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ОДНОСДРЖАВЕИЦРКВЕУПОГЛЕДУПЕНЗИЈСКОГ,
ИНВАЛИДСКОГИЗДРАВСТВЕНОГОСИГУРАЊА

СВЕШТЕНИКАИВЕРСКИХЛИЦА

Сажетак
У све ту не по сто је јед но о бра зни мо де ли од но са из ме ђу др жа ве 

и цр кве. Ти од но си мо гу би ти за сно ва ни на мо де лу одво је но сти цр кве 
и др жа ве или мо де лу др жав них цр ка ва и до ми нант них ре ли ги ја, а у 
окви ру ових ја вља ју се раз ли чи ти си сте ми ко ји ва ри ра ју од уме ре них 
ка екс трем ним. Ипак, мо же се ре ћи да су до ми нант на три мо де ла 
ових од но са, мо дел стро гог раз два ја ња, мо дел др жав не цр кве и плу ра
ли стич ки мо дел. Ови од но си су од из у зет ног зна ча ја ка да је у пи та њу 
здрав стве но, пен зи о но и ин ва лид ско оси гу ра ње све ште ни ка и вер ских 
ли ца, по го то во у зе мљи као што је Ре пу бли ка Ср би ја где је опре де ље
ње за све тов ну др жа ву по диг ну то на ранг устав ног на че ла.

У пр вом де лу ра да аутор се ба ви од но сом ко ји по сто ји из ме
ђу др жа ве и цр кве и мо де ли ма тих од но са ко ји по сто је у све ту, као и 
оси гу ра њем све ште ни ка и вер ских ли ца у по је ди ним зе мља ма Евро пе. 
У дру гом де лу ће би ти ре чи о ре гу ли са њу овог оси гу ра ња у Ре пу бли ци 
Ср би ји, као и по ле ми ци да ли фи нан си ра ње тог оси гу ра ња из др жав
ног буџeта по вре ђу је од ред бе про пи са не Уста вом.

Кључнеречи: све ште ник, вер ско ли це, оси гу ра ње, буџeт, др
жа ва, цр ква.

1.Увод
Бу ду ћи да је део јав не сфе ре, ре ли ги ја се не ми нов но су сре ће 

са др жа вом и ње ним прав ним по рет ком. У том сми слу, тре ба ис та ћи 
да је исто ри ја ве ли ког бро ја прав них ин сти ту ци ја про же та ути ца јем 
ре ли ги је, или пред ста вља по ку шај ње ног ис ти ски ва ња из др жа ве и 
прав ног по рет ка.2 Од но си из ме ђу вер ских за јед ни ца и др жа ве мо гу 
би ти за сно ва ни на ста ву пре пли та ња и ста ву ра ста ве. У окви ру ових 

1 Ис тра жи вач при прав ник у Ин сти ту ту за упо ред но пра во у Бе о гра ду
2 V. Đurić, „Ustav no prav ni mo de li od no sa iz me đu dr ža ve i cr ka va i ver skih za jed ni ca u 

Evro pi“, Го ди шњак фа кул те та прав них на у ка, Ба ња Лу ка, 2011, 140.
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на чел них опре де ље ња ја вља ју се раз ли чи ти си сте ми од но са ко ји ва ри
ра ју од уме ре них ка екс трем ним. Иако у не ким зе мља ма вер ске за јед
ни це за др жа ва ју пот пу ну ауто но ми ју, оне ипак оста ју део јав ног жи
во та.3

Устав Ср би је од 2006. ја сно про пи су је да је Ср би ја све тов на 
др жа ва и да су цр кве и вер ске за јед ни це одво је не од др жа ве. Уста вом 
од 2006. го ди не опре де ље ње за све тов ну др жа ву је не са мо Уста вом 
из ри чи то га ран то ва но већ је уз диг ну то на ранг устав ног на че ла.4 Од го
ва ра ју ће раз два ја ње цр кве и др жа ве је у ин те ре су ка ко за шти те вер ске 
сло бо де, та ко и др жав не ауто но ми је.5

Сло бо да ве ро и спо ве сти пред ста вља јед ну од основ них људ
ских сло бо да и јед но од основ них пра ва про кла мо ва них Уста вом.6 
Бу ду ћи да спа да у лич на пра ва и сло бо де, за пра во пра ва и сло бо де 
ис по ља ва ња лич но сти, сло бо да ве ро и спо ве сти би ла је ве о ма ра но про
кла мо ва на у прав ним ак ти ма ко ји ма су га ран то ва на људ ска пра ва и 
сло бо де и, у том сми слу, при па да пр вој ге не ра ци ји људ ских пра ва и 
сло бо да. Да нас је у ве ћи ни др жа ва Уста вом по твр ђе на сло бо да ве ро
и спо ве сти. Европ ски суд за људ ска пра ва ис та као је да је сло бо да ми
сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти кон сти ту тив ни еле мент де мо крат ског 
дру штва и ње го вог плу ра ли стич ког ка рак те ра. Она је од су штин ског 
зна ча ја за иден ти тет вер ни ка и за шти ту њи хо вог жи вот ног ста ва.7 Ме
ђу тим, сло бо да ве ро и спо ве сти увек мо ра би ти на од го ва ра ју ћи на чин 
урав но те же на са пра ви ма и ле ги тим ним ин те ре си ма дру гих.8

Јед но од зна чај них пи та ња у по гле ду од но са др жа ве и цр кве је
сте пи та ње упла те до при но са за пен зиј ско, ин ва лид ско и здрав стве но 
оси гу ра ње све ште ни ка и вер ских ли ца. Сред ства за упла ту до при но са за 
оба ве зно пен зиј ско и ин ва лид ско и здрав стве но оси гу ра ње обез бе ђу ју се 
у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је до ви си не нај ни же ме сеч не осно ви це до при
но са про пи са не За ко ном о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра
ње. По ста вља се пи та ње да ли мо гућ ност фи нан си ра ња здрав стве ног, 

3 G.Rob bers, „Church auto nomy in the Euro pean co urt of hu man rights– re cent de ve lop
ments in Ger many“, Jo ur nal of Law and Re li gion, 2010, 282.

