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1.Уводненапомене
Ста тус цр ка ва и вер ских за јед ни ца на про сто ри ма др жа ва бив

ше Ју го сла ви је увек је при вла чио па жњу, има ју ћи у ви ду да је чи тав 
низ исто риј ских до га ђа ја и окол но сти од ре ђи вао тај ста тус. Пи та ње 
ста ту са Срп ске пра во слав не цр кве на те ри то ри ја ма бив ших ре пу бли ка 
СФРЈ је јед но од пи та ња ко је и са да иза зи ва раз ли чи та ми шље ња, рас
пра ве и ста во ве, на ро чи то кад је у пи та њу ње на егзис тен ци ја на те ри
то ри ји Ре пу бли ке Хр ват ске. Да би смо мо гли да де фи ни ше мо са да шњи 
ста тус Срп ске пра во слав не цр кве у Ре пу бли ци Хр ват ској, мо ра мо се 
освр ну ти и на њен по ло жај пре ства ра ња са мо стал не Хр ват ске 1991. 

1 На уч ни са вет ник Ин сти ту та за упо ред но пра во, Бе о град; mail: v.co lo vic @i up.rs
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го ди не, од но сно, на по ло жај ко ји је био де фи ни сан у вре ме по сто ја ња 
Ју го сла ви је (и СФРЈ и Кра ље ви не Ју го сла ви је) и ра ни је, док је са да
шња те ри то ри ја Хр ват ске би ла у окви ру Хаб збур шке Мо нар хи је. У по
след ње две и по де це ни је, од но сно, од ства ра ња са мо стал не Хр ват ске, 
че сто је до ла зи ло и до ла зи до оспо ра ва ња ста ту са Срп ске пра во слав не 
цр кве у Хр ват ској. Та оспо ра ва ња се од но се на пи та ње упи са Срп ске 
пра во слав не Цр кве у ре ги стар вер ских за јед ни ца и же љу да се она 
све де на ни во оста лих вер ских за јед ни ца и вер ских удру же ња, што, 
сва ка ко, не мо же би ти, има ју ћи у ви ду да је она зва нич но ује ди ње на 
на те ри то ри ја ма зе ма ља ко је су ушле у са став Ју го сла ви је од лу ком Ва
се љен ске па три јар ши је, о че му ће би ти ре чи ка сни је. Пи та ње Срп ске 
пра во слав не цр кве не мо же мо по сма тра ти са мо са ста но ви шта оп штих 
пи та ња ве за них за де фи ни са ње од но са др жа ве и цр ка ва и вер ских за
јед ни ца, већ и са ста но ви шта ег зи сти ра ња и број но сти срп ског ста нов
ни штва на те ри то ри ји Хр ват ске у по след њих не ко ли ко ве ко ва. Зна чај 
де фи ни са ња ста ту са Срп ске пра во слав не цр кве у Хр ват ској до шао је, 
на ро чи то, до из ра жа ја на кон рас па да за јед нич ке др жа ве Ју го сла ви је. 
Устав Ре пу бли ке Хр ват ске2 и за ко но дав ство ко је ре гу ли ше ста тус вер
ских за јед ни ца на по се бан на чин ре гу ли ше ово пи та ње, ко је ни је у 
скла ду са ра ни јим ста ту сом пра во слав не цр кве Ср ба у Хр ват ској, као 
и од лу ка ма ко је су до не те од стра не над ле жних ор га на. 

2.СрпскостановништвоуХрватској
престварањасамосталнеХрватске1991.године

Ср би су, пре ра та де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, би ли пре
те жно на се ље ни на ши рем под руч ју се вер не и сред ње Дал ма ци је и 
Дал ма тин ског за ле ђа, Кор ду на, Ба ни је, Ли ке, као и у за пад ној и ис
точ ној Сла во ни ји. У ве ћем бро ју су би ли на се ље ни и у За гре бу. У раз
до бљу од 1981. до 2001. го ди не, број Ср ба је све ден на јед ну тре ћи ну. 
На и ме, 1981. го ди не је у Хр ват ској жи ве ло око 531.000 Ср ба, 1991. 
го ди не око 580.000, а 2001. го ди не око 202.000, док по да ци по пи са из 
2011. го ди не го во ре да је у Хр ват ској та да жи ве ло око 180.000 Ср ба. 
Узрок ово ме је при сил но ра се ља ва ње, као и рат ни мор та ли тет3. Осим 
то га, тек од 1991. го ди не се вр ши по пис и по вер ској при пад но сти. 

2 Ustav Re pu bli ke Hr vat ske, Narodnenovine br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 
28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.

3 D. Žu pa rićIljić, „Broj nost, sta tus i aspek ti or ga ni zi ra no sti Sr ba u Za gre bu“, Stanov
ništvo 1/2013, In sti tut dru štve nih na u ka – Cen tar za de mo graf ska is tra ži va nja, Be o grad 
2013., 45.
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На и ме, у Хр ват ској се 1991. го ди не, не што пре ко 532.000 гра ђа на из ја
шња ва пра во слав ци ма, док 2011., 159.500.

Ина че, Срп ска пра во слав на цр ква је у Хр ват ској по де ље на у 
пет Епар хи ја:  За гре бач кољу бљан ска и це ле Ита ли је са се ди штем у 
За гре бу,  Дал ма тин ска са се ди штем у Ши бе ни ку,  Гор њокар ло вач ка 
са се ди штем у Кар лов цу,  Осјеч копољ ска и ба рањ ска са се ди штем у 
Да љу,  Сла вон ска са се ди штем у Да ру ва ру, а Ду бров ник при па да За
хум скохер це го вач кој епар хи ји4. 

2.1КратакосвртнаположајправославнихСрба
уХабзбуршкојмонархији

Има ју ћи у ви ду број ност пра во слав них Ср ба на те ри то ри ји 
Хр ват ске и у ра ни јим ве ко ви ма, од зна ча ја је за раз у ме ва ње по ло жа ја 
Срп ске пра во слав не цр кве у Хр ват ској, да се, крат ко, освр не мо и на 
тај пе ри од. На пр вом ме сту, мо ра мо ре ћи да су Ср би пра во слав не ве
ре при па да ли Кар ло вач кој ми тро по ли ји са се ди штем у Срем ским Кар
лов ци ма, што зна чи ми тро по ли ји, ко ја је би ла ван те ри то ри је да на шње 
Хр ват ске, али су њој при па да ли и Ср би ко ји су жи ве ли на те ри то ри ји 
да на шње Хр ват ске. Па три јарх Ар се ни је III Чар но је вић је ор га ни зо вао 
Срп ску пра во слав ну цр кву на осно ву При ви ле ги ја ко је је до био од ца ра 
Ле о пол да I. Та При ви ле ги ја је до при не ла срп скоцр кве ној ауто но ми ји у 
окви ру Хаб збур шке мо нар хи је. Ка сни је су При ви ле ги је по твр ђи ва ли и 
цар Јо сиф I 1706., цар Кар ло III 1713. и 1715. го ди не, као и ца ри ца Ма
ри ја Те ре зи ја 1743. На и ме, на осно ву При ви ле ги ја Ле о пол да I, осни ва 
се се дам епар хи ја, а 1708. го ди не, но воор га ни зо ва на цр ква се на зи ва 
Кру ше дол ска ми тро по ли ја, док се од 1713. ми тро по ли ја се ли у Срем
ске Кар лов це. У вре ме па три јар ха Ар се ни ја IV у Бе чу се 1745. го ди не 
осни ва Илир ска двор ска ко ми си ја ко ја има за да так да бри не о срп ским 
цр кве ним и по ли тич ким ства ри ма5. Но, 1777. го ди не Ма ри ја Те ре зи
ја уки да ову ин сти ту ци ју. Ина че, Илир ска двор ска де пу та ци ја је 27. 
сеп тем бра 1770. oбјавила Regulamentumprivilegiorum, чи ји је циљ био 
огра ни че ње срп ских при ви ле ги ја, ко је су до би је не од ца ра Ле о пол да I, 
као и ус по ста вља ње др жав не кон тро ле над Срп ском пра во слав ном цр
квом. Овај акт је иза звао не го до ва ње на ро да, па је уки нут, али је уме сто 
ње га до нет дру ги сли чан акт 1777. го ди не, ко ји је до вео до ве ли ких не
ми ра у по је ди ним гра до ви ма на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не. На кон 

4 D. Žu pa rićIljić, 58.
5 Од 1747. го ди не, ова ко ми си ја се на зи ва Илир ска двор ска де пу та ци ја.
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то га је Ма ри ја Те ре зи ја до не ла RescriptumDeclaratoriumIllyricaeNati
onis, ко ји је, у ства ри, био за кон ко ји се од но сио на уре ђе ње Кар ло вач
ке ми тро по ли је. Оно што је бит но, овим ак том је за бра ње но Срп ској 
цр кви да има би ло ка кву ве зу са Пећ ком па три јар ши јом6. 

