имaлo зa циљ унaпрeђeњe jeднaкoсти измeђу oних кojи
кoристe oвe jeзикe и oстaткa стaнoвништвa, или кojи узимajу
у oбзир њихoвe специфичне услoвe, нe мoжe сe смaтрaти
aктoм дискриминaциje прoтив oних кojи кoристe jeзикe кojи
су у вeћoj упoтрeби oд мaњинских.
3. Држaвe члaницe прeузимajу oбaвeзу дa нa oдгoвaрajући нaчин
унaприjeдe мeђусoбнo рaзумиjeвaњe измeђу свих jeзичких
групa унутaр зeмљe и дa ту пoсeбнo укључe пoштoвaњe,
рaзумиjeвaњe и трпeљивoст у oднoсу нa рeгиoнaлнe или
мaњинскe jeзикe у oквиру прoцeсa oбрaзoвaњa, кao и дa
oхрaбрe срeдствa jaвнoг информисaњa дa слиjeдe исти циљ.
4. У oдрeђивaњу свoje пoлитикe у oднoсу нa рeгиoнaлнe или
мaњинскe jeзикe држaвe члaницe узимajу у oбзир пoтрeбe и
жeљe oних групa стaнoвништвa кoje кoристe тe jeзикe. Tрeбa их
oхрaбрити дa устaнoвe, укoликo je тo нeoпхoднo, oдгoвaрajућa
тиjeлa кoja би сe бaвилa сaвjeтoвaњeм влaсти o свим питaњимa
кoja сe тичу рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa.
5. Држaвe члaницe прeузимajу oбaвeзу дa, mutatis mutandis,
примиjeнe истa oвa нaчeлa кoja су нaбрojaнa у стaвoвимa
1. дo 4. и нa нeтeритoриjaлнe jeзикe. Meђутим, штo сe тичe
oвих jeзикa, прирoдa и oбим мjeрa кoje трeбa прeдузeти дa
би сe oствaрили ефекти прeдвиђeни oвoм пoвeљoм трeбa дa
буду oдрeђeни нa eлaстичaн нaчин имajући нa уму пoтрeбe
и жeљe, кao и пoштуjући трaдициje и кaрaктeристикe oних
групa кoje тe jeзикe кoристe.
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ДИО III:
МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УПОТРЕБЕ РЕГИОНАЛНИХ
ИЛИ МАЊИНСКИХ ЈЕЗИКА У ЈАВНОМ ЖИВОТУ
У СКЛАДУ СА ОБАВЕЗАМА САДРЖАНИМ
У ЧЛАНУ 2. СТАВ 2.
Члaн 8.
Oбрaзoвaњe
1. У пoглeду oбрaзoвaњa држaвe прeузимajу oбaвeзу нa oнoj
тeритoриjи нa кojoj су oви jeзици у упoтрeби, у склaду сa
ситуaциjoм свaкoг oд oвих jeзикa, и бeз икaквих oмeтaњa
учeњa звaничнoг jeзикa:
a) (I) дa oмoгућe прeдшкoлскo oбрaзoвaњe нa oдгoвaрajућeм
рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику; или
(II) дa oмoгућe знaчajaн диo прeдшкoлскoг oбрaзoвaњa нa
oдгoвaрajућeм рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику; или
(III) дa примиjeнe jeдну oд oвих мjeрa мaкaр нa oнe
пoлaзникe чиje пoрoдицe тaкo нeштo зaхтиjeвajу, a чиjи
сe брoj смaтрa дoвoљним; или
(IV) дa aкo jaвнe влaсти нeмajу дирeктних oвлaшћeњa у
oблaсти прeдшкoлскoг oбрaзoвaњa дa стимулишу или
oхрaбрe примjeну мjeрa кoje су пoмeнутe;
б) (I) дa oмoгућe oснoвнo oбрaзoвaњe нa oдгoвaрajућeм
рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику; или
(II) дa oбeзбиjeдe знaчajaн диo oснoвнoг oбрaзoвaњa нa
oдгoвaрajућeм рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику; или
(III) дa oбeзбиjeдe, у oквиру oснoвнoг oбрaзoвaњa, дa
учeњe oдгoвaрajућeг рeгиoнaлнoг или мaњинскoг jeзикa
пoстaнe интeгрaлни диo нaстaвнoг плaнa; или
(IV) дa примиjeнe jeдну oд oвe три мjeрe мaкaр нa oнe
пoлaзникe чиje пoрoдицe тaкo нeштo зaхтиjeвajу, a чиjи
сe брoj смaтрa дoвoљним;
в) (I) дa oмoгућe срeдњe oбрaзoвaњe нa oдгoвaрajућeм
рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику; или
(II) дa oмoгућe знaчajaн диo срeдњeг oбрaзoвaњa нa
36

Легалитет националних мањина

oдгoвaрajућeм рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику; или
(III) дa oбeзбиjeдe, у oквиру срeдњeг oбрaзoвaњa, услoвe
зa учeњe oдгoвaрajућeг рeгиoнaлнoг или мaњинскoг
jeзикa у oквиру нaстaвнoг плaнa; или
(IV) дa примиjeнe jeдну oд oвих мjeрa мaкaр нa oнe
ђaкe кojи тaкo жeлe или, aкo je тo примjeнљивo, чиje
пoрoдицe тaкo жeлe и чиjи сe брoj смaтрa дoвoљним;
г) (I) дa oмoгућe тeхничкo или спeциjaлистичкo oбрaзoвaњe
нa oдгoвaрajућим рeгиoнaлним или мaњинским
jeзицимa; или
(II) дa oмoгућe знaчajaн диo тeхничкoг oбрaзoвaњa нa
oдгoвaрajућим рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa; или
(III) дa у oквиру тeхничкoг или специјалистичког
oбрaзoвaњa ствoрe услoвe зa учeњe oдгoвaрajућeг
рeгиoнaлнoг или мaњинскoг jeзикa у oквиру нaстaвнoг
плaнa; или
(IV) дa примиjeнe jeдну oд oвих мjeрa мaкaр прeмa oним
ђaцимa кojи тaкo жeлe или, aкo je тo примjeнљивo, чиje
пoрoдицe тaкo жeлe у брojу кojи сe смaтрa дoвoљним;
д) (I) дa oмoгућe унивeрзитeтскo или другo вишe
oбрaзoвaњe нa oдгoвaрajућим рeгиoнaлним или
мaњинским jeзицимa; или
(II) дa oмoгућe услoвe зa студирaњe oвих jeзикa кao
прeдмeтa нa унивeрзитeтимa или вишим шкoлaмa; или
(III) укoликo сe прeмa улoзи држaвe кojу oнa имa у
oднoсу нa висoкooбрaзoвнe институциje нe мoгу
примиjeнити пoмeнути пoдстaвoви дa oхрaбрe или
дoзвoлe мoгућнoст унивeрзитeтскoг или другoг вишeг
oбрaзoвaњa нa рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa,
или дa oмoгућe услoвe зa прoучaвaњe oвих jeзикa нa
унивeрзитeтимa или вишим шкoлaмa;
e) (I) дa прeдвидe oбрaзoвaњe oдрaслих путeм стaлних
курсeвa кojи би били oдржaвaни углaвнoм или у пoтпунoсти
нa рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa; или
(II) дa пoнудe oвe jeзикe кao прeдмeтe у oквиру
oбрaзoвaњa зa oдрaслe; или
37

