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УСПОСТАВЉАЊЕОРГАНИЗАЦИОНОГ
ЈЕДИНСТВАСРПСКЕПРАВОСЛАВНЕ

ЦРКВЕ1920.ГОДИНЕ
Сажетак

Представљен је сложени процес успостављања ор
ганизационог јединства Српске православне цркве
после уједињења и обнове Патријаршије. Правилно
процењујућидаЦрква сопственимснагаманеможе
благовременодаформирацентралнателаитакона
канонскиначинотклониранијеуспостављенеразлике
измеђупокрајинскихцркава,државниорганисукроз
две уредбецентрализовали управнуи судску власту
Патријаршији и утврдили састав и надлежности
Светог архијерејског сабора и Синода. Ефикасност
државних органа проистекла је и из наговештених
уставнихрешења,премакојимабипризнатимверама,
наосновуранијеусвојенихииздатихдокумента,била
гарантована равноправност.Неспремност народа у
појединим деловима државе да се лиши аутономних
правастеченихподстраномвлашћу,успешнојенеу
тралисанапозивањемнавишециљевеиусаглашеном
акцијомдржавнихицрквенихоргана.Користећиис
казиванукооперативностепископатаопредељеногда
неприхватипроменеизкојихјепроизлазилогубљење
државногстатусаЦркве,државајепостепеноуспо
стављалаконтролунадразличитимсегментимацр
квеногживота.Државниконтролнимеханизмичесто
субилинаграницикршењаканонскогпоретка,алиту
оценутребапосматратиуконтекстучињеницедаје
Црквауспешнопревладалатешкоће,успоставилаор
ганизацијуиформиралаорганеспособнедајепредво
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декаоцелинуипреузмуодговорностзавршењемисије
иделовањеуновимусловима.
Кључне речи: Српска православна црква, уредбе, др
жава,успостављањејединства,Сабор,Синод.

Pро гла ше њем Кра ље ви не СХС и де фи ни са њем гра ни ца кроз ви-
ше ме ђу на род них уго во ра, свих шест по кра јин ских цр ка ва, ко-

је су оку пља ле срп ски на род, на шле су се у те ри то ри јал ном окви ру 
но ве др жа ве. На ини ци ја ти ву Кра љев ске Вла де 18. де цем бра 1918. 
го ди не са зва на је Пр ва кон фе рен ци ја свих епи ско па об ла сних цр-
ка ва у Срем ским Кар лов ци ма и том при ли ком при хва ћен је став 
ми тро по ли та из Бо сне и Хер це го ви не, ко ји су 1. де цем бра 1918. го-
ди не од лу чи ли о сје ди ња ва њу та мо шњих епар хи ја са Бе о град ском 
ми тро по ли јом и при мље на од лу ка Све тог ар хи је реј ског си но да 
Кар ло вач ке ми тро по ли је од 16. де цем бра 1918. го ди не о ује ди ње-
њу и по нов ном ус по ста вља њу Срп ске па три јар ши је. До но ше њем 
по зи тив не од лу ке Све тог ар хи је реј ског са бо ра Цр кве у Ср би ји 27. 
фе бру а ра 1919. го ди не о ује ди ње њу и да ва њем са гла сно сти Цр кве 
у Цр ној Го ри на од лу ке из Срем ских Кар ло ва ца, сте кли су се усло-
ви и за ка за на Дру га кон фе рен ци ја епи ско па по кра јин ских цр ка ва у 
Бе о гра ду 24. ма ја 1919. го ди не. Утвр див ши јед но гла сну во љу свих 
цр ка ва, кон фе рен ци ја је 26. ма ја до не ла од лу ку о ду хов ном, мо рал-
ном и ад ми ни стра тив ном је дин ству Цр кве у свим срп ским обла-
сти ма. 

Ме шо ви та цр кве но-др жав на де ле га ци ја от по че ла је пре го во ре 
са бу ко вин ским ми тро по ли том ра ди от пу ста дал ма тин ско-истар-
ске и бо ко-ко тор ске ми тро по ли је и Ва се љен ском па три јар ши јом за 
укљу чи ва ње ми тро по ли ја у Бо сни и Хер це го ви ни, Ма ке до ни ји и 
на Ко со ву и Ме то хи ји у са став ује ди ње не Срп ске пра во слав не цр-
кве. По сле успе шно за вр ше них раз го во ра до би јен је от пу сни лист 
за при мор ске епар хи је, што је омо гу ћи ло Све том ар хи је реј ском си-
но ду Кар ло вач ке ми тро по ли је да 20. де цем бра 1919. го ди не до не се 
од лу ку о ка нон ском при је му у свој са став. Кра љев ска вла да во ди ла 
је пре го во ре са Ва се љен ском па три јар ши јом из ко јих је про и за шла 
од лу ка Све тог ар хи је реј ског си но да од 19. мар та 1920. го ди не о 
при зна ва њу Све те Ауто ке фал не Ује ди ње не пра во слав не Срп ске 
Цр кве.

Успе шно оба вив ши све пла ни ра не по сло ве, по но во са зва на 
кон фе рен ци ја  про гла си ла се Све тим ар хи је реј ским са бо ром, ко ји 
је 30. ав гу ста 1920. го ди не у Срем ским Кар лов ци ма до нео Од лу-
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ка о по ди за њу Ауто ке фал не ује ди ње не пра во слав не Срп ске цр кве 
на сту пањ Па три јар ши је. Све ча ном чи ну при су ство ва ли су ре гент 
Алек сан дар, пред сед ник Вла де, пред сед ник На род не скуп шти не и 
дру ге ви со ке зва ни це. То ком све ча но сти ми ни стар ве ра про чи тао је 
указ кра ља Пе тра I ко јим је по твр ђе на од лу ка Све тог ар хи је реј ског 
са бо ра о ус по ста вља њу Па три јар ши је и од ре ђе на ти ту ла вр хов ном 
по гла ва ру „Срп ски па три јарх Пра во слав не Цр кве у Кра ље ви ни 
СХС“.

Сма тра ју ћи да по сто је ћи ка но ни то омо гу ћа ва ју, Све ти ар хи-
је реј ски са бор иза брао је 15. сеп тем бра 1920. го ди не ми тро по ли-
та Ср би је Ди ми три ја Па вло ви ћа за пр вог па три јар ха ује ди ње не 
Цр кве. Од би ја ју ћи да при хва ти та кав на чин из бо ра, Вла да је 23. 
ок то бра 1920. го ди не из да ла и оза ко ни ла Уред бу о из бо ру Пр вог 
срп ског Па три јар ха Ус по ста вље не Па три јар ши је, пре ма ко јој су у 
Из бор ни са бор укљу че ни ци ви ли из свих де ло ва дру штве ног жи-
во та. Ува жа ва ју ћи од нос сна га и мо ти ви сан же љом да се што пре 
за вр ши ус по ста вља ње ор га ни за ци је и кон сти ту и са ње свих те ла и 
ор га на, Све ти ар хи је реј ски са бор је при хва тио по ну ђе на ре ше ња. 
Из бор ни са бор је по твр дио кан ди да та ра ни је иза бра ног од Све тог 
ар хи је реј ског са бо ра, чи ме се иза шло у су срет Цр кви и от кло ње ни 
мо гу ћи не спо ра зу ми и евен ту ал ни пре кид већ ус по ста вље них до-
брих од но са из ме ђу др жав них и цр кве них ор га на.