Па три јарх Ра ја чић ко ји је на то ме сто по ста вљен 1848. го ди не, 
а ко ји је, ина че, име но вао Јо си па Је ла чи ћа за ба на исте го ди не, имао је 
циљ по сти за ња јед на ког по ло жа ја Пра во слав не и Ка то лич ке цр кве на 
тлу Хаб збур шке мо нар хи је. На рав но, до то га ни је до шло. Пра во слав не 
па ро хи је су би ле у вр ло ло шем фи нан сиј ском ста њу, за раз ли ку од ка
то лич ких жу па. На кон смр ти па три јар ха Ра ја чи ћа 1861. го ди не, на че ло 
Срп ске пра во слав не цр кве сту па те ми швар ски епи скоп Са му и ло Ма ши
ре вић, ко ји је ор га ни зо вао на род ноцр кве ни са бор ко ји је одр жан 1864. и 
1865. го ди не, на ко ме је тре ба ло да бу де уре ђен си стем шко ло ва ња Ср ба 
у Угар ској (у вре ме ну пре АустроУгар ске на год бе 1867. го ди не). Уред бе 
ко је су де фи ни са не на на ве де ном са бо ру, цар је по твр дио Кра љев ским 
ре скрип том 1868. го ди не, та ко да је срп ски пра во слав ни на род до био 
сво ју ауто но ми ју у цр кве ним, школ ским и имо вин ским ства ри ма. Ме ђу
тим, од стра не при пад ни ка на ро да до шло је до зах те ва да се у на ве де ним 
ства ри ма, су зи власт цр кве, та ко да су на ста ле две стру је, јед на ко ја је би
ла кон зер ва тив на и ко ја је сма тра ла да овим ства ри ма тре ба да упра вља ју 
пред став ни ци Цр кве и дру га, ко ја је сма тра ла да се власт Цр кве мо ра 
кон тро ли са ти од стра не на ро да. На че лу те „мо дер ни је“ и сло бо до ум ни је 
стру је је био Све то зар Ми ле тић. Но во са бор ско устрој ство је уста но вље
но 1875. го ди не, по ко ме је уста но вљен на род ноцр кве ни са бор за це лу 
Ми тро по ли ју. Тај пе ри од тра је до 1920. го ди не, од но сно, до ује ди ње ња 
це ле Срп ске пра во слав не цр кве на те ри то ри ји Кра ље ви не СХС. 

Осим то га, по ме ни мо и За кон из 1887. го ди не, ко јим се уре ђу је 
прав ни ста тус пра во слав них Ср ба на те ри то ри ји АустроУгар ске мо
нар хи је. Овај за кон у три од ред бе ре гу ли ше са мо стал но де ло ва ње Кар
ло вач ке ми тро по ли је, за тим фи нан си ра ње, као и рав но прав ну упо тре
бу ћи ри лич ног пи сма7. Ка сни је се до но си и За кон о ве ро из по вед ним 
од но си ма (1906.), ко ји се од но сио на све при зна те ве ре, а уре ђи вао је 
ста тус при зна тих ве ро и спо ве сти, пре ла зак из јед не ве ре у дру гу, као и 
пи та ње ве ро и спо ве сти де це8. 

6 J. Mi lić, I. Bal ta, „Prav ni po lo žaj ver skih za jed ni ca na da na šnjem hr vat skom pro sto
ru u Hab zbur škoj, od no sno AustroUgar skoj mo nar hi ji“, 123124,            http://www.ceir.co.rs/
images/stories/rit_06/rit_6_habsburg.pdf,  0 1. 07.20 19 .

7 J.  Milić , I. Balta, 1 25126 .
8  J.  Milić, I. Bal ta , 133 .
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2.2СтатусСрпскеправославнецркведо1941.године
наконстварањаКраљевинеСХС

По сле Пр вог и Дру гог бал кан ског ра та, као и Пр вог свет ског 
ра та, Ср би су се на ла зи ли у шест по себ них цр кве них ор га ни за ци ја. То 
су би ле:  Ми тро по ли ја Ср би је ко ја је об у хва та ла Кра ље ви ну Ср би ју 
и ко ја је би ла ауто ке фал на;  Кар ло вач ка ми тро по ли ја ко ја је об у хва
та ла све Ср бе ко ји су жи ве ли на те ри то ри ји Вој во ди не, Хр ват ске и 
Сла во ни је, а ко ја је, та ко ђе, би ла ауто ке фал на;  Пра во слав на цр ква у 
Кра ље ви ни Цр ној Го ри ко ја је има ла три епар хи је (це тињ ска ми тро по
ли ја, ник шић ка епар хи ја са се ди штем у Остро гу и пећ ка ми тро по ли ја 
са се ди штем у Пе ћи)9;  Срп ска цр ква у Бо сни и Хер це го ви ни ко ја је 
има ла че ти ри епар хи је и ко ја је од 1878. го ди не би ла под ју рис дик
ци јом Ца ри град ске па три јар ши је;  Дал ма тин ска цр кве на област, ко ја 
је, та ко ђе, пот па ла под Ца ри град ску па три јар ши ју. Она је об у хва та ла, 
осим Ср ба, и Ру си не и Ру му не; и – Цр кве на област у ста рој Ср би ји 
и Ма ке до ни ји, ко ја је та ко ђе би ла под ца ри град ском па три јар ши јом. 
На кон 1912. и 1913., као и 1919. го ди не, бу гар ски и грч ки епи ско пи 
на пу шта ју шест епар хи ја у са ста ву ове обла сти и оне су ушле у са став 
Бе о град ске ар хи е пи ско пи је10. 

Ства ра ње Кра ље ви не СХС до ве ло је до по чет ка про це са об је
ди ња ва ња Срп ске пра во слав не цр кве. Да на 31.12.1918. го ди не са стао 
се Ар хи је реј ски си нод Кар ло вач ке ми тро по ли је ко ји је рас пра вљао о 
ује ди ње њу срп ских цр кве них обла сти у јед ну. Основ за об је ди ња ва
ње би ло је ује ди ње ње срп ског на ро да у јед ну др жа ву, ауто ке фал ност 
Кар ло вач ке ми тро по ли је, као и њен ауто ном ни по ло жај. Ар хи је реј ски 
са бор Пра во слав не цр кве Ср би је је 13.03.1919. го ди не, до нео од лу ку о 
ује ди ње њу у је дин стве ну цр кву. Истог ме се ца, исте го ди не је тре ба ло 
да се одр жи но ва кон фе рен ци ја срп ских епи ско па из свих кра је ва, али 
се у то ме ни је ус пе ло. Ипак, 24.05.1919. го ди не по че ле су кон фе рен
ци је срп ских пра во слав них ар хи је ре ја из свих цр кве них обла сти. Нај
зад 26.05. исте го ди не, јед но гла сно је при хва ће на од лу ка о „ду хов ном, 
мо рал ном и ад ми ни стра тив ном је дин ству свих срп ских пра во слав них 
обла сти и ко је ће се је дин ство де фи ни са ти и уре ди ти сво јим пу тем ка да 

9 Н а д елу те рит ори је да нашње Црн е  Го ре, у  т о вр еме, п ос тој ала је  и  епа рхија б око
ко то рскодубро ва чк а  која је п ри пад ала сам остално ј  Буко винск одалмат ин ско ј ми
трополи ји