4 Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/2006, члан 11.
5 R. Audi, De moc ra tic Aut ho rity and The Se pa ra tion of Church and Sta te, OX FORD 

Uni ver sity Press, 2011, 39.
6 Ј. Walt man, „The landsca pe of con tem po rary ju ri spru den ce re gar ding free exer ci se of 

re li gion“, Po li ti ko lo gi ja Re li gi je, 2/2013, 261.
7 Т. Ма рин ко вић, „При лог за јав ну рас пра ву о устав но сти За ко на о цр ква ма и вер

ским за јед ни ца ма“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, го ди на LIX, 1/2011, 368.
8 G. Rob bers, 2010, 320.
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пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња све ште ни ка из бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је пред ста вља по вре ду на че ла за бра не дис кри ми на ци је из чл. 21 
Уста ва у од но су на све дру ге при ват не (обра зов не, кул тур не итд.) ин
сти ту ци је, с јед не стра не, те у од но су на гра ђа не ате и сте, с дру ге стра не. 

За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма пред ви ђа да у ци љу 
уна пре ђе ња вер ске сло бо де и са рад ње са цр ква ма и вер ским за јед
ни ца ма, у обо стра ном ин те ре су, др жа ва мо же да ма те ри јал но по ма
же цр кве и вер ске за јед ни це.9 Та ко ђе, за кон уре ђу је да се сред ства за 
здрав стве но и пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње све ште ни ка од но сно 
вер ских слу жбе ни ка, мо гу обез бе ди ти у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.10 
По ред на ве де ног об ли ка ма те ри јал не по мо ћи, За кон о цр ква ма и вер
ским за јед ни ца ма (ЗЦВЗ) до пу шта и уво ђе ње по ре ских олак ши ца за 
цр кве и вер ске за јед ни це, од но сно њи хо ве до на то ре.11 

Про из ла зи да ЗЦВЗ по зна је об ли ке ор ган ског про жи ма ња из
ме ђу др жа ве и цр ка ва и вер ских за јед ни ца, што је у су прот но сти са 
на че лом стро ге одво је но сти за ко је се опре де љу је Устав од 2006. го
ди не. На и ме, Устав из ри чи то не за бра њу је др жа ви да ма те ри јал но по
ма же цр кве и вер ске за јед ни це, али се мо же за кљу чи ти да се Уста вом 
од 2006. го ди не же лео на пра ви ти от клон у том по гле ду у од но су на 
ре ше ња Уста ва од 1990. го ди не и ЗЦВЗ до не тим под тим уста вом. Из 
тих раз ло га, по сто је ста во ви да бу џет ско фи нан си ра ње оси гу ра ња све
ште ни ка на ру ша ва на че ло све тов но сти др жа ве, те на тај на чин, ин
ди рект но, по вре ђу је и јед на кост гра ђа на, јер под ра зу ме ва при зна ва ње 
од ре ђе них фи нан сиј ских при ви ле ги ја јед ној ка те го ри ји ста нов ни штва 
(све ште ни ци ма и вер ским слу жбе ни ци ма) у од но су на дру ге су бјек
те (при ват не ин сти ту ци је и гра ђа не ате и сте), за ко је се не мо же на ћи 
објек тив но и ра зум но оправ да ње у ва же ћем Уста ву Ср би је.12 Ме ђу тим, 
тај став ипак ни је у пот пу ност оправ дан, о че му ће би ти ре чи у да љем 
тек сту ра да.

2.Тримоделаoдоносаизмеђудржавеицркве
Мо де ли од но са из ме ђу др жа ве и цр ка ва и вер ских за јед ни ца мо

гу да се од ре де у ши ро ком лу ку, од ре ла тив но стрикт не одво је но сти др
жа ве и цр ка ва и вер ских за јед ни ца, али без из о стан ка ве за и по др шке, до 

9 За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма (ЗЦВЗ), Сл. Гла сник РС, бр. 36/2006, члан 
28. ст. 2

10 ЗЦВЗ, члан 29, ст. 2
11 ЗЦВЗ, члан 30.
12 Т. Ма рин ко вић, 380.



ДРЖАВНО-ЦРКВЕНО ПРАВО КРОЗ ВЕКОВЕ

756

по сто ја ња др жав них цр ка ва, или до ми нант них ре ли ги ја. Тре ћи мо дел, 
из ме ђу два из ло же на, по ла зи од обо стра не не за ви сно сти цр кве и др
жа ве, али при зна је да оне у исто вре ме оба вља ју мно штво за јед нич ких 
за да та ка.13

Пр ви мо дел је мо дел стро гог раз два ја ња цр кве и др жа ве. Под 
овим мо де лом ре ли ги ја и по ли ти ка се ви де као ја сно одво је не обла сти 
људ ског ра да ко је тре ба др жа ти одво је но је дан од дру гог. Ре ли ги ја се по
сма тра као лич на, при ват на ствар, ко ја тре ба да бу де пре пу ште на обла
сти лич ног из бо ра. Ка да су ре ли ги ја и по ли ти ка по ме ша не  или др жа ва 
дик ти ра вер ска уве ре ња или ре ли ги ја ко ри сти др жа ву да уна пре ди свој 
циљ, а са мим тим и ре ли ги ја и по ли ти ка па те. вер ске за јед ни це за др жа
ва ју пот пу ну ауто но ми ју, оне ипак оста ју део јав ног жи во та.

