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ДушанГујаничић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

НАЧЕЛОСВЕТОВНОСТИДРЖАВЕ
УСРБИЈИ**

Сажетак
Oднос између световног и духовног, државе и вере,
је питање старо готово од како је створенадржа
вакаонајшираполитичказаједница.Сасвимјејасно
дајеовајодносмењаосвојусадржинуисуштинуто
ком различитих историјских епоха. Начело светов
ности државе је једно од темељних начела великог
броја савременихдемократскихдржава,анаступио
је на историјску сцену са победом либералних вред
ности.Онопревасходнозначидаверскеорганизације
морајусвојимделовањемостатиуграницамаванпо
литичкесфере.Мићемоудатомчланкупрвенствено
разматратислучајСрбије,тренутностањествари
ипостојећупраксу,важећиправниоквиркаоиисто
ријски развој овог начела. Наравно, спорадични упо
редниосвртнаосталеземљећебитинужануциљу
свестранијег сагледавања принципа световне држа
ве,узпосебнупажњупреманекимнајупечатљивијим
примерима.
Кључне речи: начело световности, лаичка држава,
одвојеностдржавеивере,версканастава,финанси
рањеверскихзаједница.

Mно ги по ли ти ко ло зи, па и со ци о ло зи, ис ти чу зна чај вер ског 
фак то ра у хо мо ге ни за ци ји дру шта ва и ства ра њу за о кру же них 

по ли тич ких за јед ни ца, до те ме ре да не ки сма тра ју да ,,не ма чвр-

* Ис тра жи вач при прав ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
**  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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стих и по у зда них по ли тич ких тво ре ви на и по ли тич ких уста но ва, 
без ја сно про фи ли са ног и из вор ног, чвр стог кул тур ног, пре све га 
ре ли гиј ског иден ти те та.''1) Ако ин си сти ра мо на још суп тил ни јем 
од ре ђе њу од оног да тог у са жет ку ,,реч је о до бро вољ ном огра ни-
ча ва њу над ле жно сти др жа ве у по љу ме та фи зич ког ве ро ва ња ко је 
се пре пу шта сло бод ном ис тра жи ва њу ин ди ви ду ал них са ве сти.''2) 

 Прин цип ла и ци те та (ка ко се још на зи ва ово на че ло) има сво-
је ре ал но дру штве но оправ да ње и не спор ну по ли тич ку це лис ход-
ност. С об зи ром на те шко исто риј ско ис ку ство мно гих зе ма ља, где 
су вер ски су ко би нај ди рект ни је оне мо гу ћа ва ли је дин ство на ци је 
и кон сти ту и са ње хо мо ге ног дру штва3), уво ђе ње овог прин ци па у 
нај ви ши прав ни акт је за и ста по ста ло oбјек тивна дру штве но-по-
ли тич ка по тре ба. Исто риј ски гле да ју ћи, дру штве ни те ме љи на че ла 
све тов но сти су по ста вље ни кра јем 18. ве ка са две ма ве ли ким ре-
во лу ци ја ма у Аме ри ци и Фран цу ској. Ти до га ђа ји су исто вре ме но 
зна чи ли и по че так ли бе рал не епо хе са по је дин цем као сре ди шњим 
су бјек том но вог вре ме на. Да кле, у кон тек сту но ве епо хе ,,је дан од 
ва жних ре зул та та ли бе ра ли зма је упра во раз два ја ње при ват не и 
јав не сфе ре.''4) Ми ве ру је мо да иде ју ,,др жав не ве ре'' (што се на не-
ки на чин у овој или оној фор ми сво ди на те о крат ску др жа ву) тре ба 
под врг ну ти, из ме ђу оста лог, и јед ној ло гич кој ана ли зи. С об зи ром 
на не спор ну чи ње ни цу да је др жа ва јед на по ли тич ка ап страк ци-
ја (иако не сум њи во јед на од нај са вр ше ни јих дру штве но-исто риј-
ских тво ре ви на), ре ал но се мо же по ста ви ти пи та ње на ко ји на чин 
јед на ап стракт на ка те го ри ја као што је др жа ва мо же ис по ља ва ти 
вер ска осе ћа ња , ко ја су по при ро ди ства ри при пи си ва ис кљу чи во 
жи вим би ћи ма, од но сно љу ди ма. Стро го по сма тра ју ћи, та кав кон-
цепт ,,др жав не ве ре'' би имао сми сла је ди но уко ли ко би бу квал но 
сви до јед ног чла но ва те по ли тич ке ор га ни за ци је ис по ља ва ли исту 
ве ру (или мо ра ли да ис по ља ва ју исту ве ру), што је на рав но ап со-
лут но не мо гу ће. Ако је људ ским би ћи ма већ оста вље но на сло бо ду 

1)  Ми лан Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, Слу жбе ни лист СРЈ и Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2000, стр. 19.

2) Мар ко Бо жић: ,,Фи нан сиј ске оба ве зе др жа ве пре ма вер ским за јед ни ца ма у Фран цу ској 
као ла ич кој ре пу бли ци’’, Религијаитолеранција, стр. 141, вол. IX, бр. 15, ја ну ар-јун, 
2011, Бе о град.

3) Не тре ба за бо ра ви ти на сук це сив не вер ске ра то ве ко ји су у про те клим исто риј ским 
епо ха ма од но си ли на хи ља де или чак ми ли о не жр та ва, као нпр. у Фран цу ској у 16. или 
у Не мач кој у 17. ве ку.

4) Ви шња Стан чић: ,,Ли бе рал на де мо кра ти ја као оства ре ње сло бо де’’,Српскаполитичка
мисао, бр. 4/2010, Бе о град, стр. 156.
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да ли ће, ко ли ко, и у шта ве ро ва ти, он да је за и ста па ра док сал но 
да др жа ва као ап стракт ни ен ти тет про гла ша ва не ку ве ру као сво ју 
зва нич ну и ти ме по при ма те о крат ски ка рак тер.

С дру ге стра не, сма тра мо да по сто ји по тре ба да се (бар на ака-
дем ском ни воу) по ста ви раз гра ни че ње из ме ђу по ли тич ке и остат ка 
јав не сфе ре де ло ва ња. Не рет ко се на и ме у ужој и ши рој јав но сти 
чу ју про те сти да се ,,цр ква ме ша у по ли ти ку'' и то вр ло че сто у си-
ту а ци ји ка да цр кве ни ор га ни или ве ли ко до стој ни ци на пра ви не ком 
сво јом из ја вом би ло ка кав ис ко рак у јав ну сфе ру. Не спор но је да 
по ли тич ки жи вот за у зи ма је дан не ма ли, зна ча јан део јав не сфе ре 
де ло ва ња, али се ипак, има ју ћи у ви ду сву ши ри ну те јав не сфе ре, 
ту ни ка ко не мо же ста ви ти знак јед на ко сти.

ИСТОРИЈАТОДНОСАДРЖАВЕИВЕРЕУСРБИЈИ

Kaда го во ри мо о од но су др жа ве и ве ре у на шој зе мљи, сма тра-
мо да као ре ле вант ну по ла зну тач ку тре ба узе ти по че так ства ра ње 
мо дер не Ср би је, да кле пе ри од на кон Пр вог срп ског устан ка. У том 
сми слу, Сред њи век где ни је би ло ап со лут но ни ка кве раз дво је но-
сти при ват не и јав не сфе ре, од но сно где је це ло ку пан дру штве ни 
жи вот био про жет ре ли гиј ским уче њи ма, ипак ни је аде ква тан пе-
ри од за на ше ис тра жи ва ње. Пр ва ствар ко ју би вре де ло ис та ћи је 
чи ње ни ца да су по чев од пр вог срп ског уста ва, од но сно Сре тењ-
ског из 1835. го ди не, сви нај ви ши прав ни ак ти у Ср би ји без из у зет-
ка са др жа ли од ред бе ко је су се од но си ле на пи та ње ве ре и вер ски 
до мен уоп ште. То са мо по се би го во ри о дру штве ном зна ча ју овог 
пи та ња и по тре би да оно бу де прав но уре ђе но на је дан за до во ља ва-
ју ћи на чин. Ми ће мо ов де из не ти по је ди не ка рак те ри стич не од ли ке 
устав ног уре ђе ња вер ског пи та ња у не ка да шњим срп ским уста ви-
ма и ју го сло вен ским уста ви ма, ка ко би се мо гла пра ти ти нит раз-
во ја устав них тек сто ва у ве зи овог ва жног дру штве ног и др жав ног 
пи та ња.

Нај пре, су штин ска ка рак те ри сти ка срп ских уста ва у овој обла-
сти до ства ра ња Ју го сла ви је 1918. го ди не је де фи ни са ње Ср би је 
као др жа ве где је пра во слав на (или ,,ис точ но-пра во слав на'') ве ра 
про гла ше на за др жав ну. У пе ри о ду ка да је Ср би ја во ди ла бор бу за 
сло бо ду про тив тур ске вла сти и где дру гих ве ро и спо ве сти у гра-
ни ца ма та да шње Ср би је го то во и да ни је би ло, ова кво ре ше ње се 
са да на шњег ста но ви шта те шко мо же ар гу мен то ва но кри ти ко ва ти. 