10 B . Gl igo ri jević,  „U jed in jenje Srp sk e pravos lavne  cr kve  i uspostav lj anje S rps ke  patri
ja rši je  u Jugo sl aviji“, Istorija20.veka:časopisInsititutazasavremenuistoriju, God. XV, 
br oj 2, Beograd 1997, 7.
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цео Ар хи је реј ски са бор ује ди ње не срп ске цр кве, са ста не под пред сед
ни штвом свог Па три јар ха“11. На кон то га, ре гент Алек сан дар I Ка ра
ђор ђе вић је Ука зом од 17.06.1920. го ди не, оза ко нио ује ди ње ње Срп ске 
пра во слав не цр кве, а ус по ста вља ње Срп ске па три јар ши је је усле ди ло 
12.09. исте го ди не12. Пре то га, у ју ну 1921. го ди не, Срп ска Па три јар ши
ја је по сла ла но ти фи ка ци ју о про гла ше њу Ва се љен ској па три јар ши ји, 
ко ја је 19.02.1922., из да ла то мос бр. 1149, „...да се усва ја, одо бра ва и 
бла го си ља ује ди ње ње свих срп ских цр кве них пра во слав них обла сти у 
јед ну пра во слав ну цр кву под име ном Ауто ке фал на ује ди ње на срп ска 
пра во слав на цр ква Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца“13.

Од ус по ста вља ња Срп ске па три јар ши је, па до 1940. го ди не, 
до шло је, пре све га, до по ве ћа ња бро ја обра зов них уста но ва на те ри
то ри ји Хр ват ске, па је та ко у За гре бу, кра јем 1920. го ди не, осно ван 
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет. Осим то га, из ме ште но је се ди
ште Дал ма тин ске епар хи је из За дра у Ши бе ник14. За тим су, у по је ди
ним епар хи ја ма, име но ва ни но ви епи ско пи, а За гре бач ка епар хи ја је 
уз диг ну та у ранг ми тро по ли је. За кон о Срп ској пра во слав ној цр кви 
је до не сен 1929. го ди не15 и та да је она до би ла пра во да са мо стал но 
упра вља сво јим вер ским по сло ви ма, иако је др жа ва у пот пу но сти над
зи ра ла фи нан си је и про пи се ко је је са ма до но си ла. На кон до но ше ња 
на ве де ног За ко на, као и Уста ва Срп ске пра во слав не цр кве16 ујед на че на 
је ор га ни за ци ја и де ло ва ње те Цр кве на те ри то ри ји це ле Кра ље ви не 
Ју го сла ви је. Епар хи је су се де ли ле на ар хи је реј ска на ме сни штва, цр
кве не оп шти не и па ро хи је. А на че лу сва ке Епар хи је био је епар хиј
ски ар хи је реј ко ји је би ран од стра не Ар хи је реј ског са бо ра под пред
сед ни штвом Па три јар ха17. Би ло је оче ки ва но да Срп ска пра во слав на 
цр ква оја ча свој ста тус на те ри то ри ји Хр ват ске, има ју ћи у ви ду број 
пра во сла ва ца, од но сно, Ср ба, об зи ром да су се Ср би из ја шња ва ли као 
пра во слав ци, углав ном. На и ме, по не ким про це на ма је 1941. го ди не 
од мах, на кон ства ра ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, на те ри то ри ја ма 
да на шње Хр ват ске у окви ру НДХ (има ју ћи у ви ду да је НДХ за у зи
ма ла ве ћу те ри то ри ју) жи ве ло око 703.000 Ср ба. Тај број је сма њен, 

11 B. Gl igorije vić, 9 10 .
12 B.  Gligor ijević,  12.
13 B.  Gligorije vić , 91 2.
14 Обзи ро м  да је  З ада р  припао Италији након П рво г све тс ког ра та .
15 СлужбененовинеКраљевинеЈугославије,  бр. 269 /1 929.
16 СлужбененовинеКраљевинеЈугославије, бр.  27 5/1931.
17  T. Car, SrpskapravoslavnacrkvauHrvatskoj:oduzimanjeimovineiodnosisdržavom
od1945.do1967., d okt orski rad , Hrva ts ki  stud iji, Za greb 2016 ., 811 .
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об зи ром на то да је је дан део Ср ба уби јен то ком ра та, а да је по не ким 
по да ци ма (пи смо Над би ску па Сте пин ца па пи) у ка то лич ку ве ру пре
шло 240.000 „при је ла зни ка“, од но сно, Ср ба18. 

*
* *

Не ће мо по све ћи ва ти па жњу ста ту су Срп ске пра во слав не цр кве 
у Хр ват ској у вре ме со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Ре ћи ће мо, са мо, да 
су, уоп ште, на те ри то ри ји Хр ват ске, ко ја је у зад њем ве ку би ла у са
ста ву ви ше сло же них др жа ва, вер ске за јед ни це би ле под раз ли чи тим 
прав ним ре жи ми ма. У за ви сно сти од по ли тич ких про ме на, раз ли чи то 
је ре гу ли сан ста тус вер ских за јед ни ца, али су оне тре ти ра не као прав на 
ли ца. Мо ра се ис та ћи да је, на чел но, цр ква би ла одво је на од др жа ве19. 

3.Регулисањестатусацркаваиверскихзаједница
натериторијиРепубликеХрватске

На кон от це пље ња Ре пу бли ке Хр ват ске из СФР Ју го сла ви је, на 
те ри то ри ји Хр ват ске је ва жио За кон о прав ном по ло жа ју вјер ских за
јед ни ца из 1978. го ди не20. Али, та да ни је по сто јао ре ги стар вер ских за
јед ни ца. Ина че, на ве де ним За ко ном је био ре гу ли сан ста тус прав ног ли
ца вер ских за јед ни ца, као и ста тус њи хо вих ор га ни за ци о них об ли ка21. 
Устав Ре пу бли ке Хр ват ске де фи ни ше одво је ност вер ских за јед ни ца од 
др жа ве22. Ина че, мо ра мо ре ћи, да од ред бе чла но ва 40 и 41 Уста ва Хр
ват ске ни су мо гли да се ре а ли зу ју у пе  рио ду од 1990. до 1995. го ди не, 
об зи ром на рас пад СФРЈ и рат на те ри то ри ји Хр ват ске. Због то га су вер
ске за јед ни це оба вља ле сво ју де лат ност по та да шњим мо гућ но сти ма, а 
ак це нат је био ста вљен на ху ма ни тар ни рад. Тек 1996. го ди не до ла зи до 
по кре та ња пи та ња ста ту са вер ских за јед ни ца на те ри то ри ји Хр ват ске23. 
Но, на ве де не од ред бе Уста ва Хр ват ске га ран ту ју вер ским за јед ни ца ма 

18 F. Šk iljan, „Srbi u Hrvatskoj u prvim godinama nakon Drugog svjetskog rata“, 3, 2016. 
http://chdrns.com/pdf/documents/Golubic2016_Dr%20Filip%20%C5%A0kiljan.
pdf, 0 5.07.2 019. 
19 В. Л ончарев ић , „ Правн и п оложај црка ва и в ер ских  за једница  и њихово с тицање 

п равног  су бјективит ета у Репу бл ици  Хрват ск ој“, у: ДржаваицрквауЕвропској
унији (пр ир ед ио Г. Р оберс),  Пр ав ославни  бог ословск и ф акулт ет , Београд 2012,  
347.

20 Zak on o pr avn om  položa ju vjers kih zaj edn ic a SR Hr va tsk e,Narodnenovine br. 14 /78.
21 J. Milić ,  „Pravni i činje nični st at us v jerski h zajednica u republici Hrv atsko j“ , Hrvats
kapravnarevija,  3/2008., Zagr eb, Inženj erski  bi ro , 2008,  9.

