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Србијиуведенје2001.године.Тимесешколствообогатилозајошједан
наставнипредметавероучитељисудобилистатусзапослених.Аутор
анализиракритеријумезазаснивањерадногодносавероучитељаипо
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Кључнеречи: ве ро у чи тељ, вер ска на ста ва, рад но пра во, рад ни 
од нос ве ро у чи те ља.

1.Односдржавеицркве-уводнаразматрања
У свим се ку лар ним др жа ва ма 21. ве ка цр ква је одво је на од др

жа ве, али не и од дру штва. Мо дер на дру штва да нас при зна ју да цр ква 
има по себ ну ак тив ну и не за ме њи ву исто риј ску и со ци јал ну уло гу у 
ства ра њу по сто је ћих и но во ци ви ли за циј ских дру штве них про це са.2
Ме ђу тим, од но си цр кве и др жа ве на раз ли чи те на чи не су ор га ни зо ва
ни у др жа ва ма ши ром све та. 

Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је у од лу ци по во дом ана ли зе 
устав но сти и за ко ни то сти За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма 
кон ста то вао је да се уз сва огра ни че ња ко ја на ме ће сва ка кла си фи ка ци
ја од но са др жа ве и цр кве она мо же по де ли ти у две глав не ка те го ри је.3

1 Истраживач приправник, Институт за упоредно право Београд, mail: ј.misailovic@
iup.rs.

2 М. Радуловић, Обновасрпскогдржавноцрквеногправа, Хришћански културни 
центар/Фондација Конрад Аденауер, Београд 2009., 121.

3 Одлука Уставног суда РС IУз455/2011 од 16.01.2013, „Службени гласник РС“, 
бр. 23/2013.
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Пр ву, пред ста вља ју они си сте ми у ко ји ма се од но си цр кве и 
др жа ве за сни ва ју на ма ње или ви ше бли ским ве за ма, ко је на да ље мо гу 
има ти об лик суб ор ди на ци је (ко ја, још пре ци зни је, мо же има ти по до
бли ке у ко ји ма је цр ква пот чи ње на др жа ви или су прот но, у ко ји ма је 
др жа ва суб ор ди ни ра на од ре ђе ној ре ли ги ји), од но сно ко ор ди на ци је, у 
чи јем окви ру углав ном де лу ју раз ли чи ти си сте ми са рад ње цр кве и др
жа ве ко ји се озна ча ва ју као мо нокон фе си о нал ни, бикон фе си о нал ни 
или мул тикон фе си о нал ни.4 

Дру гу ка те го ри ју, пред ста вља ју си сте ми одво је но сти цр кве и 
др жа ве, ко ји мо гу има ти фор му стро ге или ко о пе ра тив не одво је но сти. 
Нај бо љи при мер стро ге одво је но сти мо же мо про на ћи у Фран цу ској, 
ко ји под ра зу ме ва од су ство би ло ка квих ор ган ских или функ ци о нал
них ве за из ме ђу цр кве и др жа ве, не у трал ност др жа ве5 у по гле ду цр
кве них пи та ња, уз др жа ва ње вер ских за јед ни ца од ди рект ног ме ша ња 
у јав ну сфе ру, не за ви сност, ауто но ми ју и рав но прав ност у трет ма ну 
раз ли чи тих вер ских уве ре ња.6 

Си стем ко о пе ра тив не одво је но сти по чи ва на ста ву о се па ра ци
ји цр кве и др жа ве, али под ра зу ме ва и при зна ње мно го број них за јед
нич ких за да та ка на ко ји ма цр ква и др жа ва са ра ђу ју. У овај мо дел се 
мо же убро ја ти и си стем при зна тих тра ди ци о нал них цр ка ва, ко ји по
ред оста лих, углав ном при хва та ју др жа ве са нај ве ћим бро јем вер ни ка 
пра во слав не ве ро и спо ве сти, уз ис ти ца ње при зна тих тра ди ци о нал них 
цр ка ва.7