- 108 -

НАЧЕЛОСВЕТОВНОСТИДРЖАВЕУСРБИЈИДушанГујаничић

На ро чи то при том има ју ћи у ви ду не спор ну уло гу ко ју је Срп ска 
пра во слав на цр ква то ком ве ко ва тур ске оку па ци је објек тив но има-
ла у очу ва њу исто риј ске, др жа во твор не и кул тур не све сти срп ског 
на ро да. Из ова квог од ре ђе ња др жа ве је сле ди ла ло гич на по сле ди ца 
да је и срп ски вла дар (као и це ла ди на сти ја уоста лом) мо рао би ти 
пра во слав не ве ре.5)

С об зи ром на дух та да шње епо хе не мо же пре ви ше да из не на-
ди чи ње ни ца да је у уста ви ма би ла пред ви ђе на за бра на про зе ли-
ти зма (вер ског ми си о на ре ња).  У том по гле ду чак че ти ри срп ска 
уста ва хро но ло шки уза стоп но усво је на (1869, 1888, 1901. и 1903.) 
са др же не дво сми сле ну за бра ну ши ре ња би ло ко је дру ге ре ли ги је, 
где се по себ но по сво јој оштри ни ис ти че члан 31, став 3. На ме-
снич ког уста ва из 1869: ,,За бра њу је се сва ка рад ња, ко ја би мо гла 
би ти уби тач на за пра во слав ну ве ру (про зе ли ти зам).’’

За чет ке не че га што ли чи на прин ци пе ла ич ке др жа ве код нас 
мо же мо до не кле већ при ме ти ти из ме ђу два свет ска ра та за вре ме 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, од но сно пре 1928. Кра ље ви не Ср ба, Хр-
ва та и Сло ве на ца. За ни мљи во је да оба уста ва Кра ље ви не, и онај 
Ви дов дан ски из 1921. и онај Ок тро и са ни из 1931. са др же од ред бу 
пре ма ко јој ,,ни ко се не мо же осло бо ди ти сво јих гра ђан ских и вој-
них ду жно сти и оба ве за по зи ва ју ћи се на про пи се сво је ве ре.’’ С 
дру ге стра не, из ве сним вер ским за јед ни ца ма се из ла зи ло у су срет 
у сми слу при ме не њи хо вог ауто ном ног пра ва у по је ди ним обла сти-
ма. Та ко на при мер, Ви дов дан ски устав је пред ви ђао у чла ну 109. 
да ,,у по ро дич ним или на след ним по сло ви ма Му сли ма на су де др-
жав не ше ри јат ске су ди је.’’ Из ове чи ње ни це да је др жа ва има ла по-
себ ну ка те го ри ју су ди ја за са мо јед ну вер ску за јед ни цу (ма кар и у 
огра ни че ном оби му) ја сно про из и ла зи да истин ске све тов не др жа-
ве ни је мо гло би ти у том пе ри о ду. До дат ни до каз да је уста во тво рац 
био све стан сло же но сти вер ске си ту а ци је у Кра ље ви ни и по тре бе 
да вер ска ли ца оста ну стро го у сфе ри ду хов ног се на ла зи у Ок тро-
и са ном уста ву где се у чла ну 11. ка же да ,,вер ски пред став ни ци не 
сме ју упо тре бља ва ти сво ју ду хов ну власт пре ко вер ских бо го мо ља 
или пре ко на пи са вер ског ка рак те ра или ина че при вр ше њу сво је 
зва нич не ду жно сти, у пар ти ске свр хе.’’ Сле де ћи став у истом сми-

5) По је ди ни ауто ри ко ји се бли же ба ве пи та њем ве ре из раз ли чи тих угло ва (нпр. Вла де та 
Је ро тић)  пра ве раз ли ку из ме ђу пој ма ,,ве ре’’ и ,,ве ро и спо ве сти’’, али с об зи ром на то 
да та евен ту ал на раз ли ка не ма пре ви ше зна ча ја на прав ном, по ли ти ко ло шком, па чак 
ни на со ци о ло шком те ре ну (већ ис кљу чи во на вер ском или дог мат ском по љу, ре кло би 
се), њо ме се ов де не ће мо де таљ ни је ба ви ти.
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слу на ста вља из ри чи то пред ви ђа ју ћи да ,,ни ком ни је до пу ште но 
да у бо го мо ља ма или при ли ком вер ских ску по ва и ма ни фе ста ци ја 
у оп ште вр ши ма ка кву по ли тич ку аги та ци ју.’’ По ред то га, у скло-
пу та да шње иде о ло ги је та ко зва ног ин те грал ног ју го сло вен ства (то 
јест же ље да се де ло ва њем ,,од о зго’’, са вр ха др жа ве, ство ри је дин-
стве на ју го сло вен ска на ци ја) је би ло за бра ње но сва ко удру жи ва ње 
из ме ђу оста лог и на вер ској осно ви ,,у пар тиј ско-по ли тич ке’’ свр-
хе.

Што се дру ге Ју го сла ви је ти че, но тор на је чи ње ни ца да су вер-
ске за јед ни це и ре ли ги ја уоп ште би ле зна чај но по ти сну те у дру ги 
план у та да шњим дру штве ним окол но сти ма, што опет ни је спре ча-
ва ло ко му ни стич ке уста во во твор це да на бар фор мал но-прав но ко-
рек тан на чин у уста ви ма по сле 1945. го ди не ре гу ли шу ово пи та ње 
кроз га ран то ва ње сло бо де ве ро и спо ве сти. Уз то, при мет на је и те-
жња да се нај стрикт ни је вер ским за јед ни ца ма оне мо гу ћи би ло ка-
кав вид по ли тич ког де ло ва ња кроз ре ци мо од ред бу уста ва из 1946. 
где се ка же у чла ну 25. ,,за бра ње на је зло у по тре ба цр кве и ве ре у 
по ли тич ке свр хе и по сто ја ње по ли тич ких ор га ни за ци ја на вер ској 
осно ви.’’ Слич не фор му ла ци је са др же и још не ки уста ви со ци ја-
ли стич ке Ју го сла ви је, ре ци мо онај из 1974. На рав но, све о бу хват на 
по ти сну тост ре ли ги је је ва жи ла ка ко за по ли тич ку, та ко уоп ште и 
за це ло куп ну јав ну сфе ру де ло ва ња.    

И на кра ју овог исто риј ског при ка за од но са др жа ве и ве ре у 
на шој зе мљи, по ме ни мо и устав Ср би је из 1990. го ди не у ко јем се 
по ред оп ште фор му ле о јам че њу сло бо де ве ро и спо ве сти и одво је-
но сти вер ских за јед ни ца од др жа ве по ми ње и мо гућ ност ма те ри-
јал не по мо ћи цр ква ма од стра не др жа ве, као и евен ту ал но осни ва-
ње вер ских шко ла и до бро твор них ор га ни за ци ја.

САДРЖАЈСЛОБОДЕВЕРОИСПОВЕСТИ

Релевантнимеђународниакти

На ме ђу на род ним ни воу, сва ка ко да је за нас ре фе рент на тач-
ка у нор ма тив ном сми слу Европ ска по ве ља о људ ским пра ви ма из 
1950. го ди не. Има ју ћи у ви ду зна чај овог ба зич ног људ ског пра-
ва, ло гич но је да Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра ви ма у свом 
чла ну 9. ре гу ли ше сло бо ду ве ро и спо ве сти, пред ви ђа ју ћи да ,,сва
каособаимаправонаслободумисли,савестиивероисповести;
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овоправоподразумеваслободупроменерелигијеилиубеђења,као
ислободудасесвојарелигијаилиубеђењеизражаваиндивидуал
ноиликолективно,јавноилиприватно,вршењемслужбе,наста
вом,праксомилиобредом.’’ Што се огра ни че ња овог пра ва ти че 
По ве ља да ље ис ти че да ,,сло бо да из ра жа ва ња сво је ре ли ги је или 
убе ђе ња мо же би ти пред мет са мо оних огра ни че ња пред ви ђе них 
за ко ном ко ја пред ста вља ју ну жне ме ре за јав ну без бед ност, за шти-
ту по рет ка, јав ног здра вља или мо ра ла или за за шти ту пра ва и сло-
бо да дру гих ли ца.’’. Оправ да но се, и са те о риј ског и са прак тич ног 
ста но ви шта, мо же по ста ви ти пи та ње од но са овог фун да мен тал ног 
људ ског пра ва са не ким дру гим срод ним људ ским пра ви ма и сло-
бо да ма. У пр вом ре ду ту ми сли мо на сло бо ду са ве сти, ма да је и 
сло бо да ми сли ре ла тив но срод на сло бо ди ве ро и спо ве сти. Ка ко је 
при ме ће но, у уста ви ма све га две европ ске зе мље, Ср би је и Пољ-
ске, је сло бо да ве ро и спо ве сти из дво је на у са мо стал ну ка те го ри ју. 
До тич но ре ше ње, мо гло би се ре ћи, има од ре ђе ног сми сла, услед 
ре ла тив не не пре ци зно сти сло бо де са ве сти ко ја је ,,у са вре ме ном 
све ту знат но ши ра од ве ре и ре ли ги је.’’6) На и ме сло бо да са ве сти би 
зна чи ла чи тав ди ја па зон раз ли чи тих об ли ка из ра жа ва ња у раз ли-
чи тим ми са о ним и дру штве ним сфе ра ма, док је сло бо да ве ро и спо-
ве сти са свим не спор но оме ђе на на вер ску сфе ру жи во та.