УРЕДБАОЦЕНТРАЛИЗАЦИЈИУПРАВНЕИСУДСКЕ
ВЛАСТИУСРПСКОЈПАТРИЈАРШИЈИ

Уред бом о устрој ству Ми ни стар ства ве ра, При вре ме ном уред-
бом о Срп ској па три јар ши ји и Уред бом о из бо ру пр вог срп ског 
па три јар ха ус по ста вље не Па три јар ши је, ко је су до не те од 31. ју ла 
1919. до 23. ок то бра 1920. го ди не, за по че ли су сло же ни про це си 
ор га ни за ци о ног об је ди ња ва ња по кра јин ских цр ка ва ра ди ства ра-
ња функ ци о нал них цен трал них те ла спо соб них да у ду ху ка но на 
упра вља ју Цр квом као це ли ном. На ста вља ју ћи са за по че том по-
ли ти ком, 13. де цем бра 1920. го ди не до не та је Уред ба о цен тра ли-
за ци ји управ не и суд ске вла сти у Срп ској па три јар ши ји. Од ре ђе не 
из ме не вр ше не су не по сред но пред сту па ње на сна гу Ви дов дан-
ског уста ва 12. ју на 1921. го ди не. Текст за по чи ње не ком вр стом 
пре ам бу ле у ко јој ре гент Алек сан дар „као вр хов ни за штит ник свих 
ве ра у Кра ље ви ни На шој и као ве ран син Срп ске Пра во слав не Цр-
кве“ по на вља основ не чи ње ни це о по ступ ку ује ди ње ња и уз ди за ња 
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у ранг Па три јар ши је, на во ди све до та да из да те ука зе и са оп шта ва 
да је Уред ба до не та на пред лог ми ни стра ве ра, по са слу ша њу Ми-
ни стар ског са ве та и у спо ра зу му са Све тим ар хи је реј ским са бо ром. 
Уред ба ће има ти при вре ме ни ка рак тер до до но ше ња за ко но дав ства 
ко јим ће се уре ди ти уку пан по ло жај Срп ске пра во слав не цр кве у 
Кра ље ви ни.

За ко но да вац на по чет ку од ре ђу је сје ди ње ње свих вр хов них цр-
кве них, управ них и суд ских, као и сре ди шњих ауто ном них вла сти 
ра ни је оде ље них цр кве них под руч ја у вр хов не, управ не и суд ске 
вла сти Срп ске Па три јар ши је. Утвр ђе ни де ло круг ра да ми тро по ли-
та Ср би је, про пи сан чла ном 22. За ко на о цр кве ним вла сти ма, ми-
тро по ли та кар ло вач ког од ре ђе ног ак том о Си нод ском устрој ству 
из 1911. го ди не и ми тро по ли та Цр не Го ре из ло же ног у Уста ву Св. 
Си но да од 1903. го ди не, пре но си се на па три јар ха Срп ске цр кве у 
Кра ље ви ни СХС.1) Епи ско пи у Ср би ји и ју жним кра је ви ма има ће 
ка нон ски од нос пре ма па три јар ху, Све том ар хи је реј ском са бо ру и 
Стал ном Ар хи је реј ском си но ду Срп ске па три јар ши је на исти на-
чин као пре ма ми тро по ли ту Ср би је и Ар хи је реј ском са бо ру, од но-
сно у скла ду са од ред ба ма За ко на о цр кве ним вла сти ма.2) Ка да су 
у пи та њу ар хи је ре ји кар ло вач ке и цр но гор ске ми тро по ли је, епи-
ско пи Бо сне и Хер це го ви не и вла ди ке при мор ских епар хи ја, њи-
хов ка нон ски од нос пре ма па три јар ху, Са бо ру и Си но ду пот пу но је 
иден ти чан оном пред ви ђе ном за ве ли ко до стој ни ке Цр кве у Ср би ји. 
Над ле жност Ар хи је реј ског са бо ра Цр кве у Ср би ји утвр ђе на у чла-
но ви ма 19. и 77. За ко на о цр кве ним вла сти ма пре но си се на Ар хи-
је реј ски са бор и Си нод. Де ло круг ра да Све тог ар хи је реј ског си-
но да Кар ло вач ке ми тро по ли је де фи ни сан Си нод ским устрој ством 
од 1911. го ди не и Све тог Си но да Цр кве у Цр ној Го ри из ло жен у 

1) Ви де ти, Устројство Светог архијерејског синода православне српскеМитрополије
карловачкепотврђенонајвишомодлукомњеговогцарскогиапостолскогкраљевског
величанстваод8.новембра1911.године,Срем ски Кар лов ци, 1912; УставСветогси
нодауКњажевиниЦрнојГори,Це ти ње, 1904.

2) Ви де ти, Законоцрквенимвластимаисточноправославнецрквеод27.априла1980.
год.,саизменамаидопунамаод26.априла,1895.год.,29.јуна,1898.год.,11.ја
нуара,1899.год.,2.јануара,1900.год.,и–30.новембра,1910.год. По ред на ве де ног 
За ко на на те ри то ри ји бив ше Кра ље ви не Ср би је и ју жним обла сти ма при ме њи ва ни су и 
Законоуређењусвештеничкогстањаод31.децембра1882.године;Законофондуза
издржавањеудовицаидецеумрлихсвештеникаиђаконаисточноправославнецрквеу
КраљевиниСрбијиод11.марта1891.годинесаизменамаидопунамаод30.новембра
1910.годинеиЗакононачинукакоћесепоступатикадоћедасеграденовецрквеод
17.јуна1863.године, „Цр кве но за ко но дав ство Срп ске пра во слав не цр кве“, све ска 77, 
књи га пр ва, Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о град, 1926, 43-119, 116-119, 120-132, 
133-135.



стр:111128.

- 115 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2013год.(XXV)XIIvol=37

Уста ву Све тог Си но да из 1903. го ди не де ли се на Све ти ар хи је реј-
ски са бор, Ар хи је реј ски си нод и Ду хов ни суд Па три јар ши је. За-
кон о цр кве ним вла сти ма Кра ље ви не Ср би је од 27. апри ла 1890. 
го ди не, укљу чу ју ћи и ка сни је из ме не, про ши ру је се на епар хи је у 
ју жним кра је ви ма. Окру жни про то је ре ји и на ме сни ци за др жа ва ју 
ста тус ад ми ни стра тив них ор га на и пра во на пла ту из др жав ног бу-
џе та. Уред бом је раз ре шен ду жно сти ад ми ни стра тор Кар ло вач ке 
ми тро по ли је. 

Уре ђу ју ћи ду хов но суд ство, Уред ба пред ви ђа пре но ше ње над-
ле жно сти Ве ли ког ду хов ног су да у Бе о гра ду, Ми тро по ли тан ско-
цр кве ног са ве та Кар ло вач ке ми тро по ли је са др жа ног у ак ту о уре-
ђе њу Ми тро по ли тан ског-цр кве ног и на род но-школ ског са ве та од 
27. ма ја 1871. го ди не и Ве ли ког цр кве ног су да из ло же ног у Уред би 
цр кве но про свет не упра ве срп ско-пра во слав них епар хи ја у Бо сни 
и Хер це го ви ни од 1905. го ди не, на Ве ли ки ду хов ни суд Срп ске 
па три јар ши је.3) Ве ли ки управ ни са вет Па три јар ши је, ко ји ће кон-
сти ту и са ти ми ни стар ве ра у спо ра зу му са Стал ним ар хи је реј ским 
си но дом, пре у зи ма до та да шње по сло ве Са бор ског од бо ра из ло жен 
у устрој ству Срп ског на род ног цр кве ног са бо ра од 14. ма ја 1871. 
го ди не и Про свет ног са ве та из Уред бе цр кве но пра во слав не упра ве 
Срп ских пра во слав них ми тро по ли ја у Бо сни и Хер це го ви ни. Де-
ло круг ра да на род но-школ ског Са ве та Ми тро по ли је Кар ло вач ке 
са др жан у уре ђе њу Ми тро по лит ско-цр кве ног и на род но-школ ског 
Са ве та од 27. ма ја 1871. го ди не пре но си се на Ми ни стар ство про-
све те. Чла но ви Ми тро по лит ско-цр кве но га и на род но-школ ског Са-
ве та и Вр хов ног Од бо ра Ми тро по ли је Кар ло вач ке, као и Ве ли ког 
управ но га и про свет ног са ве та за Бо сну и Хер це го ви ну, раз ре ша-
ва ју се ду жно сти.