22 Ч лан  4 1 Уст ав а Р епубл ике  Хрватс ке.
23 В. Л он чаревић, 349.
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за шти ту и по моћ др жа ве у оба вља њу њи хо вих де лат но сти и ти ме се 
де фи ни ше ве о ма ва жна уло га цр кве у дру штву. То је бит но, об зи ром да 
се по по след њем по пи су у Хр ват ској из 2011., са мо 4,57% ста нов ни ка 
Хр ват ске из ја сни ло као не ре ли ги о зни или као аг но сти ци. Али, тек до
но ше њем За ко на о прав ном по ло жа ју вјер ских за јед ни ца из 2002. (да ље: 
ЗППВЗ)24, на ста ла је мо гућ ност ре ги стро ва ња вер ских за јед ни ца. 

3.1.Односдржавеицркаваиверскихзаједница
Са вре ме не др жа ве углав ном усва ја ју на че ло одво је но сти др

жа ве од цр кве, од но сно, де ло ва ња др жав не вла сти од вер ских за јед ни
ца. Ме ђу тим, ме ђу др жа ва ма, ка да је у пи та њу од нос др жа ве и цр кве 
по сто је од ре ђе не раз ли ке. Та ко, раз ли ку је мо три си сте ма у европ ским 
др жа ва ма, ка да је у пи та њу од нос др жа ве и вер ских за јед ни ца. Пр ви 
си стем де фи ни ше уску по ве за ност др жа ве и цр кве, од но сно, де фи ни
ше „др жав ну цр кву“, од ре ђи ва њем до ми нант не ре ли ги је у тој др жа ви. 
Др жа ве као Ен гле ска, Дан ска, Грч ка, Мал та и Фин ска при па да ју овом 
си сте му. У дру гом си сте му бе ле жи мо стро гу одво је ност др жа ве и цр кве. 
Том си сте му при па да Фран цу ска25, Хо лан ди ја и Ир ска. Тре ћи си стем де
фи ни ше на чел ну одво је ност др жа ве и цр кве, с тим што по сто ји са рад
ња у обла сти јав них по сло ва. Овом си сте му при па да ју Бел ги ја, Пољ ска, 
Шпа ни ја, Ита ли ја, Ма ђар ска, Аустри ја, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Есто ни ја 
и Пор ту гал. У окви ру ових си сте ма по сто је раз ли чи ти под си сте ми, али 
оно што је за јед нич ко мно гим под си сте ми ма, је сте уго вор но ре ша ва ње 
од но са др жа ве и цр кве. У не ким си сте ми ма бе ле жи мо и од ре ђе не про
ме не. На при мер, код пр вог си сте ма, кад је у пи та њу Ен гле ска, пра во 
од лу чи ва ња се да је Оп штем си но ду Цр кве, што го во ри о то ме да се ра
ди о „де ин сти ту ци о на ли зо ва њу ин сти ту ци о на ли зо ва них цр ка ва“26. Исто 
та ко, у Швед ској је до шло до сма ње ња бли ске по ве за но сти Лу те ран ске 
цр кве и др жа ве27. По ми шље њу по је ди них ауто ра, Хр ват ска би при па
да ла тре ћем си сте му. На и ме, у Хр ват ској је цр ква одво је на од др жа ве, 
али по сто ји од ре ђе на са рад ња у обла сти обра зо ва ња, со ци јал не бри ге, 

24 Zakon o pravn o m p oložaju vj ers kih z ajed ni ca Republik e Hrvatsk e,  Narodnenovine 
b r. 83/02 , 73/13.

25 Са из уз етком  т ри исто чна департм ана.
26 Г . Робер с,  „Држава  и црква у  Ев ропс кој у ни ји“,  у: ДржаваицрквауЕвропској
унији (прире дио Г. Ро бе рс ), Прав осл авни богосл овски  фа култе т,  Београ д 2012., 10 ; 
Д. Мекл ин, „Др жа ва и цркв а у Уједињ ен ом К раљев ст ву“, у:  Држава и црква у
Европскојунији (прир ед ио  Г. Ро берс), Пра вославн и б ого словски ф акулт ет ,  Београд  
2012.,  29 0.

27 Г. Роб ер с,  10.
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здрав ства, итд28. Основ на на че ла од но са др жа ве и вер ских за јед ни ца је
су де фи ни са не Уста вом Ре пу бли ке Хр ват ске, као што су ин ди ви ду ал но 
пра во на сло бо ду ве ро и спо ве сти, али је де таљ ни је уре ђе ње ових од но са 
пре пу ште но ЗППВЗ.

Ина че, осим у Фран цу ској и Ир ској, у свим оста лим европ ским 
др жа ва ма, ста тус Цр кве је ре гу ли сан по себ ним за ко ни ма устав ног ти
па29. У свим бив шим ре пу бли ка ма со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, но ви 
за ко ни о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма на сто је да ис пу не два циљa. 
Пр ви циљ је вра ћа ње, об на вља ње и га ран то ва ње ци ви ли за циј ских 
пра ва цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма. Ра ди се о пра ви ма ко ја Цр ква 
и вер ске за јед ни це у де мо крат ским дру штви ма сло бод но ужи ва ју. А 
дру ги циљ се од но си на под сти ца ње вра ћа ња ма те ри јал них до ба ра ко
је је др жа ва или узур пи ра ла или од у зе ла од Цр кве30. Све тра ди ци о нал
не цр кве и вер ске за јед ни це су на ста ле пре мо дер не др жа ве, па, са мим 
тим, оне мо ра ју у мо дер ној др жа ви да има ју ста тус прав ног ли ца sui
generis. Бит но је за све др жа ве ко је су на ста ле на те ри то ри ји бив ше 
СФРЈ да за ко ни ма о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма вра те пун прав ни 
диг ни тет овим ин сти ту ци ја ма. Што се ти че Срп ске пра во слав не цр
кве, ти за ко ни мо ра ју да омо гу ће њен прав ни кон ти ну и тет са су бјек ти
ви те том ко ји је сте кла и има ла у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји31. 

У ве зи са од но сом др жа ве и цр кве, од но сно, вер ских за јед ни ца, 
по ме ну ће мо и пра во са мо о дре ђе ња. На и ме, оно по сто ји сву да и је дан број 
уста ва их из ри чи то по ми ње. Ме ђу тим, са др жи на овог пра ва се раз ли ку
је. На и ме, ово пра во мо же би ти да то свим ин сти ту ци ја ма ко је су у да љој 
ве зи са тер ми ном и пој мом цр ква, у сми слу ужег ту ма че ња тог пој ма или 
си нод ске струк ту ре вла сти у јед ној др жа ви. Са дру ге стра не, пра во са мо
о дре ђе ња мо же би ти огра ни че но на зва нич ну цр кву у од но сној др жа ви32. 
Пра во цр кве на са мо о дре ђе ње има свој основ у вер ским сло бо да ма. По 
чла ну 9. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло
бо да, шти ти се вер ска сло бо да као пра во по је дин ца и за јед ни це. Цр кве и 
вер ске за јед ни це мо гу са мо стал но да под не су пред став ку Европ ском су ду 
за људ ска пра ва увек кад до ђе до по вре де на ве де ног чла на33. 