По ред то га, у свет ским раз ме ра ма је не спор но од зна ча ја и Ме-
ђу на род ни пакт о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма усво јен 1965. 
го ди не. Са др жин ски, не ма ни ка кве ви дљи ви је раз ли ке у трет ма-
ну сло бо де ве ро и спо ве сти оно ме из Европ ске кон вен ци је уз је дан 
до да так у чла ну 18 где се ка же да ,,др жа ве чла ни це овог пак та се 
оба ве зу ју да по шту ју сло бо ду ро ди те ља или евен ту ал но за кон ских 
ста ра те ља да обез бе де вер ско и мо рал но вас пи та ње сво јој де ци са-
гла сно сво јим вла сти тим уве ре њи ма.’’ Очи глед но је да ова два ак та 
цр пу сво је идеј но из во ри ште из иден тич не по сле рат не ,,иде о ло-
ги је’’ све о бу хват не за шти те људ ских пра ва и сло бо да ка ко би се 
пред у пре ди ле стра хо те слич не они ма из Дру гог свет ског ра та. У 
том сми слу, при мет на је те жња да се на европ ском и свет ском ни-
воу мак си мал но ујед на чи нор ма тив ни оквир у овој обла сти, у че му 
се у ве ли кој ме ри и ус пе ло.

6)  Вла дан Ку тле шић: ,,Ре ли ги ја и вер ске за јед ни це у уста ви ма ком па ра тив но, с по себ ним 
освр том на пред ло ге за но ви устав Ср би је’’, Политичкаревија, 3/2006, стр. 438, Бе о-
град.
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ПравнарегулативауСрбији

Наш циљ у овом одељ ку ни је да по тан ко ана ли зи ра мо до слов-
но сва ку став ку ва же ћих прав них ака та у овој обла сти (јер би то 
зна чај но пре ва зи шло обим и ам би ци је јед ног на уч ног члан ка), већ 
пре вас ход но да се усред сре ди мо на не ке спор не, кон тра верз не или 
бар не до вољ но ја сне, пре све га за кон ске од ред бе. При род но се под-
ра зу ме ва да она ре ше ња ко ја су до бра или ко рект на не ће би ти пр-
вен стве ни пред мет на ше ана ли зе, иако ће би ти спо ра дич но по ми-
ња на.

Сма тра мо да ова ва жна и сло же на област мо ра би ти уре ђе на 
у скла ду са основ ном исто риј ском тра ди ци јом зе мље, кул тур ним 
при ли ка ма и, под ра зу ме ва се, те мељ ним де мо крат ским на че ли ма. 
Устав Ср би је ко ји сво јим основ ним по став ка ма и кључ ним ин сти-
ту ти ма ба шти ни тра ди ци ју за пад не ли бе рал но-де мо крат ске устав-
но сти у чла ну 11. са др жи је згро ви ту фор му ла ци ју: ,,Ср би ја је све-
тов на др жа ва. Цр ква и вер ске за јед ни це су одво је не од др жа ве. Ни-
јед на ре ли ги ја не мо же се ус по ста ви ти као др жав на или оба ве зна.’’ 
С об зи ром на ову ја сну, али при лич но шту ру од ред бу ре ал но се 
мо же по ста ви ти пи та ње ова квог при сту па уста во твор ца. Оно што 
је по на шем су ду под ло жно кри ти ци у овој устав ној фор му ла ци ји 
је не у пу ћи ва ње на за кон као акт ко ји би тре ба ло да де таљ ни је раз-
ра ди ову ма те ри ју и та ко кон кре ти зу је нај оп шти је од но сно устав не 
нор ме. Ни је не у о би ча је но на и ме да се у устав ном тек сту пред ви ди 
фор му ла ци ја ти па ,,ова област ће би ти бли же уре ђе на од ре ђе ним 
за ко ном...’’ или слич но. Но, без об зи ра на не до ста так устав ног упу-
ћи ва ња, Ср би ја је усво ји ла За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма 
2006. го ди не. За кон у чла ну 1. на ме то до ло шки ис пра ван на чин на-
бра ја так са тив но шта све чи ни са др жи ну сло бо де ве ро и спо ве сти. 
Су штин ски по сма тра но, то сло же но пра во би се мо гло раз ло жи ти 
на три под це ли не:

1) ,,сло бо ду да се има или не ма, за др жи или про ме ни ве ро-
и спо вест или вер ско уве ре ње, од но сно сло бо ду ве ро ва ња, 
сло бо ду ис по ве да ња ве ре у Бо га;

2) ,,сло бо ду да се по је ди нач но или у за јед ни ци са дру ги ма, јав-
но или при ват но, ис по ља ва ве ро ва ње или вер ско уве ре ње 
уче ство ва њем у бо го слу же њу и оба вља њем вер ских об ре да, 
вер ском по у ком и на ста вом, не го ва њем и раз ви ја њем вер ске 
тра ди ци је;
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3) ,,сло бо ду да се раз ви ја и уна пре ђу је вер ска про све та и кул-
ту ра.’’

Ако из у зме мо чи ње ни цу да нам ни је пот пу но ја сна раз ли ка из-
ме ђу вер ске ,,по у ке’’ и ,,на ста ве’’, до тич ни члан ни је под ло жан не-
кој озбиљ ни јој кри ти ци. У на че лу се мо же ре ћи да ова ко де фи ни са-
на сло бо да ве ро и спо ве сти об у хва та ма ње-ви ше све оно што ре ал но 
пот па да са др жин ски под ово пра во, а и у скла ду је са на ве де ним 
од ре ђе њем из Европ ске кон вен ци је о  људ ским пра ви ма. За кон 
да ље пред ви ђа да ,,не по сто ји др жав на ре ли ги ја’’ и да су цр кве и 
вер ске за јед ни це ,,не за ви сне од др жа ве и јед на ке пред за ко ном.’’ 
Ова кве од ред бе би тре ба ло да зна че ута ба ну ста зу ка де таљ ни јој 
кон кре ти за ци ји и стро гом ин си сти ра њу на на че лу ла и ци те та, али 
као што ће мо ви де ти у на став ку овог члан ка, до та ко не дво сми сле-
них ре ше ња ипак не ће до ћи. Пр ва од ред ба за ко на ко ја по на шем 
су ду мо же би ти ар гу мен то ва но оспо ре на је са др жа на у чла ну 7. где 
се ка же да ,,др жа ва не мо же оме та ти при ме ну ауто ном них про пи-
са цр ка ва и вер ских за јед ни ца.’’ Иако је аутом но пра во цр кве, као 
уоста лом и мно гих дру гих дру штве них ор га ни за ци ја, не што што 
је ну жни део прав ног по рет ка јед не зе мље, сма тра мо да ов де не би 
би ло зго рег уба ци ти јед ну до пу ну овог чла на где би се при до да ло 
‘’уко ли ко су ти про пи си у са гла сно сти са на че ли ма устав ног уре ђе-
ња и ва же ћим про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је.’’ Ти ме би се пот пу но 
ле ги тим но огра ни чи ло пра во вер ских за јед ни ца да при ме њу ју сво-
је уну тра шње про пи се не во де ћи ра чу на о њи хо вој са др жи ни. 

С дру ге стра не, ни сле де ћи став истог чла на за ко на где се ка-
же да ,,за из вр ше ње пра во сна жних од лу ка и пре су да ко је из да ју 
над ле жни ор га ни цр ка ва и вер ских за јед ни ца државапружаодго
варајућупомоћ(под ву као Д.Г.), на њи хов зах тев, у скла ду са за ко-
ном’’, ни је пот пу но не спо ран. По ста вља се на и ме ло гич но пи та ње 
због че га је за ко но да вац упо тре био им пе ра тив ни об лик ,,пру жа’’ 
уме сто, по на шем схва та њу, при клад ни јег об ли ка ,,мо же пру жи-
ти’’?? То би прак тич но зна чи ло да по во дом не ког уну тар цр кве ног 
спо ра се др жа ва под оба ве зно свр ста ва на стра ну до тич не цр кве 
или вер ске за јед ни це. На чин на ко ји је сро че на за кон ска фор му ла-
ци ја упу ћу је на оба ве зу др жа ве да у евен ту ал ном спо ру из ме ђу не-
ке цр кве и ње ног ис кљу че ног чла на (или чла но ва) ко ји оспо ра ва ју 
на при мер ле га ли тет или ле ги ти ми тет ње них од лу ка, бу де увек на 
стра ни цр кве них ор га на, без об зи ра на прав ну уте ме ље ност ње-
них пре су да или од лу ка. Чак ни од го вор На род не скуп шти не где се 
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кон ста ту је да ,,би би ло не мо гу ће да цр ква или вер ска за јед ни ца ре-
гу ли ше вла сти то де ло ва ње и сло бод но упра вља сво јим по сло ви ма 
уко ли ко јој др жав ни ор га ни не би пру жи ли од го ва ра ју ћу по моћ’’7) 
ни шта не по ја ча ва у на ве де ној ар гу мен та ци ји др жа ве из ко је би 
се, по јед но ста вље но (али не и не тач но!), мо гло за кљу чи ти мал те не 
да др жа ва сма тра да ни су вер ске за јед ни це кри ве што не по се ду ју 
соп стве не по ли циј ске или дру ге ор га не ко је би им би ли од ко ри сти 
у во ђе њу њи хо вих сва ко днев них по сло ва! Дру гим ре чи ма, др жа ва 
би ин тер ве ни са ла на стра ни вер ске за јед ни це и без ула же ња у сам 
ме ри тум спо ра...