Ор га ни за ци ју вр хов ног ду хов ног суд ства Уред ба ре ша ва из ме-
ном чла на 79. За ко на о цр кве ним вла сти ма ко јим је био уре ђен са-
став Ве ли ког ду хов ног су да у Бе о гра ду. Пре ма но вим ре ше њи ма, 
Ве ли ки ду хов ни суд Па три јар ши је чи не  пред сед ник и пот пред сед-
ник из ре да ар хи је ре ја, де вет ре дов них и де вет по ча сних чла но ва, 
од ко јих по је дан ар хи ман дрит и по осам све ште ни ка мир ског ре да. 
Чел ни ке Ве ли ког ду хов ног су да би ра Ар хи је реј ски са бор на го ди ну 
да на. При ли ком из бо ра ре дов них и по ча сних чла но ва мо ра се по-

3) Ви де ти, Уре ђе ње ми тро по лит ско-цр кве ног и на род но-школ ског са ве та,Збиркауредаба
устваримасрпскеправославненародноцрквенеавтономије, Но ви Сад, 1897; Уред
бацрквенопросвјетнеуправесрпскихправославнихепархија(митрополија)уБоснии
Херцеговинисапроведбеномнаредбом,Мо стар, 1905.
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што ва ти те ри то ри јал ни па ри тет пре ма ко ме од де вет пред ви ђе них 
че ти ри тре ба да бу ду из Ср би је и епар хи ја ју жних кра је ва, два из 
Кар ло вач ке ми тро по ли је и по је дан из Бо сне и Хер це го ви не, Цр не 
Го ре и Дал ма ци је. Ре дов не и по ча сне чла но ве би ра Ар хи је реј ски 
са бор и по ста вља ју се на три го ди не кра ље вим ука зом на пред лог 
ми ни стра ве ра. Ве ли ком ду хов ном су ду ста вља ју се на рас по ла га-
ње три се кре та ра, три пи са ра и по тре бан број зва нич ни ка и слу жи-
те ља. Ка да су у пи та њу се кре та ри пред ви ђе но је да бу ду из Ср би је, 
Кар ло вач ке ми тро по ли је и Бо сне и Хер це го ви не. Се кре та ри и пи-
са ри има ју ста тус др жав них чи нов ни ка и по ста вља их краљ ука зом 
на пред лог ми ни стра ве ра и Ар хи је реј ског са бо ра.

Зва нич ни ци и чи нов ни ци сре ди шњих ауто ном них вла сти Кар-
ло вач ке ми тро по ли је и на род но-цр кве них фон до ва из Срем ских 
Кар ло ва ца ста вља ју се на рас по ла га ње ми ни стру ве ра, а школ ски 
ре фе рен ти ми ни стру про све те. Исти ста тус, од но сно ста вља ње на 
рас по ла га ње ми ни стру ве ра, пред ви ђен је и за чи нов ни ке и зва-
нич ни ке сре ди шњих при зив них вла сти у Бо сни и Хер це го ви ни. 
Ком пле тан цр кве но-про свет ни при рез епар хи ја у Бо сни и Хер це-
го ви ни ску пља ће се и де ли ти епар хиј ским упра ва ма и про свет ним 
са ве ти ма за њи хо ве по тре бе. Пре не се не по сло ве сре ди шњих цр-
кве них и ауто ном них вла сти Кар ло вач ке ми тро по ли је и Цр кве у 
Цр ној Го ри и Бо сни и Хер це го ви ни, Ар хи је реј ски са бор, Сре ди-
шњи ар хи је реј ски си нод и Ве ли ки ду хов ни суд, ре ша ва ће на осно-
ву про пи са ко јим је уре ђи ван до та да шњи де ло круг ра да. Од ред бе 
по себ них за ко на и ауто ном них про пи са про тив не Уред би ста вље не 
су ван сна ге. Пра во слав не епар хи је, или њи хо ви де ло ви ван те ри-
то ри је Кра ље ви не СХС, за др жа ће  ор га ни за ци о ни, је рар хиј ски и 
ма те ри јал ни од нос пре ма Па три јар ши ји на већ ус по ста вљен на чин 
са ми тро по ли ја ма ује ди ње ним у Срп ску Цр кву. Ли кви да ци ја свих 
по сло ва пред ви ђе них Уред бом из вр ши ће се у ро ку од шест ме се ци 
од да на сту па ња на сна гу.4)

Об ја вљи ва ње на ве де не Уред бе, ко ја је прав нич ком ло ги ком 
ства ра ла цен трал не ор га не и без нео п ход них кон сул та ци ја уру-
ша ва ла ори ги нал не и кроз ве ли ку бор бу ство ре не ауто ном не и на-
род ним по тре ба ма при ме ре не об ли ке ду хов не вла сти, иза зва ло је 
зна чај но про ти вље ње у по је ди ним кра је ви ма. По ну ђе на ре ше ња 

4) Уред ба о цен тра ли за ци ји управ не и суд ске вла сти у Срп ској Па три јар ши ји од 13. де-
цем бра 1920. год., са из ме на ма и до пу на ма од 12. ју на 1921. го ди не,Службененовине
КраљевинеСХС, бр. 13. од 20. ја ну а ра 1921. го ди не. 
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про ту ма че на су као очи глед на на ме ра да се це лој Цр кви на мет не 
прак са уоби ча је на у Ср би ји и да се по сте пе ном и си сте мат ском 
цен тра ли за ци јом власт по ве ри епи ско па ту и из упра ве цр кве ним 
по сло ви ма ис кљу чи на род, о че му је дан по зна ти ка но ни чар ка же 
сле де ће: „По што је ово би ла кр ња уред ба, са њом се мно го ни је 
по сти гло. На про тив, ство ри ла се кон фу зи ја јер се са чл. 6 и 12 очи-
глед но ишло на то, да се За кон о цр кве ним вла сти ма, у сво јој по-
след њој ре дак ци ји из 1910. го ди не, ко ји је до нет за цр кву у Ср би ји, 
са да про тег не на це лу Срп ску цр кву. По тој ре дак ци ји За ко на о цр-
кве ним вла сти ма, сва власт би ла је скон цен три са на у ру ка ма епи-
ско па та, по што су цр кве не оп шти не уки ну те, а епар хиј ски са ве ти 
ни су би ли ни пред ви ђе ни, па је уче ство ва ње на ро да у цр кве ним 
по сло ви ма би ло све де но на ми ни мум“.5) Пред мет оспо ра ва ња ма-
ње су би ли Са бор, Си нод и Ве ли ки ду хов ни суд као но си о ци је рар-
хиј ске, управ не и ду хов не вла сти већ Управ ни са вет Па три јар ши је, 
као ор ган за ма те ри јал не и све тов не по сло ве. Пра вил но је про це-
њи ва но да те ло са не до вољ но пре ци зи ра ним над ле жно сти ма, ко је 
чи не па три јарх као пред сед ник, че ти ри чла на Ар хи је реј ског си но-
да, је дан ста ре ши на ма на сти ра, три све ште ни ка, шест све тов ња ка 
и кан це лар Па три јар ши је, не ће ус пе ти да за ме ни уки ну те са мо у-
прав не ор га не у ко ји ма су ла и ци до но си ли го то во све фи нан сиј ске 
од лу ке.6) По себ на за бри ну тост ис ка зи ва на је пре ма опре де ље њу да 
се шко ла из ме сти из окри ља Цр кве и пре пу сти на ста ра ње др жа ви 
оба ве зној да шти ти рав но прав ност свих ве ра.