Дру ги мо дел сто ји на су прот ном кра ју од мо де ла стро гог раз
два ја ња је мо дел др жав не цр кве. Под овим мо де лом др жа ва и цр ква 
фор ми ра ју „парт нер ство“ у уна пре ђи ва њу ци ље ва ре ли ги је и др жа ве. 
Цр ква и др жа ва се ви де као два сту ба на ко ји ма јед но ста бил но и про
спе ри тет но дру штво по чи ва. Др жа ва омо гу ћу је цр кви пре по зна тљи
вост, а че сто и фи нан сиј ску по др шку; цр ква обез бе ђу је др жа ви ауру 
ле ги тим но сти и тра ди ци је, при зна ња и осе ћа ја на ци о нал ног је дин ства.

Тре ћи мо дел од но са др жа ве је плу ра ли стич ки или струк ту рал
ни плу ра ли стич ки мо дел. Под овим мо де лом сма тра се да се дру штво 
са сто ји од ве ли ког бро ја кон ку рент ских сфе ра и обла сти дру штве них 
ак тив но сти, ко је се ме ђу тим ме ђу соб но до пу њу ју. Ме ђу њи ма укљу че
но је обра зо ва ње, би знис, умет ност и по ро ди ца, али и ре ли ги ја и вла
да. Ове сфе ре има ју раз ли чи те ак тив но сти и од го вор но сти, а ужи ва ју 
ауто но ми ју у сво јим на по ри ма да их ис пу не. Али кључ но је на по ме
ну ти да плу ра ли стич ки мо дел ре ли ги ју ви ди не као за себ ну сфе ру са 
огра ни че ним зна ча јем за дру ге сфе ре као што је то код мо де ла стро гог 
раз два ја ња, већ као сфе ру ко ја има ути цај на чи тав жи вот.14

13 G.R. Rob bers, „Sta te and Church in the Euro pean Union“, in: G.Rob bers (ed.), Sta te 
and Church in the Euro pean Union, 2005.,78, на ве де но пре ма: В. Ђу рић, 143.

14 С. V. Mon sma, J. C. So per, Church and Sta te in Fi ve De moc ra ci es The chal len ge of 
Plu ra lism, 1011; О од но су др жа ве и цр кве ви де ти и Д. Си мо вић, „Европ ски устав ни 
мо де ли од но са др жа ве и цр кве“, у: Ре ли ги ја – По ли ти ка – Пра во (ур. Ј. Ћи рић, В. 
Џо мић, М. Јев тић), Ин сти тут за упо ред но пра во, Пра во слав на Ми тро по ли ја Цр но
гор скопри мор ска, ИИУ „Све ти го ра“, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле
ран ци ју, Бе о град – Бу два 2015; В. Пе тров, В. Ми кић, „На че ло ла и ци те та у са вре ме
ној устав но сти“, у: Ре ли ги ја – По ли ти ка – Пра во (ур. Ј. Ћи рић, В. Џо мић, М. Јев тић), 
Ин сти тут за упо ред но пра во, Пра во слав на Ми тро по ли ја Цр но гор скопри мор ска, 
ИИУ „Све ти го ра“, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град – 
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3.Упоредноправнарешењаупогледупензијског,инвалидског
издравственогосигурањасвештеникаиверскихлица

3.1.Грч ка
У Грч кој др жа ва фи нан си ра пре о вла ђу ју ћу ве ру, али не ма цр

кве ног по ре за, већ се фи нан си ра ње вр ши ди рект ним и ин ди рект ним 
суб вен ци ја ма, као и др жав ним пла та ма и пен зи ја ма за све штен ство, 
оси гу ра њем мо на ха и ра зним по ре ским олак ши ца ма.

Све ште ни ци ко ји слу же у бол ни ца ма при ма ју пла ту од ло кал
них са мо у пра ва, или упра ве бол ни ца, док је све ште ни ци ма у вој сци и 
по ли циј ским сна га ма при знат офи цир ски по ло жај пре ма ком при ма ју 
пла ту и пен зи ју.15 

3.2.Сло ве ни ја
У пе ри о ду по сти ца њу не за ви сно сти за Сло ве ни ју је ка рак те

ри стич но ор га ни за ци о но ја ча ње Ри мо ка то лич ке цр кве (РКЦ), али и 
по ја ча но де ло ва ње дру гих вер ских за јед ни ца. Ма да је За кон о вер ској 
сло бо ди до нет тек 2007. го ди не, ме ре ко је су се од но си ле на по вра ћај 
имо ви не, по ја ва ја ке ка то лич ке стран ке (Де мо хри шћан ска стран ка, ка
сни је Но ва Сло ве ни ја) ство ри ле су са свим но ве мо гућ но сти за РКЦ. У 
то ку це лог овог пе ри о да и да ље се при ме њи вао прин цип фи нан си ра
ња со ци јал ног оси гу ра ња све ште ни ка и мо на ха (пр вен стве но РКЦ, уз 
вр ло ма ли број дру гих), што је ка сни је озна че но као „сте че но пра во“.16
Устав ни суд је у 90им го ди на ма ви ше пу та ин тер ве ни сао у ко рист вер
ских за јед ни ца (ско ро ис кљу чи во Ри мо ка то лич ке цр кве), ува жа ва ју ћи 
их као „оп ште дру штве но ко ри сне уста но ве“. Овај пе ри од за вр ша ва се 
до но ше њем За ко на о вер ској сло бо ди 2007.