Део за ко на ко ји је по на шем ми шље њу нај по дло жни ји уте ме-
ље ној кри ти ци је сва ка ко онај ко ји се од но си на правасвештени
ка од но сно вер ских слу жбе ни ка. У чла ну 8. ста ву 4. за кон са др жи 
спор ну од ред бу ко ја пред ви ђа да вер ска ли ца ,,не мо гу би ти по зва-
ни на од го вор ност пред др жав ним ор га ни ма за сво је по сту па ње 
при оба вља њу бо го слу жбе не де лат но сти’’ ко ја се вр ши на за ко нит 
на чин, раз у ме се. То зна чи да овај акт фак тич ки ус по ста вља иму ни-
тет за вер ске слу жбе ни ке у Ср би ји. Има ју ћи у ви ду при ро ду функ-
ци ја за ко је је дан мо де ран прав ни по ре дак ус по ста вља иму ни тет 
(а то су све до јед не од го ва ра ју ће др жав не функ ци је: Пред сед ник 
ре пу бли ке, ми ни стар, по сла ник, су ди ја Устав ног су да...), да ло би 
се за кљу чи ти да др жа ва по сма тра пре ћут но вер ску слу жбу као од-
ре ђе ну др жав ну функ ци ју. Ло гич но и прин ци пи јел но ни је при хва-
тљи во да ду жност ко ја се оба вља по при ро ди ства ри у ин те ре су 
јед не гру пе (кон крет но вер ске), да кле јед не уже це ли не у сва ком 
слу ча ју, бу де при ви ле го ва на пу тем уста но ве иму ни те та на је дан 
сум њи во ар гу мен то ван на чин. Др жав не ду жно сти ко је би тре ба-
ло по де фи ни ци ји да се оба вља ју у оп штем ин те ре су, на до бро бит 
свих чла но ва за јед ни це, се не мо гу из јед на чи ти по сте пе ну и вр сти 
прав не за шти те и при ви ле ги ја са за ни ма њи ма ко ја не спор но је су 
од дру штве ног зна ча ја, али чи је се де ло ва ње ни ка ко не рас про сти-
ре на све чла но ве дру штва.   

Да ље, ка же се у чла ну 8, ста ву 5. да ,,све ште ник од но сно вер-
ски слу жбе ник има пра во да уче ству је у свим ви до ви ма јав ног жи-
во та’’, осим ако је то за бра ње но оп штим нор ма ма или по је ди нач-
ном од лу ком вер ске за јед ни це. Ако узме мо у об зир ши ри ну пој ма 

7)  На ве де но у: Та на си је Ма рин ко вић: ,,При лог за јав ну рас пра ву о устав но сти за ко на о 
цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма’’, АналиПравногфакултетауБеограду, год. LIX, бр. 
1/2011, стр. 380-381.
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јав ног жи во та као што смо на по чет ку ре кли, он да по ли тич ки жи-
вот не спор но чи ни са став ни део јав не сфе ре де ло ва ња. Сво је вр-
сна бо ја зан да је ова квом од ред бом све ште ним ли ци ма омо гу ће но 
уче шће у по ли тич ком жи во ту до би ја сво ју по твр ду већ у сле де ћем 
ста ву за ко на где се ка же да ,,државанеможеограничаватигра
ђанскаилиполитичкаправасвештеника (под ву као Д.Г)...на осно-
ву ње го вог вер ског по ло жа ја или слу жбе ко ју вр ши.’’  Ни је да ле ко, 
ве ру је мо, од здра ве ло ги ке раз ми шља ње пре ма ко јем је ова квом 
фор му ла ци јом ,,гра ђан ска или по ли тич ка пра ва све ште ни ка’’, где 
се уз пр ви, са свим ле ги ти ман део о гра ђан ским пра ви ма при до да-
је и дру ги део о по ли тич ким пра ви ма, за ко но да вац за пра во же лео 
све сно или не све сно да на ма ла вра та ,,про гу ра’’ и оза ко ни по ли-
тич ко де ло ва ње вер ских ли ца, као ре ци мо њи хов из бор на од ре ђе-
не по ли тич ке функ ци је.

Јед на од кључ них од ли ка овог за ко на је дво де о ба на с јед не 
стра не, традиционалнецрквеиверскезаједнице, и конфесионалне
заједнице, с дру ге стра не. У ове пр ве за кон убра ја Срп ску пра во-
слав ну цр кву, Ри мо ка то лич ку цр кву, Ислам ску вер ску за јед ни цу, 
Је вреј ску вер ску за јед ни цу, Сло вач ку Еван ге лич ку цр кву, Ре фор-
мат ску Хри шћан ску цр кву и Еван ге лич ку Хри шћан ску цр кву. Кри-
те ри јум за сти ца ње ова квог ста ту са је ,,ви ше ве ков ни исто риј ски 
кон ти ну и тет’’ и ,,чи ји је прав ни су бјек ти ви тет сте чен на осно ву 
по себ них за ко на.’’  С дру ге стра не, кон фе си о нал не за јед ни це су 
оне вер ске за јед ни це чи ји је прав ни ста тус уре ђен у пе ри о ду дру ге 
Ју го сла ви је пу тем два ју за ко на о прав ном по ло жа ју вер ских за јед-
ни ца из 1953. и 1977. го ди не.

Срп ска пра во слав на цр ква, иако фор мал но гле да но, има из јед-
на чен ста тус са цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, у са мом за ко ну из 
2006. има у осно ви по ча сно ме сто као сво је вр сни primusinterpares,
кроз од ред бу да ,,Срп ска пра во слав на цр ква има из у зет ну, др жа во-
твор ну и ци ви ли за циј ску уло гу у об ли ко ва њу, очу ва њу и раз ви ја њу 
иден ти те та срп ског на ро да.’’ Иако се на чел но мо же мо сло жи ти са 
са др жа јем ове тврд ње, не мо же мо а да не под се ти мо на, са ста но-
ви шта ква ли тет не за ко но дав не ве шти не јед ну бит ну ствар, а то је 
по сто ја ње та ко зва них за ко но дав них не у тро на као од ред би ко је су 
,,у осно ви ли ше не сва ког нор ма тив ног деј ства.’’8) Дру гим ре чи ма, 
кон кре тан прав ни зна чај ова кве јед не од ред бе као пу ке кон ста та ци-

8) Ду шан Гу ја ни чић: ,,По ло жај за ко на у фран цу ском прав ном по рет ку’’, Политичкареви
ја, 2/2012, Бе о град, стр. 276.
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је чи ње нич ног ста ња је не по сто је ћи, не за ви сно од ње не дру штве не 
за сно ва но сти или не. 

Што се ти че усло ва за ре ги стра ци ју вер ских ор га ни за ци ја, за-
кон ту на во ди ви ше став ки ко је ку му ла тив но мо ра ју би ти ис пу ње не 
(од лу ка о осни ва њу вер ске за јед ни це, на зив, се ди ште, овла шће но 
ли це, ста тут, при каз осно ва вер ског уче ња, об ре да и ци ље ва, стал ни 
из во ри при хо да...), и у на че лу се ту не би мо гла из ре ћи не ка озбиљ-
ни ја кри ти ка, са из у зет ком мо жда бро ја осни ва ча ко је за кон зах те-
ва. На и ме, пред ви ђа се као до ња гра ни ца нај ма ње 0,001% пу но лет-
них др жа вља на Ср би је са пре би ва ли штем у на шој зе мљи пре ма 
по след њем зва нич ном по пи су ста нов ни штва. Пре ве де но у ре ал не 
ци фре то би пред ста вља ло ми ни мум 70-ак осни ва ча, што по на шем 
ми шље њу пред ста вља мо жда и пре те ра ну де мо кра тич ност за ко но-
дав ца. Прав на мо гућ ност да све га не ко ли ко де се ти на ли ца осну је 
јед ну вер ску за јед ни цу оста вља са свим из ве сно сло бо дан про стор 
и за осни ва ње та квих за јед ни ца по тен ци јал но ,,сум њи ве’’ струк ту-
ре и уче ња. Јер, ре ал но се мо же по ста ви ти пи та ње због че га не ка 
вер ска за јед ни ца, уко ли ко про по ве да иоле при хва тљи ве вред но сти 
и уче ња, не би сте кла ве ћи број при ста ли ца (ко ји би се ме ри ли ба-
рем у сто ти на ма) нео п ход них за ре ги стра ци ју, а не све га не ко ли ко 
де се ти на. До ду ше, на ве де ни при го вор би се мо гао убла жи ти ста-
вом да за кон зах те ва ис пу ње ње и свих оста лих на ве де них усло ва, 
као сво је вр сни до каз бу ду ће тран спа рент но сти де ло ва ња.