Не за до вољ ство Уред бом ис ка зи ва но је у по је ди ним ме сти ма 
Ср би је, ши ром те ри то ри ја ко је је об у хва та ла Кар ло вач ка ми тро-
по ли ја, али је вр ху нац до сти гло у Бо сни и Хер це го ви ни. Одр жа-
ва ни су број ни ску по ви на ко ји ма је ука зи ва но да Ми ни стар ство 
ве ра и епи ско пи по ка зу ју од луч ност за до но ше ње раз ли чи тих уре-
да ба и про пи са без уче шћа на ро да и све штен ства. Не у ва жа ва ју ћи 
исто риј ска ис ку ства и спе ци фич но сти ор га ни за ци је у по је ди ним 
по кра ји на ма, Ар хи је реј ски са бор је за у зео ста но ви ште да пред ста-
вља је ди ну за ко но дав ну и управ ну власт, не са мо у уну тра шњим 
не го и у спољ ним цр кве ним по сло ви ма. Сле де ћи прак су Ср би је 
Ми ни стар ство ве ра без кон сул та ци ја ба зе пла ни ра да уки не епар-
хиј ске са ве те и цр кве не оп шти не као ор га не кроз ко је је сво ја ми-

5) Б. Гар да ше вић, „Ор га ни за ци о но устрој ство и за ко но дав ство пра во слав не цр кве из ме ђу 
два свет ска ра та“,у Српскаправославнацрква19201970,споменицао50годишњици
васпостављањаСрпскеПатријаршије, Бе о град, 1971, 47.

6) Хришћанскиживот, бр. 5, 1922, 334. 
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шље ња и ста во ве из но си ла ла ич ка струк ту ра Цр кве. На сто је ћи да 
за шти те сво је ин те ре се, епар хиј ски са ве ти и цр кве не оп шти не из 
БиХ упу ти ли су по ло ви ном 1921. го ди не спе ци јал ног пред став ни-
ка у Бе о град чи ји за да так је био да у Ми ни стар ству ве ра и пред 
над ле жним цр кве ним ор га ни ма ука же на не за до вољ ство и за тра жи 
да се при ли ком до но ше ња про пи са оба ве зно ува жа ва ју спе ци фич-
но сти Бо сне и Хер це го ви не. По сле до но ше ња Уред бе ви ше пу та 
тра же но је одр жа ва ње ли кви да ци о не сед ни це Ве ли ког управ ног и 
про свет ног са ве та, али је то из Бе о гра да спре че но. Уме сто тра же не 
сед ни це, из Бе о гра да су до шле ко ми си је, ко је су од не ле ком плет ну 
ар хи ву и до ку мен та ци ју. 

Из ра жа ва ју ћи не за до вољ ство због та квог од но са, са ра јев ска 
цр кве на оп шти на за ка за ла је и 2. апри ла 1922. го ди не одр жа ла 
скуп шти ну на ко јој је усво је на ре зо лу ци ја од се дам та ча ка. Ве ћи на 
та ча ка је слич на и од но си се на зах тев за уки да ње и про ме ну уре да-
ба до не тих без уче шћа на ро да: спре чи ти да ље до но ше ње про пи са 
без са слу ша ња ста во ва цр кве них оп шти на; обез бе ди ти из бор ни си-
стем пре ма ко ме ће на род и све штен ство би ра ти чла но ве цр кве них 
од бо ра, епар хиј ских и сре ди шњих са мо у прав них те ла; иза бра ти 
но во те ло уме сто Ве ли ког са ве та Срп ске па три јар ши је; са ста ви ти 
ко ми си ју струч ња ка са ци љем да при пре ми за ко но дав ство ује ди-
ње не Срп ске цр кве и ис пла ти дуг епар хи ја ма у БиХ од ре ђен чла-
ном 14. Уред бе о цен тра ли за ци ји управ не и суд ске вла сти.7) Раз ма-
тра ју ћи Ре зо лу ци ју на сед ни ци од 4. ма ја 1922. го ди не, Епар хиј ски 
са вет у Са ра је ву за кљу чио је да се одр жи за јед нич ка кон фе рен ци ја 
де ле га та свих епар хиј ских са ве та у БиХ. Ука за но је на ја сно уоч-
љи ву тен ден ци ју да се по себ ним ак ти ма уки не са мо у пра ва цр кве-
них оп шти на и епар хи ја у БиХ и све тов ња ци и све ште ни ци пот-
пу но ис кљу че из упра ве Цр квом. Ре зи ми ра ју ћи ста ње, усво је ни су 
за кључ ци од шест та ча ка у ко ји ма су уз ма ње из ме не и пре фор му-
ла ци је по твр ђе ни ста во ви са ра јев ске цр кве не оп шти не. За тра же но 
је са зи ва ње Ве ли ког на род ног цр кве ног са бо ра на ко ме би се раз-
мо три ла си ту а ци ја и утвр ди ла на че ла за ор га ни зо ва ње вер ског уре-
ђе ња. Др жав ном и цр кве ном ру ко вод ству упу ће на је ја сна по ру ка 
да на род БиХ не ће бор бу, али да је спре ман да је при хва ти уко ли ко 
се не смо тре ним по те зи ма на мет не и да ће по но во ак ти ви ра ти све 

7) С. Љу би бра тић, НацртУставаисамоуправноуређењеСрпскеправославнецркве,Са-
ра је во, 1925, 26.
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по тен ци ја ле и ис ку ство сте че но то ком бор бе за цр кве ну са мо у пра-
ву у Аустро-Угар ској.

До го во ре на кон фе рен ци ја срп ских пра во слав них епар хиј ских 
управ них и про свјет них са вје та, цр кве них оп шти на и све ште ни ка 
Бо сне и Хер це го ви не одр жа на је у Са ра је ву 3. де цем бра 1922. го ди-
не. По сле кон сти ту и са ња и пре да је пу но моћ ја упу ћен је те ле грам 
кра љу и кра љи ци у ко ме су пред став ни ци на ро да из БиХ из ја ви ли 
ло јал ност су ве ре ну, али га и отво ре но упо зна ли са раз ло зи ма оку-
пља ња. Под но се ћи ре фе рат, ко ји је ка сни је усво јен као за јед нич ки 
акт свих де ле га та, др Са во Љу би бра тић украт ко је пред ста вио про-
цес ује ди ње ња Срп ске цр кве, ука зао на до но ше ње пр вих уре да ба 
и пре ци зно де фи ни сао на ме ру да се кроз цен тра ли за ци ју по ни ште 
са мо у прав на пра ва за чи је оза ко ње ње је на род БиХ де це ни ја ма во-
дио бор бу са стра ном вла шћу. По сле ди ску си је иза бран је Из вр-
шни од бор и до не та ре зо лу ци ја из ко је се по зна ча ју из два ја ју пр ве 
две тач ке: „1. Кон фе рен ци ја не одо бра ва рад Ар хи је реј ског са бо-
ра у из ра ђи ва њу на цр та за уре ђе ње Срп ске цр кве, јер је без уче-
ство ва ња на ро да и све штен ства и осу ђу је сва ку те жњу и по ку шај 
да се на ро ду (све штен ству и свје тов ња ци ма) ус кра те или ума ње 
до са да шња пра ва, би ла она за ко ни ма за га ран то ва на или тра ди ци-
јом освје шта на; 2. Одо бра ва се до са да шњи по се бан рад по је ди них 
Епар хиј ских са вје та и Цр кве них Оп шти на у то ме прав цу и усва ја ју 
се иде је и на че ла, ис так ну та у њи хо вим пред став ка ма и ре зо лу-
ци ја ма“.8) Про бу ђе на енер ги ја на ро да и усва ја не ре зо лу ци је ни су 
да ли оче ки ва не ре зул та те, јер је про цес цен тра ли за ци је вла сти и 
ње но пре но ше ње на је рар хиј ске ор га не на ста вље но уз стал но гу-
ше ње от по ра уз по моћ др жав них ор га на.