Усво је ни и ва же ћи за кон је пи сан та ко да  без по ми ња ња ијед
не за јед ни це  по вољ но ре ши дру штве ни по ло жај РКЦ и оте жа по ло
жај не ре ги стро ва ним за јед ни ца ма.17

Бу два 2015; М. Ста нић, М. Ђор ђе вић, „До дир ре ли ги је и се ку лар не др жа веза кле тва 
са ре ли гиј ским еле мен ти ма пред сед ни ка и чла но ва пар ла ме на та на при ме ру европ
ских др жа ва“, у: Ре ли ги ја – По ли ти ка – Пра во (ур. Ј. Ћи рић, В. Џо мић, М. Јев тић), 
Ин сти тут за упо ред но пра во, Пра во слав на Ми тро по ли ја Цр но гор скопри мор ска, 
ИИУ „Све ти го ра“, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град – 
Бу два 2015.

15 В. Ђу рић, 148.
16 С. Фле ре, Спо ро ви око ор га ни за ци је вер ског жи во та у Сло ве ни ји, дис кур си, 184.
17 С. Фле ре, 185.
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Учвр шће ње по ло жа ја РКЦ од но си ло се пре све га на ње не ма
те ри јал не ин те ре се. Ње ни ма те ри јал ни, али и иде о ло шки ин те ре си 
од но си ли су се и на за по шља ва ње ње них ка дро ва уну тар др жа ве. У 
ту свр ху је За кон омо гу ћио да се, као слу жбе на ли ца, за по шља ва ју 
све ште ни ци у за тво ри ма, бол ни ца ма, по ли ци ји и вој сци. Со ци јал но 
оси гу ра ње све ште ни ка, као и дру ги об ли ци ма те ри јал не по мо ћи, од
ре ђе ни су сра змер но бро ју чла но ва те за јед ни це. На сва ких хи ља ду 
вер ни ка обез бе ђу је се фи нан си ра ње со ци јал ног оси гу ра ња јед ног све
ште ни ка од но сно мо на ха.18

3.3.Цр на Го ра
Предложена законска решења у Цр ној Го ри пред ви ђају да је 

вер ска за јед ни ца ду жна да пла ћа по ре зе, до при но се и дру ге да жби не, 
у скла ду са за ко ном.19 Вер ски слу жбе ник има пра во на здрав стве но и 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. Вер ске за јед ни це мо гу осно ва ти 
уста но ве за со ци јал но, од но сно здрав стве но и пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње вер ских слу жбе ни ка, а ду жне су да при ја ве вер ске слу жбе
ни ке ко ји оства ру ју на ве де на пра ва, у скла ду са про пи си ма ко јим се 
уре ђу је пла ћа ње до при но са. Та ко ђе, вер ској за јед ни ци мо гу се обез бе
ди ти и сред ства у др жав ном бу џе ту за здрав стве но и пен зиј ско и ин ва
лид ско оси гу ра ње вер ских слу жбе ни ка, у ком слу ча ју Вла да утвр ђу је 
из нос сред ста ва, при че му се на вер ске за јед ни це са ма лим бро јем вер
ни ка мо же при ме ни ти на че ло по зи тив не дис кри ми на ци је.20

3.4.Бо сна и Хер це го ви на
Срп ска пра во слав на цр ква у послeратном раз до бљу ни ка да 

ни је рeшила про блем фи нан сиј ске са мо стал но сти од спољ њег из во
ра фи нан си ра ња. Вла да је пла ћа ла го ди шње суб вен ци је цр кви де лом 
у фор ми со ци јал ног оси гу ра ња све ште ни ка и по ма га ња све ште нич
ких удру же ња али де лом и пре ко ди рект них др жав них до на ци ја. Па
три јар ши ја је то при хва ти ла као де ли мич ну ком пен за ци ју за од у зе ту 
имо ви ну по сле 1945. го ди не. По моћ др жа ве је за ви си ла од до бре во ље 
вла да ју ћих струк ту ра и би ла је усло вље на ло јал ним по на ша њем пре ма 
др жа ви од стра не цр кве них пред став ни ка. О њој се мо ра ло раз го ва
ра ти сва ке го ди не, што је цр кву че сто до во ди ло у под ре ђен по ло жај. 

18 С. Фле ре, 186.
19 На црт За ко на о сло бо ди ве ро и спо ве сти Цр не Го ре, члан 30.
20 На црт За ко на о сло бо ди ве ро и спо ве сти Цр не Го ре, члан 31. 
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До на ци је су да ва не углав ном за по кри ће бу џет ског де фи ци та, за рас
хо де у ве зи с до че ком ино стра них де ле га ци ја и од ла ска у ино стран ство 
вјер ских де ле га ци ја из Ју го сла ви је, оправ ке и до град ње вјер ских обје
ка та, ор га ни за ци ју се ми на ра, со ци јал но оси гу ра ње итд.