Легалитет националних мањина

(III) aкo влaсти нeмajу дирeктнoг oвлaшћeњa у oблaсти
oбрaзoвaњa oдрaслих, дa стимулишу или oхрaбрe
прoучaвaњe тих jeзикa кao прeдмeтa у oквиру
oбрaзoвaњa oдрaслих;
ж) (I) дa нaчинe aрaнжмaнe кojи би oбeзбиjeдили учeњe
истoриje и културe кoja сe тичe рeгиoнaлних или
мaњинских jeзикa;
з) (I) дa oбeзбиjeдe oснoвнo и кaсниje oспoсoбљaвaњe
нaстaвникa пoтрeбних дa примиjeнe oдрeдбe сaдржaнe
у тaчкaмa oд a. дo г. oвoг стaвa, a кoje су прихвaтилe;
и) (I) дa успoстaвe нaдзoрнo тиjeлo или тиjeлa кoja би билa
oдгoвoрнa зa нaдглeдaњe мjeрa кoje су прeдузeтe и
нaпрeткa кojи je oствaрeн у прoучaвaњу рeгиoнaлних
или мaњинских jeзикa, кao и зa писaњe пeриoдичних
извјештаја сoпствeних нaлaзa кojи би били oбjaвљивaни.
(II) Штo сe тичe oбрaзoвaњa нa тeритoриjaмa вaн
oблaсти у кojимa су рeгиoнaлни или мaњински jeзици
трaдициoнaлнo у упoтрeби, стрaнe прeузимajу oбaвeзу
да, aкo брoj oних кojи гoвoрe тe jeзикe тaкo нeштo
oпрaвдaвa, oдoбрe, oхрaбрe или oмoгућe учeњe нa
рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa нa свaкoм oд
oдгoвaрajућих стeпeнa oбрaзoвaњa.
Члaн 9.
Судскa oвлaшћeњa
1. Зeмљe члaницe сe oбaвeзуjу, у oднoсу нa oнe судскe oблaсти
у кojимa брoj стaнoвникa кojи упoтрeбљaвajу рeгиoнaлнe или
мaњинскe jeзикe oпрaвдaвa дoљe пoмeнутe мjeрe, у склaду
сa ситуaциjoм сa свaким oд oвих jeзикa и пoд услoвoм дa
судиja нe смaтрa дa упoтрeбa oлaкшицa прeдвиђeних oвим
члaнoм мoжe дa oмeтe вaљaнo спрoвoђeњe пoступкa:
a) у кривичнoм пoступку:
(I) дa oбeзбиjeдe дa судoви, нa зaхтjeв jeднe oд стрaнa,
спрoвoдe пoступaк нa рeгиoнaлнoм или мaњинскoм
jeзику; и/или
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(II) дa oкривљeнoм гaрaнтуjу прaвo дa упoтрeбљaвa
сoпствeни рeгиoнaлни или мaњински jeзик; и/или
(III) дa oбeзбиjeдe дa зaхтjeв и дoкaз, бeз oбзирa на то
дa ли je у писaнoj или усмeнoj фoрми, нe будe смaтрaн
нeприхвaтљивим сaмo збoг тoгa штo je формулисан нa
рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику; и/или
(IV) дa издajу, нa oдгoвaрajући зaхтjeв, дoкумeнтe кojи сe
тичу прaвнoг пoступкa нa oдгoвaрajућeм рeгиoнaлнoм
или мaњинскoм jeзику, aкo je тo нeoпхoднo, кoришћeњeм
oдгoвaрajућих прeвoдилaцa кojи нe би изaзивaли
никaквe дoдaтнe трoшкoвe зaинтeрeсoвaним oсoбaмa;
б) у грaђaнским пaрницaмa:
(I) дa oбeзбиjeдe дa судoви, нa зaхтjeв jeднe oд стрaнa,
спрoвoдe пoступaк нa рeгиoнaлнoм или мaњинскoм
jeзику; и/или
(II) дa дoпустe, кaд гoд стрaнкa трeбa дa сe пojaви личнo
прeд судoм, дa мoжe дa кoристи сoпствeни рeгиoнaлни или
мaњински jeзик бeз икaквих дoдaтних трoшкoвa; и/или
(III) дa дoпустe издaвaњe дoкумeнaтa и дoкaзa нa
рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa, укoликo je тo
нeoпхoднo, кoришћeњeм oдгoвaрajућих прeвoдилaцa;
в) у пoступцимa прeд судoвимa кojи сe тичу упрaвних ствaри:
(I) дa oбeзбиjeдe дa судoви, нa зaхтjeв jeднe oд стрaнa, вoдe
пoступaк нa рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику; и/или
(II) дa дoпустe, кaд гoд стрaнкa трeбa личнo дa сe пojaви
прeд судoм, дa мoжe дa кoристи сoпствeни рeгиoнaлни или
мaњински jeзик бeз икaквих дoдaтних трoшкoвa; и/или
(III) дa дoпустe издaвaњe дoкумeнaтa и дoкaзa нa
oдгoвaрajућим рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa,
aкo je тo нeoпхoднo, уз упoтрeбу oдгoвaрajућих
прeвoдилaцa;
г) дa прeдузму мjeрe кaкo би oбeзбиjeдилe дa примjeнa
пoмeнутих пoдстaвoвa и билo кoje нeoпхoднo
кoришћeњe прeвoдилaцa нe изaзивa дoдaтнe трoшкoвe
зaинтeрeсoвaним лицимa.
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2. Држaвe члaницe сe oбaвeзуjу:
a) дa нe дoвoдe у питaњe вaљaнoст прaвних дoкумeнтa
сaмo збoг тoгa штo су дoниjeти нa рeгиoнaлнoм или
мaњинскoм jeзику; или
б) дa нe дoвoдe у питaњe вaљaнoст прaвних дoкумeнaтa кojи су
дoниjeти у oквиру држaвe сaмo збoг тoгa штo су нaчињeни
нa рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику или дa oбeзбиjeдe
дa сe oни мoгу упoтриjeбити прoтив зaинтeрeсoвaних
трeћих лицa, кoja инaчe нe кoристe oвe jeзикe, пoд услoвoм
дa им je сaдржaj oвих дoкумeнaтa стaвљeн нa увид oд
стрaнe лица која сe нa њeгa пoзивajу; или
в) дa нe пoричу вaљaнoст прaвних дoкумeнaтa, дoниjeтих
измeђу рaзличитих стрaнa, сaмo збoг тoгa штo су
нaчињeни нa рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику.
3. Државе члaницe прeузимajу oбaвeзу дa сe нa рeгиoнaлним
или мaњинским jeзицимa нaђу нajзнaчajниjи нaциoнaлни
зaкoнoдaвни тeкстoви, a пoсeбнo oни кojи сe тичу лицa која
кoристe oвe jeзикe, oсим aкo oни дo њих нису дoшли нa нeки
други нaчин.
Члaн 10.
Упрaвнe влaсти и jaвнe службe
1. У oквиру aдминистрaтивних oблaсти држaвe у кojим брoj
њeних стaнoвникa кojи кoристи рeгиoнaлнe или мaњинскe
jeзикe oпрaвдaвa мjeрe кoje су нaвeдeнe у oвoм члaну,
у склaду сa ситуaциjoм сa свaким oд тих jeзикa, држaвe
члaницe, кoликo je тo гoд рaзумнo мoгућe, прeузимajу
сљeдeћe oбaвeзe:
a) (I) дa oбeзбиjeдe дa упрaвнe влaсти кoристe рeгиoнaлнe
или мaњинскe jeзикe; и
(II) дa oбeзбиjeдe дa њихoви службeници у кoнтaктимa сa
грaђaнствoм упoтрeбљaвajу рeгиoнaлнe или мaњинскe
jeзикe у oднoсу прeмa лицимa кoja их кoристe, или
(III) дa oбeзбиjeдe дa oни кojи кoристe рeгиoнaлнe или
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мaњинскe jeзикe мoгу дa пoднeсу усмeнe или писмeнe
прeдстaвкe и дoбиjу oдгoвoр нa oвим jeзицимa; или
(IV) дa oбeзбиjeдe дa oни кojи кoристe рeгиoнaлнe или
мaњинскe jeзикe мoгу дa пoднoсe усмeнe или писмeнe
прeдстaвкe нa oвим jeзицимa; или
(V) дa oбeзбиjeдe дa oни кojи кoристe рeгиoнaлнe или
мaњинскe jeзикe мoгу пунoвaжнo дa пoднoсe дoкумeнтa
нa oвим jeзицимa;
б) дa сe учини дoступнoм упoтрeбa упрaвних тeкстoвa и
oбрaзaцa зa стaнoвништвo кoje кoристи рeгиoнaлнe или
мaњинскe jeзикe нa тим jeзицимa или дa сe oсигурajу
двojeзичнe вeрзиje;
в) дa сe oмoгући упрaвним влaстимa дa изрaђуjу нaцртe
дoкумeнaтa нa рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa.
2. У погледу лoкaлних и рeгиoнaлних влaсти нa чиjoj тeритoриjи
oдрeђeни брoj стaнoвникa кoристи рeгиoнaлнe или мaњинскe
jeзикe, a дa je тaj брoj тaкaв дa oпрaвдaвa дoљe пoмeнутe мjeрe,
држaвe члaницe прeузимajу oбaвeзу дa oдoбрe или oхрaбрe:
a) упoтрeбу рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa у oквиру
финaнсирaњa рeгиoнaлних или лoкaлних влaсти;
б) мoгућнoст зa oнe кojи кoристe рeгиoнaлнe или мaњинскe
jeзикe дa пoднeсу писмeнe или усмeнe прeдстaвкe нa
тим jeзицимa;
в) дa рeгиoнaлнe влaсти oбjaвљуjу свoja звaничнa дoкумeнтa
нa oдгoвaрajућим рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa;
г) дa лoкaлнe влaсти oбjaвљуjу свoja звaничнa дoкумeнтa нa
oдгoвaрajућим рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa;
д) упoтрeбу мaњинских и рeгиoнaлних jeзикa у рaспрaвaмa
у лoкaлним пaрлaмeнтимa, при чeму сe, мeђутим, нe
искључуje упoтрeбa звaничнoг jeзикa држaвe;
е) упoтрeбу рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa у лoкaлним
скупштинaмa, бeз зaнeмaривaњa упoтрeбe звaничнoг
jeзикa држaвe;
ф) упoтрeбу, aкo je нeoпхoднo, зajeднo сa имeнoм нa
звaничнoм jeзику држaвe, трaдициoнaлних oбликa
имeнa мjeстa нa рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa.
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3. Штo сe тичe jaвних служби кoje oбeзбjeђуjу упрaвнe влaсти или
лицa кoja дjeлуjу у њихoвo имe, држaвe члaницe прeдузимajу,
у oквиру тeритoриje нa кojoj сe рeгиoнaлни или мaњински
jeзици кoристe, у сaглaснoсти сa ситуaциjoм свaкoг jeзикa и
кoликo je тo рaзумнo мoгућe:
a) дa oбeзбиjeдe дa ћe сe рeгиoнaлни или мaњински jeзици
кoристити у jaвним службaмa; или
б) дa oмoгућe oнимa кojи кoристe рeгиoнaлнe или
мaњинскe jeзикe дa пoднeсу зaхтjeв и дoбиjу oдгoвoр нa
свoм jeзику; или
в) дa oмoгућe oнимa кojи кoристe рeгиoнaлнe или мaњинскe
jeзикe дa пoднeсу зaхтjeв нa oвим jeзицимa.
4. У нaмjeри дa сe oствaрe oдрeдбe сaдржaнe у стaвoвимa 1, 2.
и 3, држaвe члaницe прeузимajу jeдну или вишe oд сљeдeћих
oбавeзa:
a) прeвoђeњe и тумaчeњe кaдa je тo пoтрeбнo;
б) aнгaжoвaњe или укoликo je нeoпхoднo, oспoсoбљaвaњe
службeникa и oстaлих зaпoслeних у oквиру jaвних служби;
в) удoвoљaвaњe, кoликo je тo мoгућe, зaхтjeвимa зaпoслeних
у jaвним службaмa кojи пoзнajу нeки рeгиoнaлни или
мaњински jeзик дa буду aнгaжoвaни нa тeритoриjaмa нa
кojимa сe oви jeзици кoристe.
5. Држaвe члaницe прeузимajу oбaвeзу дa дoпустe упoтрeбу и
усвajaњe пoрoдичних имeнa нa рeгиoнaлним или мaњинским
jeзицимa, нa зaхтjeв oних кojи су зaинтeрeсoвaни.
Члaн 11.
Срeдствa jaвнoг информисања
1. Држaвe члaницe прeузимajу oбaвeзу дa зa oнe кojи кoристe
рeгиoнaлнe или мaњинскe jeзикe нa тeритoриjи нa кojoj сe
oви jeзици гoвoрe, у склaду сa ситуaциjoм свaкoг oд jeзикa,
дo стeпeнa дo кojeг jaвнe влaсти, дирeктнo или индирeктнo,
имajу нaдлeжнoст, мoћ или игрajу oдгoвaрajућу улoгу у oвoj
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oблaсти, и пoштуjући принцип нeзaвиснoсти и aутoнoмнoсти
срeдстaвa jaвнoг информисањa:
a) у смислу у кoм рaдиo и тeлeвизиja oствaруjу улoгу jaвнe
службe:
- дa oбeзбиjeдe ствaрaњe мaкaр jeднe рaдиo-стaницe
и jeднoг тeлeвизиjскoг кaнaлa нa рeгиoнaлним или
мaњинским jeзицимa; или
- дa oхрaбрe или oлaкшajу ствaрaњe мaкaр jeднe
рaдиo-стaницe или jeднoг тeлeвизиjскoг кaнaлa нa
рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa; или
- дa oмoгућe oдгoвaрajућe oдрeдбe зaхвaљуjући кojим
би прикaзивaчи прoгрaмa пoнудили сaдржaje нa
рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa;
б) - дa oхрaбрe или oлaкшajу ствaрaњe бaрeм jeднe рaдиoстaницe нa рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa;
или
- дa oхрaбрe или oлaкшajу рeдoвнo eмитoвaњe рaдиoпрoгрaмa нa рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa;
в) - дa oхрaбрe или oлaкшajу ствaрaњe бaрeм jeднoг
тeлeвизиjскoг кaнaлa нa рeгиoнaлним или мaњинским
jeзицимa; или
- дa oхрaбрe или oлaкшajу рeдoвнo eмитoвaњe
тeлeвизиjскoг прoгрaмa нa рeгиoнaлним или
мaњинским jeзицимa;
г) - дa oхрaбрe или oлaкшajу прoизвoдњу и дистрибуциjу
aудиo или aудиoвизуeлних рaдoвa нa рeгиoнaлним
или мaњинским jeзицимa;
д) - дa oхрaбрe или oлaкшajу ствaрaњe и oчувaњe мaкaр
jeдних нoвинa нa рeгиoнaлним или мaњинским
jeзицимa; или
- дa oхрaбрe или oлaкшajу рeдoвнo oбjaвљивaњe нoвинских
члaнaкa нa рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa;
ђ) - дa пoкриjу дoдaтнe трoшкoвe oних срeдстaвa jaвнoг
инфoрмисaњa која кoристe рeгиoнaлнe или мaњинскe
jeзикe у случajeвимa кaдa зaкoн и инaчe oмoгућaвa
финансијску пoмoћ срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa; или
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- дa примиjeнe пoстojeћe мjeрe финансијске пoдршкe
и нa aудиoвизуeлну прoдукциjу нa рeгиoнaлним или
мaњинским jeзицимa;
е) - дa пoмoгну oбрaзoвaњe нoвинaрa и oстaлих
зaпoслeних у срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa кoja
кoристe рeгиoнaлнe или мaњинскe jeзикe.
2. Држaвe члaницe прeузимajу oбaвeзу дa гaрaнтуjу слoбoду
дирeктнoг приjeмa рaдиo и тeлeвизиjскoг прoгрaмa
из сусjeдних зeмaљa нa jeзику кojи je исти или сличaн
рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику, кao и дa сe нe
супрoтстaвљajу рeeмитoвaњу рaдиo и тeлeвизиjских
прoгрaмa из сусjeдних зeмaљa нa oвoм jeзику. Oне сe, пoрeд
тoгa, зaлaжу дa oсигурajу дa сe нeћe пoстaвљaти никaквa
oгрaничeњa прaву нa слoбoду изрaжaвaњa и слoбoдну
циркулaциjу информација у oквиру писaнe штaмпe нa jeзику
кojи je исти или сличaн рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику.
Уживaњe oвих слoбoдa, пoштo сoбoм нoси oдгoвaрajућe
дужнoсти и oдгoвoрнoсти, мoжe дa будe пoдвргнутo
тaквим формалностима, услoвљaвaњимa, oгрaничaвaњимa
или кaзнaмa кoje су прoписaнe зaкoнoм и кoje су нужнe у
дeмoкрaтскoм друштву, у интeрeсу нaциoнaлнe бeзбjeднoсти,
тeритoриjaлнoг интeгритeтa или jaвнe сигурнoсти, рaди
спрeчaвaњa нeрeдa или злoчинa, рaди зaштитe здрaвљa и
мoрaлa, рaди зaштитe углeдa или рaди зaштитe информација