28  T. V ukojičić To mić, „ Pravni i financijski aspekti položa ja  v jerskih  z ajedni ca u Re pub
lici  Hrv atskoj“ , Pravnivjesnik,  god. 3 0,   34/201 4, 2 08.
29 М. Рад уловић , Обновасрпскогдржавноцрквеногправа, Фондација  К он рад Аде

науер, Хр ишћански културн и центар, Београд 2009., 114.
30 М. Р ад ул овић,  115.
31 М. Радуло ви ћ,  117.
32 Г. Роберс, 11.
33 Г. Роберс, 13.
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3.2ЗаконоправномположајуверскихзаједницаХрватске
ЗППВЗ уре ђу је са мо не ка пра ва ко ја се од но се на све вер ске за

јед ни це, док оста ла пра ва, као и дру га пи та ња, од но са др жа ве и вер ске 
за јед ни це, као и са мог ста ту са вер ске за јед ни це, мо гу се де фи ни са ти 
уго во ром из ме ђу др жав них ор га на и вер ске за јед ни це34. Ме ђу тим, оно 
што је пред ста вља ло ра ни ји про блем (али и са да шњи), је сте од су ство 
кри те ри ју ма за за кљу че ње та квих уго во ра, та ко да се де си ло да је Вла
да Хр ват ске од би ла за кљу че ње та квих уго во ра са по је ди ним вер ским 
за јед ни ца ма. Због то га је Вла да Хр ват ске до не ла За кљу чак35 ко јим се 
де фи ни шу усло ви за за кљу че ње ова квих уго во ра, а, осим то га, у овом 
ак ту се од ре ђу ју и број не по вла сти це за вер ске за јед ни це ко је за кљу че 
уго вор. Овај акт, ина че, сма тра ју спор ним и вер ске за јед ни це и струч
на јав ност, а Устав ни суд Хр ват ске се огла сио не на дле жним по пред
ло гу за оце ну устав но сти и за ко ни то сти За кључ ка. Кад го во ри мо о 
ста ту су вер ских за јед ни ца, мо ра мо по себ но по ме ну ти ста тус Ка то лич
ке цр кве чи ја су пра ва де фи ни са на ме ђу на род ним уго во ром са Све том 
сто ли цом. Већ по овим чи ње ни ца ма, мо же мо за кљу чи ти, да по сто ји 
од ре ђе на не у јед на че ност вер ских за јед ни ца у Хр ват ској, а слич на си
ту а ци ја по сто ји и кад је у пи та њу њи хо во фи нан си ра ње, о че му ће, 
ка сни је, би ти ре чи. ЗППВЗ од ре ђу је на чин на ко ји се вер ске за јед ни це 
фи нан си ра ју из др жав ног бу џе та, али се по себ ни си сте ми фи нан си ра
ња ус по ста вља ју, ка ко за Ка то лич ку цр кву, та ко и за вер ске за јед ни це 
ко је су пот пи са ле на ве де ни уго вор са Вла дом Хр ват ске.

Ина че, ЗППВЗ де фи ни ше вер ску за јед ни цу као за јед ни цу фи
зич ких ли ца ко ја оства ру ју сло бо ду ве ро и спо ве сти јав ним оба вља њем 
вер ских об ре да и дру гим на чи ни ма из ра жа ва ња соп стве не ве ре. Вер
ска за јед ни ца мо ра би ти упи са на у Еви ден ци ју вер ских за јед ни ца у 
Ре пу бли ци Хр ват ској36. Са дру ге стра не, хр ват ско за ко но дав ство не 
спре ча ва осни ва ње удру же ња ко ја фи зич ка ли ца осни ва ју ра ди оства
ри ва ња сво јих вер ских уве ре ња и сло бо де ве ро и спо ве сти, али та ква 
удру же ња не ма ју ста тус вер ских за јед ни ца. Да би вер ска за јед ни ца 
мо гла би ти ре ги стро ва на као та ква, мо ра прет ход но би ти у ста ту су 
удру же ња ко је је ре ги стро ва но као прав но ли це нај ма ње 5 го ди на и 
да има нај ма ње 500 вер ни ка. У ве зи са на ве де ним, ЗППВЗ раз ли ку је 
две вр сте вер ских за јед ни ца: 1) вер ске за јед ни це ко је су по сто ја ле на 
дан до но ше ња ЗППВЗ и ко је су има ле ста тус прав ног ли ца. Те вер ске 

34 Ч л.  9 , ст.1  ЗППВЗ; T. Vukojičić Tom ić ,  208.
35 T. Vukojičić Tomić, 218219.
36 Чл ан 1 ЗППВЗ.
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за јед ни це су код ре ги стра ци је под но си ле са мо при ја ву без ис пу ње ња 
до дат них усло ва; и 2) но во о сно ва не вер ске за јед ни це са по треб ним 
бро јем вер ни ка (500) ко је мо ра ју под не ти ак те, ко ји ма до ка зу ју на чин 
из ра жа ва ња ве ре, оба вља ње вер ских об ре да, те ри то ри ја и на чин де ло
ва ња вер ске за јед ни це, као и акт о прет ход ном упи су у ста ту су удру же
ња37. У на ве де ној Еви ден ци ји је мо мен тал но упи са но пре ко 40 вер ских 
за јед ни ца, а, иако, Ка то лич ка цр ква по од ред ба ма ЗППВЗ не ма по се
бан по ло жај у од но су на дру ге вер ске за јед ни це, ипак се уста но ви ла 
по себ на Еви ден ци ја прав них ли ца ка то лич ке цр кве38. По гле дај мо ко ји 
усло ви тре ба да се стек ну да би јед но вер ско удру же ње или вер ска ор
га ни за ци ја до би ли ста тус вер ске за јед ни це у не ким дру гим др жа ва ма. 
У Ср би ји је по треб но до ста ви ти до ка зе да је од лу ку о осни ва њу пот
пи са ло 0,001% пу но лет них др жа вља на Ср би је са пре би ва ли штем у тој 
зе мљи. У Аустри ји је по треб но да јед ну вер ску ор га ни за ци ју чи ни 2% 
ста нов ни ка ове зе мље и ње но по сто ја ње у Аустри ји од нај ма ње 16 го
ди на. За тим, у Бел ги ји је по треб но 10.000 чла но ва и ду же при су ство у 
тој зе мљи. У Ру му ни ји 0,1% ста нов ни ка и ег зи сти ра ње вер ске ор га ни
за ци је у тој зе мљи од нај ма ње 12 го ди на. У Сло ве ни ји 100 пу но лет них 
ли ца ко ја има ју пре би ва ли ште у тој зе мљи39. 

ЗППВЗ де фи ни ше и си ту а ци је у ко ји ма ће до ћи до бри са ња 
вер ских за јед ни ца из Еви ден ци је. Те си ту а ци је су сле де ће: 1) ка да над
ле жни ор ган вер ске за јед ни це до не се од лу ку о пре стан ку ра да; 2) ако 
суд од лу ком утвр ди да вер ска за јед ни ца по зи ва на вер ску, на ци о нал ну 
или ра сну мр жњу; и 3) ако Ми ни стар ство у спро во ђе њу над зо ра утвр
ди да су са др жај и на чин из ра жа ва ња ве ре од стра не вер ске за јед ни
це про тив ни јав ном по рет ку зе мље, јав ном мо ра лу, од но сно, да ште те 
жи во ту и здра вљу љу ди, од но сно, вр ше њу дру гих пра ва и сло бо да40. 

*
* *

Ка то лич ка цр ква ни је упи са на у Еви ден ци ју. Вла да Хр ват ске је 
на осно ву уго во ра о прав ним пи та њи ма са Све том Сто ли цом за кљу чи
ла уго вор са би скуп ском кон фе рен ци јом 12.09.2002. го ди не Про то кол 
о на чи ну упи са прав них су бје ка та Ка то лич ке цр кве. На осно ву то га, 
до не та је Еви ден ци ја прав них су бје ка та Ка то лич ке цр кве у Хр ват ској. 
На и ме, би ску пи је Ка то лич ке цр кве у Хр ват ској су осно ва не пра вим 

37 T. Vu ko ji čić Tomić, 212.
38 Ibid.
39  М. Радуловић, 129.
40 Члан 23 ЗПП ВЗ .
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ак ти ма Све те Сто ли це, ко ја је су бјект ме ђу на род ног пра ва, та ко да је 
се ди ште Ка то лич ке цр кве у Ва ти ка ну, а не у За гре бу41. Са дру ге стра не, 
се ди ште Срп ске пра во слав не цр кве је у Бе о гра ду, па су у Еви ден ци ју 
упи са не са мо епар хи је, па ро хи је и дру га те ла ко ја се на ла зе у Хр ват
ској. Ме ђу тим, не по сто ји по себ на еви ден ци ја за Срп ску пра во слав
ну цр кву, об зи ром да се не ра ди о по себ ном су бјек ту ме ђу на род ног 
пра ва42. На ве де но је и утвр ђе но чла ном 2 Уго во ра Вла де Хр ват ске и 
Срп ске пра во слав не цр кве, чи ме се по твр ђу је да је она има ла прав
ни су бјек тив и тет и пре сту па ња на сна гу ЗППВЗ, а Епи скоп ски са вет 
оба ве шта ва Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве оп ште упра ве о упи су 
ор га ни за ци о них об ли ка Срп ске пра во слав не цр кве у Хр ват ској43. 