Да ље, иако цр кве и вер ске за јед ни це уоп ште сло ве пр вен стве-
но као не про фит не ор га ни за ци је, да кле оне чи ји циљ ни је сти ца ње 
до би ти, за кон у чла ну 26. пред ви ђа да ,,црквеиверскезаједнице
могудаобављајупривредну илидругуделатност (под ву као Д.Г.) 
на на чин и у скла ду са про пи си ма ко ји ма је уре ђе но оба вља ње тих 
де лат но сти.’’ Ве ро ват но се до тич на од ред ба од но си на уоби ча је не 
из во ре при хо да ко је вер ске за јед ни це оства ру ју про да јом по је ди-
них ар ти ка ла (вер ска ли те ра ту ра, ра зни ре кви зи ти...) кроз по сто-
ја ње ко мер ци јал них рад њи у окри љу од ре ђе не вер ске за јед ни це.

Ко нач но, јед но од кључ них пи та ња нор мал ног функ ци о ни са-
ња сва ке ор га ни за ци је, па и вер ске, је на чин и из вор ње ног фи нан-
си ра ња. Др жа ва је пред ви де ла ,,у обо стра ном ин те ре су’’ да ,,мо же 
да ма те ри јал но по ма же цр кве и вер ске за јед ни це.’’ С об зи ром на 
из не ту мо гућ ност, чи ни се да је и фор мал но по твр ђе на те за проф. 
Си ме Авра мо ви ћа да ,,у срп ском за ко но дав ству до ла зи до из ра жа-



- 116 -

НАЧЕЛОСВЕТОВНОСТИДРЖАВЕУСРБИЈИДушанГујаничић

ја са вре ме ни мо дел од но са др жа ве, цр ка ва и вер ских за јед ни ца’’9), 
а то је већ по ме ну ти мо дел та ко зва не ко о пе ра тив не одво је но сти. 
Ипак, и по ред ове ре ла тив но уоби ча је не прак се по вре ме ног фи-
нан си ра ња вер ских за јед ни ца у мно гим зе мља ма10), јед но од пра ва 
вер ских ли ца ко је је по ве за но са пи та њем фи нан си ра ња је озна-
че но као до ста про бле ма тич но, а то је здравственоипензијскои
инвалидско осигурање свештеника из буџета Републике Србије. 
При том, за ко но да вац је код овог пи та ња ипак ста вио јед ну ре зер ву 
по чев ши став за ко на са ,,ако се у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је обез бе-
де сред ства, Вла да утвр ђу је из нос...’’. Од но сно, ово пра во вер ских 
ли ца је (бар пре ма за кон ској фор му ла ци ји) за ми шље но ви ше као 
ствар до бре во ље др жа ве, а ма ње као ње на стрикт на оба ве за. Ра зу-
мљи во, до тич но пра во се оства ру је сра змер но бро ју вер ни ка по је-
ди них вер ских за јед ни ца пре ма по след њем по пи су ста нов ни штва, 
уз евен ту ал ну при ме ну прин ци па по зи тив не дис кри ми на ци је у ко-
рист ма лих вер ских за јед ни ца ко јим др жа ва дис кре ци о но рас по-
ла же на осно ву за ко на. С дру ге стра не, за ко но да вац је ов де та ко ђе 
пре тво рио у пи са ну нор му не што што де лу је као им пе ра тив сва ке 
иоле озбиљ ни је вер ске за јед ни це, а то је по сто ја ње са мо стал них 
вер ских фон до ва за со ци јал но од но сно здрав стве но и пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње вер ских слу жбе ни ка. Ве ру је мо да би би ло 
за ни мљи во пра ти ти у пер спек ти ви сте пен за сту пље но сти, од но сно 
евен ту ал ног ком би но ва ња ова два ре ше ња у ве зи со ци јал ног оси-
гу ра ња вер ских ли ца.

Што се ти че стицањасвојстваправноглица,за кон пред ви ђа 
у чла ну 20. да ,,упи сом у Ре ги стар вер ска ор га ни за ци ја сти че свој-
ство прав ног ли ца’’, што зна чи да са мо ор га ни зо ва ње јед не вер ске 
за јед ни це ни је до вољ но за до би ја ње прав ног су бјек ти ви те та- ,,ор-
га ни за ци ја на ста је са мим ор га ни зо ва њем, а одво је но је пи та ње ње-
ног прав ног су бјек ти ви те та.’’11) То зна чи да сам у упис у Ре ги стар 
цр ка ва и вер ских за јед ни ца има кон сти ту тив но деј ство, од но сно 
тек од тог тре нут ка (exnunc) не ка вер ска за јед ни ца по ста је су бјект 
у прав ном жи во ту.

9) Си ма Авра мо вић: ,,Устав ност вер ске на ста ве у др жав ним шко ла ма - res iudi ca ta’’, 
AналиПравногфакултета, год. LIV, бр. 2/2006, Бе о град, стр. 253.

10) У пр вом ре ду се то од но си на ма те ри јал ну по моћ у по ди за њу, одр жа ва њу, ре кон струк-
ци ји вер ских обје ка та и слич но. И у не ким мно го ,,стро жи јим’’ ла ич ким др жа ва ма, као 
што је Фран цу ска, ова кво по сту па ње др жа ве ни је рет кост.

11) Стан ко вић-Во ди не лић: Уводуграђанскоправо, Но мос, Бе о град, 1996, стр. 91.
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По себ но спор но пи та ње по на шем ми шље њу пред ста вља пи-
та ње по ре ских олак ши ца ко је се до де љу ју вер ским за јед ни ца ма, 
као и ли ци ма ,,ко ја да ју при ло ге и по кло не цр ква ма и вер ским за-
јед ни ца ма.’’ За кон ту по ми ње мо гућ ност пот пу ног или де ли мич ног 
осло бо ђе ња од по ре ских и дру гих оба ве за при ли ком оба вља ња де-
лат но сти  и обез бе ђи ва ња при хо да. Ни је спор на же ља за ко но дав ца 
да овим ге стом до бре во ље иза ђе у у су срет вер ским за јед ни ца ма, 
али се по ста вља пи та ње рав но прав ног трет ма на пред за ко ном не-
ких дру гих, та ко ђе вр ло ко ри сних ин сти ту ци ја дру штва (шко ла, 
фа кул те та, му зе ја, бол ни ца, га ле ри ја...). Тач ни је ре че но, да ли фи-
зич ка и прав на ли ца ко ја да ју при ло ге и по кло не на ве де ним уста-
но ва ма та ко ђе мо гу би ти осло бо ђе на од го ва ра ју ћих по ре ских оба-
ве за? Прин цип рав но прав но сти пред за ко ном, па и пра вич но сти би 
то сва ка ко зах те вао...

ВерсканаставауСрбији

Вер ска на ста ва (или ко ло кви јал но: ве ро на у ка) је сва ка ко јед-
но од нај кон тра верз ни јих пи та ња у чи та вом спле ту од но са из ме ђу 
др жа ве и цр кве. Вра ћа ње овог пред ме та у школ ске про гра ме Ре-
пу бли ке Ср би је 2001. го ди не је до ве ло до ве ли ког бро ја по зи тив-
них, али и не ма лог бро ја не га тив них ре ак ци ја, ка ко струч не, та ко и 
ши ре јав но сти. Не тре ба се по себ но за др жа ва ти на оп ште по зна тој 
чи ње ни ци о из оп ште но сти овог пред ме та из на став них пла но ва у 
на шем по сле рат ном, ду бо ко иде о ло ги зо ва ном дру штву. У том кон-
тек сту вра ћа ње вер ске на ста ве у шко ле је оправ да ва но бри са њем 
јед не по лу ве ков не исто риј ске не прав де пре ма вер ским за јед ни ца-
ма.