УРЕДБАОСВЕТОМАРХИЈЕРЕЈСКОМСАБОРУ
ИСВЕТОМАРХИЈЕРЕЈСКОМСИНОДУСПЦ

Уред ба о Све том ар хи је реј ском са бо ру и Све том ар хи је реј ском 
си но ду Срп ске пра во слав не цр кве до не та је 14. де цем бра 1920. го-
ди не, од но сно је дан дан по сле Уред бе о цен тра ли за ци ји управ не и 
суд ске вла сти у Срп ској Па три јар ши ји.9) Срп ска пра во слав на цр ква 

8) Исто, 40-41.
9) Ра ди се о оп шир ном ак ту, ко ји се са сто ји из Оп штих од ре да ба (од 1. до 11. чла на); Пр-

вог де ла – са став Ар хи је реј ског са бо ра и Ар хи је реј ског си но да (од 12. до 15. чла на); 
Дру гог де ла – де ло круг ра да Ар хи је реј ског са бо ра и Ар хи је реј ског си но да (16. и 17. 
члан) и Тре ћег де ла – По слов ни ред Ар хи је реј ског са бо ра и Ар хи је реј ског си но да (од 
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је ауто ке фал на и не за ви си од би ло ко је дру ге Цр кве, али одр жа-
ва дог мат ско је дин ство са Ва се љен ском па три јар ши јом. По гла вар 
Срп ске пра во слав не цр кве је па три јарх. Све ти ар хи је реј ски са бор 
је нај ви ше је рар хиј ско пред став ни штво и власт у по сло ви ма ве ре, 
бо го слу же ња, цр кве ног по рет ка и уну тра шње упра ве Цр кве. Нај-
ви ша из вр шна, управ на и над зор на цр кве ну власт је Све ти ар хи-
је реј ски си нод под пред сед ни штвом па три јар ха. Уред бе и на чел не 
од лу ке за це лу Цр кву, на ве де ни ор га ни до но се увек са зна њем и 
уче шћем па три јар ха, уз оба ве зу да од лу ке усво је не у ње го вом од-
су ству због хит но сти на кнад но бу ду под не те на одо бре ње. Пу но ва-
жне са бор ске и си нод ске од лу ке, укљу чу ју ћи и оне до не те про стом 
ве ћи ном гла со ва, оба ве зне су за пред сед ни ка и чла но ве тих те ла. 
Уко ли ко се упра зни трон, па три јар ха за ме њу је Си нод, ко ји о то ме 
оба ве шта ва епи ско пе и др жав не вла сти. То ком та квог ста ња оба-
вља ју се са мо те ку ћи по сло ви без мо гућ но сти до но ше ња ка нон-
ског за ко но дав ства и вр ше ња ре ор га ни за ци је Цр кве. Оба вља ју ћи 
по ве ре не по сло ве Са бор и Си нод ру ко во де се дог мат ским уче њем, 
основ ним про пи си ма пра во слав не цр кве и сво јим уред ба ма и на-
чел ним од лу ка ма. Са бор ске и си нод ске од лу ке ка нон ско-цр кве не 
при ро де у ве зи са ве ром, бо го слу же њем, цр кве ним по рет ком и уну-
тра шњом упра вом ауто мат ски су из вр шне, док ак ти спољ не при-
ро де та кав ста тус до би ја ју ка да их одо бри Ми ни стар ски са вет на 
пред лог ми ни стра ве ра. По ве ре не по сло ве на ве де ни ор га ни вр ше 
не по сред но или пре ко под руч них ор га на, од но сно епи ско па или 
те ла и ли ца ко је уста но ве и по ста ве за по је ди не обла сти цр кве ног 
жи во та.

Са бор са чи ња ва ју па три јарх као пред сед ник и сви епар хиј-
ски ар хи је ре ји. Уко ли ко је ме сто па три јар ха упра жње но ду жност 
пред се да ва ју ћег оба вља по по све ће њу нај ста ри ји ми тро по лит или 
епи скоп, члан Си но да. Ар хи је реј ски си нод у са став укљу чу је па-

18. до 31. чла на). Овој уред би прет хо ди ла је При вре ме на уред бу о Срп ској Па три јар-
ши ји, ко ју је Вла да оза ко ни ла 23. ок то бра 1920. го ди не. Уред ба има укуп но пет чла но ва 
и на по чет ку се утвр ђу је да је па три јарх по гла вар це ло куп не пра во слав не цр кве и да 
сто ји на че лу Срп ске Па три јар ши је. Све ти ар хи је реј ски си нод, под пред сед ни штвом 
па три јар ха, пред ста вља нај ви шу из вр шну (управ на и над зор на) власт. Са сто ји се од 
че ти ри епи ско па и два за ме ни ка иза бра на од Све тог ар хи је реј ског са бо ра. За ко но дав на 
власт у по сло ви ма ко ји се ти чу по рет ка и уну тра шњег жи во та цр кве при па да Све том 
ар хи је реј ском са бо ру. Нај ви ше је рар хиј ско пред став ни штво са чи ња ва ју сви ар хи је ре-
ји под пред сед ни штвом па три јар ха. Ду жност је Све тог ар хи је реј ског са бо ра да одр жи 
нај ма ње јед но за се да ње го ди шње. Пред ви ђе но је да се по себ ном уред бом де фи ни ше 
са став, над ле жно сти и по слов ни ред Све тог ар хи је реј ског си но да и Све тог ари је реј ског 
са бо ра. При вре ме на уред ба о Срп ској Па три јар ши ји,Службененовине, бр. 238 од 27. 
ок то бра 1920. го ди не.
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три јар ха као пред сед ни ка, че ти ри епи ско па – ре дов ни чла но ви и 
два у свој ству за ме ни ка. Из бор свих чла но ва вр ши Са бор на две 
го ди не, с тим да за ме ни ци оба вља ју ду жност ре дов них у слу ча ју 
њи хо ве при вре ме не или трај не спре че но сти. Кан це ла ри ја ма цен-
трал них цр кве них те ла ру ко во ди кан це лар Срп ске па три јар ши је, 
ко ји је и шеф ад ми ни стра тив ног пер со на ла. Кан це лар при су ству је 
сед ни ца ма Са бо ра и Си но да са пра вом об ја шња ва ња и да је упут-
ства се кре та ру при ли ком из ра де за пи сни ка са за се да ња свих те ла. 
Би ра га Са бор, а по ста вља краљ ука зом на пред лог ми ни стра ве-
ра. Др жав ни је чи нов ник са пла том и оста лим при на дле жно сти ма 
утвр ђе ним за чла но ве Др жав ног са ве та. Укла ња ње са по ло жа ја је 
мо гу ће са мо уко ли ко пре су дом ре дов них су до ва бу де ли шен слу-
жбе или по по себ ној од лу ци Све тог ар хи је реј ског са бо ра. Струч на 
све ште на и све тов на ли ца пра во слав не ве ре, ко ја се од ли ку ју до-
бром ве ром, по зна ва њем на у ке и при мер ним жи во том, мо гу би ти 
по зва на на сед ни це Са бо ра и Си но да.