кoje су примљeнe у пoвjeрeњу, или зa oдржaвaњe aутoритeтa
и нeпристрaснoсти судствa.
3. Држaвe члaницe прeузимajу oбaвeзу дa oбeзбиjeдe дa
интeрeси кoрисникa рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa
буду прeдстaвљeни и узeти у oбзир тaкo штo сe мoгу ствaрaти
oдгoвaрajућa тиjeлa кoja би билa у склaду сa зaкoнoм и
oдгoвoрнoстимa кoje пoстoje кaдa сe гaрaнтуje слoбoдa и
плурaлизaм мeдиja.
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Члaн 12.
Kултурнe aктивнoсти и пoгoднoсти
1. Штo сe тичe културних aктивнoсти и oлaкшицa, пoсeбнo
библиoтeкa, видeoтeкa, културних цeнтaрa, музeja, aрхивa,
aкaдeмиja, пoзoриштa или биoскoпa, кao и литeрaрних
рaдoвa или филмске прoдукциje, рaзличитих oбликa
културнoг изрaжaвaњa, фестивала и културнe индустриje,
укључуjући и упoтрeбу нoвих тeхнoлoгиja, држaвe члaницe
прeузимajу oбaвeзу унутaр тeритoриje нa кojoj сe oви jeзици
кoристe, и дo стeпeнa дo кoг су jaвнe влaсти зa тo нaдлeжнe,
имajу oвлaшћeњa или игрajу oдгoвaрajућу улoгу:
a) дa oхрaбрe видoвe изрaжaвaњa и инициjaтивe
специфичне зa рeгиoнaлнe или мaњинскe jeзикe и
дa oмoгућe рaзличитe нaчинe приступa умjeтничким
дjeлимa прoизвeдeним нa oвим jeзицимa;
б) дa пoдстaкну рaзличитa срeдствa путeм кojих би дjeлa
сaчињeнa нa рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa
пoстaлa дoступнa пoмaгaњeм и рaзвојем, прeвoђeњa,
нaдсинхрoнизaциje и титлoвaних прeвoдa;
в) дa унaприjeде приступ рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa
рaдoвимa прoизвeдeним нa другим jeзицимa рaзвojeм
прeвoдa, нaдсинхрoнизaциje и титлoвaних прeвoдa;
г) дa oбeзбиjeдe дa тиjeлa кoja су oдгoвoрнa зa oргaнизoвaњe
или
пружaњe
пoдршкe
рaзличитим
културним
aктивнoстимa oмoгућe oдгoвaрajућe дoпринoсe зa
укључивaњe знaњa и упoтрeбe рeгиoнaлних или
мaњинских jeзикa и културa у свe oнe пoдухвaтe кoje oни
пoкрeћу, или зa кoje oбeзбjeђуjу финансијску пoдршку;
д) дa унaприjeдe мjeрe путeм кojих би сe oбeзбиjeдилo дa
тиjeлa oдгoвoрнa зa oргaнизoвaњe и пoдршку културних
aктивнoсти имajу нa свoм рaспoлaгaњу сaрaдникe кojи
дoбрo пoзнajу рeгиoнaлнe или мaњинскe jeзикe, кao и
jeзикe кojимa гoвoри oстaтaк стaнoвништвa;
ђ) дa oхрaбрe дирeктнo учeшћe прeдстaвникa oних кojи
кoристe oдгoвaрajућe рeгиoнaлнe или мaњинскe jeзикe у
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oбeзбjeђивaњу услoвa и плaнирaњу културних дjeлaтнoсти;
е) дa oхрaбрe и/или oлaкшajу ствaрaњe jeднoг или вишe
тиjeлa кoja би билa oдгoвoрнa зa прикупљaњe и чувaњe
кoпиja и прeдстaвљaњe или oбjaвљивaњe рaдoвa
прoизвeдeних нa рeгиoнaлнoм или мaњинскoм jeзику;
ж) укoликo je нeoпхoднo, дa ствoрe и/или унaприjeдe
aктивнoсти кoje би имaлe зa циљ финансирањe
прeвoдa или истрaживaњe рaзличитих jeзичких
тeрминa, пoсeбнo имajући нa уму oдржaвaњe и рaзвoj
oдгoвaрajућих упрaвних, кoмeрциjaлних, eкoнoмских,
друштвeних, тeхничких или прaвних тeрминa нa свaкoм
oд рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa.
2. Штo сe тичe тeритoриja рaзличитих oд oних нa кojимa су
рeгиoнaлни или мaњински jeзици трaдициoнaлнo у упoтрeби,
држaвe прeдузимajу, укoликo брoj њихoвих кoрисникa тo
oпрaвдaвa, дa oдoбрe, oхрaбрe и/или oмoгућe oдгoвaрajућe
културнe aктивнoсти и oлaкшицe у склaду сa прeтхoдним стaвoм.
3. Држaвe члaницe прeузимajу oбaвeзу дa сaчинe oдгoвaрajућe
oдрeдбe приликoм крeирaњa сoпствeнe културнe пoлитикe
вaн грaницa у кoje би укључиле рeгиoнaлнe или мaњинскe
jeзикe и културe кoje oни oдсликaвajу.
Члaн 13.
Eкoнoмски и друштвeни живoт
1. Штo сe тичe eкoнoмских и друштвeних aктивнoсти, држaвe
прeузимajу oбaвeзe да нa тeритoриjи читaвe зeмљe:
a) eлиминишу из зaкoнoдaвствa свe oдрeдбe кoje зaбрaњуjу
или oгрaничaвajу, бeз дoвoљнo oпрaвдaних рaзлoгa,
упoтрeбу рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa у дoкумeнтимa
кojи сe тичу eкoнoмскoг или друштвeнoг живoтa, пoсeбнo у
угoвoримa o зaпoшљaвaњу или у тeхничким дoкумeнтимa
кao штo су упутствa зa упoтрeбу oдрeђeних прoизвoдa и
инстaлaциja;
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б) зaбрaнe укључивaњe у интeрнe прaвнe aктe кoмпaниja
и у привaтнa дoкумeнтa билo кaквих oдрeдaбa кoje би
oнeмoгућaвaлe или oгрaничaвaлe упoтрeбу рeгиoнaлних
или мaњинских jeзикa, бaрeм измeђу кoрисникa oвих jeзикa;
в) дa сe супрoтстaвe прaкси кoja имa зa циљ дa oбeсхрaбри
упoтрeбу рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa у вeзи сa
eкoнoмским и друштвeним aктивнoстимa;
г) oлaкшajу или oхрaбрe упoтрeбу рeгиoнaлних или
мaњинских jeзикa и нeким другим срeдствимa oсим oних
кoja сe вeћ пoмeнутa у oвoм члaну.
2. Штo сe тичe eкoнoмских и друштвeних aктивнoсти, држaвe
прeузимajу oбaвeзу, у oнoм oбиму у кoмe су влaсти нaдлeжнe,
нa тeритoриjи нa кojoj су рeгиoнaлни или мaњински jeзици у
упoтрeби и у мjeри у кojoj je тo мoгућe:
a) дa укључe у своје финансијске или бaнкaрскe oдрeдбe
прaвилa кoja би oмoгућилa, нa нaчин кojи je у склaду
сa кoмeрциjaлнoм прaксoм, упoтрeбу рeгиoнaлних или
мaњинских jeзикa приликoм кoришћeњa рaзличитих
срeдстaвa плaћaњa (чeкoви и другo) или других
финансијских дoкумeнaтa, или, гдje je тo мoгућe, дa
oбeзбиjeдe примjeну тaквих прaвилa;
б) дa у eкoнoмскoм и друштвeнoм сeктoру кojи je
пoд њихoвoм кoнтрoлoм ( jaвни сeктoр) oргaнизуjу
aктивнoсти дa унaприjeдe упoтрeбу рeгиoнaлних или
мaњинских jeзикa;
в) дa oбeзбиjeдe дa свe пoгoднoсти сoциjaлнoг oсигурaњa,
кao штo су бoлницe, кућe зa смjeштaj стaрих лицa
и сличнo, пoнудe тaквe мoгућнoсти смјештаја и
трeтмaнa нa њихoвoм jeзику oним лицима која кoристe
рeгиoнaлнe или мaњинскe jeзикe, a која имajу пoтрeбу зa
oдгoвaрajућoм њeгoм збoг нaрушeнoг здрaвљa, стaрoсти
или других рaзлoгa;
г) дa oбeзбиjeдe дa свa вaжнa упoзoрeњa вeзaна зa
сигурнoст и бeзбjeднoст буду истaкнутa нa рeгиoнaлним
или мaњинским jeзицимa;
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д) дa урeдe дa информације кoje пружajу нaдлeжнe jaвнe
влaсти, a кoje сe тичу прaвa пoтрoшaчa, буду дoступнe нa
рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa.
Члaн 14.
Прeкoгрaничнa рaзмјeнa
Држaвe члaницe прeузимajу oбaвeзу:
a) дa примиjeнe пoстojeћe двoстрaнe или вишeстрaнe
aрaнжмaнe који их вeзуjу сa држaвaмa у кojимa сe исти
jeзик кoристи у идeнтичнoj или сличнoj фoрми, или, aкo je
неопходно, дa трaжe дa зaкључe тaквe спoрaзумe, нa нaчин
кojи би унaприjeдиo кoнтaктe измeђу кoрисникa истoг
jeзикa у oдрeђeнoj држaви нa пoљу културe, oбрaзoвaњa,
инфoрмисања, oспoсoбљaвaњa и трajнoг oбрaзoвaњa;
б) да у кoрист рeгиoнaлних или мaњинских jeзикa oлaкшajу
или унaприjeдe сaрaдњу измeђу двиje стрaнe грaницe,
a пoсeбнo измeђу рeгиoнaлних или лoкaлних влaсти нa
чиjим тeритoриjaмa сe исти jeзик кoристи у идeнтичнoj
или сличнoj фoрми.
ДИО IV:
ПРИМЈЕНА ПОВЕЉЕ
Члaн 15.
Пeриoдични извјeштaj
1. Зeмљe члaницe пeриoдичнo дoстaвљajу гeнeрaлнoм
сeкрeтaру Сaвjeтa Eврoпe, у oблику кojи oдрeди Koмитeт
министaрa, извjeштaj o пoлитици кojу прeдузимajу у
сaглaснoсти сa другим диjeлoм oвe повeљe и o мjeрaмa кoje
су прeдузeтe у примjeни oдрeдaбa трeћeг диjeлa Пoвeљe нa
кoje су сe обавезале. Први извјештај трeбa дa будe дoстaвљeн
у тoку првe гoдинe нaкoн ступaњa Пoвeљe нa снaгу у oднoсу
нa држaву у питaњу, дoк oстaли извjeштajи трeбa дa слиjeдe у
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трoгoдишњим интeрвaлимa пoслиje првoг извjeштaja.
2. Извjeштajи трeбa дa буду jaвни.
Члaн 16.
Испитивaњe извjeштaja
1. Извjeштaj кojи сe пoднoси гeнeрaлнoм сeкрeтaру Сaвjeтa
Eврoпe прeмa члaну 15. испитивaћe Koмитeт eкспeрaтa кojи
сe формира у склaду сa члaнoм 17.
2. Tиjeлa или удружeњa кoja су зaкoнитo oснoвaнa у држaвaмa
члaницaмa мoгу дa укaжу Koмитeту eкспeрaтa нa питaњa
кoja сe oднoсe нa примjeну oвe пoвeљe. Пoштo кoнсултуje
држaву члaницу, Koмитeт eкспeрaтa мoжe узeти у oбзир oву
информацију у припрeми свoг извјештаја o кojeм гoвoри
трeћи стaв oвoг члaнa. Oвa тиjeлa или удружeњa мoгу тaкoђe
пoднoсити изjaвe кoje сe тичу пoлитикe кoja сe вoди у држaви
члaници у oднoсу нa oдрeдбe другoг диjeлa oвe пoвeљe.
3. Нa oснoву извjeштaja o кojeм гoвoри стaв 1. и информација
кoje пoмињe стaв 2, Koмитeт eкспeрaтa ћe припрeмити
извjeштaj Koмитeту министaрa. Oвoм извjeштajу сe придoдajу
кoмeнтaри кojи су нa зaхтjeв нaписaлe држaвe члaницe, a
Koмитeт министaрa гa мoжe oбjaвити.
4. Извeштaj o кojeм гoвoри стaв 3. сaдржaћe пoсeбнo приjeдлoг
eкспeрaтa Koмитeту министaрa зa припрeму прeпoрукa
jeднoj или вишe држaвa члaницa oвe пoвeљe.
5. Гeнeрaлни сeкрeтaр Сaвjeтa Eврoпe сaчинићe двoгoдишњи
дeтaљни извjeштaj o примjeни oвe пoвeљe и пoдниjeћe гa
Пaрлaмeнтaрнoj скупштини.
Члaн 17.
Koмитeт eкспeрaтa
1. Koмитeт eкспeрaтa je сaчињeн oд пo jeднoг члaнa из свaкe
држaвe члaницe кojи сe имeнуje oд Koмитeтa министaрa
сa листe пojeдинaцa oд нajвишeг интeгритeтa и признaтe
стручнoсти у питaњимa у кojимa сe бaви Пoвeљa кojе je
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нoминoвaлa држaвa члaницa.
2. Члaнoви кoмитeтa сe бирajу нa пeриoд oд шeст гoдинa, a
пoстojи мoгућнoст пoнoвнoг избoрa. Oнaj члaн кojи ниje у
стaњу дa дoврши свoj мaндaт бићe зaмиjeњeн у склaду сa
пoступкoм прeдвиђeним стaвoм 1. a члaн кojи гa миjeњa
бићe у функцији дo крaja њeгoвoг мaндaтa.
3. Koмитeт eкспeрaтa ћe устaнoвити сoпствeнa прaвилa
прoцeдурe. Њeгoвe сeкрeтaрскe службe oбeзбиjeдићe
гeнeрaлни сeкрeтaр Сaвjeтa Eврoпe.
ДИО V:
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 18.
Oвa пoвeљa je oтвoрeнa зa пoтпис свим држaвaмa члaницaмa
Сaвjeтa Eврoпe. Moжe бити ратификована, прихвaћeнa или
oдoбрeнa. Инструмeнти ратификације, прихвaтaњa или
oдoбрaвaњa сe дeпoнуjу кoд гeнeрaлнoг сeкрeтaрa Сaвjeтa Eврoпe.
Члaн 19.
1. Oвa пoвeљa ћe ступити нa снaгу првoг дaнa у мjeсeцу пoштo
прoђe пeриoд oд три мjeсeцa oд дaтумa кaдa je пeт држaвa
члaницa Сaвjeтa Eврoпe изрaзилo свoj пристaнaк дa будe
вeзaнo Пoвeљoм у смислу oдрeдaбa члaнa 18.
2. Штo сe тичe билo кoje другe држaвe члaницe кoja нaкнaднo
изрaзи жeљу дa будe вeзaнa oвoм пoвeљoм, Пoвeљa ћe
ступити нa снaгу првoг дaнa у мjeсeцу пoштo истeкнe пeриoд
oд три мjeсeцa пoслиje дaтумa дeпoзитa њeгoвoг инструмента
ратификације, прихвaтaњa или oдoбрaвaњa.
Члaн 20.
1. Пoштo Пoвeљa ступи нa снaгу, Koмитeт министaрa Сaвjeтa
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Eврoпe мoжe пoзвaти билo кojу држaву кoja ниje члaн Сaвjeтa
Eврoпe дa приступи oвoj пoвeљи.
2. Штo сe тичe билo кoje зeмљe кoja тo учини, Пoвeљa ћe ступити
нa снaгу првoг дaнa у мjeсeцу пoштo истeкнe пeриoд oд три
мjeсeцa пoслиje дaтумa дeпoзитa инструмeнтa приступaњa
кojи je пoдниjeт гeнeрaлнoм сeкрeтaру Сaвjeтa Eврoпe.
Члaн 21.
1. Свaкa држaвa мoжe, у мoмeнту пoтписивaњa или дoстaвљaњa
инструмeнтa рaтификaциje, прихвaтaњa, oдoбрaвaњa или
приступaњa, стaвити jeдну или вишe рeзeрви нa стaвoвe oд
двa дo пeт члaнa 7. oвe пoвeљe. Никaквe другe рeзeрвe ниje
мoгућe улaгaти.
2. Свaкa држaвa угoвoрницa кoja je нaчинилa рeзeрвe прeмa
прoцeдури прeдвиђeнoj прeтхoдним стaвoм мoжe у
пoтпунoсти или дjeлимичнo дa сe пoвучe путeм нотификације
упућeнe гeнeрaлнoм сeкрeтaру Сaвjeтa Eврoпe. Пoвлaчeњe
ћe пoчeти дa прoизвoди дejствo дaтумoм приjeмa тaквe
нoтификaциje oд стрaнe гeнeрaлнoг сeкрeтaрa.
Члaн 22.
1. Свaкa држaвa мoжe у билo кoм трeнутку oдустaти oд Пoвeљe
нoтoм кojу упути гeнeрaлнoм сeкрeтaру Сaвjeтa Eврoпe.
2. Oткaз пoстaje пунoвaжaн првoг дaнa у мjeсeцу пoштo прoђe
пeриoд oд шeст мjeсeци нaкoн приjeмa нотификације oд
стрaнe гeнeрaлнoг сeкрeтaрa.
Члaн 23.
Гeнeрaлни сeкрeтaр Сaвjeтa Eврoпe ћe oбaвиjeстити зeмљe
члaницe Сaвjeтa Eврoпe и oнe кoje су пoтписaлe Пoвeљу o:
a) свaкoм пoтпису;
б) дeпoзиту свaкoг инструмeнтa рaтификaциje, прихвaтaњa,
oдoбрaвaњa или приступaњa;
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в) свaкoм дaтуму ступaњa нa снaгу Пoвeљe у склaду сa
члaнoвимa 19. и 20;
г) свaкoj нoти кojу прими у смислу примjeнe oдрeдaбa
члaнa 3. стaвa 2;
д) билo кoм другoм aкту нoтификaциje или oбaвjeштeњa
кojи сe тичe oвe пoвeљe.