Члан 40. по ме ну тог За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма 
ка же да се ,,јем чи пра во на вер ску на ста ву у др жав ним и при ват-
ним основ ним и сред њим шко ла ма у скла ду са за ко ном.’’ Ова ква 
од ред ба прак тич но зна чи да овај за кон де таљ ни ју раз ра ду овог 
пи та ња пре пу шта не ким дру гим за кон ским ак ти ма, у пр вом ре ду 
они ма ко ји уре ђу ју шко ло ва ње на основ ном и сред њем ни воу. Са 
ста но ви шта осе тљи во сти ове ма те ри је, ле ги тим но је за пи та ти се 
да ли ипак овај за кон као на не ки на чин ,,кров ни’’ акт у овој обла-
сти ни је мо жда мо рао да по бли же ре гу ли ше ово де ли кат но пи та ње. 
Ов де би нај пре тре ба ло кон ста то ва ти основ ну по де лу на све тов не 
и вер ске обра зов не уста но ве. На рав но, су ве ре но је пра во сва ке др-
жа ве да сво јим про пи си ма од ре ди усло ве под ко ји ма јед на обра-
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зов на уста но ва (у овом слу ча ју вер ска) мо же би ти прав но при зна та 
и укљу че на у си стем обра зо ва ња. С дру ге стра не, као и у мно гим 
дру гим обла сти ма, та ко је ов де јед но од кључ них пи та ња на чин 
фи нан си ра ња вер ских шко ла. За кон у том по гле ду пред ви ђа да по-
сто ји ,,пра во на фи нан си ра ње из бу џе та, сра змер но бро ју вер ни ка 
пре ма по след њем по пи су ста нов ни штва у Ре пу бли ци.’’ На ве де ни 
кри те ри јум је ко рек тан, објек тив но по сма тра ју ћи и је ди ни пра ви-
чан, ма да се на чел но сла же мо и са тврд њом да ,,пи та ње ствар не 
ре ли ги о зно сти ста нов ни ка јед не др жа ве...мо ра би ти по сма тра но 
укр шта њем ви ше раз ли чи тих по да та ка.’’12) Прем да, јед но је ску-
пља ти по дат ке за ис тра жи ва ња од со ци о ло шког зна ча ја, а не што 
дру го рас по ла га ти број ка ма од зна ча ја за прак тич но прав но ре гу-
ли са ње ма те ри је или ре ша ва ње про бле ма.

Упра во у обла сти вер ске на ста ви у шко ла ма до ла зи до из ра жа-
ја го ре по ме ну та раз ли ка из ме ђу тра ди ци о нал них вер ских за јед ни-
ца, с јед не, и кон фе си о нал них, с дру ге стра не. На и ме, на ша др жа ва 
је обез бе ди ла мо гућ ност по ха ђа ња ве ро на у ке у шко ла ма са мо де ци 
ко ја при па да ју јед ној од се дам нај ве ћих вер ских за јед ни ца у Ср-
би ји и ко је су све озна че не као тра ди ци о нал не. Стро го те о риј ски 
гле да но, би ло би ме ста за евен ту ал ни при го вор о дис кри ми ни са-
но сти кон фе си о нал них вер ских за јед ни ца по овом пи та њу. Ме ђу-
тим, има ју ћи у ви ду објек тив ну не мо гућ ност да се ве ли ком бро ју 
ма лих вер ских за јед ни ца обез бе ди ово пра во (од стра не др жа ве, 
али не и уоп ште!) пре све га у тех нич ком сми слу, ја сно је да ни ка-
ква зла на ме ра од стра не др жа ве не по сто ји. Јер, ,,ин си сти ра ње на 
ап со лут ној јед на ко сти су че ља ва се по пра ви лу, са праг ма ти змом 
и не мо гућ но шћу да се та ко схва ће на јед на кост до ве де до крај њих 
кон се квен ци.’’13) Оно што је пак јед на ко ва жно је не по сто ја ње за-
кон ских пре пре ка да вер ске за јед ни це са ме ор га ни зу ју и фи нан си-
ра ју сво ју вер ску на ста ву, што су не ке до са да и учи ни ле.

ВерскаслужбауВојсциСрбије

Пи та ње вер ске слу жбе у ору жа ним сна га ма на ше зе мље та-
ко ђе ула зи у окри ље од но са из ме ђу др жа ве и цр кве, иако се мо ра 
при ме ти ти да је у јав но сти про шло не за па же ни је и са ма ње по-
ле ми ке у од но су на пи та ње вер ске на ста ве у шко ла ма. Раз лог то-

12) Ма ри ја Дра шкић: ,,О ве ро на у ци у др жав ним шко ла ма, дру ги пут’’, АналиПравногфа
култета,  Бе о град, год. LIV, бр. 1/2006, стр. 147.

13) Си ма Авра мо вић: ,,Пра во на вер ску на ста ву у на шем и упо ред ном европ ском пра ву’’, 
АналиПравногфакултета, Бе о град, год. LI II, бр. 1/2005, стр. 54.
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ме пред ста вља ве ро ват но и чи ње ни ца да је осе тљи вост ка те го ри је 
ста нов ни штва у јед ном слу ча ју (где су де ца у пи та њу, има ју ћи у 
ви ду све нео п ход не ком по нен те пра вил ног при сту па за њи хов нор-
ма лан пси хо фи зич ки раз вој) из ра же ни ји не го у дру гом слу ча ју, где 
се ипак ра ди о од ра слим вој ним ли ци ма.

За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма у чла ну 31. по ми ње 
мо гућ ност бо го слу же ња и вер ских об ре да, из ме ђу оста лог и у вој-
ним објек ти ма, где пре ма уоп ште ним за кон ским од ред ба ма ини ци-
ја ти ва за вр ше ња вер ске слу жбе ле жи у ру ка ма са мих вој них ор-
га на и ли ца при сут них у вој сци. С дру ге стра не, ,,цр кве и вер ске 
за јед ни це, у до го во ру са над ле жним ор га ном ин сти ту ци је, од ре ђу-
ју  на чин и усло ве под ко ји ма ће удо во љи ти зах те ви ма да се у њој 
по вре ме но, стал но или при год но оба вља ју бо го слу же ње и вер ски 
об ре ди.’’

Без же ље да де таљ ни је ула зи мо у исто ри јат вер ске слу жбе у 
вој сци, на по ме ни мо тек да је она би ла при сут на још то ком пр ве 
вла да ви не кне за Ми ло ша и пр ви пут за ко ном уре ђе на 1839. го ди-
не. Од та да па све до Дру гог свет ског ра та вер ска слу жба је пред-
ста вља ла јед но ве ков ну кон стан ту у на шим ору жа ним сна га ма уз 
раз ли чи те мо де ле ње ног вр ше ња, и на по ме ну да је од 1889. ве ро-
на у ка по ста ла оба ве зна у вој сци. У на че лу би смо мо гли из дво ји ти 
два об ли ка вр ше ња вој не слу жбе код нас:капелански и парохијски. 
Код ових пр вих, ,,све ште ни ци и вер ски слу жбе ни ци (су) у ста ту су 
про фе си о нал них при пад ни ка вој ске и...ба ве (се) ис кљу чи во ду хов-
ним по тре ба ма ње них при пад ни ка. Пот чи ње ни су ко ман дан ти ма 
је ди ни ца, а пре ма по гла ва ру сво је цр кве, од но сно вер ске за јед ни це, 
има ју са мо ка нон ску од го вор ност.’’14) Ова кав мо дел од но са је да нас 
пре те жни ји у ве ћи ни зе ма ља. По ред њих, по дру гом, па ро хиј ском 
мо де лу, чи та ва слу жба је ор га ни зо ва на мно го не фор мал ни је, јер 
вер ска ли ца са мо по по тре би и по по зи ву до ла зе у вој не је ди ни-
це ра ди вр ше ња слу жбе без ика квих хи је рар хиј ски ус по ста вље них 
од но са са вој ним ор га ни ма.

Сма тра мо да на чел но по сма тра ју ћи не ма ни ка вих прин ци пи-
јел них при мед би по сто ја њу вер ске слу жбе у вој сци. Јер, ако је већ 
усво јен и при ме њен, не фор мал но го во ре ћи, ,,мек ши’’ об лик ла ич ке 
др жа ве у чи јим шко ла ма од ма лих но гу де ца мо гу по ха ђа ти вер ску 
на ста ву, не по сто је он да озбиљ не за мер ке по сто ја њу вер ске слу-

14) Сте ви ца С. Ка ра пан џин: ,,Вер ска слу жба у Вој сци Ср би је’’, Војнодело, Бе о град, зи-
ма/2011, стр. 283-284.
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жбе у окви ру ору жа них сна га, има ју ћи де ли мич но у ви ду и ре ал-
но уте ме ље ну тра ди ци ју на ше вој ске у том по гле ду, али и те жи ну 
и зах тев ност вој нич ког по зи ва где би сво је вр сне ду хов не по тре-
бе вој ни ка и на овај на чин би ле за до во ље не. При том, сла же мо се 
са тврд њом да ,,уло га вер ске слу жбе не мо же би ти у по пу ња ва њу, 
евен ту ал них, иде о ло шких пра зни на’’15) у вој сци, с об зи ром да је 
де ло ва ње вер ских ли ца ис кљу чи во на до бро вољ ној осно ви. Ипак, 
не мо же мо а да не при ме ти мо да би јед на пре ци зни ја за кон ска (или 
под за кон ска) ре гу ла ти ва у овој обла сти би ла до бро до шла, у сми слу 
нео п ход них из ме на или до пу на би ло За ко на о цр ква ма и вер ским 
за јед ни ца ма, би ло За ко на о Вој сци Ср би је. 