Ка да је реч о Ре пу бли ци Ср би ји, Устав из 2006. го ди не, по оце
ни Устав ног су да, ни је се опре де лио за си стем стро ге одво је но сти цр
кве и др жа ве. На и ме, Устав ни суд је у од лу ци по во дом оце не устав но
сти и за ко ни то сти За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, по ла зе ћи 

4 M. Broglio, Ilfenomenoreligiosonelsistemagiuridicodell`UnioneEuropea, Bologna 
1997., 115116.

5 Неутралност државе представља захтев држави да се не идентификује ни 
са једном религијом, да посебно не нагиње ни једној религији нити да било коју 
религију или идеологију сматра тачном. G. Robbers, „Religious Freedom in Germany“, 
BringhamYoungUniversityLawReview25/2001, 646. нав. према: В. Ђурић, Слобода
вероисповестиујуриспруденцијиЕвропскихуставнихсудова, Институт за упоредно 
право, Београд 2012, 23.

6 С. Аврамовић, Прилози настанку државноцрквеног права у Србији, Правни 
факултет у Београду, Православни богословски факултет у Београду, Службени 
гласник, Београд, 2007, 104.

7 С. Мићовић, „Однос државе и цркве у православним земљама Европе“, Црква
у плуралистичком друштву, Фондација Конрад Аденауер/Хришћански културни 
центар, Београд 2009, 37.
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од од ре да ба Уста ва8 ко јим је утвр ђе но да је Ре пу бли ка Ср би ја све тов на 
др жа ва, те да су цр кве и вер ске за јед ни це рав но прав не и одво је не од 
др жа ве и да се ни јед на ре ли ги ја не мо же ус по ста ви ти као др жав на 
ре ли ги ја, кон ста то вао да на ве де не устав не од ред бе, са ме по се би, не 
зна че си стем пот пу не се па ра ци је цр кве од др жа ве. Став је Устав ног 
су да да не ма др жав не цр кве и да не ма иден ти фи ка ци је др жа ве са по
себ ном ре ли ги јом или ре ли ги јом уоп ште, те да су цр кве и вер ске за јед
ни це сло бод не да са мо стал но утвр ђу ју сво ју уну тра шњу ор га ни за ци ју 
и вер ске по сло ве и да др жа ва не сме да оме та до но ше ње и при ме ну 
ауто ном них про пи са и од лу ка.9

 По сто је ћа са рад ња у од но си ма др жа ве и цр кве да нас, не из не
на ђу је има ју ћи у ви ду да су вер ске ин сти ту ци је у про шло сти10 има ле 
дру га чи ју уло гу не го да нас. Сти ца јем исто риј ских окол но сти, вер ске 
за јед ни це су др жа ле мо но пол над про све том и оп штим обра зо ва њем 
на про сто ру европ ског кон ти нен та.11 Упра во у обла сти про све те, и да
нас се огле да са рад ња др жа ве и цр кве ко ја об у хва та из ме ђу оста лог и 
пи та ње вер ске на ста ве и по ло жа ја ве ро у чи те ља. Ово, с об зи ром да др
жа ва ма те ри јал но по ма же вер ске за јед ни це и да се ве ро на у ка из у ча ва 
у др жав ним шко ла ма. Ова кав вид са рад ње др жа ве и цр кве по ла зна је 
осно ва за омо гу ћа ва ње и да ва ње ле ги ти ми те та вер ској на ста ви у шко
ла ма ши ром Ре пу бли ке Ср би је. 

2.Версканаставауупоредномправу
Ре ли гиј ско обра зо ва ње у шко ли за не ке европ ске зе мље ви ше

ве ков на је ба шти на и тра ди ци ја, али по сто је је и оне др жа ве по пут 
Фран цу ске у ко ји ма је екс трем ни се ку ла ри зам и ла и ци зам из ба цио ре
ли гиј ску на ста ву из шко ле.12 

У Ен гле ској и Вел су, где не по сто ји прав на одво је ност др жа ве и 
цр кве и где је ан гли кан ска цр ква зва нич на цр ква, сва де ца ко ја по ха ђа ју 

8 Устав Републике Србије, „Службени гласник РС“, бр. 98/2006., чл. 11. и чл. 44. 
ст. 1. и 2.