Ва же ћи за кон пред ви ђа да су цр кве и вер ске за јед ни це, њи хо
ве уста но ве и пред у зе ћа, об ве зни пла ћа ти по рез и до при но се на за
ра де за по сле них (пен зи о но, здрав стве но и ин ва лид ско оси гу ра ње), те 
из вр ша ва ти све дру ге за ко ном про пи са не оба ве зе. Та ко ђе, др жа ва се 
оба ве зу је ре гу ли са ти пен зиј ско, ин ва лид ско и здрав стве но оси гу ра ње 
вјер ских слу жбе ни ка, по себ ним про пи сом.21

4.Пензијско,инвалидскоиздравственоосигурањесвештеника
иверскихлицауРепублициСрбији

Пред на црт За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма из 2004. 
Го ди не ни је био ре шио пи та ње ста ту са за по сле них у вер ским за јед ни
ца ма као ни пла ћа ње здрав стве ног оси гу ра ња и пен зи ја. Од го вор ност 
за пла ћа ње до при но са је би ла оста вље на цр ква ма и вер ским за јед ни
ца ма осим ка да су у пи та њу школ ски ве ро у чи те љи. Пред на црт је оба
ве зи вао др жа ву да пла ти здрав стве но, со ци јал но и пен зи о но оси гу ра
ње је ном бро ју све ште ни ка свих ран го ва, при ме ре но бро ју вер ни ка из 
сва ке цр кве и вер ске за јед ни це, као и мо на си ма и мо на хи ња ма.22

Да нас, у Ср би ји, све ште ни ци, од но сно вер ски слу жбе ни ци има
ју пра во на здрав стве но и пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, а ра ди 
уна пре ђи ва ња вер ске сло бо де, у са гла сно сти са цр ква ма и вер ским за
јед ни ца ма, та сред ства се мо гу обез бе ди ти у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, 
у скла ду са за ко ном. Уко ли ко се сред ства обез бе де у бу џе ту Ре пу бли ке 
Ср би је, Вла да утвр ђу је из но се сред ста ва за оства ри ва ње со ци јал них 
пра ва све ште ни ка од но сно вер ских слу жбе ни ка, рав но прав но и сра
змер но бро ју вер ни ка по је ди них цр ка ва и вер ских за јед ни ца, пре ма 
по след њем по пи су ста нов ни штва у Ре пу бли ци, при че му се на цр кве и 
вер ске за јед ни це са ма лим бро јем вер ни ка мо же при ме ни ти на че ло по
зи тив не дис кри ми на ци је.23 Сред ства за упла ту до при но са за оба ве зно 
пен зиј ско и ин ва лид ско и здрав стве но оси гу ра ње обез бе ђу ју се у бу џе
ту Републикe Ср би је до ви си не нај ни же ме сеч не осно ви це до при но са 

21 За кон о сло бо ди вје ре и прав ном по ло жа ју цр ка ва и вјер ских за јед ни ца у Бо
сни и Хер це го ви ни, Слу жбе ни гла сник Бо сне и Хер це го ви не, бр. 5/2004, члан 13.

22 А. Илић, „Од нос ре ли ги је и дру штва у да на шњој Ср би ји“, Ре ли ги ја и То ле ран
ци ја, 2013, 60.

23 ЗЦВЗ, члан 29.
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про пи са не За ко ном о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.24 
Раз ли ку до при но са из ме ђу нај ни же ме сеч не осно ви це до при но са и 
опре де ље не осно ви це до при но са упла ћу је оси гу ра ник, од но сно цр ква 
или вер ска за јед ни ца.25

Цр кве и вер ске за јед ни це мо гу осни ва ти са мо стал не фон до ве 
за со ци јал но од но сно здрав стве но и пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра
ње сво јих све ште ни ка од но сно вер ских слу жбе ни ка, у скла ду са сво
јим ауто ном ним про пи си ма.

Над ле жна ор га ни за ци ја за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње до
ста вља по дат ке о оси гу ра ни ци ма и про ме на ма у оси гу ра њу за оси гу
ра ни ке По ре ској упра ви, у ро ко ви ма про пи са ним За ко ном о до при но
си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. Осно ви цу до при но са за сва ког 
оси гу ра ни ка цр ква, од но сно вер ска за јед ни ца опре де љу је у са рад њи 
са над ле жном ор га ни за ци јом за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње ко ја 
по дат ке о то ме до ста вља По ре ској упра ви, у скла ду са за ко ном. По
ре ска упра ва до но си ре ше ња о за ду же њу, на осно ви цу до при но са ко ју 
опре де ли цр ква, од но сно вер ска за јед ни ца у са рад њи са над ле жном 
ор га ни за ци јом за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.26

5.Полемикеупогледурегулисањапензијског,инвалидског
издравственогосигурањасвештеникаиверскихлица

уРепублициСрбији
Обез бе ђи ва ње сред ста ва за оства ри ва ње здрав стве ног, пен зиј

ског и ин ва лид ског оси гу ра ња све ште ни ка и вер ских ли ца у Ре пу бли
ци Ср би ји из бу џе та др жа ве иза зва ло је раз ли чи те ре ак ци је. Из ме ђу 
оста лих ја ви ло се и ми шље ње да је оно су прот но од ред ба ма Уста ва27, 
бу ду ћи да уло га др жа ве ни је да фи нан си ра вер ске сло бо де, не го да 

24 Уред ба о упла ти до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско и здрав стве но оси гу ра ње за 
све ште ни ке и вер ске слу жбе ни ке, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 46/12, члан 2.