ЕВРОПСКАИСКУСТВА
Вер ска сли ка Евро пе у чи јим је др жа ва ма (са ма лим из у зе ци-

ма) пре о вла ђу ју ћа не ка од три гра не хри шћан ске ре ли ги је је ре ла-
тив но ра зно ли ка. Прав но по сма тра но, тра ди ци о нал но се на од нос 
др жа ва-цр ква по сма тра ло кроз ду а ли стич ки при ступ-по ве за ност/
одво је ност ових два ју ен ти те та. Ме ђу тим, с об зи ром да се ра ди о 
вр ло осе тљи вој ма те ри ји и дру штве ном пи та њу где је нео п хо дан 
је дан из ни јан си ран при ступ, ства ри се мо ра ју кат кад ана ли зи ра-
ти и не што суп тил ни је. По ред ова два те о риј ски гле да но ,,чи ста’’ 
мо де ла, да ло би се из дво ји ти и јед но ме шо ви то ре ше ње ко је не-
ки ауто ри на зи ва ју и си стем ко о пе ра тив не одво је но сти. Уоп ште но 
по сма тра ју ћи да кле, мо гло би се, на осно ву чи ње нич ног пре гле да, 
раз ли ко ва ти не фор мал но три гру пе др жа ва.

На пр вом ме сту, по сто ји ма ли број европ ских зе ма ља ко је су 
спро ве ле ра ди кал но одва ја ње све тов не и ду хов не сфе ре, као што 
су Фран цу ска и Тур ска16), а ту би се мо гла увр сти ти и Сло ве ни-
ја. На ро чи то је Фран цу ска, мо гло би се кон ста то ва ти, сво је вр сни 
,,пи о нир’’ у овој обла сти, јер је одва ја ње цр кве од др жа ве спро ве-
ла још чу ве ним за ко ном из 1905. го ди не у окви ру та да шње Тре-
ће ре пу бли ке. Пр вен стве ни узрок за то до ба ви ше не го ра ди кал не 
ре фор ме је же ља та да шњег фран цу ског ре жи ма (ра ди кал не ле ви-
це) да дру штве но-по ли тич ки раз вла сти ка то лич ку цр кву, ве ко ви ма 
јед ног од нај сна жни јих чи ни ла ца у фран цу ском дру штву. И по ред 

15)  Сте ви ца С. Ка ра пан џин,  ibi dem,  стр. 285.
16)  Ма да је по на ма де ли мич но спор на при пад ност Тур ске европ ској ци ви ли за ци ји, увр-

сти ли смо је ов де због уоби ча је ног и рас про стра ње ног свр ста ва ња до тич не др жа ве у 
европ ски оквир.
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ве ли ких от по ра у по је ди ним де ло ви ма дру штва, на ве де на ре фор ма 
је вре ме ном по ста ла ду бо ко уко ре ње на у фран цу ској ко лек тив ној 
све сти. На по чет ку 21. ве ка ова др жа ва је ре ши ла чак да до дат ним 
за кон ским ак ти ма оја ча по зи ци ју на че ла све тов но сти и то пре вас-
ход но за бра ном но ше ња ви дљи вих вер ских обе леж ја у про сто ри-
ја ма др жав них основ них и сред њих шко ла за ко ном из 2004. го ди-
не.17) Вр ху нац за са да ове бор бе фран цу ских вла сти у ци љу стро гог 
по што ва ња ла ич ке др жа ве се де сио 2011. го ди не ка да је усво јен 
за кон ко јим се нов ча ним ка зна ма ка жња ва но ше ње ве ла ко јим се у 
пот пу но сти пре кри ва ли це на јав ним ме сти ма. Да љи раз вој прав не 
ре гу ла ти ве и вр ло за ни мљи ве прак се ове ди на мич не обла сти у овој 
зе мљи оста је да се пра ти.  

На дру гом ме сту, мо гу се из дво ји ти др жа ве ко је ни су те о крат-
ског устрој ства, али ко је по јам све тов но сти или ла и ци те та до жи-
вља ва ју не што ,,ела стич ни је’’ или ли бе рал ни је од Фран цу ске, на 
при мер. Ма ло пре по ме ну ти, ме шо ви ти при ступ упра во ов де до ла-
зи до из ра жа ја. То је та ко зва ни системкооперативнеодвојености 
,,код ко га, и по ред на чел ног одва ја ња, др жа ва и вер ске за јед ни це 
пред у зи ма ју низ по сло ва од за јед нич ког ин те ре са, ко ји се без њи-
хо ве ме ђу соб не са рад ње не мо гу на за до во ља ва ју ћи на чин ис пу-
ни ти.’’18) У ту гру пу зе ма ља би се мо гле свр ста ти ре ци мо Не мач ка, 
Ита ли ја, Шпа ни ја или Аустри ја, као аде кват ни пред став ни ци ове 
гру пе зе ма ља ко је, ма да на чел но пред ви ђа ју одво је ност цр кве и др-
жа ве, ипак ус по ста вља ју од го ва ра ју ћу, ма ње или ви ше бли ску са-
рад њу, са вер ским за јед ни ца ма на раз ли чи тим по љи ма.

И на кра ју, по след њу гру пу европ ских зе ма ља чи не оне ко је 
уоби ча је но зо ве мо теократским, где је јед на од ре ђе на цр ква про-
гла ше на др жав ном (Фин ска је ту из у зе так са две др жав не цр кве19)). 
Ра ди се о пре те жно про те стант ским др жа ва ма (Дан ска, Швед-
ска, Ве ли ка Бри та ни ја...), уз из у зе так Грч ке где пра во слав на цр-
ква има ста тус др жав не цр кве. Ве ли ка Бри та ни ја је ов де на ро чи ти 
за ни мљив слу чај, с об зи ром да је бри тан ски мо нарх исто вре ме но 
и по гла вар Ан гли кан ске цр кве, док ви со ки зва нич ни ци ове вер ске 

17) До тич ни акт је иза звао ве ли ке кон тра вер зе у Фран цу ској. За бе ле жен је од ре ђе ни број 
слу ча је ва му сли ман ских уче ни ца ко је су, од бив ши прет ход но да ски ну фе ре џу или вео 
са ли ца, би ва ле ис кљу чи ва не из шко ла. То је до ве ло ло гич но чак  и до суд ских про це са, 
а са мим тим и до ма те ри ја ла за бу ду ћу суд ску прак су у овој ма те ри ји.

18) Си ма Авра мо вић, ibi dem, стр. 49.
19) У овој зе мљи су за др жав не про гла ше не про те стант ска (лу те ран ска) цр ква и пра во-

слав на цр ква. Иако лу те ран ски про те стан ти у Фин ској чи не ви ше од 90% вер ни ка, и 
пра во слав на цр ква је услед исто риј ских раз ло га ов де до би ла ова кав за ви дан ста тус.



- 122 -

НАЧЕЛОСВЕТОВНОСТИДРЖАВЕУСРБИЈИДушанГујаничић

за јед ни це (кен тер бе риј ски над би скуп са још 26 функ ци о не ра) за-
у зи ма ју ме ста и у гор њем до му бри тан ског пар ла мен та, Houseof
Lords. Ме ђу тим, по след њих го ди на се мо гу за па зи ти  не ке зна чај не 
про ме не и у овој гру пи др жа ва у прав цу раз два ја ња ин сти ту ци о-
нал них ве за до ми нант не цр кве и др жа ве. Та ко, ове го ди не је до шло 
до ова квог раз два ја ња у Нор ве шкој где је лу те ран ска цр ква из гу-
би ла при ви ле го ван ста тус др жав не, а слич на ,,ми ни-ре во лу ци ја’’ је 
из вр ше на и у Швед ској 2000. го ди не.