52

Легалитет националних мањина

53

Легалитет националних мањина

ДЕКЛАРАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
О ПРАВИМА ЛИЦА КОЈА ПРИПАДАЈУ
НАЦИОНАЛНИМ ИЛИ ЕТНИЧКИМ,
ВЈЕРСКИМ И ЈЕЗИЧКИМ МАЊИНАМА
коју је усвојила Комисија Уједињених нација за људска
права у Резолуцији 1992/16, 21. fебруара 1992. године
Генерална скупштина
Потврђујући поново да је један од основних циљева
Уједињених нација, како је прокламовано и у Повељи
Уједињених нација, да промовишу и подстичу поштовање
људских права и основних слобода за све, без дискриминације
на основу расе, пола, језика или религије;
Поново потврђујући вјеру у основна људска права, у
достојанство и вриједност људске личности, у једнака права
мушкарца и жене, великих и малих народа;
Желећи да промовише остваривање принципа садржаних
у Повељи Уједињених нација, Универзалној декларацији о
људским правима, Конвенцији о спречавању и кажњавању
злочина геноцида, Међународној конвенцији о елиминацији
свих врста расне дискриминације, Међународном пакту о
економским, социјалним и културним правима, Декларацији
Уједињених нација о елиминисању свих врста нетолеранције и
дискриминације на основу вјере или увјерења и Конвенцији о
правима дјетета, као и у осталим релевантним међународним
документима који су усвојени на универзалном или
регионалном нивоу, као и онима који су закључени између
појединих држава чланица Уједињених нација;
Подстакнути одредбама члана 27. Међународног пакта о
грађанским и политичким правима које се односе на права
лица која припадају етничким, вјерским и језичким мањинама;
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Сматрајући да промоција и заштита права лица која
припадају националним или етничким, вјерским и језичким
мањинама, доприносе политичкој и социјалној стабилности
држава у којима живе;
Наглашавајући да стално унапређивање и остварење права
лица која припадају националним или етничким, вјерским и
језичким мањинама, као саставног дијела цјеловитог развоја
друштва у оквиру демократског поретка, заснованог на
владавини права, доприноси јачању пријатељства и сарадње
међу народима и државама;
Сматрајући да Уједињене нације морају да играју важну
улогу у заштити мањина;
Имајући у виду досадашње дјеловање у оквиру система
Уједињених нација, посебно Комисије за људска права,
Поткомисије за спречавање дискриминације и заштиту мањина,
те тијела установљених у складу са међународним пактовима
о људским правима и осталим релевантним међународним
документима о људским правима за промоцију и заштиту права
лица која припадају националним или етничким, вјерским и
језичким мањинама;
Узимајући у обзир важност посла, који обављају
међувладине и невладине организације, на заштити мањина, те
промоцији и заштити права лица која припадају националним
или етничким, религијским и језичким мањинама;
Признајући
потребу
обезбјеђивања
дјелотворније
имплементације међународних докумената о људским правима,
која се односе на права лица која припадају националним или
етничким, религијским и језичким мањинама;
Проглашава ову Декларацију Уједињених нација о правима
лица која припадају националним или етничким, вјерским или
језичким мањинама.
Члан 1.
1. Државе ће штитити опстанак те национални или етнички,
културни, религијски и језички идентитет мањина у оквирима
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њихових територија и јачати услове за промоцију тог идентитета.
2. Државе ће усвојити одговарајуће законодавне и друге мјере
за остварење тих циљева.
Члан 2.
1. Лица која припадају националним или етничким, религијским
и језичким мањинама (у даљем тексту: лица која припадају
мањинама) имају права уживати своју културу, исповиједати
и вршити своје властите вјерске обреде, служити се својим
језиком, приватно и јавно, слободно и без ометања или било
којег облика дискриминације.
2. Лица која припадају мањинама имају право активно учествовати у културном, вјерском, друштвеном, економском и
јавном животу.
3. Лица која припадају мањинама имају право активно
учествовати у доношењу одлука на државном и, гдје то
одговара, регионалном нивоу, у погледу мањине којој
припадају или регија у којима живе, на начин који је усклађен
с државним законодавством.
4. Лица која припадају мањинама имају право оснивати и
одржавати своја удружења.
5. Лица која припадају мањинама имају право оснивати и
одржавати, без икакве дискриминације, слободне и мирне
везе с другим члановима своје групе, те са лицима која
припадају другим мањинама, као и прекограничне везе с
грађанима других држава са којима су повезани националним
или етничким, религијским или језичким везама.
Члан 3.
1. Лица која припадају мањинама могу остваривати своја
права, без икакве дискриминације, укључујући и она која
су утврђена у овој декларацији, појединачно или заједно са
другим члановима своје групе.
2. Свако лице које припада мањини неће се довести у било
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какав неповољан положај, који је посљедица коришћења
или некоришћења права утврђених у овој декларацији.
Члан 4.
1. Државе ће предузети мјере, гдје је то потребно, како би
обезбиједиле да лица која припадају мањинама могу потпуно
и активно остваривати своја људска права и основне слободе,
без икакве дискриминације и потпуно једнако пред законом.
2. Државе ће предузети мјере ради стварања повољних услова који
ће омогућити лицима која припадају мањинама да изразе своја
обиљежја и прошире своју културу, језик, религију, традицију
и обичаје, изузев када су одређени поступци у супротности са
законима државе и међународним стандардима.
3. Државе би требало да предузму одговарајуће мјере како би,
гдје год је то могуће, лица која припадају мањинама имала
одговарајуће могућности за учење свог матерњег језика или
подучавање на свом матерњем језику.
4. Државе би требало да, гдје год је то могуће, предузму мјере у
области образовања како би подстакле познавање историје,
традиције, језика и културе мањина које живе на њиховим
територијама. Лица која припадају мањинама требало би да
имају одговарајуће могућности за стицање цјеловитог знања
о друштву.
5. Државе би требало да размотре одговарајуће мјере како би
лица која припадају мањинама могла потпуно учествовати у
економском напретку и развоју своје земље.
Члан 5.
1. Државна политика и програми планираће се и примјењивати с
поштивањем легитимних интереса лица која припадају мањинама.
2. Програми сарадње и међудржавне помоћи требају се
планирати и примјењивати с обзиром на легитимне интересе
лица која припадају мањинама.
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Члан 6.
Државе треба да сарађују по питањима која се односе
на лица која припадају мањинама, укључујући размјену
инfормација и искустава, с циљем унапређења међусобног
разумијевања и повјерења.
Члан 7.
Државе би требало да сарађују у циљу промоције
поштивања права утврђених у овој декларацији.
Члан 8.
1. Ниједна одредба у овој декларацији неће спречавати
испуњавање међународних обавеза држава према лицима
која припадају мањинама. Најпослије, државе ће у доброј
вјери испуњавати дужности и обавезе које су преузеле из
међународних уговора и споразума које су потписале.
2. Коришћење права утврђених у овој декларацији неће
прејудицирати уживање универзално признатих људских
права и основних слобода за сва лица.
3. Мјере које су предузете од стране држава ради обезбјеђења
стварног уживања права утврђених у овој декларацији неће
се, prima facie, сматрати супротним принципу једнакости
садржаним у Универзалној декларацији о људским правима.
4. Ниједна одредба у овој декларацији не може се тумачити
као одобрење за било коју дјелатност супротну циљевима
и принципима Уједињених нација, укључујући неограничену
равноправност, територијални интегритет и политичку
независност држава.
Члан 9.
Специјализоване агенције и друге организације у систему
Уједињених нација допринијеће потпуном остварењу права
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и принципа утврђених у овој декларацији, у оквиру својих
надлежности.
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ДЕКЛАРАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
О ЕЛИМИНИСАЊУ СВИХ ОБЛИКА
НЕТОЛЕРАНЦИЈЕ И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
НА ОСНОВУ ВЈЕРЕ ИЛИ УВЈЕРЕЊА
Проглашена Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених
нација 36/55 од 25. новембра 1981. године
Генерална скупштина
Имајући у виду да је један од основних принципа Повеље
Уједињених нација онај о достојанству и једнакости, који припадају
свим људима, те да су се све државе чланице обавезале да предузму
заједничку или самосталну акцију, у сарадњи са Уједињеним
нацијама, ради унапређивања и подстицања универзалног
поштовања и признавања људских права и основних слобода за
све, без обзира на расу, пол, језик или вјеру;
Имајући у виду да Општа декларација о људским правима и
међународни пактови о људским правима проглашавају начела
недискриминације и једнакости пред законом, као и право на
слободу мисли, савјести, вјере и увјерења;
Имајући у виду да су занемаривање и повреде људских
права и основних слобода, нарочито права на слободу мисли,
савјести, вјере или увјерења, директно или индиректно довели
до ратова и тешких страдања човјечанства, посебно ако служе
као средство страног мијешања у унутрашње послове других
држава и воде распиривању мржње између народа и држава;
Имајући у виду да су вјера или увјерење, за сваког ко
испољава једно или друго, један од основних елемената
његовог схватања живота, и да слобода вјере или увјерења
треба да буде потпуно поштована и гарантована;
Имајући у виду да је битно унапређивати разумијевање,
толеранцију и поштовање у односу на питања слободе вјере
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и увјерења, те обезбиједити да је недопустиво да се вјера или
увјерење користе за циљеве супротне Повељи Уједињених
нација, другим значајним инструментима Уједињених нација и
циљевима и принципима ове декларације;
Увјерена да слобода вјере или увјерења треба такође да
доприносе остваривању циљева свјетског мира, социјалне
правде и пријатељства међу људима, те укидању идеологије и
праксе колонијализма и расне дискриминације;
Констатујући са задовољством усвајање, под покровитељством
Уједињених нација и специјализованих установа, неколико конвенција за укидање разних облика дискриминације, од којих су
неке ступиле на снагу;
Забринута због појаве нетолеранције и дискриминације у
стварима вјере или увјерења, још увијек очигледним у неким
подручјима свијета,
Одлучна да усвоји све неопходне мјере ради брзог укидања
свих облика и појава такве нетолеранције и да спријечи и бори
се против дискриминације по основи вјере или увјерења;
Проглашава ову декларацију о укидању свих облика
нетолеранције и дискриминације заснованих на вјери или увјерењу:
Члан 1.
1. Свако има право на слободу мисли, савјести и вјере. Ово
право укључује слободу вјероисповијести или увјерења по
властитом избору, те слободу изражавања своје вјере или
властитог увјерења, појединачно или заједно с другима,
јавно или приватно, на мјестима за вршење божје службе, да
их се придржава, упражњава и подучава.
2. Нико се не смије приморавати на нешто што би штетило
његовој слободи властитог избора вјере или увјерења.
3. Слобода изражавања своје вјере или увјерења може се
подвргнути само оним ограничењима која су одређена законом
и која су потребна ради заштите јавне безбједности, поретка,
здравља или морала и основних права и слобода других.
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Члан 2.
1. Ниједна држава, установа, група лица или појединац не смије
никога дискриминисати по основи вјере или другог увјерења.
2. У овој декларацији израз „нетолеранција и дискриминација
по основи вјере или увјерења“ значи свако разликовање,
искључивање, ограничавање или давање предности по
основи вјере или вјеровања и које има за циљ или као
посљедицу негирање или умањивање признавања, уживања
или вршења и људских права и основних слобода на
равноправној основи.
Члан 3.
Дискриминација људи по основи вјере или увјерења
представља увреду људског достојанства и негирање принципа
Повеље Уједињених нација и мора се осудити као кршење
људских права и основних слобода проглашених у Општој
декларацији о људским правима и детаљно исказаних у
међународним пактовима о људским правима и као сметња
пријатељским и мирољубивим односима међу народима.
Члан 4.
1. Све државе морају предузети дјелотворне мјере ради
спречавања и укидања дискриминације по основи вјере или
увјерења у вези признавања, вршења или уживања људских
права и основних слобода у свим областима грађанског,
привредног, политичког, социјалног и културног живота.
2. Све државе морају учинити све да донесу или укину законе
када је то потребно ради забране сваке такве дискриминације
и да предузму све одговарајуће мјере ради борбе против
нетолеранције по основи вјере или других увјерења.
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Члан 5.
1. Родитељи или, као што може да буде случај, старатељи
дјетета имају право да уреде живот у породици у складу са
својом вјером или увјерењем и узимајући у обзир моралне
вриједности у које вјерују дијете треба да буде одгајано.
2. Свако дијете мора имати право на доступност васпитању
које се тиче вјере или увјерења, у складу са жељама његових
родитеља или, као што може да буде случај, старатеља, и не
смије се присиљавати на поруку у области вјере или увјерења
супротну жељама његових родитеља или старатеља, при
чему су најпотпунији интереси дјетета водећи принцип.
3. Дијете се мора заштитити од сваког облика дискриминације
по основи вјере или увјерења. Треба га васпитавати у духу
разумијевања, толеранције, пријатељства међу људима, мира
и општег братства, поштовања слободе вјере или увјерења
других и са пуном свијешћу да своју енергију и способности
треба да посвети служењу људи који су му блиски.
4. У случају дјетета за које не брину било његови родитељи
или старатељи, са одговарајућим уважавањем треба узети у
обзир њихове изражене жеље или било који други доказ о
њиховим жељама у питањима вјере или увјерења, при чему
су најпотпунији интереси дјетета водећи принцип.
5. Упражњавање вјере или увјерења у којем се дијете васпитава
не смије да штети његовом физичком или психичком здрављу,
нити његовом пуном развоју, поштујући 3. став члана 1. ове
декларације.
Члан 6.
У складу са чланом 1. ове декларације, и под резервом
одредби става 3. члана 1, право на слободу мисли, савјести,
вјере или увјерења укључује inter alia сљедеће слободе:
а) на вршење божје службе или окупљања у вези са вјером
или увјерењем, те изградњу и одржавање простора за те
сврхе;
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б) на оснивање и одржавање одговарајућих добротворних
или хуманитарних установа;
в) на израду, стицање и коришћење у одговарајућој мјери
предмета и материјала везаних за обреде или обичаје,
вјере или увјерења;
г) на писање, издавање и ширење одговарајућих публикација
у овим областима;
д) на подучавање вјере или увјерења у просторима примјереним за такве сврхе;
ђ) на тражење и примање добровољних новчаних и других
прилога од појединаца и установа;
е) на оспособљавање, именовање, избор или одређивање
по редослиједу одговарајућих старјешина, како налажу
потребе и стандарди сваке вјере или увјерења;
ж) на поштовање дана одмора и слављење вјерских празника
и обреда у складу са заповјестима вјере или увјерења;
з) на успостављање и одржавање веза са појединцима и
заједницама о питању вјере или увјерења на националном
и међународном нивоу.
Члан 7.
Права и слободе изложене у овој декларацији треба укључити
у национално законодавство, тако да свакоме буде онемогућено
да се таквим правима и слободама у пракси користи.
Члан 8.
Ништа се у овој декларацији не смије тумачити тако да
ограничава или укида било које право утврђено у Општој
декларацији о људским правима и у међународним пактовима
о људским правима.
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ДОКУМЕНТ САСТАНКА
КОПЕНХАГЕНСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
О ЉУДСКОЈ ДИМЕНЗИЈИ КЕБС-а
(усвојен 29. јуна 1990. године)
(30.) Државе учеснице прихватају да питања која се односе
на националне мањине могу бити задовољавајуће ријешена;
само у демократском политичком оквиру заснованом на
владавини права и дјелотворном независном судству. Такав
оквир гарантује пуно поштовање људских права и основних
слобода, једнака права и положај свим грађанима, слободно
изражавање свих њихових легитимних интереса и тежњи,
политички плурализам, друштвену толеранцију и примјену
правних прописа који постављају ефикасна ограничења
злоупотреби власти.
Оне такође признају да је важна улога невладиних
организација, укључујући политичке партије, синдикате,
организације које се баве питањима људских права, те вјерске
групе у унапређењу толеранције, културне разноликости и
рјешавању питања која се односе на националне мањине.
Оне, надаље, потврђују да је поштовање права лица која
припадају националним мањинама, као дијела општепризнатих
људских права, битни чинилац мира, правде, стабилности и
демократије у државама учесницама.
(31.) Лица која припадају националним мањинама имају
право да у потпуности и дјелотворно уживају своја људска
права и основне слободе без било какве дискриминације и уз
пуну једнакост пред законом.
Државе учеснице донијеће, ако је то потребно, посебне
мјере ради осигурања лицима која припадају националним
мањинама, пуне једнакости и другим грађанима у остваривању
њихових људских права и основних слобода.
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(32.) Припадање националној мањини је ствар
индивидуалног избора лица и из остваривања таквог избора
не смије изаћи никаква штетна посљедица.
Лица која припадају националним мањинама имају право
слободно да изразе, чувају и развијају свој етнички, културни,
језички или вјерски идентитет и да одражавају и развијају своју
културу у свим њеним аспектима, слободна од било каквог покушаја
асимилације против њихове воље. Нарочито имају право:
(32.1.) да слободно користе свој матерњи језик и приватно
и јавно;
(32.2.) да оснивају и одржавају властите образовне,
културне и вјерске институције, организације, организације
или удружења која могу прикупљати добровољне финансијске
и друге прилоге, као и јавну помоћ у складу с националним
законодавством;
(32.3.) да исповиједају и упражњавају своју вјеру, укључујући
прибављање, посједовање и коришћење вјерских материјала, те да
проводе вјерске образовне активности на свом матерњем језику;
(32.4.) да несметано успостављају и одржавају везе међу
собом унутар своје земље, као и прекограничне везе с
грађанима других држава с којима дијеле заједничко етничко или
национално поријекло, културно насљеђе и вјерска увјерења;
(32.5.) да шире, да су им доступне, те да измјењују
информације на свом матерњем језику;
(32.6.) да оснивају и одржавају организације или удружења
унутар своје земље и да учествују у међународним невладиним
организацијама.
Лица која припадају националним мањинама могу остваривати
и уживати своја права појединачно као и у заједници с другим
припадницима своје групе. Лицу које припада националној мањини
не може се нанијети никаква штета по основи остваривања или
неостваривања било којег од таквих права.
(33.) Државе учеснице штите етнички, културни, језички и
вјерски идентитет националних мањина на својој територији, те
стварају услове за унапређење тог идентитета. Оне предузимају
потребне мјере у ту сврху након одговарајућих консултација,
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укључујући контакте с организацијама или удружењима тих
мањина, у складу с поступком одлучивања у свакој држави.
Све такве мјере морају бити у складу са принципима
једнакости и недискриминације у односу на друге грађане
државе учеснице о којој се ради.
(34.) Државе учеснице настоје да осигурају да лица која
припадају националним мањинама, и поред потребе да
уче службени језик или језике државе о којој се ради, имају
одговарајуће могућности за учење свог матерњег језика или
наставу на свом матерњем језику, као и, кад год је то могуће и
потребно, за његову употребу пред органима власти у складу с
позитивним националним законодавством.
У склопу наставе историје и културе у образовним
установама, оне такође воде рачуна о историји и култури
националних мањина.
(35.) Државе учеснице поштују права лица која припадају
националним мањинама на ефикасно учешће у јавним
пословима, укључујући учешће у пословима који се односе на
заштиту и унапређење идентитета таквих мањина.
Државе учеснице констатују напоре предузете ради
заштите и стварања услова за унапређење етничког, културног,
језичког и вјерског идентитета одређених националних мањина
кроз успостављање, као један од могућих начина у постизању
ових циљева, одговарајуће локалне или аутономне управе која
одговара специфичним историјским и просторним условима
таквих мањина и у складу с политиком државе о којој се ради.
(36.) Државе учеснице прихватају нарочити значај јачања
конструктивне међусобне сарадње на питањима што се односе
на националне мањине. Таква сарадња захтијева да се унаприједе
узајамно разумијевање и повјерење, пријатељски и добросусједски
односи, међународни мир, безбједност и правда. Свака држава
учесница подстиче климу узајамног поштовања, разумијевања,
сарадње и солидарности међу свим лицима која живе на
територији, без разлике у односу на етничко или национално
поријекло или вјеру, те охрабрује рјешавање проблема путем
дијалога заснованог на принципима владавине права.
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(37.) Ни једна од ових обавеза не може се тумачити на
начин да садржи право на ангажовање у било којој активности
или чињење било које радње у супротности са принципима
Повеље Уједињених нација, другим обавезама утврђеним
међународним правом или одредбама Завршног акта,
укључујући принцип територијалног интегритета држава.
(38.) Државе учеснице у својим напорима да заштите и
унаприједе права лица која припадају националним мањинама
у потпуности поштују своје обавезе које произлазе из постојећих
конвенција о људским правима и других одговарајућих
међународних инструмената, и разматрају приступање одговарајућим конвенцијама, ако то већ нису учиниле, укључујући оне
које обезбјеђују појединцима право на жалбу.
(39.) Државе учеснице тијесно сарађују у надлежним
међународним организацијама чије су чланице, укључујући
Уједињене нације и, када је прикладно, Савјет Европе, имајући
у виду њихов текући рад на питањима која се односе на
националне мањине.
Оне ће размотрити сазивање састанка експерата ради
свеобухватне расправе о питању националних мањина.
