
 
 

 На основу члана 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 
8/14 – пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 26. фебруара 
2015. године, донела је 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЈУ О УПОТРЕБИ ЋИРИЛИЦЕ 
 

 
У Републици Србији, све више се запоставља ћириличко писмо, како у званичној 

тако и у свакодневној употреби. Уставом Републике Србије и Законом о службеној 
употреби језика и писма прописана је службена употреба ћириличког писма, а наведени 
су услови за коришћење латинице. 

Некада су ћирилицом исписивани документи и споменици, најзначајнији 
историјски списи, највреднија књижевна дела и све друго што представља суштински 
елемент националног идентитета Срба. 

Данас се ћириличко писмо све ређе користи. У званичној, а следствено томе и 
најширој употреби, ћирилица се потискује латиничним писмом. Разлог за то је 
надовољна брига надлежних органа власти, јавних служби, културних и медијских 
институција и свих средстава јавних комуникација. 

Одрицање од сопственог писма знак је одсуства свести о потреби неговања 
сопствених културних вредности, чувања националног идентитета и његових обележја. 
 Скупштина града Лознице овим позива државне органе, органе локалне 
самоуправе, предузећа и установе која врше јавна овлашћења, просветне, културне и 
медијске установе да у складу са законским прописима користе ћирилицу. Позивају се 
власници предузећа и предузетници да приликом оглашавања, рекламирања и 
исписивања фирми поштују Закон о службеној употреби језика и писма.  

Позивају се сви одговорни да у оквиру свог делокруга врше надзор над 
спровођењем законских прописа у овој области и да се не оглушавају о своју законску 
обавезу. 

Град Лозница, као родно место Вука Стефановића Караџића, творца ћириличног 
писма, треба својим примером и доследном употребом ћирилице да покаже поштовање 
лика и дела Вука Стефановића Караџића и спремност за очување традиције и 
идентитета свога народа. 

Ова декларација ће се објавити у „Службеном листу града Лознице“. 
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