Утвр ђу ју ћи де ло круг ра да, Уред ба пре ци зи ра да Ар хи је реј ски 
са бор до но си уред бе за це лу Цр кву у ве зи са цр кве ним уче њем, 
све ште но деј ством, ду хов ним ди сци плин ским спо ро ви ма и уну тра-
шњом упра вом Цр кве. На ве де не над ле жно сти раз вр ста не су у три-
де сет две тач ке: об ја шња ва пра во цр кве но уче ње и бо ри се про тив 
кри во вер ја; уре ђу је уну тра шњу и спољ ну ми си ју Цр кве; од лу чу је о 
књи га ма по ко јим се мо же пре да ва ти хри шћан ска на у ка и вас пи та-
ње у шко ла ма; про пи су је ква ли фи ка ци је кан ди да та за све ре дов не 
и ван ред не цр кве не слу жбе; уре ђу је за во де и уста но ве за спре ма ње 
све ште ни ка; до го ва ра се са Ми ни стар ством ве ра уко ли ко се бо го-
сло ви је из др жа ва ју др жав ним сред стви ма; ре гу ли ше сва об ред на 
пи та ња; уре ђу је за во де за из ра ду жи во пи са, цр кве них пред ме та и 
све ћа; ра су ђу је о про гла ше њу све тих и про пи су је на чин по што ва-
ња ре ли кви ја; ту ма чи за кон ске и оп ште цр кве не про пи се; да је об-
ја шње ња у спор ним брач ним пи та њи ма; про пи су је ди сци плин ске 
уред бе; уре ђу је жи вот ма на стир ског мо на штва; фор ми ра сво је и 
ор га не Си но да; да је смер ни це за ис по вед нич ку слу жбу; од ре ђу је 
број и оп сег па ро хи ја и од лу чу је о уз ди за њу епар хи ја на сту пањ 
ми тро по ли ја; до но си ре ше ња о осни ва њу и уки да њу ма на сти ра; 
пред у зи ма ме ре за ре дов но ис пла ћи ва ње све ште ни ка и цр кве них 
слу жбе ни ка; осни ва до мо ве за си ро чад и не збри ну ту де цу све ште-
ни ка; са ра ђу је у по ступ ку до но ше ња за ко на у ве зи са Цр квом и све-
штен ством; до при но си пра вил ном уре ђе њу од но са из ме ђу Цр кве и 
др жа ве; би ра до стој на ли ца за епи ско пе; утвр ђу је број по треб них 
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ви кар них епи ско па и вр ши њи хов из бор; пред ла же уред бу за из-
бор срп ског па три јар ха; би ра чла но ве Ве ли ког ду хов ног су да; да је 
чин ар хи ман дри та и на пр сни крст; во ди над зор над ра дом Си но да; 
одо бра ва го ди шње ра чу не цен трал них те ла; рас по ла же при хо ди ма 
цр кве ног фон да; кон тро ли ше ра чун фон да за из др жа ва ње удо ви-
ца и де це умр лих све ште ни ка; одо бра ва ко ри шће ње ма на стир ске 
имо ви не у ју жним кра је ви ма; уре ђу је свој по слов ник и раз ма тра 
го ди шњи из ве штај Ве ли ког ду хов ног су да. Тач ком три де сет два 
суд ске над ле жно сти Све тог ар хи је реј ског са бо ра по де ље не су на 
пр ву и дру гу ин стан цу. Не спо ра зу ме из ме ђу ар хи је ре ја и Си но да, 
ар хи је ре ја и па три јар ха, као и ка нон ске кри ви це па три јар ха, Све ти 
ар хи је реј ски са бор су ди у пр вој и по след њој ин стан ци. Дру гој и 
по след њој ин стан ци при па да ју раз ми ри це из ме ђу ар хи је ре ја, ка-
нон ске кри ви це епи ско па, брач ни спо ро ви кра ља и кра љев ског до-
ма и сви пред ме ти по ко ји ма је у прет ход ној ин стан ци су дио Све ти 
ар хи је реј ски си нод.

Ар хи је реј ски си нод вр ши нај ви ши ка нон ски над зор и вр хов ну 
упра ву над цр кве ним по рет ком и укуп ним уну тра шњим жи во том 
Цр кве и из да је по треб не на ред бе и од лу ке не по сред но или пре ко 
сво јих ор га на. На ве де не над ле жно сти раш чла ње не су на три де сет 
пет та ча ка: одр жа ва дог мат ско и ка нон ско је дин ство са Ва се љен-
ском па три јар ши јом и свим пра во слав ним цр ква ма; чу ва и бра ни 
чи сто ту уче ња пра во слав не цр кве о ве ри и мо ра лу и су зби ја кри ва 
уче ња, пред ра су де и ло ше оби ча је; ши ри пра во слав ну ве ру и ру-
ко во ди по сло ви ма спољ не ми си је Цр кве; ста ра се за збли жа ва ње 
и ује ди ње ње хри шћан ских цр ка ва; оце њу је и на гра ђу је уџ бе ни ке 
ве ро на у ке у шко ла ма, као и оне ко ји се ко ри сте у бо го сло ви ја ма; 
бри не се за рад уста но ва за спре ма ње и вас пи та ње кан ди да та за све 
цр кве не слу жбе; би ра и пред ла же на став нич ко осо бље у бо го сло-
ви ја ма у скла ду са за ко ном; до го ва ра се са Ми ни стар ством ве ра о 
осо бљу за во да фи нан си ра них из бу џет ских сред ста ва; вр ши нај ви-
ши над зор над ве ро на уч ним и про по вед нич ким ра дом све ште ни ка; 
уна пре ђу је цр кве ну књи жев ност и на гра ђу је пи сце; упра вља зва-
нич ним ли стом Срп ске па три јар ши је и дру гим си нод ским из да њи-
ма; ру ко во ди по сло ви ма у ве зи са пре во ди ма Све тог пи сма и де ла 
све тих ота ца; зах те ва нај тач ни је из вр ша ва ње све тих тај ни и одр жа-
ва јед но о бра зност цр кве них об ре да; при пре ма ре фор му бо го слу-
же ња и ка лен да ра; оце њу је бо го слов ске књи ге и њи хо ве пре во де; 
да је са гла сност на цр кве ни жи во пис; из да је одо бре ње за из град њу 
хра мо ва и ма на сти ра у скла ду са пред ви ђе ним сти лом; да је упут-
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ства за из ра ду цр кве них пред ме та и оде жда; уво ди јед но о бра зност 
у цр кве но по ја ње и уса вр ша ва цр кве ну му зи ку; пред у зи ма ме ре ра-
ди пра вил ног чу ва ња све тих мо шти ју; под сти че цр кве ну умет ност 
и чу ва исто риј ске спо ме ни ке и ста ри не; уса вр ша ва па стир ски рад у 
па ро хи ји; вр ши вр хов ни над зор над ду хов ним на прет ком ма на сти-
ра; шти ти све ти њу бра ка и су зби ја не за ко ни те брач не за јед ни це; 
вр ши над зор над ра дом ар хи је ре ја и кан це ла ри јом Са бо ра и Си-
но да; ду хов но над зи ре вој не и све ште ни ке у за тво ри ма; спро во ди 
вр хов ну управ ну власт над цр ква ма, ма на сти ри ма, епи ско пи ја ма и 
њи хо вим има њи ма; да је чин про то пре зви те ра и игу ма на на пред-
лог епи ско па; упра вља цр кве ним фон до ви ма и за ве шта њи ма по бо-
жних хри шћа на; ре ша ва жал бе про тив ре гу ла ци је рас по ре да па ро-
хи ја; на сто ји да се од но си Цр кве и др жа ве и из ме ђу кон фе си ја одр-
жа ва ју у скла ду са за ко ном и без ште те по ин те ре се СПЦ; при пре-
ма днев ни ред, спре ма пред ло ге за Ар хи је реј ски са бор и из вр ша ва 
до не те од лу ке; обра зу је сек ци је од струч них ду хов них и све тов них 
ли ца, би ра сво је чи нов ни ке и фор ми ра ор га не; до но си по слов ник о 
ра ду, одо бра ва пра ви ла по сто је ћих и но вих све ште нич ких и мо на-
шких удру же ња и про у ча ва го ди шњи из ве штај о це ло куп ном ра ду 
Ве ли ког ду хов ног су да и про сле ђу је га Ар хи је реј ском са бо ру. Пре-
ма тач ки три де сет пет Ар хи је реј ски си нод су ди у пр вој ин стан-
ци ме ђу соб не раз ми ри це ар хи је ре ја, ка нон ске кри ви це епи ско па, 
брач не спо ро ве кра ља и кра љев ског до ма, ди сци плин ске кри ви це 
сво јих ор га на и пре су ђу је њи хо ве не спо ра зу ме.