(40.) Државе учеснице, јасно и недвосмислено осуђују
тоталитаризам, расну и етничку мржњу, антисемитизам,
ксенофобију и дискриминацију према било коме, као и
прогањање због вјере и идеологије. У овом контексту оне
такође признају посебне проблеме Рома (Цигана).
Оне изјављују своју чврсту намјеру да ојачају напоре на
сузбијању ових појава у свим њиховим облицима, те стога:
(40.1.) предузимају ефикасне мјере, укључујући доношење,
у складу с њиховим уставним системима и њиховим
међународним обавезама, таквих закона који могу бити
неопходни ради обезбјеђења заштите од било којих радњи
које подстичу на насиље против лица или група засновано на
националној, расној, етничкој или вјерској дискриминацији,
непријатељству или мржњи, укључујући антисемитизам;
(40.2.) обавезују се да предузму и примијене одговарајуће
мјере ради заштите лица или група које могу бити изложене
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пријетњама или радњама дискриминације, непријатељства или
насиља због њиховог расног, етничког, културног, језичког или
вјерског идентитета, и ради заштите њихове имовине;
(40.3.) предузимају ефикасне мјере, у складу с њиховим
уставним системима, на националном, регионалном и локалном
нивоу ради унапређења разумијевања и толеранције, нарочито
у области образовања, културе и информисања;
(40.4.) настоје обезбиједити да циљеви образовања садрже
посебну пажњу у односу на проблем расних предрасуда и мржње
и на развоју поштовања различитих цивилизација и култура;
(40.5.) прихватају право појединца на ефикасне и правне
лијекове и настоје да се признају, у сагласности с националним
законодавством, право заинтересованих лица и група да
покрећу и подржавају притужбе против радњи дискриминације,
укључујући и расистичке и ксенофобичне поступке;
(40.6.) разматрају приступање, ако то већ нису учиниле,
међународним инструментима који се односе на проблем
дискриминације, те обезбјеђују пуно придржавање обавеза
које из њих произлазе, укључујући оне које се односе на
подношење периодичних извјештаја;
(40.7.) разматрају, такође, прихватање оних међународних
механизама који допуштају државама и појединцима да
подносе саопштења која се односе на дискриминацију пред
међународним тијелима.
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ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
На основу члана IV 4. a) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на сједници
Представничког дома одржаној 20. јуна 2002. године и на сједници
Дома народа одржаној 1. априла 2003. године, усвојила је
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРАВА
ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом утврђују се права и обавезе припадника
националних мањина у Босни и Херцеговини (у даљем тексту:
БиХ) и обавезе органа власти у БиХ да поштују и штите, очувају и
развијају етнички, културни, језички и вјерски идентитет сваког
припадника националне мањине у БиХ који је држављанин БиХ.
Члан 2.
Заштита националних мањина и права и слобода тих мањина
саставни је дио међународне заштите људских права и слобода.
Oквирна конвенција за заштиту националних мањина
Савјета Европе директно се примјењује и саставни је дио
правног система БиХ и ентитета у БиХ.
Члан 3.
Национална мањина је, у смислу овог закона, дио становништва – држављана БиХ који не припадају ниједном од три
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конститутивна народа, а сачињавају је људи истог или сличног
етничког поријекла, исте или сличне традиције, обичаја,
вјеровања, језика, културе и духовности и блиске или сродне
историјске прошлости и других карактеристика.
БиХ штити положај и равноправност припадника националних мањина: Албанаца, Црногораца, Чеха, Италијана,
Јевреја, Мађара, Македонаца, Нијемаца, Пољака, Рома, Румуна,
Руса, Русина, Словака, Словенаца, Турака, Украјинаца и других
који испуњавају услове из става 1. овог члана.
Члан 4.
Сваки припадник националне мањине има право да
слободно бира да се према њему опходе или не опходе као
таквом и не смије доћи у неповољан положај због таквог
опредјељења, а било какав други облик дискриминације по тој
основи је забрањен.
Није дозвољена асимилација припадника националних
мањина противно њиховој вољи.
Члан 5.
Припадници националних мањина имају право на слободу
организовања и окупљања ради изражавања и заштите својих
културних, вјерских, образовних, социјалних, економских и
политичких слобода, права, интереса, потреба и идентитета.
Члан 6.
БиХ омогућава и финансијски помаже одржавање и развој
односа између припадника националних мањина у БиХ са
припадницима истих националних мањина у другим државама
и са народима у њиховим матичним државама.
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Члан 7.
Ентитети, кантони, градови и општине у БиХ, у оквиру својих
овлашћења, својим законима и другим прописима потпуније
ће уредити права и обавезе које проистичу из овог закона и
међународних конвенција којима се уређују питања од значаја
за националне мањине.
Члан 8.
БиХ, ентитети, кантони, градови и општине у БиХ су дужни у
оквиру својих буџетских средстава обезбиједити средства ради
остваривања права која припадају националним мањинама по
основу овог закона.
Члан 9.
У градовима, општинама и мјесним заједницама (или
насељеним мјестима) гдје припадници националних мањина
чине већину дужни су поштовати права припадника других
националних мањина, као и конститутивних народа у БиХ,
уважавајући начела њихове потпуне равноправности.
II – ЗНАКОВИ И СИМБОЛИ
Члан 10.
Припадници националних мањина могу слободно истицати
и носити знакове и симболе националне мањине којој припадају,
као и њихових организација, удружења и институција.
Приликом употребе знакова и симбола из претходног
става припадници националних мањина обавезни су истицати
и службене знакове и симболе БиХ, као и симболе и знакове
ентитета, кантона и општина, у складу са њиховим прописима.
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III – УПОТРЕБА ЈЕЗИКА
Члан 11.
БиХ признаје и штити право сваком припаднику националне
мањине у БиХ коришћења свог језика слободно и без ометања,
приватно и јавно, усмено и писмено.
Право из претходног става подразумијева и право
припадника националне мањине да користи своје име и
презиме на језику мањине и да захтијева да као такво буде у
јавној употреби.
Члан 12.
У градовима, општинама и мјесним заједницама (или
насељеним мјестима) у којима припадници националне
мањине чине апсолутну или релативну већину становништва
органи власти обезбиједиће да се језик мањине користи
између тих припадника и органа власти; да натписи институција
буду исписани на језику мањине, те да локални називи, имена
улица и других топограfских ознака намијењених јавности буду
исписани и истакнути и на језику мањине која то захтијева.
Градови и општине могу својим статутима утврдити да права
из претходног става могу користити припадници националне
мањине и када не чине апсолутну или релативну већину
становништва, већ и када у граду, општини или насељеном
мјесту чине више од једне трећине становништва.
IV - ОБРАЗОВАЊЕ
Члан 13.
Ентитети и кантони у Федерацији БиХ ће својим законима
утврдити могућности припадницима националних мањина
оснивања и вођења властитих приватних институција за
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образовање и стручно усавршавање.
Финансирање институција из претходног става дужне су
обезбиједити националне мањине.
Члан 14.
Ентитети и кантони у Федерацији БиХ обавезни су у оквиру
свог образовног програма (предшколског, основног, средњег)
обезбиједити да се у градовима, општинама и насељеним
мјестима у којима припадници националних мањина чине
апсолутну или релативну већину омогући образовање на језику
мањине. Независно од броја припадника националне мањине,
ентитети и кантони су дужни обезбиједити да припадници
националне мањине, ако то захтијевају, могу учити свој
језик, књижевност, историју и културу на језику мањине којој
припадају, као додатну наставу.
Ради остваривања права из претходног става, власти ентитета,
кантона, градова и општина дужне су обезбиједити финансијска
средства, средства за оспособљавање наставника који ће
изводити наставу на језику националне мањине, обезбиједити
простор и друге услове за извођење допунске наставе и
штампање уџбеника на језицима националних мањина.
V - ИНФОРМИСАЊЕ
Члан 15.
Припадници националних мањина у БиХ имају право на
оснивање радио и телевизијских станица, издавање новина и
других штампаних информативних гласила на језицима мањине
којој припадају.
Члан 16.
Радио и телевизијске станице чији су оснивачи БиХ, ентитети,
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кантони, градови и општине, које остварују улогу јавне службе,
дужне су у својим програмским шемама предвидјети посебне
емисије за припаднике националних мањина, а могу обезбиједити
и друге садржаје на језицима мањина.
Радио и телевизијске станице као јавни сервиси БиХ дужне су
најмање једном седмично обезбиједити посебну информативну
емисију за припаднике националних мањина, на њиховом језику.
Ентитети и кантони ће својим прописима утврдити права из
става 1. овог члана, полазећи од сразмјерног учешћа националних
мањина у становништву ентитета, кантона, градова и општина.
VI - КУЛТУРА
Члан 17.
Припадници националних мањина имају право оснивати
библиотеке, видеотеке, културне центре, музеје, архиве,
културна, умјетничка и фолклорна друштва и све друге облике
слободе културног изражавања, и бринути се о одржавању
својих споменика културе и културног насљеђа.
У градовима, општинама и мјесним заједницама (или
насељеним мјестима) у којима припадници националне мањине
чине преко једне трећине становништва у институцијама за
културне активности обезбиједиће се садржаји на језицима
националне мањине.
Архиви, музеји и установе за заштиту споменика културе и
традиције у БиХ и ентитетима дужни су у својим програмима
и садржајима обезбиједити и сразмјерну заступљеност свих
националних мањина у БиХ и штитити споменичко благо и
културну баштину националних мањина.
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VII – ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА ПРАВА
Члан 18.
У градовима, општинама и мјесним заједницама (или
насељеним мјестима) у којима припадници националне
мањине чине апсолутну или релативну већину становништва
органи власти су дужни обезбиједити да се у финансијским и
банкарским услугама и у другим службама јавног сектора кроз
уплатнице, обрасце и формуларе, те у болницама, старачким
домовима и другим социјалним установама, омогући употреба
језика мањине и третман на језику мањине.
VIII – УЧЕСТВОВАЊЕ У ОРГАНИМА ВЛАСТИ
Члан 19.
Припадници националних мањина из члана 3. овог закона
имају право на представљање у органима власти и другим
јавним службама на свим нивоима, сразмјерно проценту
њиховог учешћа у становништву БиХ према посљедњем попису.
Члан 20.
Начин и критеријуми избора представника националних
мањина у парламентима, скупштинама и вијећима, у смислу
претходног члана, ближе ће се уредити изборним законима
БиХ и ентитета те статутима и другим прописима кантона,
градова и општина.
Начин учествовања представника националних мањина
у извршној и судској власти, као и јавним службама, уредиће
се посебним законима и другим прописима БиХ, ентитета,
кантона, градова и општина.
Представници националних мањина у структурама власти
представници су свих националних мањина и дужни су штитити
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интересе свих националних мањина.
Члан 21.
Парламентарна
скупштина
БиХ
основаће
Савјет
националних мањина БиХ као посебно савјетодавно тијело
које ће чинити припадници националних мањина из члана 3.
овога закона.
Члан 22.
Савјет националних мањина БиХ даваће мишљења, савјете и
приједлоге Парламентарној скупштини БиХ о свим питањима која
се тичу права, положаја и интереса националних мањина у БиХ.
Савјет националних мањина БиХ може делегирати
стручњака у раду Уставноправне комисије и Комисије за људска
права оба дома Парламентарне скупштине БиХ.
Члан 23.
Парламент Федерације БиХ и Народна скупштина Републике
Српске формираће савјете националних мањина Федерације
БиХ и Републике Српске, као савјетодавна тијела чији ће се
дјелокруг и начин рада уредити ентитетским прописима.
IX – МЕЂУНАРОДНИ НАДЗОР И САРАДЊА
Члан 24.
БиХ ће сарађивати и размјењивати искуства са владама и
институцијама заинтересованих држава, као и са међународним
институцијама, ради што потпунијег остваривања права човјека
и права националних мањина.
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X – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
У складу са кривичним законима ентитета у БиХ, забрањено
је и кажњиво свако дјело, подстицање, организовање и
помагање дјелатности које би могле угрозити опстанак неке
националне мањине, изазвати националну мржњу, довести
до дискриминације или стављања припадника националне
мањине у неравноправан положај.
XI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Република Српска и Федерација БиХ донијеће и ускладиће
своје прописе о правима националних мањина, као и друге
законе и прописе у којима се прописују или штите права
националних мањина, са овим законом у року од шест мјесеци
од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 27.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику БиХ“, а објавиће се и у службеним
гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
ПС БиХ број 24/03
Сарајево, 1. априла 2003. године
Предсједавајући
Представничког дома
Мариофил Љубић, с. р.
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На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на сједници
Представничког дома одржаној 8. јуна 2005. године и на сједници
Дома народа одржаној 5. октобра 2005. године, усвојила је
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ЗАШТИТИ ПРАВА ПРИПАДНИКА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Члан 1.
У ставу (2) члана 2. Закона о заштити права припадника
националних мањина („Службени гласник БиХ“, број 12/03)
ријеч „директно“ замјењује се ријечју „непосредно“.
Члан 2.
У члану 6. иза ријечи „омогућава“ додаје се запета и ријеч
„подстиче“.
Члан 3.
У ставу (1) члана 10. иза ријечи: „Припадници националних
мањина“ додаје се запета и ријечи: „њихова удружења, институције
и други субјекти и видови организовања и дјеловања“.
Став (2) истог члана мијења се и гласи:
„На организованим манифестацијама, скуповима, уз
симболе националних мањина обавезно се истичу и други
службени симболи (државни, ентитетски, кантонални, градски
и општински) у складу са важећим прописима.“
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Члан 4.
У члану 12. ријечи: „апсолутну или релативну“ бришу се.
Члан 5.
Члан 14. мијења се и гласи:
„Припадници националне мањине могу учити језик,
књижевност, историју и културу и на језику мањине којој
припадају.
Образовне власти у БиХ, у оквиру свог образовног програма
(предшколског, основног и средњег), обавезне су да у школама
у којима ученици – припадници једне националне мањине
чине најмање једну трећину обезбиједе образовање на језику
те мањине, а ако чине једну петину да им омогуће додатну
наставу о језику, књижевности, историји и култури мањине
којој припадају, ако то захтијева већина њихових родитеља.
Ради остваривања права из претходног става, надлежне
образовне власти обавезне су да обезбиједе финансијска
средства за оспособљавање наставника који ће изводити
наставу на језику националне мањине, простор и друге услове
за извођење допунске наставе, као и штампање уџбеника на
језицима националних мањина.“
Члан 6.
Став (1) члана 16. мијења се и гласи:
„Радио и телевизијске станице које остварују улогу јавног
сервиса/службе, а чији су оснивачи Босна и Херцеговина,
ентитети, кантони, градови и општине, обавезне су да у својим
програмским шемама предвиде посебне емисије за припаднике
националних мањина, а могу обезбиједити и друге садржаје
на језицима мањина, као и емисије на службеним језицима о
припадницима националних мањина у Босни и Херцеговини.“
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Члан 7.
У ставу (3) члана 17. ријечи: „споменика културе и традиције
у БиХ и ентитетима“ замјењују се ријечима: „културноисторијског и градитељског насљеђа у БиХ и ентитетима“.
Члан 8.
Члан 18. мијења се и гласи:
„Припадници националних мањина из члана 3. овог закона
имају право на запослење у органима управе и другим јавним
службама на свим нивоима, сразмјерно проценту њиховог
учешћа у броју становништва према посљедњем попису у БиХ,
у складу са законима који регулишу ово подручје.
Надлежне власти: држава, ентитети, кантони, општине
итд. својим прописима могу привремено утврдити и веће
квоте за запошљавање припадника националних мањина, те
предузимати и друге одговарајуће мјере за постизање брже и
потпуније равноправности припадника националних мањина.“
Члан 9.
У члану 19. ријечи: „и другим јавним службама“ бришу се.
Члан 10.
У члану 20. став (3) брише се.
Члан 11.
У члану 21. додаје се нови став, као став (2), који гласи:
„Одлуку о формирању Савјета националних мањина БиХ
Парламентарна скупштина БиХ ће донијети у року од 60 дана
од дана ступања на снагу овог закона.“
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Члан 12.
У члану 22. став (2) иза ријечи: „Комисије за људска права“
додају се ријечи: „и других комисија и радних тијела“.
Члан 13.
У члану 25. ријечи: „На основу кривичних закона ентитета
БиХ“ бришу се и додаје нови став, као став (2), који гласи:
„Кривично гоњење и санкционисање починилаца дјела из
претходног става врши се према одговарајућем кривичном
или прекршајном законодавству у Босни и Херцеговини.“
Члан 14.
У члану 26. иза ријечи: „Република Српска, Федерација БиХ“
додају се ријечи: „и Брчко Дистрикт“.
Члан 15.
Овај закон ступа на снагу осмога дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику БиХ“.
ПСБиХ број 225/05
5. октобра 2005. године
Сарајево
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ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 35.
сједници Представничког дома, одржаној 24. септембра, 7. и 8.
октобра 2008. године, и на 22. сједници Дома народа, одржаној
27. октобра 2008. године, донијела је
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ЗАШТИТИ ПРАВА
ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Члан 1.
У Закону о заштити права припадника националних мањина
(„Службени гласник БиХ“, бр. 12/03 и 76/05) у члану 22. став 2.
мијења се и гласи:
„Савјет националних мањина БиХ, у складу са ставом 1.
овог члана, може делегирати стручњака у раду уставноправних
комисија оба дома, Заједничке комисије за људска права, права
дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику и других
комисија и радних тијела Парламентарне скупштине БиХ.“
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику БиХ“.
ПСБиХ број 257/08
27. октобра 2008. године
Сарајево
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Предсједавајући
Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ
Нико Лозанчић, с. р.
Предсједавајући
Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ
др Младен Iванић, с. р.
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На основу члана 21. Закона о заштити права припадника
националних мањина „Службени гласник БиХ“, број 12/03,
76/05), Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на
сједници Представничког дома одржаној _______________ 2006.
године и на сједници Дома народа одржаној ___________ 2006.
године, усвојила је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ВИЈЕЋА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
Оснива се Вијеће националних мањина Босне и Херцеговине
као посебно савјетодавно тијело Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Вијеће).
Члан 2.
Вијеће сачињавају по један представник сваке националне
мањине из члана 3. Закона о заштити права припадника националних мањина.
Члан 3.
(1) Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине својом
одлуком ће именовати чланове Вијећа, на приједлог
комисија за људска права Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине, које су дужне у фази одабира кандидата
консултовати удружења националних мањина или друге
невладине организације (НВО) о националним мањинама.
(2) У случају немогућности избора представника националних
мањина на начин приказан у ставу (1) Одлуке, Парламентарна
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скупштина Босне и Херцеговине може именовати представника националних мањина самоиницијативно.
Члан 4.
(1) Вијеће ће давати мишљења, савјете и приједлоге
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине о
свим питањима која се тичу права, положаја и интереса
националних мањина у Босни и Херцеговини.
(2) Вијеће може делегирати стручњаке у раду Уставноправне
комисије и комисија за људска права оба дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине кад оне расправљају о
правима, положају и интересима националних мањина.
(3) Делегирани стручњаци из претходног става могу бити
из реда мањина, али и независни стручњаци из реда
конститутивних народа.
Члан 5.
(1) Прву
конституирајућу
сједницу
Вијећа
сазивају
предсједавајући оба дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине. Конститутивна сједница Вијећа
може отпочети с радом ако сједници присуствује већина
од укупног броја именованих представника националних
мањина.
(2) Вијеће се конституише избором предсједавајућег и два
замјеника из реда именованих чланова Вијећа.
Члан 6.
Организација, начин рада и друга питања утврдиће се
посебним интерним актом који ће усвојити Вијеће, уз сагласност
Парламентарне скупштине БиХ у року од 60 дана од дана
конституисања Вијећа.
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Члан 7.
(1) Мандат чланова Вијећа траје четири године.
(2) У оправданим случајевима, Парламентарна скупштина Босне
и Херцеговине може, у току трајања мандата, извршити
замјену члана Вијећа на приједлог комисија за људска права
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
Члан 8.
(1) Средства за рад Вијећа осигураће се у буџету институција
Босне и Херцеговине.
(2) Трошкове рада Вијећа утврдиће надлежне комисије оба
дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
(3) Стручне и административно-техничке послове обављаће
Секретаријат Парламентарне скупштине БиХ. Надлежни
органи Босне и Херцеговине дужни су, по захтјеву Вијећа,
пружити све облике подршке коју тражи Вијеће.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана усвајања у
истовјетном тексту оба дома Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине, а објавиће се у „Службеном гласнику Босне и
Херцеговине“.
Број:
Датум:
Предсједавајући
Представничког дома