3.3УговориВладеРепубликеХрватскеиверскихзаједница
ЗППВЗ по себ но пред ви ђа мо гућ ност за кљу че ња и са др жи ну уго

во ра ко је Вла да Ре пу бли ке Хр ват ске за кљу чу је са вер ским за јед ни ца ма44. 
До са да је за кљу че но се дам та квих уго во ра45. За кљу че њем тих уго во ра, 
по од ред ба ма ЗППВЗ, вер ске за јед ни це сти чу до дат не по вла сти це, ко је 
се ти чу мо гућ но сти за кљу че ња бра ка са деј стви ма гра ђан ског бра ка, вр
ше ње вер ског вас пи та ња, обра зо ва ња, као и ве ро на у ке у шко ла ма и пред
школ ским уста но ва ма, као и до та ци је из др жав ног бу џе та46. 

Вла да Ре пу бли ке Хр ват ске је 2004. го ди не, од но сно, две го ди не 
на кон под но ше ња зах те ва Вла ди од стра не вер ских за јед ни ца за за
кљу че ње уго во ра, до но си по ме ну ти за кљу чак47 ко ји про пи су је усло ве 
за за кљу че ње тих уго во ра. На и ме, у том за кључ ку се на во ди да јед на 
или ви ше вер ских за јед ни ца, да би за кљу чи ла уго вор са Вла дом Хр
ват ске, мо ра да ис пу ни сле де ће усло ве:  да су вер ске за јед ни це де
ло ва ле на те ри то ри ји Хр ват ске на дан 6. апри ла 1941., као и да су на
ста ви ле свој де ло ва ње у кон ти ну и те ту, као и да број вер ни ка пре ла зи 
6000, по зад њем по пи су ста нов ни штва;  да се ра ди о исто риј ској вер
ској за јед ни ци европ ског кул тур ног кру га. За тим се у За кључ ку на бра
ја ју ко је су то вер ске за јед ни це: Ка то лич ка цр ква, Пра во слав на цр ква, 

41 В. Ло нчаревић, 352.
42 В . Лончар евић, 352353.
43 В . Ло нчареви ћ, 35 3.
44 Ч лан 9  ЗП ПВЗ.
45 T. Vukojičić Tomić, 218.
46 T. Vukojičić Tomić, 217218.
47 Zaključa k  V lade Republ ik e  Hrvats ke, klasa 0700 1/ 03 03/03 , Urbroj: 5030104 04 3, 

od 2 3.12.2 004.  Пр еуз ето и з:  T. Vukojičić Tomić, 219.
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Еван ге ли стич ка цр ква у Хр ват ској, Ре фор ми са на хри шћан ска цр ква у 
Хр ват ској, Ислам ска за јед ни ца у Хр ват ској, као и Је вреј ска за јед ни ца 
у Хр ват ској. Осим то га, у За кључ ку се на во ди да је цр ква или вер ска 
за јед ни ца ко ја се из дво ји или се из дво ји ла из цр кве или вер ске за јед
ни це, но ва цр ква или вер ска за јед ни ца, а по че так де ло ва ња истих се 
ве зу је за дан из два ја ња, тј. осни ва ња48. 

Као што ви ди мо, у За кључ ку се на во ди „Пра во слав на цр ква“, 
а не пре ци зи ра се на ко ју се Пра во слав ну цр кву од но си за кљу чак. 
Мо ра мо има ти у ви ду јед ну ап сурд ну си ту а ци ју. На и ме, Ма ке дон ска 
пра во слав на цр ква, Бу гар ска пра во слав на цр ква и Цр но гор ска пра во
слав на цр ква су ре ги стро ва не вер ске за јед ни це и упи са не су у Еви
ден ци ју, а са ко ји ма је Вла да Хр ват ске за кљу чи ла уго во ре пре до но
ше ња За кључ ка, иако су све три цр кве има ле, у том тре нут ку, укуп но 
522 вер ни ка на те ри то ри ји Хр ват ске. Ина че, Устав ни суд Ре пу бли ке 
Хр ват ске је од ба цио пред лог за оце ну устав но сти и за ко ни то сти За
кључ ка са обра зло же њем да се у овом слу ча ју не ра ди о про пи су чи ју 
устав ност и за ко ни тост оце њу је Устав ни суд, об зи ром да оспо ре ни 
акт не са др жи бит на обе леж ја дру гог про пи са чи ју устав ност и за ко
ни тост оце њу је Устав ни суд , а по чла ну 128, ст. 2 Уста ва Ре пу бли ке 
Хр ват ске49. 

По себ но мо ра мо из дво ји ти оп шти зна чај на ве де них уго во ра, 
а ко ји се са сто јао у то ме да они ре гу ли шу на чин оба ве шта ва ња Вла де 
Хр ват ске о име но ва њу ви со ких вер ских слу жбе ни ка ко је вер ске за јед
ни це са мо стал но име ну ју50. До до но ше ња ЗППВЗ ни је би ла пред ви ђе
на оба ве за упи са вер ских за јед ни ца у би ло ка кву еви ден ци ју. Оне су 
уре ђи ва ле сво ју ор га ни за ци ју пот пу но не за ви сно од др жа ве. Је ди но 
те ло ко ме су се вер ске за јед ни це оба ве зно при ја вљи ва ле је сте Др жав
ни за вод за ста ти сти ку, ко ји је до де љи вао вер ским за јед ни ца ма ма тич
ни број51. 

3.3.1 УговоризмеђуВладеРепубликеХрватске
иСрпскеправославнецркве

По све ти ће мо па жњу нај бит ни јим од ред ба ма Уго во ра из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Хр ват ске и Срп ске пра во слав не цр кве о пи та њи ма 

48  T . V ukojičić To mi ć,  219.
49 Број одлуке Уста вн ог  суда Републике Х рв ат ске: U II/396 1/2005 ,  преузе то из :  T. 

V ukoji čić  Tomić, 2 19.
50 В. Л онча ревић , 351.
51  В.  Ло нчаревић , 3 51.
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од за јед нич ког ин те ре са52. Пре све га, у чла ну 2 се кон ста ту је да је Срп
ска пра во слав на цр ква има ла свој прав ни су бјек ти ви тет у Хр ват ској и 
пре до но ше ња ЗППВЗ. Чла ном 3 се де фи ни ше да је сло бод но уре ђи
ва ње уну тра шње ор га ни за ци је Срп ске пра во слав не цр кве на те ри то
ри ји Хр ват ске, од но сно, уре ђи ва ње ста ту са епи ско пи ја и па ро хи ја, као 
и дру гих прав них ли ца, у над ле жно сти Све тог ар хи је реј ског са бо ра. 
За тим у чла ну 4, ст. 1 се од ре ђу је да Срп ска пра во слав на цр ква оба
вља све из бо ре ве за не за име но ва ња и до де љи ва ње слу жби. Уко ли ко се 
про тив све ште ни ка или дру гих вер ских слу жбе ни ка по кре не кр ивич ни 
по сту пак за де ла про тив слу жбе не ду жно сти, суд је у оба ве зи да о то ме 
оба ве сти над ле жног епи ско па (члан 5). Уго во ром је у чла ну 24 пред
ви ђе но фор ми ра ње ме шо ви тих ко ми си ја за спро во ђе ње тог ак та, као 
и ЗППВЗ. Пред ви ђе но је да ко ми си је има ју јед нак број пред став ни ка 
Вла де Ре пу бли ке Хр ват ске и Срп ске пра во слав не цр кве. Пред ви ђе но 
је фор ми ра ње Ко ми си ја:  за ре ша ва ње прав них пи та ња;  за ре ша ва ње 
пи та ња вас пи та ња и обра зо ва ња;  за очу ва ње кул тур не и умет нич ке 
ба шти не Срп ске пра во слав не цр кве у Хр ват ској; и – за ре ша ва ње при
вред них пи та ња. Не ће мо по све ћи ва ти па жњу од ред ба ма ко је се од но
се на ор га ни за ци ју и одр жа ва ње ве ро на у ке у шко ла ма, као и вер ског 
вас пи та ња у пред школ ским уста но ва ма, пи та њи ма со ци јал не бри ге, 
одр жа ва ња вер ских об ре да у бол ни ца ма и за тво ри ма, осим што ће мо 
го во ри ти о фи нан си ра њу вер ских за јед ни ца, па и Срп ске пра во слав не 
цр кве из др жав ног бу џе та Ре пу бли ке Хр ват ске. 