Ар хи је реј ски са бор је оба ве зан да јед ном го ди шње одр жи ре-
дов но за се да ње. Уко ли ко нео д ло жни по сло ви то зах те ва ју Са бор се 
мо же са ста ја ти и ви ше пу та у го ди ни, а до за се да ња мо же до ћи и 
на зах тев па три јар ха, Си но да и уз обра зло жен пред лог шест ар хи-
је ре ја. Са бор са зи ва па три јарх у до го во ру са Си но дом уз оба ве зу да 
из ве сти и ми ни стра ве ра. Па три јарх отва ра и за тва ра Са бор, пред-
се да ва то ком ра да, ру ко во ди рас пра ва ма и про гла ша ва до не те од-
лу ке. Чла но ви Са бо ра ду жни су да при су ству ју за се да њи ма, али је 
из о ста нак мо гућ уко ли ко се ра ди о за и ста оправ да ним раз ло зи ма. 
Днев ни ред за се да ња утвр ђу је  Ар хи је реј ски са бор. Уко ли ко Са бор 
су ди о пи та њу ко је је по кре нуо не ки од чла но ва, ње го ва је ду жност 
да тој сед ни ци не при су ству је. 

Пу но ва жне од лу ке Са бор до но си у при су ству 2/3 свих епи ско-
па ко ји су у жи во ту и под усло вом да се по зи тив но из ја сни про ста 
(над по ло вич на) ве ћи на уче сни ка у гла са њу. Под јед нак број гла со ва 
под ра зу ме ва усва ја ње од лу ке оне стра не за ко ју је гла сао па три-
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јарх. Из бор епи ско па тре ба да бу де јед но гла сан, с тим да су прот ни 
зах те ви под ра зу ме ва ју тај но гла са ње. Уко ли ко ни је дан кан ди дат 
не до би је ап со лут ну ве ћи ну, да љи из бор вр ши се из ме ђу два кан-
ди да та са нај ви ше до би је них гла со ва, уз по што ва ње пра ви ла да у 
слу ча ју по де ље но сти па три јарх има два гла са.  Нај мла ђи по по све-
ће њу епи скоп увек пр ви гла са. Сед ни це Са бо ра у прин ци пу ни су 
јав не, а при ли ком из бо ра но вих епи ско па пра во уче шћа има ју са мо 
ар хи је ре ји. За пи сник о сва кој сед ни ци Са бо ра и Си но да пот пи су-
ју пред сед ник, сви при сут ни чла но ви и кан це лар. Пре пи си од лу ка 
Са бо ра и Си но да ове ра ва ју се пот пи сом па три јар ха, кан це ла ра и 
утвр ђу ју про пи са ним пе ча том. Са бор и Си нод има ју пе ча те на ко-
ји ма се око цр кве ног гр ба у сре ди ни упи су је на зив. Уред ба пред ви-
ђа на кнад но до но ше ње по слов ни ка о ра ду Ар хи је реј ског си но да, 
ко ји ће одо бри ти Са бор.

Уред ба га ран ту је тра ди ци о нал на пра ва па три јар ху као 
вр хов ном по гла ва ру Срп ске пра во слав не цр кве. Ње го ва је 
ду жност да пред ста вља Срп ску цр кву пре ма оста лим пра во-
слав ним ауто ке фал ним цр ква ма. При ли ком одр жа ва ња цр-
кве них и др жав них све ча но сти и на јав ним ску по ви ма исту па 
у име Цр кве као це ли не. Вр хов ни по гла вар по све ћу је епи ско-
пе пре ма уста ље ним ка но ни ма и осве ћу је ми ро за це лу Цр-
кву. Уко ли ко епи ско пи има ју по тре бу за од су ством, одо бре ње 
за бо ра вак из ван те ри то ри је епар хи је да је па три јарх. При ли-
ком из бо ра но вог вла да ра, па три јар ху при па да част да ми ро-
по ма же и кру ни ше кра ља. Глав не об ре де за кра ља и кра љев-
ски дом вр ши лич но па три јарх или по себ но овла шће но ли це. 
Вр хов ни по гла вар као знак  од лич ја но си бе лу па на ка ми лав ку 
са кр стом. Епи ско пи и све ште ни ци по ми њу име па три јар ха 
на бо го слу же њи ма у свим цр ква ма. Ду жност је свих да га 
осло вља ва ју са „Свја теј ши“ и „Све тост“.10) 

***

Про це њу ју ћи да Цр ква ни је у мо гућ но сти да са мо стал но ре-
ше ве ли ке раз ли ке из ме ђу по кра јин ских де ло ва ује ди ње них у Па-
три јар ши ју, др жа ва је пре у зе ла ини ци ја ти ву и пре ко Ми ни стар ства 
ве ра ути ца ла на фор ми ра ње ор га на, обим њи хо вих овла шће ња и 
сна гом ауто ри те та на ме та ла до го во ре на ре ше ња. По ја ча но ан га жо-