Предсједавајући
Дома народа

Парламентарне скупштине БиХ
др Никола Шпирић
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Парламентарна скупштина БиХ
Министарство за људска права и избјеглице БиХ
На основу члана 21. Закона о заштити права припадника
националних мањина („Службени гласник БиХ“, број 12/03 од 1. 4.
2003. године), те члана 11. Закона о измјенама и допунама Закона
о заштити права припадника националних мањина („Службени
гласник БиХ“, број 76/05 од 31. 10. 2005. године) упућује се
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИСУСТВО ЈАВНОМ СКУПУ НА КОМЕ ЋЕ СЕ
ФОРМИРАТИ ВИЈЕЋЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПРИ ПАРЛАМЕНТАРНОЈ
СКУПШТИНИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине у складу
са својом законском обавезом предузела је активности на
формирању Вијећа националних мањина при Парламентарној
скупштини Босне и Херцеговине. Вијеће националних мањина
БиХ као посебно савјетодавно тијело чиниће у закону набројани
представници мањина у Босни и Херцеговини: Албанци,
Црногорци, Чеси, Италијани Јевреји, Мађари, Македонци,
Нијемци, Пољаци, Роми, Румуни, Руси, Русини, Словаци,
Словенци, Турци, Украјинци и други који испуњавају услове
из Закона. Вијеће националних мањина БиХ даваће мишљење,
савјете и приједлоге Парламентарној скупштини БиХ о свим
питањима која се тичу права, положаја и интереса националних
мањина у Босни и Херцеговини.
У циљу активног учешћа при формирању овог тијела упућује
се ЈАВНИ ПОЗИВ припадницима, удружењима, асоцијацијама
националних мањина у цијелој Босни и Херцеговини да
присуствују јавном скупу који ће се одржати у Сарајеву, дана
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_____, са почетком у 9 часова у Великој сали Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине, Сарајево, Трг БиХ бр. 1.
Уколико желите својим радом, знањем и активним учешћем
пружити конкретни допринос формирању овог важног тијела
за права, положај и интерес националних мањина у Босни и
Херцеговини, молимо Вас да се одазовете и присуствујете у
што већем броју овом јавном скупу.
С поштовањем
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Нa oснoву Зaкључaкa Сaвjeтa министaрa БиХ сa 70. сjeдницe
oд 13. 6. 2002, a у склaду сa oдрeдбaмa Oквирнe кoнвeнциje
зa зaштиту нaциoнaлних мaњинa, Oдбoр зa Рoмe при Савјету
министара Бoснe и Хeрцeгoвинe нa првoj зajeдничкoj сjeдници
oдржaнoj _____, дoнoси:
ПOСЛOВНИK О РАДУ ОДБОРА ЗА РОМЕ
ПРИ САВЈЕТУ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
Oдбoр зa Рoмe БиХ (у даљем тексту: Одбор) jeст нeзaвиснo
тиjeлo, сaвjeтoдaвнoг кaрaктeрa.
Oдбoр зa Рoмe je сaвjeтoдaвнo тиjeлo кoje дjeлуje при Сaвjeту
министaрa БиХ.
Члaн 2.
Oдбoр се сaстojи oд 18 члaнoвa, и тo:
- 3 члaнa сa нивoa заједничких институција БиХ, и то: Mинистaрство
зa људскa прaвa и избjeглицe, Mинистaрство зa eврoпскe
интeгрaциje и Aгeнциjа зa стaтистику БиХ;
- по три члана са нивоа ентитета, тј. Републике Српске, и то:
Министарство просвјете и Министарство науке и културе
(заједно 1 члан), Министарство здравља и социјалне заштите
и Министарство за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и екологију (по једног члана), те Федерације
БиХ, и то: Министарство образовања, науке, културе и спорта,
Министарство грађевинарства и околиша и Министарство
социјалне политике, расељених особа и избјеглица (сви по
једног члана);
- 9 изaбрaних прeдстaвникa Рoмa БиХ, oднoснo Виjeћa Рoмa БиХ.
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Члaн 3.
Oдбoр разматра материјале и акте из дјелокруга своје
надлежности, те дoнoси прeпoрукe и дaje мишљeњa о питањима
у вези са националним мањинама у БиХ, посебно о Ромима.
Прeпoрукe, мишљeњa и други зaкључци Oдбoрa дoнoсe сe
прoстoм вeћинoм глaсoвa.
Члaн 4.
Рaд Oдбoрa je jaвaн, осим у изузeтним oкoлнoстимa, o чeму
сe Oдбoр изjaшњaвa нa сaмoj сjeдници, oднoснo приликoм
рaспрaвe o тoj тaчки днeвнoг рeдa.
Члaн 5.
Oдбoрoм рукoвoди, предсједник, који прeдсjeдaва њeгoвим
сjeдницaмa и прeдстaвљa гa прeд oргaнимa и институциjaмa
влaсти у БиХ и у jaвнoсти. У случаjу њeгoвe сприjeчeнoсти дa
oбaвљa свoje дужнoсти, зaмjeњуje гa зaмjeник прeдсjeдникa,
а у специфичним околностима и за посебне потребе и други
чланови Одбора, које одреди предсједник или сам Одбор.
Прeдсjeдник и зaмjeник прeдсjeдникa Oдбoрa сe бирajу
jaвнo нa сjeдници Oдбoрa. Iзaбрaн je oнaj кaндидaт кojи дoбиje
вeћину глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa Oдбoрa.
У прaвилу, прeдсjeдник Oдбoрa сe бирa из рeдa oних
члaнoвa Oдбoрa кojи чинe члaнoве Виjeћa Рoмa БиХ, a зaмjeник
прeдсjeдникa из рeдa oстaлих члaнoвa Oдбoрa.
Члaн 6.
Oдбoр oствaруje сaрaдњу сa свим нaдлeжним oргaнимa
влaсти, институциjaмa, jaвним сeрвисимa и тиjeлимa БиХ,
eнтитeтa и Брчкo Дистрикта БиХ, дирeктнo или путeм
Mинистaрствa зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ. Mинистaрствo
зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ пружaће сaмo нeoпхoдну
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стручну и aдминистрaтивнo-тeхничку пoмoћ у рaду Oдбoрa.
Пeчaт Mинистaрствa зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ са
бројем 5 кoристићe сe нa прaвним и другим aктимa Oдбoрa.
Члaн 7.
Сjeдницe Oдбoрa зaкaзуje прeдсjeдник, oднoснo зaмjeник, a
у oкoлнoстимa кaд су oбojицa из oбjективних рaзлoгa сприjeчeни
дa oбaвљajу свoje дужнoсти неки други члан Одбора или
oвлaштeнo лицe из Mинистaрствa зa људскa прaвa и избјеглице
БиХ. Сaстaнaк сe, пo прaвилу, зaкaзуje нajмaњe сeдaм дaнa приje
њeгoвoг oдржaвaњa. О одржаном састанку се води записник,
који се верификује на наредној сједници Одбора.
Члaн 8.
У циљу eфикaсниjeг рaдa и тeмeљитиjeг припрeмaњa
материјала зa сjeдницe и квaлитeтниjeг рaзмaтрaњa истих,
тe дoнoшeњa вaлидних стaвoвa, зaкључaкa и прeпoрукa,
Oдбoр мoжe фoрмирaти стaлнe или пoврeмeнe кoмисиje,
рaднe групe или eкспeртскe тимoвe зa пojeдинa питaњa и
прoблeмe. Taкoђe, Oдбoр свoje члaнoвe мoжe зaдужити и зa
другe кoнкрeтнe пoслoвe, кao штo су: зaписничaр, сeкрeтaр,
блaгajник, портпарол и др. Носиоци посебних задужења не
могу дјеловати самоиницијативно, него само по одобрењу
предсједника, односно замјеника предсједника Одбора и у
складу са надлежностима Одбора.
Члaн 9.
У изузетним приликама, и по потреби, Одбор на своје сједнице
може позвати и госте, нечланове Одбора, нпр. експерте за поједина
питања, госте из иностранства који се налазе у посјети органима
власти, институцијама БиХ и невладиним организацијама, о чему
се Одбор може изјаснити и на самој сједници.
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Члан 10.
Укoликo сe пojeдини члaн Oдбoрa пoнaшa недолично или
супрoтнo oдрeдбaмa oвoг пoслoвникa, може му се изрећи прво
усмена а затим и писмeна oпoмeна, или се може донијети мјера
прeстaнка вршeњa пoвjeрeнe му дужнoсти, зaвиснo oд тeжинe
учињeнe пoврeдe Пословника.
Члан 11.
Замјена члана Одбора врши се по истој процедури и
критеријумима као и приликом именовања првог сазива Одбора,
а проводи је Министарство за људска права и избјеглице БиХ.
Члaн 12.
Срeдствa зa рaд Oдбoрa oбeзбиjeдићe сe путем буџeта
Савјета министaрa БиХ зa 2003. и сваку наредну годину, односно
ребалансом буџета за 2002. годину и донацијама међународних
владиних и невладиних организација.
Члан 13.
Док се не обезбиједе друге просторије, Одбор ће своје
сједнице одржавати и проводити друге активности у просторијама
зграде заједничких институција БиХ.
Члaн 14.
Oвaj Пoслoвник ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa.
Члан 15.
Измјене и допуне Пословника врше се на начин и по процедури
по којој је донесен и Пословник са садашњим садржајем и формом.
Број:

Сарајево, 16. 12. 2005. године
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ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ
РОМСКИХ УДРУЖЕЊА (НВО) БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
Овим пословником уређује се начин рада, доношења
одлука и друга питања из рада Скупштине ромских удружења у
Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Скупштина).
Члан 2.
Рад Скупштине је јаван.
Скупштина ради и доноси одлуке ако сједници присуствује
више од половине делегата (представника) регистрованих
ромских удружења или других легалних облика окупљања Рома
у Босни и Херцеговини.
Члан 3.
Сједницу Скупштине отвара и њоме предсједава (до избора
радног предсједништва) предсједник Одбора за Роме при
Савјету министара Босне и Херцеговине.
Члан 4.
Скупштину чине делегати (представници) регистрованих
удружења Рома са територије Босне и Херцеговине, чланови
Вијећа Рома Босне и Херцеговине и чланови Одбора за Роме
при Савјету министара БиХ из реда ромског народа, а остали
чланови Одбора који нису Роми могу учествовати у њеном
раду, без права одлучивања.
Верификацију мандата врши скупштина на приједлог
верификационе комисије од три члана.
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Члан 5.
Делегат може говорити након што затражи и добије ријеч
од предсједавајућег. Предсједавајући даје ријеч по редослиједу
по којем су се делегати пријавили.
Члан 6.
Делегату који жели говорити о повреди Пословника или
непридржавању дневног реда предсједавајући даје ријеч чим
је овај затражи. Говор тог делегата не може трајати дуже од пет
минута. Послије изнесеног приговора, предсједавајући даје
објашњење. Ако делегат тражи ријеч ради исправке навода који је
нетачно изложен и који може бити повод неспоразума, или који
изазива потребу објашњења, предсједавајући ће му дати ријеч
чим се заврши говор онога који је изазвао потребу објашњења,
а тај говор односно реплика не може трајати дуже од три минуте.
Члан 7.
Делегати или гости могу говорити о питању о којему се
расправља по утврђеном дневном реду најдуже десет минута, а
ако се удаље од конкретне тачке дневног реда предсједавајући
ће их упозорити, односно одузети им ријеч ако се и послије
упозорења не придржавају дневног реда.
Члан 8.
На сједници Скупштине утврђује се дневни ред на приједлог
предсједавајућег. Након усвајања дневног реда прелази се на
разматрање појединачних питања према утврђеном дневном
реду. Разматрања закључује предсједавајући када утврди да
нема више говорника.
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Члан 9.
Гласање је јавно ако се на сједници не утврди обавеза
тајног гласања.
Јавно гласање врши се дизањем руке или поименичном
прозивком. Гласање дизањем руке делегати врше тако што се
на позив предсједавајућег изјашњавају ко је за приједлог, ко је
против приједлога и ко је суздржан.
Поименично гласање врши се ако предсједавајући оцијени то
потребним с циљем отклањања сумње у тачност резултата гласања.
Поименично гласање врши се тако што се сваки делегат
прозивком изјашњава за или против приједлога, или се
суздржава од гласања.
Члан 10.
По завршеном гласању предсједавајући утврђује и
објављује резултате гласања и констатује да ли је питање о
којем се гласало прихваћено или одбачено.
Члан 11.
Одлуке односно закључци Скупштине морају бити
формулисани тако да буде јасно изражено шта је одлучено
односно закључено, ко треба извршити одређене задатке, на
који начин и у којем року. Ако се ради о важнијим и сложенијим
одлукама или закључцима, може се повјерити посебној
комисији или радној групи да припреми формулацију одлуке,
односно закључка, у складу са ставовима већине делегата
израженим током расправе.
Члан 12.
Документе које доноси Скупштина потписује предсједавајући Скупштине.
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Члан 13.
Пословник ступа на снагу даном доношења.
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Предсједавајући Скупштине
Народна скупштина
Републике Српске
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРАВА ПРИПАДНИКА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се права и обавезе припадника
националних мањина у Републици Српској и обавезе органа
власти у Републици Српској да поштују и штите, очувају и
развијају етнички, културни, језички и вјерски идентитет сваког
припадника националне мањине у Републици Српској, који је
држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске.
Члан 2.
Национална мањина у смислу овог закона је дио
становништва – држављана Босне и Херцеговине и Републике
Српске који не припадају ни једном од конститутивних народа,
а сачињавају је грађани истог или сличног етничког поријекла,
исте или сличне традиције, обичаја, вјеровања, језика, културе
и духовности и блиске или сродне историјске прошлости и
других карактеристика. Република Српска штити положај и
равноправност припадника националних мањина: Албанаца,
Црногораца, Чеха, Италијана, Јевреја, Мађара, Македонаца,
Нијемаца, Пољака, Рома, Румуна, Руса, Русина, Словака,
Словенаца, Турака и Украјинаца и других који испуњавају
услове из става 1. овог члана.
102

Легалитет националних мањина

Члан 3.
Сваки припадник националне мањине има право да
слободно бира да се према њему опходе или не опходе као
таквом и не смије доћи у неповољан положај због таквог
опредјељења, а било какав облик дискриминације по том
основу је забрањен. Није дозвољена асимилација припадника
националних мањина.
Члан 4.
Припадници националних мањина имају право на слободу
организовања и окупљања ради изражавања и заштите својих
културних, вјерских, образовних, социјалних, економских и
политичких слобода, права, интереса, потреба и идентитета.
Члан 5.
Република Српска омогућава и финансијски подржава
одржавање и развој односа између припадника националних
мањина у Републици Српској са припадницима националних
мањина у Федерацији Босне и Херцеговине и у иностранству и
са народима у њиховим матичним државама.
Република Српска, градови и општине дужни су предвидјети
у својим буџетима средства за помоћ удружењима грађана
која окупљају припаднике националних мањина, а у циљу
остваривања права прописаних овим законом.
Влада Републике Српске је дужна, уз претходно мишљење
Савеза националних мањина Републике Српске, донијети
одлуку којом ће бити ближе одређени критеријуми и начин
расподјеле средстава из става 1. овог члана.
Члан 6.
У градовима, општинама и мјесним заједницама гдје
припадници националних мањина чине већину становништва
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дужни су поштовати права припадника других националних
мањина, као и конститутивних народа у Републици Српској,
уважавајући начела њихове потпуне равноправности.
II – ЗНАКОВИ И СИМБОЛИ
Члан 7.
Припадници националних мањина могу слободно истицати
и носити знакове и симболе националне мањине којој
припадају, као и њених организација, удружења и институција.
Приликом употребе знакова и симбола припадници
националних мањина обавезни су истицати службене знакове и
симболе Босне и Херцеговине, Републике Српске, као и симболе
и знакове општина и градова, у складу са њиховим прописима.
III – УПОТРЕБА ЈЕЗИКА
Члан 8.
Република Српска признаје и штити право сваком
припаднику националне мањине коришћење свог језика,
слободно и без ометања, приватно и јавно, усмено и писмено.
Право из става 1. овог члана подразумијева и право
припаднику националне мањине да користи своје име и презиме
на језику мањине и да захтијева да као такво буде у јавној употреби.
Члан 9.
У општинама, градовима и мјесним заједницама у којима
припадници националне мањине чине апсолутну или релативну
већину становништва органи власти обезбјеђују да се језик мањине
користи између тих припадника и органа власти, да натписи
институција буду исписани на језику мањине, те да локални називи,
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имена улица и других топографских ознака намијењених јавности
буду истакнути и на језику мањине која то захтијева.
Општине и градови могу у својим статутима утврдити
да права из става 1. овог члана могу користити припадници
националне мањине и када не чине апсолутну или релативну
већину становништва, већ када у граду, општини, мјесној
заједници или насељеном мјесту традиционално станује знатан
број лица припадника националне мањине.
IV – ОБРАЗОВАЊЕ
Члан 10.
Припадници националних мањина могу основати и водити
властите приватне институције за образовање и стручно усавршавање.
Финансирање институција из става 1. овог члана дужни су
осигурати припадници националних мањина.
Члан 11.
У оквиру предшколског, основног и средњег образовања
у општинама, градовима и у насељеним мјестима у којима
припадници националних мањина чине апсолутну или
релативну већину становништва обезбјеђује се образовање
на језику мањине. Ако припадници националних мањина то
захтијевају, обезбјеђује се учење њиховог језика, књижевности,
историје и културе на језику мањине којој припадају као
додатна настава, независно од броја припадника националне
мањине, у складу са општим актима о извођењу наставе.
Ради остваривања права из става 1. овог члана обезбјеђују
се потребна финансијска средства у буџету Републике Српске,
за реализацију програма у области основног и средњег
образовања, а у буџетима општина и градова у области
предшколског образовања, а односи се на оспособљавање
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наставника који ће изводити наставу на језику националне
мањине, простор и друге услове за извођење додатне наставе
и штампање уџбеника на језицима националних мањина.
V – ИНФОРМИСАЊЕ
Члан 12.
Припадници националних мањина у Републици Српској
имају право на оснивање радио и телевизијских станица и
издавање новина и других штампаних информативних новина
на језицима мањина којим припадају.
Члан 13.
Радио и телевизијске станице чији су оснивачи Република
Српска, општине и градови, које остварују улогу јавне
службе, дужне су у својим програмским шемама предвидјети
посебне емисије за припаднике националних мањина, а могу
обезбиједити и друге садржаје на језицима мањина. Управни и
редакцијски одбори дужни су обезбиједити учешће припадника
националних мањина приликом утврђивања програмске шеме
која се односи на националне мањине, уз претходно мишљење
Савеза и Савјета националних мањина.
Радио-телевизија Републике Српске је дужна најмање
једном седмично обезбиједити посебну информативну емисију
за припаднике националних мањина на њиховим језицима.
Општине и градови ће својим прописима утврдити права
припадника националних мањина из става 1. овог члана,
полазећи од размјера заступљености националних мањина у
општини, граду и насељеном мјесту.
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VI – КУЛТУРА
Члан 14.
Припадници националних мањина имају право оснивати
библиотеке, видеотеке, културне центре, музеје, архиве,
културна, умјетничка и фолклорна друштва и све друге облике
слободе културног изражавања, те бринути о одржавању својих
споменика културе и културног насљеђа.
У градовима, општинама и мјеснима заједницама у којима
припадници националне мањине чине преко једне трећине
становништва у институцијама у области културе обезбјеђује
се садржај на језицима националних мањина.
Архиви, музеји и установе за заштиту споменика културе у
Републици Српској су дужни у својим програмима и садржајима
обезбиједити сразмјерну заступљеност свих националних
мањина у Републици Српској и штитити споменичко благо и
културну баштину националних мањина.
VII – ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА ПРАВА
Члан 15.
У градовима, општинама и мјесним заједницама у којима
припадници националних мањина чине апсолутну или
релативну већину становништва, у финансијским, банкарским,
поштанским и другим службама јавног сектора, кроз уплатнице,
обрасце и формуларе, те у болницама, домовима за стара
лица и другим социјалним установама, обавезно се омогућава
употреба језика мањина.
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VIII – УЧЕСТВОВАЊЕ У ОРГАНИМА ВЛАСТИ
Члан 16.
Припадници националних мањина из члана 2. овог закона
имају право на заступљеност у органима власти и јавним
службама на свим нивоима, сразмјерно проценту њиховог
учешћа у становништву према посљедњем попису становништва.
Савез националних мањина Републике Српске предлаже
кандидате из реда националних мањина, сходно члану 2. овог
закона. Представници националних мањина у структурама
власти представници су свих националних мањина и дужни су
штитити интересе свих националних мањина.
Начин заступљености представника националних мањина у
законодавној, извршној и судској власти, као и у јавним службама
уредиће се прописима Републике Српске, општина и градова.
Члан 17.
Народна скупштина Републике Српске ће основати
Савјет националних мањина Републике Српске као посебно
савјетодавно тијело које ће сачињавати припадници
националних мањина из члана 2. овог закона. Народна
скупштина Републике Српске бира Савјет националних мањина
Републике Српске из реда кандидата које предлаже Савез
националних мањина.
Члан 18.
Савјет националних мањина даваће мишљења, савјете и
приједлоге Народној скупштини Републике Српске и другим
републичким органима о свим питањима која се тичу права,
положаја и интереса националних мањина у Републици Српској.
Савјет националних мањина Републике Српске може
делегирати стручњака у Одбор за уставна питања Народне
скупштине Републике Српске.
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IX – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће
се за прекршај правно лице ако: 1. у програмској шеми не
предвиди посебне емисије за припаднике националних
мањина (члан 13. овог закона); 2. не омогући употребу језика
националних мањина у складу са чланом 15. овог закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 200,00 КМ
до 1.000,00 КМ.
X – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог
закона ускладиће се прописи Републике Српске, општина и
градова са одредбама овог закона.
У року од три мјесеца Народна скупштина Републике Српске
ће основати Савјет националних мањина Републике Српске.
Члан 21.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-970/04
16. децембар 2004.
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Душан Стојичић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,
члана 17. Закона о заштити права припадника националних
мањина („Службени гласник Републике Српске“, број 2/05),
чланова 176. и 180. Пословника Народне скупштине Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 99/06),
Народна скупштина Републике Српске на Седмој сједници,
одржаној 1. марта 2007. године, доноси
ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ
САВЈЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1.
Оснива се Савјет националних мањина Републике
Српске, као посебно савјетодавно тијело, које ће сачињавати
припадници националних мањина.
Члан 2.
Савјет националних мањина даваће мишљења и приједлоге
Народној скупштини Републике Српске и другим републичким
органима о свим питањима која се тичу права положаја и
интереса националних мањина у Републици Српској.
Члан 3.
Савез националних мањина предлаже кандидате из реда
националних мањина у Савјет националних мањина Републике
Српске, који се бирају на период од четири (4) године.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Републике Српске“.
Број: 01- 386/07
Датум: 1. март 2007. године
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ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРАВА
ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I . ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Законом се, у складу са Законом о заштити права
припадника националних мањина Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, бр. 12/03 и 76/05) и Европском
оквирном конвенцијом за заштиту националних мањина,
утврђују права и обавезе припадника националних мањина у
Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација),
Савјетодавно вијеће припадника националних мањина
Федерације, те обавезе органа власти да поштују и штите, очувају
и развијају етнички, културни, језички и вјерски идентитет
сваког припадника националне мањине у Федерацији који је
држављанин Федерације односно Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Заштита права и слобода припадника националних мањина
саставни је дио међународне заштите људских права и слобода.
Оквирна конвенција за заштиту националних мањина
Вијећа Европе непосредно се примјењује и саставни је дио
правног система Федерације.
Члан 3.
Национална мањина, у складу са овим законом, дио је
становништва – држављана Федерације односно Босне и
112