25 Ibid.
26 Уред ба о упла ти до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско и здрав стве но оси гу ра ње 

за све ште ни ке и вер ске слу жбе ни ке, члан 4.
27 „Пред Уста вом и за ко ном сви су јед на ки. 
Сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми на ци је. За бра ње на је 

сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, a на ро чи то по 
осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и
спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти 
и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Не сма тра ју се дис кри ми на ци јом по себ не 
ме ре ко је Ре пу бли ка Ср би ја мо же уве сти ра ди по сти за ња пу не рав но прав но сти ли ца 
или гру пе ли ца ко ја су су штин ски у не јед на ком по ло жа ју са оста лим гра ђа ни ма.,“, 
Устав РС, члан 21. 
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га ран ту је сло бо ду ве ро и спо ве сти и не ис по ве да ња, као рав но прав ност 
цр ка ва и вер ских за јед ни ца и ор га ни за ци ја. Из тих раз ло га по кре ну та 
је и ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти на ве де не од ред бе, 
а на во де ћи да овај вид оси гу ра ња све ште ни ка и вер ских ли ца пред ста
вља „дис кри ми на ци ју оста лих про фе си о на ла ца, а по себ но ате и ста“. 
То прак тич но зна чи да др жа ва про мо ви ше и фи нан си ра ве ро ва ње, што 
ста вља у не рав но пра ван по ло жај гра ђа не ко ји има ју пра во на не ве
ро ва ње, не ис по ве да ње. Из тих раз ло га би др жа ва ка ко би обез бе ди
ла ствар ну рав но прав ност и за бра ну дис кри ми на ци је, мо ра ла да фи
нан си ра и ор га ни за ци ју ко ја би про мо ви са ла та пра ва. Осим то га, по 
овом ми шље њу, не пра вич но је и су прот но за бра ни дис кри ми на ци је 
обез бе ђи ва ње до при но са све ште ни ци ма и вер ским слу жбе ни ци ма из 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, јер се не обез бе ђу ју из бу џе та ни сред ства 
за до при но се за за по сле не у при ват ним обра зов ним и кул тур ним ин
сти ту ци ја ма, за при пад ни ке при ват них обез бе ђе ња, при ват не ле ка ре 
и сто ма то ло ге, као и за за по сле не у дру гим при мар но не лу кра тив ним 
обла сти ма од јав ног зна ча ја. Све ште ни ци и вер ски слу жбе ни ци ни су 
др жав ни слу жбе ни ци. На во ди се да се ова квим за кон ским уре ђе њем 
кр ши не са мо за бра на дис кри ми на ци је, већ и устав ни по ло жај свих 
оста лих пен зи о не ра.

Не спор но је да др жа ва мо же да пред ви ди фи нан сиј ске олак ши
це и по је ди не ви до ве бу џет ског фи нан си ра ња у ци љу оства ри ва ња по
је ди них пра ва и сло бо да. Из тих раз ло га се сма тра да схва та ње пре ма 
ко јем фи нан си ра ње о ко јем је реч зна чи дис кри ми на ци ју ате и ста јер 
ста вља у не рав но пра ван по ло жај гра ђа не ко ји има ју пра во на не ве ро
ва ње, ни је осно ва но. На и ме гра ђа ни као по ре ски об ве зни ци не мо гу да 
зах те ва ју да њи хо ва по ре ска да ва ња не бу ду на ме ње на у од ре ђе не свр
хе, а са мим тим од ре ђи ва ње свр хе ко јој су на ме ње на по ре ска да ва ња 
су прот но зах те ви ма од ре ђе них по ре ских об ве зни ка не зна чи њи хо ву 
дис кри ми на ци ју. 

Устав не по сред но не уре ђу је пра во на здрав стве но оси гу ра
ње и пен зиј ско оси гу ра ње ни ти фи нан си ра ње пен зиј ског, ин ва лид ског 
и здрав стве ног оси гу ра ња већ се та пра ва уре ђу ју за ко ном.28 Та ко ђе, 
здрав стве но, пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње све ште ни ка, од но сно 
вер ских слу жбе ни ка не уре ђу је се За ко ном о цр ква ма и вер ским за јед
ни ца ма већ За ко ном о здрав стве ном оси гу ра њу29, За ко ном о пен зиј ском 

28 Одлука о одбијању предлога за оцену уставности/законитости Закона о црквама 
и верским заједницама бр IУз455/2011, Службени гласник РС, бр. 23/2013

29 За кон о здрав стве ном оси гу ра њу, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 25/2019.
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и ин ва лид ском оси гу ра њу30 и За ко ном о до при но си ма за оба ве зно со
ци јал но оси гу ра ње31, и пре ма овим, по себ ним за ко ни ма, све ште ни ци, 
од но сно вер ски слу жбе ни ци об у хва ће ни су оба ве зним оси гу ра њем, 
али су они об ве зни ци пла ћа ња до при но са.

На и ме, пре ма од ред ба ма За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу, 
оба ве зним здрав стве ним оси гу ра њем за по сле ни ма а и дру гим гра ђа
ни ма об у хва ће ним овим оси гу ра њем обез бе ђу је се пра во на здрав стве
ну за шти ту и пра во на нов ча не на кна де за слу ча је ве утвр ђе не тим за
ко ном, упла том до при но са за оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње, а оси
гу ра ни ци су фи зич ка ли ца ко ја су оба ве зно оси гу ра на у скла ду са овим 
за ко ном, и то, по ред оста лих, све ште ни ци и вер ски слу жбе ни ци ко је те 
по сло ве оба вља ју као са мо стал ну де лат ност.32