9 Одлука Уставног суда РС IУз455/2011 од 16.01.2013, „Службени гласник РС“, 
бр. 23/2013.

10 У 16. веку, веку реформација, вера је стекла прворазредни значај. Стога се 16. 
век између осталог назива и веком школе, симбола и исповедања. У то време грађа 
црквене проповеди поистовећена је са наставним садржајем искључујући личности 
и односе између личности, садржаја и учитеља. J. Boojmra, FoundationsforChristian
Education, Crestwood, New York 1989., 15.

11 И. Живковић, „Верска настава Православне Цркве“, Теолошкипогледи 3/2013, 1031.
12 V. Mandarić, „Formacija vjeroučitelja u Republici Hrvatskoj“, Kateheza 2/2012, 181.
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шко ле из вор но фи нан си ра не од стра не др жа ве са из у зет ком пред школ
ских уста но ва, по ха ђа ју оба ве зну ре ли гиј ску на ста ву и оства ру ју днев
но ко лек тив но бо го слу же ње у шко ли. 

У школ ском си сте му у Аустри ји ко ју ка рак те ри ше одво је ност 
др жа ве и цр кве као ен ти те та, ор га ни за ци о но и ин сти ту ци о нал но, на
ста ва ре ли ги је об у хва та на ста ву ре ли ги је свих зва нич но при зна тих 
вер ских за јед ни ца и фи нан си ра је др жа ва.13 

Не мач ка, у ко јој је раз два ја ње др жа ве од цр кве утвр ђе но још 
у Вај мар ском уста ву из 1919. го ди не за др жа но је и у Уста ву из 1949. 
го ди не. Ме ђу тим, из ме ђу цр кве и школ ства по сто је од ре ђе не тра ди
ци о нал не ве зе. Цр кве уче ству ју у ор га ни за ци ји и пла ни ра њу на ста ве 
ре ли ги је, као и у по ста вља њу на став ног осо бља а у скла ду са сво јим 
на че ли ма пре у зи ма ју од го вор ност за са др жај и об лик на ста ве.14

3.ВерсканаставауСрбији

3.1.ВерсканаставауСрбијиу20.веку
У Ре пу бли ци Ср би ји, пре Дру гог свет ског ра та, вер ска на ста ва 

из у ча ва ла се у основ ним шко ла ма као оба ве зан пред мет. Пр ви пут у 20. 
ве ку, вер ска на ста ва из у зе та је из школ ске на ста ве у др жав ним шко ла ма 
1944. го ди не, уз мо гућ ност да ве ро у чи те љи оста нудр жав ни чи нов ни
ци чи је се по ста вље ње оба вља у скла ду са пред ло гом цр кве них вла сти 
и да фа кул та тив но др же на ста ву де ци ро ди те ља ко ји се за то од лу че.15

Две го ди не ка сни је, од мар та 1946. го ди не, на ста ва ве ро на у ке 
одр жа ва ла се у вре мен ском пе ри о ду ван школ ске на ста ве у школ ским 
згра да ма, а ве ро на у ка као пред мет ни је се ви ше уно си ла у све до чан
ства уче ни ка, ни ти се оце њи ва ла. По ред то га, од 1946. го ди не ве ро у
чи те љи су из о ста вља ни са плат них спи ско ва Ми ни стар ства про све те.16 

13 РелигијскообразовањеинаставарелигијеудржавнимшколамауЕвропи, Ми
нистарство просвете Републике Србије, Сектор за истраживање и развој образовања. 
Београд 1998., 2930.

14 Последњих деценија 20. века мишљења немачких образовних истраживача 
показују да настава религије у Немачкој све више иде у правцу формирања религијске 
наставе у виду неке врсте социолигије. C. Führ,DeutschesBildungswesenseit1945,
GrundzügeundProbleme, Inter Nationes, Bonn 1996, 5859.