Легалитет националних мањина

Херцеговине који се не изјашњавају као припадници ни једног
од три конститутивна народа, а сачињавају је људи истог
или сличног етничког поријекла, исте или сличне традиције,
обичаја, вјеровања, језика, културе и духовности и блиске или
сродне хисторије и других обиљежја.
Федерација штити положај и равноправност припадника
националних мањина: Албанаца, Црногораца, Чеха, Италијана,
Јевреја, Мађара, Македонаца, Нијемаца, Пољака, Рома, Румуна,
Руса, Русина, Словака, Словенаца, Турака, Украјинаца и других
који испуњавају увјете из става 1. овог члана.
Члан 4.
Сваки припадник националне мањине има право слободно
бирати да се према њему опходе или не опходе као таквом и не
смије доћи у неповољан положај због таквог опредјељења, а
било какав облик дискриминације по том основу је забрањен.
Забрањена је асимилација припадника националних мањина
мимо њихове воље.
Члан 5.
Припадници националних мањина имају право на слободу
организирања и мирног окупљања ради испољавања и заштите
својих културних, вјерских, образовних, социјалних, економских
и политичких слобода, права, интереса, потреба и идентитета.
Члан 6.
Федерација омогућава, подстиче и финансијски подржава
одржавање и развој односа између удружења припадника
националних мањина у Федерацији са припадницима удружења
националних мањина у Републици Српској, Дистрикту Брчко,
другим државама и с народима у њиховим матичним државама.
Федерација је дужна у оквиру својих буџетских средстава
осигурати средства ради остваривања права која припадају
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националним мањинама на основу овог закона, као и за
активности удружења припадника националних мањина.
II. ЗНАКОВИ И СИМБОЛИ
Члан 7.
Припадници националних мањина, њихова удружења,
институције, други субјекти и облици организирања и дјеловања
могу слободно истицати и носити знакове и симболе националне
мањине којој припадају, као и њихових организација, удружења
и институција.
На организираним манифестацијама и скуповима се
уз симболе националних мањина обавезно истичу и други
службени симболи (државни, федерални, кантонални, градски и
опћински) у складу са важећим прописима.
III. УПОТРЕБА ЈЕЗИКА
Члан 8.
Федерација признаје и штити право сваком припаднику
националне мањине да се користи својим језиком слободно и
без ометања, приватно и јавно, усмено и писмено.
Право из става 1. овог члана подразумијева и право
припадника националне мањине да употријеби своје име и
презиме на језику мањине и да захтијева да као такво буде у
јавној употреби.
Члан 9.
У градовима, опћинама и мјесним заједницама у којима
припадници националне мањине чине већину становништва
органи власти обавезни су осигурати употребу језика мањине
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између тих припадника и органа власти, да натписи институција
буду исписани и на језику мањине, те да локални називи, називи
улица и других топографских ознака намијењених јавности
буду исписани и истакнути и на језику националне мањине која
то захтијева.
Градови и опћине могу својим статутима утврдити да права
из става 1. овог члана могу користити припадници националне
мањине и када не чине већину становништва.
IV. ОБРАЗОВАЊЕ
Члан 10.
Припадници националне мањине могу учити језик,
књижевност, хисторију и културу и на језику мањине којој
припадају.Образовне власти у Федерацији у оквиру свог
образовног програма (предшколског, основног и средњег)
обавезне су у школама у којима ученици – припадници једне
националне мањине чине најмање једну трећину осигурати
образовање на језику те мањине, а ако чине једну петину
осигурати додатну наставу о језику, књижевности, хисторији
и култури мањине којој припадају, ако то захтијева већина
њихових родитеља. Ради остваривања права из става 2. овог
члана надлежне образовне власти у Федерацији обавезне су
осигурати финансијска средства за оспособљавање наставника
који ће изводити наставу на језику националне мањине,
осигурати простор и друге увјете за извођење допунске наставе,
као и штампање уџбеника на језицима националних мањина.
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V. ИНФОРМИРАЊЕ
Члан 11.
Припадници националних мањина у Федерацији имају
право на оснивање радио и телевизијских станица, издавање
штампе и других штампаних информација на језицима мањине
којој припадају.
Члан 12.
Радио и телевизијске станице које имају улогу јавног сервиса/
службе, а чији су оснивачи Федерација, кантони, градови или
опћине, обавезне су у својим програмским схемама предвидјети
посебне емисије за припаднике националних мањина, а могу
осигурати и друге садржаје на језицима мањина, као и емисије,
на службеним језицима, о припадницима националних мањина
у Федерацији.
Pадио и телевизијске станице, као јавни сервиси, дужне су
најмање једном седмично осигурати посебну информативну
емисију за припаднике националних мањина на њиховом језику.
Кантони ће својим прописима утврдити права из става 1.
овог члана, на основу постотка заступљености националних
мањина у кантону, граду и опћини.
VI. КУЛТУРА
Члан 13.
Припадници националних мањина имају право оснивати
библиотеке, видеотеке, културне центре, музеје, архиве,
културна, умјетничка друштва и све друге облике слободе
културног изражавања, те се бринути о одржавању својих
споменика културе и културне баштине.
У градовима, опћинама, мјесним заједницама у којима
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припадници националне мањине чине више од једне трећине
становништва у институцијама за културне активности осигурат
ће се садржај на језицима националне мањине.
Архиви, музеји и друге установе за заштиту културнохисторијског и градитељског наслијеђа у Федерацији обавезне
су у својим програмима и садржајима осигурати сразмјерну
заступљеност културно-хисторијског и градитељског наслијеђа
свих националних мањина у Федерацији.
VII. ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНА ПРАВА
Члан 14.
Припадници националних мањина из члана 3. овог закона
имају право на запослење у органима државне службе и другим
јавним службама на свим нивоима власти, сразмјерно постотку
њиховог учествовања у становништву према посљедњем
попису становништва из 1991. године, а заступљеност у
законодавним органима власти на свим нивоима осигурава се
према Изборном закону Босне и Херцеговине.
Члан 15.
Надлежне власти Федерације, кантона, града и опћина својим
прописима утврдит ће стимулативне мјере за запошљавање и
веће квоте за запошљавање припадника националних мањина,
те предузимати и друге одговарајуће мјере за постизање брже и
потпуније равноправности припадника националних мањина.
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VIII. ВИЈЕЋЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ФЕДЕРАЦИЈЕ
Члан 16.
У циљу заштите права националних мањина овим законом
се оснива Вијеће националних мањина Федерације Босне и
Херцеговине (у даљњем тексту: Вијеће мањина Федерације) као
Савјетодавно тијело Парламента Федерације Босне и Херцеговине
за заштиту припадника националних мањина, утврђује састав,
начин избора и рада, финансирање и друга питања за рад Вијећа.
Члан 17.
Вијеће мањина Федерације састоји се од представника
националних мањина из члана 3. овог закона које делегирају
њихова удружења.
Број чланова Вијећа мањина Федерације одређује се
тако да се на сваких 1.000 чланова удружења припадника
националних мањина бира по један представник у Вијеће
мањина Федерације, с тим да ниједна национална мањина не
може имати више од пет представника, изузев Рома који могу
имати највише седам представника.
Члан 18.
Вијеће мањина Федерације прати стање и примјену прописа,
заузима ставове, даје приједлоге и препоруке органима власти
у Федерацији о свим питањима која су од значаја за положај и
остваривање права припадника свих националних мањина у
Федерацији.
Вијеће мањина Федерације повремено ће делегирати
представнике у Комисију за уставна питања и Комисију за
људска права и слободе и друге комисије и радна тијела оба
дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине.
Вијеће мањина Федерације доноси свој Статут, Пословник
о раду, Програм рада и програме рада својих радних тијела.
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Члан 19.
Статутом и Пословником о раду Вијећа мањина Федерације
утврђује се начин избора руководства, стална и повремена
тијела, начин сазивања и рада, вријеме и мјесто одржавања
сједница и друга питања од значаја за рад Вијећа.
Члан 20.
Влада Федерације Босне и Херцеговине ће на приједлог
Федералног министарства правде у року од 60 дана од дана
ступања на снагу овог закона позвати удружења припадника
националних мањина да изаберу своје представнике у Вијеће
мањина Федерације, обавити административно-техничке послове
око прве сједнице Вијећа, те сазвати прву оснивачку сједницу.
Члан 21.
Регистрирана удружења припадника националних мањина
ће у складу са својим актима изабрати представнике у Вијеће
мањина Федерације у року од 30 дана од дана објаве позива
Владе Федерације из члана 20. овог закона.
IX. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И НАДЗОР
Члан 22.
Органи власти у Федерацији сарађиват ће и размјењивати
искуства с надлежним органима заинтересираних држава,
као и с међународним институцијама ради што потпунијег
остваривања права националних мањина.
Надзор над провођењем овог закона врши Федерално
министарство правде.
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X. ПРИЈЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 23.
Кантони, градови и опћине ће својим прописима ближе
одредити права припадника националних мањина у складу с
одредбама овог закона у року од шест мјесеци од дана ступања
на снагу.
Члан 24.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у «Службеним новинама Федерације БиХ».
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ДОМА НАРОДА
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Стјепан Крешић
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Сафет Софтић
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Биљешка о аутору
Слободан Наградић рођен је 1957. године у Црнчи код Дервенте.
Школовао се у родном и сусједном селу Осиња, затим у Добоју и
Сарајеву, у којем је 1979. дипломирао филозофију и социологију
и живио до почетка рата 1992. године. Радио је, у различитим
својствима и звањима, професионално или волонтерски (сарадник,
извршни секретар, предсједник, дописник, асистент, помоћник
министра, савјетник итд.), у истраживачким, финансијским, медијскоинформативним, образовним, хуманитарним, политичким и државним установама и организацијама.
Између осталог био новинар, покретач, члан редакције и главни
и одговорни уредник више новина и часописа, као што су Лица,
Западна Србија, Хуманост, Градишки зборник, Радови Филозофског
факултета у Бањој Луци, Билтен Вијећа за дјецу БиХ и др. Такође,
био је предсједник Друштва српско-украјинског пријатељства
Републике Српске, потпредсједник Српског просвјетног и културног
друштва „Просвјета“, те предсједник њеног општинског одбора у
Градишци и градског у Бањој Луци, одборник у СО Градишка, први
предсједник Вијећа за дјецу БиХ, замјеник предсједника Одбора за
Роме при Савјету министара БиХ, итд.
Написао и приредио 30 књига и брошура, више десетина
научних радова и рецензија, више стотина стручних радова, есеја и
коментара, око стотину интервјуа, преко хиљаду новинских текстова,
учествовао у изради више десетина закона у БиХ, стратегија,
акционих планова и других докумената, координирао израду
већег броја извјештаја о стању људских права у БиХ и представљао
их на надлежним тијелима УН у Женеви, учествовао на бројним
„округлим столовима“, конференцијама и научним скуповима.
Главна дјела: Религијски и друштвени феномени у вјерској
штампи (1989), Нека историја суди (1995), Опструкција
демократије (1998), Срицање демократије (1998), И етика и
политика (1998), Солидарност и милосрђе (1999), Иза прве
линије (1999), Политички маркетинг и изборне кампање (2001),
Друштвословне енеаде (2003), Голуб и маслина. Књига о миру
(2003), Књижевне теме (2004), (У)топоси полиса мог (2005),
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Ка правима дјеце (2007), О српској „Просвјети“ (2007), Религија,
црква и политика (2007), Националне мањине и Роми у БиХ (2008)
и друге.
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