Пре ма од ред ба ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра
њу, ко јим је уре ђе но оба ве зно пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и ко јим 
се обез бе ђу ју пра ва за слу чај ста ро сти, ин ва лид но сти, смр ти и те ле сног 
оште ће ња, оба ве зно оси гу ра на ли ца су и ли ца ко ја са мо стал но оба вља ју 
де лат ност (оси гу ра ник са мо стал них де лат но сти)33, а то су и све ште ни ци 
и вер ски слу жбе ни ци ако ни су оба ве зно оси гу ра ни по осно ву за по сле ња, 
с тим што пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње обез бе ђу је и спро во ди фонд.  
Од ред ба ма За ко на о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње се 
по ред оста лог уре ђу ју до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, об
ве зни ци до при но са, на чин об ра чу на ва ња и пла ћа ња до при но са. Пре ма 
овим од ред ба ма об ве зни ци до при но са су оси гу ра ни ци, у скла ду са за
ко ном ко ји уре ђу је си стем оба ве зног пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу
ра ња, од но сно за ко ном ко јим се уре ђу је си стем оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња, по ред оста лих и све ште ни ци и вер ски слу жбе ни ци34. Осно
ви ца до при но са за та ли ца (све ште ни ке и вер ске слу жбе ни ке) је је дан 
од из но са, ко ји по ла зе ћи од ду жно сти на ко ју је оси гу ра ник рас по ре ђен, 

30 За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 34/2003, 
64/2004 – од лу ка УСРС, 84/2004  dr. za kon, 85/2005, 101/2005 –др. за кон, 63/2006 
–од лу ка УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 
142/2014, 73/2018 i 46/2019 – од лу ка УС.

31 За ко но о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, Слу жбе ни гла сник РС, 
бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012  ускла ђе ни дин. 
изн., 8/2013  ускла ђе ни дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014  ускла ђе ни дин. изн., 
57/2014, 68/2014  др. за кон, 5/2015  ускла ђе ни дин. изн., 112/2015, 5/2016  ускла
ђе ни дин. изн., 7/2017  ускла ђе ни дин. изн., 113/2017, 7/2018  ускла ђе ни дин. изн., 
95/2018 и 4/2019  ус кла ђе ни дин. изн.

32 За кон о здрав стве ном оси гу ра њу, члан 11, став 1, тач ка 20.
33 За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, члан 12.
34 За кон о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, члан 7 и члан 8.
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ње го ве школ ске спре ме, го ди на рад ног ста жа и дру гих кри те ри ју ма са
др жа них у уну тра шњем за ко но дав ству цр кве, од но сно вер ске за јед ни
це, опре де ли цр ква, од но сно вер ска за јед ни ца. Та ко ђе, овим за ко ном 
је пред ви ђе но да до при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и до
при нос за здрав стве но оси гу ра ње за све ште ни ке и вер ске слу жбе ни ке 
мо же пла ћа ти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, је ди ни ца те ри то ри јал не 
ауто но ми је или Ре пу бли ка Ср би ја.35

Из на ве де них за кон ских од ре да ба про из ла зи да су све ште ни ци, 
од но сно вер ски слу жбе ни ци об ве зни ци пла ћа ња до при но са за оба ве
зно здрав стве но пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, док је од ред бом 
За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма про пи са на са мо мо гућ ност 
да се сред ства за здрав стве но и пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње тих 
ли ца мо гу обез бе ди ти у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

Осим то га, За ко ном о бу џе ту36 пред ви ђе на су као рас ход бу џе та 
сред ства ко ја се из бу џе та пре но се ор га ни за ци ја ма оба ве зног со ци јал
ног оси гу ра ња.

Мо гућ ност про пи са на у За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца
ма да се сред ства за оси гу ра ње све ште ни ка, од но сно вер ских слу жбе
ни ка мо гу обез бе ди ти у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, ни је из у зе так у од
но су на прав ни си стем и ни је из у зет на са мо у од но су на ову ка те го ри ју 
ли ца, бу ду ћи да се и фонд пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња ве ли
ким де лом фи нан си ра из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве и ауто ном не по кра ји не. Та ко ђе, пре ма За ко ну о здрав стве
ној за шти ти, низ ка те го ри ја ли ца оси гу ра ни ка без здрав стве не за шти те 
фи нан си ра се на те рет бу џе та.37 Из тих раз ло га, мо же се за кљу чи ти да 
оспо ре на од ред ба За ко на ни је та кве при ро де да до во ди у по се бан по ло
жај са мо јед ну ка те го ри ју ли ца, од но сно све ште ни ке и вер ске слу жбе
ни ка, ни ти је ово га ран то ва но пра во, већ је то мо гућ ност да та у скла ду 
са од го ва ра ју ћим за ко ни ма, од но сно За ко ном о здрав стве ном оси гу ра
њу, За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, За ко ном о до при
но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње и За ко ном о бу џе ту.

Ка ко се сти ца ње и оства ри ва ње пра ва на пен зиј ско, ин ва лид
ско и здрав стве но оси гу ра ње и де фи ни са ње шта и ко ја ли ца об у хва та 
то оси гу ра ње и ка ко се фи нан си ра ју пра ва из тих об ли ка оси гу ра ња 
не уре ђу је За ко ном о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, већ је уре ђе
но по себ ним за ко ни ма, са гла сно устав ним овла шће ни ма из Уста ва, то 

35 За кон о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, члан 64а.
36 За кон о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр 95/2018.
37 За кон о здрав стве ној за шти ти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 25/2019, члан 11.
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из све га на ве де ног про из ла зи да се по ме ну том од ред бом За ко на, као 
упу ћу ју ћом нор мом, не уре ђу ју фи нан си ра ње оси гу ра ња све ште ни ка, 
од но сно вер ских слу жбе ни ка, ни ти се оспо ре ном од ред бом За ко на по
вре ђу је јед на кост гра ђа на пред Уста вом и за ко ном, а ни од ред ба Уста ва 
ко ја утвр ђу је да се пен зиј ско оси гу ра ње уре ђу је за ко ном.38