3.4ФинансирањеверскихзаједницауХрватској
Фи нан си ра ње вер ских за јед ни ца у јед ној др жа ви за ви си од ста ту

са тих вер ских за јед ни ца у ис тој, тј., од од но са др жа ве и цр кве. По сто је 
раз ли чи ти мо де ли фи нан си ра ња, али се они углав ном де ле на не по сред не 
и по сред не. Кад го во ри мо о не по сред ном мо де лу, ко ји је мно ги че шћи, 
го во ри мо о обез бе ђе њу сред ста ва вер ској за је д ни ци из др жав ног бу џе та. 
Ме ђу тим, и у др жа ва ма у ко ји ма по сто ји мо дел соп стве ног фи нан си ра
ња вер ских за јед ни ца, др жа ва на по сре дан на чин по ма же те ор га ни за
ци је, нпр., пу тем по ре ских олак ши ца или осло ба ђа њем од опо ре зи ва ња. 
Из дво ји ће мо не ко ли ко си сте ма (али им не ће мо по све ћи ва ти по себ ну па
жњу) фи нан си ра ња вер ских за јед ни ца:  си стем соп стве них при хо да;  
си стем фи нан си ра ња пу тем до на ци ја и при ку пља њем сред ста ва;  си стем 

52 Ugov or  i zmeđu  Vla de Re pu blike Hrvatske i Srpsk e  pr avosla vne crkve o pitanjima o d 
 za jednič kog interesa, Narodnenovine,  br.  196/03 
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фи нан си ра ња из др жав ног бу џе та;  си стем цр кве ног по ре за; и – си стем 
цр кве них за ду жби на или фон да ци ја.53

Ина че, у Хр ват ској фи нан си ра ње вер ских за јед ни ца ре гу ли ше, 
та ко ђе, ЗППВЗ. То не ва жи за Ка то лич ку цр кву чи је фи нан си ра ње ре
гу ли ше Уго вор са Све том Сто ли цом. Узи ма ју ћи у об зир на пред на ве
де не си сте ме фи нан си ра ња, по ЗППВЗ се вер ске за јед ни це фи нан си ра
ју из соп стве них при хо да, др жав ног бу џе та и до на ци ја и при ку пље них 
сред ста ва54. Об ра чун сред ста ва, ко ја се из два ја ју на го ди шњем ни воу, 
се вр ши по зна ча ју вер ских обје ка та, де ло ва њу вер ске за јед ни це на 
од ре ђе ном под руч ју, до при но су исте на ци о нал ној кул ту ри, итд. Вер
ска за јед ни ца, да би сте кла пра во на до де лу сред ста ва из бу џе та, мо ра 
под не ти зах тев Ми ни стар ству фи нан си ја, што је чуд но, има ју ћи у ви ду 
да то Ми ни стар ство, об зи ром на вр сту ре со ра, ни је до вољ но ком пе
тент но да до не се од лу ку о до при но су вер ских за јед ни ца на кул тур ном, 
умет нич ком или дру гим под руч ји ма. Зна чи, вер ске за јед ни це не сти чу 
пра во на фи нан си ра ње са мим упи сом у на ве де ну Еви ден ци ју, већ мо
ра ју под не ти по се бан зах тев55. ЗППВЗ де фи ни ше и по сред но фи нан
си ра ње вер ских за јед ни ца, ко је се огле да, пре све га, у осло ба ђа њу од 
пла ћа ња по ре за. То осло ба ђа ње се од но си на:  про мет не по крет но сти 
ка да вер ске за јед ни це сти чу вер ске објек те или зе мљи шта на ко ји ма ће 
гра ди ти вер ске објек те; и  на при ло ге ко је им да ју фи зич ка и прав на 
ли ца56. Осим то га, вер ске за јед ни це не пла ћа ју ца ри ну и по рез на пред
ме те ко је су има да те од стра не ино стра них вер ских за јед ни ца, као и 
фи зич ких и прав них ли ца стра ног др жа вљан ства, а ко ји им слу же за 
оба вља ње вер ске де лат но сти57. 

Са дру ге стра не, на вер ске за јед ни це ко је су пот пи са ле уго вор 
са Хр ват ском, при ме њу је се и до дат но фи нан си ра ње. Оно се од но си 
на ме сеч но да ва ње из но са у ви си ни од две бру то осно ви це за пла те др
жав них и јав них слу жбе ни ка за сва ког вер ског слу жбе ни ка, од но сно, 
за сва ку је ди ни цу у окви ру вер ске за јед ни це. Ова сред ства се из два ја ју 
на нео д ре ђе но вре ме58. Кад је у пи та њу прак са фи нан си ра ња, мо же се 
ре ћи да овај си стем фи на н сира ња ва жи са мо за део вер ских за јед ни ца. 
Ина че, од 2003., па до кра ја 2013. го ди не, Срп ској пра во слав ној цр кви 

53 T. V ukojičić  To mić, 221.
54 Ibid.
55 T . Vukojiči ć Tomić ,  222.
56 С а  друге стране ,  фи зичка  и правна лица не плаћају  на  те прило ге, п ор ез на  до би т, 

односн о, дохо дак .  
57 T. Vu ko jičić To mić, 22 2.
58 Ibid.
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је, на осно ву за кљу че ног уго во ра, ис пла ће но 102.690.000 ку на (не што 
ма ње од 14 ми ли о на евра)59.

4.ОдносдржавеицрквеуЕУ
Об зи ром да је Хр ват ска чла ни ца ЕУ, мо ра мо ре ћи да на кон 

ства ра ња Европ ске уни је под тим на зи вом 1992. го ди не, као и ре гу
ли са њем од но са у тој ор га ни за ци ји пу тем кон цеп та три сту ба, ни су 
ре гу ли са ни и од но си ЕУ и цр ка ва и вер ских за јед ни ца. Ме ђу тим до 
до но ше ња Ам стер дам ског уго во ра 1997. го ди не, у при мар ном пра ву 
ЕУ би ло је по је ди них од ред би ко је су би ле по све ће не овој обла сти. У 
Де кла ра ци ји 11, ко ја је до не та уз Ам стер дам ски уго вор ис так ну то је да 
ЕУ по шту је ста тус цр ка ва, вер ских удру же ња и вер ских за јед ни ца ко
ји оне има ју по на ци о нал ном пра ву др жа ва чла ни ца. Ова де кла ра ци ја 
ни је прав но оба ве зу ју ћа, али је зна чај на за то што де фи ни ше да ЕУ по
шту је на ци о нал ни иден ти тет др жа ва чла ни ца60. По ку шај ре гу ли са ња 
прав ног ста ту са цр ка ва и вер ских за јед ни ца у ЕУ до шао је до из ра жа ја 
у ве зи са Устав ним уго во ром и Ли са бон ским спо ра зу мом. Ли са бон ски 
спо ра зум де фи ни ше да ЕУ по шту је и не пре ју ди ци ра ста тус цр ка ва, 
вер ских удру же ња и за јед ни ца по пра ву др жа ва чла ни ца. Исто та ко, 
по од ред би Ли са бон ског спо ра зу ма, ЕУ ће по што ва ти ста тус фи ло зоф
ских и не кон фе си о нал них ор га ни за ци ја по на ци о нал ном пра ву чла ни
ца. ЕУ ће одр жа ва ти отво рен и ре до ван ди ја лог са цр ква ма, вер ским 
за јед ни ца ма и дру гим ор га ни за ци ја ма61. Мо же мо из дво ји ти основ на 
на че ла Европ ског ре ли ги о зног пра ва, а то су:  по што ва ње прав ног 
ста ту са цр ка ва, вер ских за јед ни ца и удру же ња по на ци о нал ном пра ву 
чла ни ца ЕУ;  вер ска сло бо да и пра во вер ског удру жи ва ња по прин ци
пу са мо о дре ђе ња;  за бра на дис кри ми на ци је по ве ро и спо ве сти;  одр
жа ва ње отво ре ног ди ја ло га из ме ђу ЕУ, са јед не стра не, и цр ка ва и вер
ских за јед ни ца, са дру ге62.