10) Уред ба о Све том Ар хи је реј ском Са бо ру и Све том Ар хи је реј ском Си но ду Срп ске Пра-
во слав не Цр кве, СлужбененовинеКраљевинеСХС, бр. 18 од 26. ја ну а ра 1921. го ди не.
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ва ње др жа ве у тој обла сти мо же се об ја сни ти и чи ње ни цом да је 
већ та да би ло из ве сно да ће се у но ви Устав угра ди ти ста во ви из 
Крф ске де кла ра ци је и опре де ље ња из Про кла ма ци је ре ген та Алек-
сан дра о рав но прав но сти при зна тих ве ра. Има ју ћи то у ви ду, по-
ста ју ја сни је од ред бе из пр ве уред бе по ко јој др жа ва раз ре ша ва ду-
жно сти ад ми ни стра то ра и чла но ве нај ви ших те ла ус по ста вље них 
у Кар ло вач кој ми тро по ли ји и Бо сни и Хер це го ви ни. Ве ли ки управ-
ни са вет Па три јар ши је кон сти ту и ше ми ни стар ве ра у спо ра зу му 
са Стал ним ар хи је реј ским си но дом, а ре дов ни и по ча сни чла но ви 
Ве ли ког ду хов ног су да по ста вља ју се кра ље вим ука зом на пред лог 
ми ни стра ве ра. Се кре та ри ма и пи са ри ма нај ви ше ду хов не вла сти 
утвр ђен је ста тус др жав них чи нов ни ка и пред ви ђе но по ста вља ње 
кра ље вим ука зом на пред лог ми ни стра ве ра. Да ју ћи овла шће ње 
ми ни стри ма ве ра и про све те да пре у зму чи нов ни ке и про свет не 
ре фе рен те ауто ном них те ла Кар ло вач ке ми тро по ли је и сре ди шњих 
при зив них вла сти у Бо сни и Хер це го ви ни, др жа ва је по ста ла са у-
че сник у раз град њи ор га на фор ми ра них под стра ном вла шћу.

Ути цај и ме ша ње са стра не још ви ше су до шли до из ра жа ја у 
дру гој уред би ко јом је др жа ва на од ре ђен на чин ушла у ка нон ску 
ма те ри ју уре ђу ју ћи ор га ни за ци ју и над ле жно сти Све тог ар хи је реј-
ског са бо ра и Си но да као нај ви ших је рар хиј ских и из вр шно-над-
зор них цр кве них вла сти. Од лу ке Са бо ра и Си но да у пред ме ти ма 
спољ не при ро де по ста ју из вр шне по сле одо бре ња Ми ни стар ског 
са ве та до ко га до ла зи на пред лог ми ни стра ве ра. Кан це ла ра Па-
три јар ши је, као ше фа ад ми ни стра тив ног апа ра та цен трал них те ла 
и осо бу са пра вом да при су ству је сед ни ца ма оба ор га на би ра Са-
бор, а по ста вља краљ ука зом на пред лог ми ни стра ве ра. Др жав ни 
је чи нов ник по по ло жа ју са пра вом на пла ту и дру ге при ви ле ги је 
пред ви ђе не за чла но ве Др жав ног са ве та. Уред ба је утвр ди ла и оба-
ве зу Цр кве да о за се да њу Ар хи је реј ског са бо ра оба ве зно из ве сти 
ми ни стра ве ра.

Ди рек тан ути цај на цр кве не по сло ве има ла је и да ља при ме-
на За ко на о цр кве ним вла сти ма ис точ но пра во слав не ве ре из 1890. 
го ди не, ко јим је уре ђи ван по ло жај др жав не Цр кве у та да шњој Кра-
ље ви ни Ср би ји. Зна ча јан број од ре да ба тог За ко на ста вљен је ван 
сна ге или пре фор му ли сан, али су за др жа ни де ло ви о окру жним 
про то пре сви те ри ма, сре ским на ме сни ци ма, као и ком плет но по гла-
вље о де ло кру гу ра да па ро хиј ских све ште ни ка, ка пе ла на и ђа ко на. 
На ста вље на је при ме на чла но ва о ор га ни за ци ји ма на сти ра, струк-
ту ри ма на стир ског жи во та, по ло жа ју имо ви не, као и овла шће њи ма 
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ар хи ман дри та, игу ма на и је ро мо на ха. По гла вље о епар хиј ским ду-
хов ним су до ви ма, укљу чу ју ћи са став, на чин ра да и над ле жно сти, 
за др жа но је у це ло сти. Де ло ви за ко на о кри ви ца ма све ште них ли ца 
и ка зна ма ни су ме ња ни, из че га про из ла зи њи хо ва при ме на у Ср би-
ји и ју жним кра је ви ма, као и за кљу чак да су пред ста вља ли по ла зну 
осно ву за во ђе ње по ступ ка и из ри ца ње ка зни и у оста лим де ло ви ма 
др жа ве.

До не те уред бе ва жи ле су за це лу Срп ску пра во слав ну цр кву, 
али њи ма ни је би ло мо гу ће пот пу но ели ми ни са ти по сто је ће ре-
ги о нал не и по кра јин ске раз ли ке. Усва ја ју ћи раз ли чи те про пи се, 
др жав ни ор га ни су оче ки ва ли да чвр сти ка нон ски по ре дак сво јом 
уну тра шњом ло ги ком и про тек вре ме на де лу ју у прав цу по ти ра ња 
не јед на ко сти и ујед на ча ва ња прак се. От пор на ро да и ни жег све-
штен ства не спрем ног да из гу би ути цај на цр кве не по сло ве, успе-
шно је не у тра ли сан по зи ва њем на ви ше ци ље ве и стал ним ука зи-
ва њем на по тре бу на род ног је дин ства. Сло же не дру штве но-по ли-
тич ке окол но сти и по тре ба ефи ка сног ре ша ва ња број них и ва жних 
пи та ња у ве зи са ус по ста вља њем пла ни ра не ор га ни за ци је Цр кве, 
оправ да ва ју ути цај др жа ве, али то не ис кљу чу је и оце ну да је вла-
да ју ћа ели та ко ри сти ла ве за ност епи ско па та за др жа ву и ње го ву 
не спрем ност да при хва ти на го ве ште ни устав ни по ло жај, ра ди ус-
по ста вља ња што чвр шће кон тро ле над Срп ском пра во слав ном цр-
квом. 
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DraganNovakovic
ESTABLISHINGORGANIZATIONALUNITY

OFTHESERBIANORTHODOXCHURCHIN1920
Resume

The complexprocessofestablishingorganizationalunityof
theSerbianOrthodoxChurchaftertheunificationandre
storationofthePatriarchatehasbeenpresented.Properly
concludingthattheChurchcouldnotformthecentralbo
diesindependentlyinduetimeandthusremovetheprevi
ouslyestablisheddifferencesbetweenprovincialchurches 
in a canonicalway, the state authorities centralized the
administrative and judicial authority in the Patriarcha
tethroughtworegulationsanddeterminedtheformation
andresponsibilitiesoftheHolyAssemblyofBishopsand
theSynod.Theefficiencyofthestateauthoritiesaroseal
sofromtheimpliedconstitutionalprovisions,accordingto
whichtherecognizedreligionswereguaranteedequality,
basedonpreviouslyadoptedand issueddocuments.The
unwillingnessof thepeople insomepartsof thestate to
giveuptheautonomousrightsacquiredunderforeignru
le,wassuccessfullyneutralizedbyreferencetothehigher
goals and concertedactionof the stateand churchaut
horities.Usingthecooperativenessoftheepiscopatethat
decidednottoacceptthechangeswhichledtothelossof
theconstitutionalstatusoftheChurch,theStatewasgra
duallyestablishingcontrolovervariousaspectsofchurch
life.Statecontrolmechanismswereoftenonthevergeof
violationofcanonicalorder,butthisassessmentshouldbe
consideredinlightofthefactthattheChurchsuccessfully
overcomedifficulties,establishedorganizationandformed
bodiescapabletoleaditinitsentiretyandtakeresponsi
bilityforcarryingoutthemissionandactingundernew
conditions.
Keywords:SerbianOrthodoxChurch,regulation,State,
establishmentofunity,Assembly,Synod.
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