Наш за ко но да вац је кон крет ном од ред бом на ло жио над ле-
жним ор га ни ма раз ма тра ње и ре ле вант них ака та европ ских ор га на 
при ли ком до но ше ња ре ше ња о зах те ву за упис у ре ги стар. Пре-
ци зни је, узи ма ју се у об зир и ,,од лу ке Европ ског су да за људ ска 
пра ва, као и управ не или суд ске од лу ке у по гле ду ре ги стра ци је или 
де ло ва ња од ре ђе не вер ске ор га ни за ци је у јед ној или ви ше др жа ва 
чла ни ца Европ ске уни је’’ (чл.20,ст.5). Ова ко сро че на од ред ба до пу-
шта на шем над ле жном ор га ну (по но вој си сте ма ти за ци ји Др жав ној 
кан це ла ри ји за ве ре уме сто Ми ни стар ства) ши ро ко по ље де ло ва ња 
у ве зи ту ма че ња од го ва ра ју ћих про пи са и евен ту ал но обо га ћи ва-
ње и упот пу њи ва ње на ше прак се у бу ду ћем од лу чи ва њу по овом 
пи та њу.  Но, без об зи ра на не спор ну ва жност ста бил ног прав ног 
уре ђи ва ња од но сне ма те ри је, не тре ба из гу би ти из ви да и кул тур ну 
ди мен зи ју чи та ве про бле ма ти ке, јер има чак гла со ва ко ји сма тра ју 
да је у пи та њу ,,кул тур ни кон фликт, чак и пре не го прав ни, у ве зи 
зна че ња и до ме на све тов не и плу ра ли стич ке при ро де мо дер не др-
жа ве.’’20) 

***
На кра ју овог ра да при ме ре но је из дво ји ти не ке оп ште за кључ-

ке ко ји би упот пу ни ли це ло ви ти ју сли ку о овој ва жној ма те ри ји.  
Пи та ње се са по себ ном па жњом по ста вља има ју ћи у ви ду из ме њен 
кон текст вер ских при ли ка у Ср би ји у по след њих две де це ни је. То-
ком пе ри о да го то во по лу ве ков не јед но пар тиј ске дик та ту ре, пи та-
ње одво је но сти вер ских ор га ни за ци ја од др жа ве се ни је по себ но 
ни по ста вља ло, јер се у та да шњем дру штве ном кон тек сту то го-
то во под ра зу ме ва ло као део (па ра)др жав не иде о ло ги је. Та да шња, 
као уоста лом и сва ка иде о ло шка др жа ва ,,се мо же схва ти ти као ан-
ти под прав ној др жа ви у дру штви ма у ко ји ма се иде о ло ги ја ја вља 

20)  Lu ca P. Va no ni: ‘’I sim bo li re li gi o si e la libertà di edu ca re in Euro pa: uni ti nel la diversità o 
uni ti dal la neutralità?, Rivistadell’AssociazioneItalianadeiCostituzionalisti, nu me ro 00 del 
02.07.2010, стр. 2.
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као осно ва све у куп не по ли ти ке, а по ли ти ка као пр во и до ми нант но 
на че ло дру штве ног жи во та.''21) Ме ђу тим, са ви дљи вим вра ћа њем 
цр ка ва и вер ских за јед ни ца на јав ну сце ну, као и ма ни фест ним по-
ве ћа њем ин те ре со ва ња гра ђа на за ре ли ги ју22), ма те ри ју је тре ба ло 
из но ва уре ди ти на је дан ефи ка сан и све о бу хва тан на чин. Го то во 
по ра зно у том кон тек сту де лу је чи ње ни ца да је у на шем прав ном 
си сте му по сто ја ла прав на пра зни на с об зи ром на чи ње ни цу у пе-
ри о ду од 1993. до 2006. ни је по сто јао ни ка кав за кон у овој обла сти. 
Ис ку стве но по сма тра ју ћи ла ко се мо же за кљу чи ти да мно ги вер ски 
по гла ва ри или слу жбе ни ци ни су одо ле ли ис ку ше њу да се ди рект но 
сво јим из ја ва ма и де ло ва њи ма укљу че у по ли тич ку сфе ру.23) На ма 
де лу је као да За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, као цен трал-
ни акт у овој обла сти, же ли да у сва ком свом чла ну ис ка же ак ти ван 
од нос (па пре ћут но и по зи ти ван од нос) пре ма вер ским за јед ни ца-
ма, из ла зе ћи им у су срет где год је то мо гу ће. Ре кло би се да из 
,,ду ха за ко на'' из ви ре те жња др жа ве да се, по не кад и бр зо пле то и 
не а де кват но, ис пра ве исто риј ске не прав де пре ма вер ским за јед ни-
ца ма у на шој зе мљи то ком по лу ве ков не јед но пар тиј ске дик та ту ре, 
чи је је ,,дру го име'' би ло из ме ђу оста лог и не скри ве но по ти ски ва-
ње ре ли ги је на мар ги не дру штва.

Област од но са из ме ђу др жа ве и ве ре је сло же на и ве о ма ди на-
мич на и зах те ва кон стан тан рад и па жњу на пла ну ка ко нор ма тив-
ног та ко и дру штве ног уна пре ђе ња ове обла сти. При том, под ра зу-
ме ва се да тре ба пра ти ти ква ли тет на ре ше ња у те о ри ји и прак си 
раз ви је них европ ских зе ма ља ко ја се мо гу при ла го ди ти при ли ка ма 
у Ср би ји. Оно што је по себ но од зна ча ја у ова ко де ли кат ној ма-

21)  Ми лан Ма тић, ibid., стр. 118.
22)  До ду ше, наш на род пре те жно сво ју ре ли ги о зност ис по ља ва на је дан тра ди ци о на лан 

(а че сто и по вр шан) на чин, а не у по ре ди во ма ње у не ком стро гом и дог мат ски до след-
ном сми слу. Kако је ис прав но при ме тио со ци о лог ре ли ги је Дра го љуб Ђор ђе вић Ср би 
,,не ве ру ју у бит не са став ни це уче ња пра во слав ног хри шћан ства, са мо се ве ро и спо-
вед но пре по зна ју, де кла ра тив но су ре ли ги о зни и уоп ште но ве ру ју у Бо га.’’ На ве де но у: 
Мир ко Бла го је вић: ,,Ре ви та ли за ци ја ре ли ги је и ре ли ги о зно сти у Ср би ји: ствар ност или 
мит?’’, Филозофијаидруштво, вол. 20, бр. 2/2009, стр. 102, Бе о град.

23)  Та ко ре ци мо, већ су по ста ле по сло вич не ин тер вен ци је епи ско па ми ле шев ског прет-
ход них го ди на у сми слу да ва ња отво ре не по др шке по је ди ним пар ти ја ма или пред сед-
нич ким кан ди да ти ма.  С дру ге стра не, у истом кон тек сту али још скан да ло зни ји је био 
не дав ни по ку шај муф ти је сан џач ког да по ста не пред сед ник Ре пу бли ке кан ди ду ју ћи се 
на из бо ри ма, и то као отвореноверскивођа. Те шко да се објек тив но по сма тра ју ћи мо-
же про на ћи дра стич ни ји и фла грант ни ји об лик га же ња на че ла све тов но сти. Сла бост 
и не за ин те ре со ва ност  др жа ве и по ли тич ке ка сте, све о бу хват на инерт ност ин те лек-
ту а ла ца у сми слу не до стат ка би ло ка кве озбиљ ни је јав не кри ти ке ова квих ано ма ли ја, 
до пу шта ње ла жне сло бо де из ра жа ва ња и плу ра ли зма на су прот нор ми нај ви ше прав не 
сна ге, страх од оп ту жби (из ино стран ства?)  за (ква зи) мал тре ти ра ње јед не вер ске ма-
њи не су ов де у пу ној сна зи до шле, на жа лост, до из ра жа ја.
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те ри ји је по тре ба из бе га ва ња сва ке иде о ло ги за ци је од но са из ме ђу 
ду хов ног и све тов ног. Јер као што је дав но при ме тио Ханс Кел зен 
,,сва ка иде о ло ги ја има свој ко рен у хте њу, а не у са зна њу, про из и-
ла зи из из ве сних ин те ре са; тач ни је друк чи јих ин те ре са не го што је 
ин те рес за исти ну.''24) 

С дру ге стра не, и по ред свих на ве де них мањ ка во сти прав них 
про пи са и не са вр ше но сти у прак си, са да шње ста ње ства ри је ипак 
објек тив но го во ре ћи на пре дак у од но су на си ту а ци ју у овој обла-
сти у од но су на пе ри од од пре де се так го ди на, а по го то во не ко ли ко 
де це ни ја. Та ко о пе ра тив на одво је ност др жа ве и цр кве као мо дел 
ко ји се још из гра ђу је у прак си тек тре ба да у на ред ним го ди на ма и 
де це ни ја ма ду бље ухва ти ко рен у дру штве ној ствар но сти Ср би је.

DusanGujanicic
LEPRINCIPEDELAICITEDEL’ETATENSERBIE
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стр. 21.
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Resume
Lasituationdanslamatièrequenoustraitonsdans
le présent article constitue indubitablement un net
progrès par rapport à celle existant il y a une di
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zained’annéesenSerbie.Et celamalgré toutes les
imperfectionsdesrèglesjuridiquesenvigueuretles
carencesdanslavieréelle.Onal’impressionquele
législateuranotammentvoulueffacerdesinjustices
faites aux cultes pendant la dictature du parti uni
queaprèslaSecondeguerremondiale.Lemodèlede
relationsentrel’EgliseetL’Etatactuellementenvi
gueur en Serbie est celui de soidisant ‘’séparation
coopérative’’,commel’appellentcertainsauteursdi
stinguésenlamatière.D’autrepartilestabsolument
nécessairedesuivredebonnessolutionsdanslalégi
slationdespayseuropéensdéveloppésetaubesoin
delesmettreenœuvreenSerbiesiellessontsuscep
tibles d’être adaptées localement.Car le soidisant
modèlede la‘’séparationcoopérative’’resteencore
às’enracinerdurablementdanslaréalitéserbedans
lesannéesquiviennent.Ceprocessusmérited’être
suiviattentivementafinquel’onpuissecontribuerà
toutmomentàdessolutionsadéquates.
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