Пре ма За ко ну о здрав стве ном оси гу ра њу, од но сно За ко ну о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, сми сао и циљ упла те до при
но са је обез бе ђе ње пра ва на здрав стве ну за шти ту и пра ва на нов ча не 
на кна де за слу ча је ве утвр ђе не за ко ном, од но сно обез бе ђе ње сред ста
ва за слу чај ста ро сти и ин ва лид но сти, смр ти и те ле сног оште ће ња. 
Са мим тим је про пи си ва ње да се сред ства за здрав стве но, пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње све ште ни ка, од но сно вер ских слу жбе ни ка мо гу 
обез бе ди ти у бу џе ту, а „ра ди уна пре ђи ва ња вер ске сло бо де“ про ти ви 
свр си због ко је се фи нан си ра здрав стве но, од но сно пен зиј ско и ин ва
лид ско оси гу ра ње. Ме ђу тим, оспо ре на од ред ба За ко на не угро жа ва су
шти ну пра ва на здрав стве но пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, ни ти 
вла да ви ну пра ва, као основ ну прет по став ку Уста ва, већ по ве за но са 
оста лим нор ма ма За ко на да је сми сао у при ме ни и ко ри шће њу ове мо
гућ но сти, ко је се оства ру је на осно ву оста лих од ре да ба за ко на. 

Из свих на ве де них раз ло га је и Устав ни суд на шао да раз лог 
оспо ра ва ња ко ји је ис та као ини ци ја тор пред ло га за оце ну устав но сти 
и за ко ни то сти чла на 29. тач ка 2 За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни
ца ма на во де ћи да он „фи нан си ра ве ро ва ње“, не да је осно ва за утвр ђи
ва ње не у став но сти од ред бе чла на 29. став 2. За ко на, без об зи ра што се 
свр ха те од ред бе про ти ви су шти ни и сми слу обез бе ђе ња сред ста ва за 
здрав стве но и пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. Устав ни суд је ука
зао да не мо же да ула зи у кри ти ку ци ље ва ко ји су овом нор мом За ко
на по ста вље ни, са гла сно над ле жно сти овог су да утвр ђе ној од ред ба ма 
чла на 167. Уста ва. Та ко ђе, узи ма ју ћи у об зир све на ве де но Устав ни суд 
је на шао да је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти на ве де
не од ред бе не при хва тљи ва.39

6.Закључак
Од нос ко ји по сто ји из ме ђу др жа ве и цр кве од из у зет ног је зна

ча ја за пи та ње здрав стве ног, пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња све
ште ни ка и вер ских ли ца. Ре гу ли са ње овог пи та ња у Ре пу бли ци Ср би ји 

38 Устав Рс, члан 70.
39 Одлука о одбијању предлога за оцену уставности/законитости Закона о црквама 

и верским заједницама бр IУз455/2011, Службени гласник РС, бр. 23/2013.
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је иза зва ло по ле ми ке у по гле ду оправ да но сти обез бе ђи ва ња сред ста
ва за на ве де но оси гу ра ње у бу џе ту. Ме ђу тим, из за кон ских од ре да ба 
про из и ла зи да су све ште ни ци, од но сно вер ски слу жбе ни ци об ве зни ци 
пла ћа ња до при но са за оба ве зно здрав стве но пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње, док је од ред бом За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма 
про пи са на са мо мо гућ ност да се сред ства за здрав стве но и пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње тих ли ца мо гу обез бе ди ти у бу џе ту Ре пу бли ке 
Ср би је. Та ко ђе, зна чај но је да мо гућ ност про пи са на у За ко на о цр ква
ма и вер ским за јед ни ца ма да се сред ства за оси гу ра ње све ште ни ка, 
од но сно вер ских слу жбе ни ка мо гу обез бе ди ти у бу џе ту Ре пу бли ке Ср
би је и ни је из у зет на са мо у од но су на ову ка те го ри ју ли ца, бу ду ћи да се 
и фонд пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња ве ли ким де лом фи нан си
ра из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и ауто
ном не по кра ји не. По ред то га, пре ма За ко ну о здрав стве ној за шти ти, 
низ ка те го ри ја ли ца оси гу ра ни ка без здрав стве не за шти те фи нан си ра 
се на те рет бу џе та. Из све га на ве де ног мо же се за кљу чи ти да на ве де на 
од ред ба ни је у су прот но сти са од ред ба ма ко је про пи су је Устав Ре пу
бли ке Ср би је.
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Summary
There is no uniform model of statechurch relations in the world. 

These relations may be based on the model of separation of church and state, 
or the model of state churches and dominant religions, and within these 
different systems emerge, varying from moderate to extreme. Nevertheless, 
in theory there are three models of these relations, the strict separation 
model, the state church model and the pluralistic model. These relationships 
are of paramount importance when it comes to the health, retirement and 
disability insurance of priests and religious persons, especially in a country 
such as the Republic of Serbia where the determination for a secular state 
is raised to the rank of constitutional principle. In the first part of the paper 
the author deals with the relationship that exists between the state and the 
church and the models of those relationships that exist in the world, as well 
as priests and religious persons insurance in certain countries of Europe. 
The second part will discuss the regulation of this insurance in the Republic 
of Serbia, as well as the question whether the financing of this insurance 
from the state budget violates the provisions of the Constitution.
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