59 F. Staničić, Pravni položaj religije i vjerskih zajednica – položaj vjerskih zajednica, 
sl.26, https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Pravni_polozaj_religije_i_
vjerskih_zajednica__temeljna_pitanja.pptx, 10.0 7 .2019.

60 V. Đurić,  „ Usta vnoprav ni  mo deli od n osa izm eđu dr žave i crkava i verskih zajed nica u 
Ev ropi“, GodišnjakFakultetapravnihnauka br. 1/2011, Pa nevropski Univerzitet Apeir on,  
B a nja Luka 2011., 157.

61  Art  16 C , Treaty of Lisbon, 2007 /C 30 6/01,OJC  306, 17.1 2. 2007,  p .  1– 27 1; V. Đurić  
(201 1),  15 8.

62 A. V .  Campenha usen, H . D e  Wall, Staatskirchenrecht, 200 6. S. 3 67.,  цитирано по: В. 
Ђурић, „Слобода  вероиспове ст и и прав ни суб је кт ивитет  цр кав а и в ер ских за јед ница 
у ев ро пск им земља ма“ ,  Страниправниживот, 1/ 2012,  31 ,  фн .16.
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5.Уместозакључка
По ли ти ка др жав не вла сти пре ма ре ли ги ји је раз ли чи та од др

жа ве до др жа ве. У не ким др жа ва ма ре ли ги ја до ми ни ра, а у дру гим др
жа ва кон тро ли ше ре ли ги ју. Оста ле др жа ве су се ку лар не и одво је не су 
од ре ли ги је. Но, по ли ти ка др жав них вла сти пре ма ре ли ги ји се ме ња, 
што зна чи да др жа ве у ко ји ма је ре ли ги ја ра ни је до ми ни ра ла, мо гу да 
по ста ну се ку лар не и обр ну то63. У свим да на шњим се ку лар ним др жа ва
ма, цр ква је одво је на од др жа ве, али ни је одво је на од дру штва, тј. цр ква 
има ве о ма бит ну исто риј ску, кул тур ну, со ци јал ну и др жа во твор ну уло
гу у ци ви ли за циј ским про це си ма у окви ру јед ног дру штва64. Прин цип 
одво је но сти др жа ве и цр кве не под ра зу ме ва, по се би, стро гу не у трал
ност и раз дво је ност над ле жно сти, већ укљу чу је, ка ко по је ди ни ауто ри 
де фи ни шу, ко о пе ра тив ну одво је ност, ко ја је све рас про стра ње ни ја у 
европ ским др жа ва ма, а у ко ји ма се др жав но и цр кве но за ко но дав ство, 
као и ак тив но сти све ви ше до пу њу ју65. 

Од нос из ме ђу ре ли ги је и пра ва огле да се и у де фи ни са њу устав
но прав ног уре ђе ња сло бо де ве ро и спо ве сти и од но са из ме ђу др жа ве и 
цр ка ва и вер ских за јед ни ца66. У ве ћи ни прав них си сте ма, цр кве и вер
ске за јед ни це је су по себ на устав на ка те го ри ја. У Хр ват ској је, као и у 
ве ћи ни прав них си сте ма, прав ни по ло жај цр ка ва и вер ских за јед ни ца 
сте пе на сто уре ђен, што зна чи да се, по ис пу ње њу про пи са них усло ва, 
њи ма при зна је ста тус прав них ли ца јав ног пра ва ко ји им омо гу ћа ва 
вр ше ње од ре ђе них су ве ре них пра ва, од но сно, при зна ва ње по себ них 
пра ва, ко ја се, ка ко смо ви де ли, де фи ни шу у уго во ри ма за кљу че ним 
из ме ђу др жа ве и цр ка ва и вер ских за јед ни ца67.

Исто та ко, ако го во ри мо о при хва та њу прин ци па сло бо де ве
ро и спо ве сти, он да са ми гра ђа ни тре ба да од лу че да ли ће тај прин цип 
при хва ти ти у пот пу но сти или не. У ве зи са тим, од нос др жа ве и ре ли
ги је мо ра мо по сма тра ти у три прав ца:  ме сто ре ли ги је у са мој др жа ви, 
од но сно, ути цај ре ли ги је на во ђе ње др жав не по ли ти ке;  ути цај др жа ве 

63 М. Ст анић, М. Ђорђев ић , „Додир  религи је  и сек ул ар не држ ав е  – закле тва са 
 рел игијским е лем ентима  пред с едника и  чл анов а пар лам ен ат а на  пр име ру евро пск их 
држава“, „Религија,политика,право“ (ур.  Ј. Ћирић,  В.  Џомић, М. Је вт ић ), И нститу т 
 за  уп оредно   право Бео град, Православна М итрополиј а Црногорс коприморска, ИИУ  
„ Св етигора“, Це нтар  за проучав ањ е религије и ве рску толеранци ју, Београд – Бу д в а 
2 01 5.,  74 4 .

64 М. Ра ду ло вић, 121. 
65 М. С та ни ћ,  М. Ђорђе вић, 745.
66 В. Ђу ри ћ , 49.
67 В. Ђурић, 50 .
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на ре ли ги ју, од но сно на њен ста тус у др жа ви; и – спа ја ње др жа ве и цр
кве и вер ских за јед ни ца у од ре ђе ним обла сти ма68. Али, ако би мо ра ли, 
уоп ште, да по сма тра мо од но се др жа ве и цр кве, он да мо ра мо го во ри ти 
о че ти ри аспек та тог по сма тра ња: 1. Од нос др жав не вла сти и ре ли ги је; 
2. Од нос вла сти и цр кве (вер ске за јед ни це) 3. Од нос по ли ти ке др жа ве 
и ре ли ги је 4. Од нос цр кве и по ли ти ке69. 

У Хр ват ској не ма ју исти ста тус све цр кве и вер ске за јед ни це, 
без об зи ра на по ме ну те за кон ске ак те. Раз лог то ме је од нос др жа ве 
пре ма Ка то лич кој цр кви у Хр ват ској, ко ја има нај ви ше вер ни ка у тој 
др жа ви, као и са мом ста ту су те цр кве са се ди штем у дру гој др жа ви. Са 
дру ге стра не, Срп ска пра во слав на цр ква, та ко ђе, мо ра да има по се бан 
ста тус, узи ма ју ћи у об зир исто риј ске и де мо граф ске раз ло ге, али, тај 
ста тус, ни је исти као ста тус Ка то лич ке цр кве, об зи ром на на чин упи са 
ор га ни за ци о них је ди ни ца Срп ске пра во слав не цр кве у по ме ну ту Еви
ден ци ју у ко ју су упи са не и оста ле вер ске за јед ни це. Но, у Хр ват ској, 
да нас, по сто је про тив ни ци и са да шњег де фи ни са ња ста ту са Срп ске 
пра во слав не цр кве у Хр ват ској, ко ји оспо ра ва ју ње но је дин ство, за ла
жу ћи се за де фи ни са ње Пра во слав не цр кве у на ци о нал ним окви ри ма 
јед не зе мље, па и Хр ват ске, што пред ста вља ве ли ки про блем и у де
фи ни са њу, на пред по ме ну тог, че твр тог аспек та, а ко ји се од но си на 
ути цај по ли ти ке на став др жа ве пре ма цр кви или вер ској за јед ни ци. 

68 А. Ј. N ieuwenhuis, „State and religion, a mul tidimensional rel ation sh ip : Some com
par at ive law  remarks“, InternationalJournalofConstitutionalLaw, vol.10, 1/2012, 173 
69 X. Fuzeng, „ChurchState Relations in Contemporary China and the Development of 

Protestant Christianity“, 1, http://www.lapres.net/abs.pdf, 03.07.2019.
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