15 Р. Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју 
Србије, Београд 2002., 10.

16 З. Кубурић, „Реализација верске наставе у основној и средњој школи“, у: Верска
настава и грађанско васпитање у школама у Србији (ур. Снежана Јоксимовић), 
Београд 2003., 96.



ЈованаМисаиловић

771

Ути цај ко ји су вер ска на ста ва и све штен ство кра јем 40их го ди на про
шлог ве ка има ли на де цу у шко ла ма и гра ђа не, по ли тич ке вла сти сма
тра ле су јед ним од основ них пре пре ка да се офор ми и раз ви је на уч ни 
по глед на свет ме ђу ста нов ни штвом. Сто га, вер ска на ста ва се по вла
чи ла све до 1952. го ди не, иако је зва нич но уки ну та, то је сте, слу жбе но 
за бра ње на За ко ном о на род ним шко ла ма 1951. го ди не. 

То ком 50их го ди на, не тр пе љи вост пре ма цр кви и уче њу о цр
кви при вла чи по себ ну па жњу јер се јав ност су о ча ва ла са не скри ве ним 
ани мо зи те том ис по ље ним у ви ду зах те ва за школ ском ре фор мом, ко
ја под ра зу ме ва „осло ба ђа ње шко ле од ту тор ства цр кве не би ро кра ти је, 
из ба ци ва ње ре ли гиј ске на ста ве, одва ја ње шко ле од цр кве“.17 Рад ми ла 
Ра дић ис ти че да се не тр пе љи ви вост пре ма уче њу вер ске на ста ве зна
чај но ис по ља ва ла те су се Срп ска пра во слав на цр ква и Ри мо ка то лич ка 
цр ква жа ли ле Др жав ној ко ми си ји за вер ске по сло ве да учи те љи за бра
њу ју де ци да иду у цр кву и да се све ште ни ци ка жња ва ју због др жа ња 
ве ро на у ке а, вер ни ци ко ји су же ле ли да слу ша ју вер ску на ста ву пла ћа
ли су ка зне  нов ча но, за тво ром, мар ги на ли за ци јом.18

3.2.ВерсканаставауСрбијиданас
Иако се мо жда чи ни ло да се вер ска на ста ва на кон уки да ња не

ће вра ћа ти у шко ле, основ не и сред ње, би ло као глав ни, би ло као из
бор ни од но сно фа кул та тив ни пред мет, 2001. го ди не то се до го ди ло. 
По ве за ност обра зов ног си сте ма у Ср би ји са цр квом, при сут ност кон
фе си о нал но од ре ђе них ре ли гиј ских са др жа ја у школ ским про гра ми ма 
као и по сто ја ње по себ ног пред ме та ко ји се ба ви ре а ли за ци јом та квих 
са др жа ја ва ри ра ли су то ком вре ме на. У по след њој де це ни ји про шлог 
ве ка у вре ме ве ли ких дру штве них про ме на на гло бал ном али и на ци о
нал ном ни воу, од нос цр кве и шко ле у на шој зе мљи на шао се у но вом, 
не ис тра же ном и ве ли ким бро јем мо гућ но сти ис пу ње ном про сто ру.19 

Про цес де се ку ла ри за ци је за хва тио је школ ски си стем и за по сле
ди цу имао уво ђе ње вер ске на ста ве и гра ђан ског вас пи та ња у ви ду фа
кул та тив них пред ме та у пр вим раз ре ди ма основ них и пр вим раз ре ди ма 
сред њих шко ла. Уред бом Вла де Ре пу бли ке Ср би је20 да се ве ро на у ка 

17 М. Јанковић, Школаирелигија, Народна књига, Београд 1952., 34.
18 Р. Радић, 20.
19 С. Дачић, „Увођење предмета верска настава“, у: Версканаставаи грађанско
васпитањеушколамауСрбији (ур. Снежана Јоксимовић), Београд 2003., 13.

20 Влада Републике Србије је 2001. године на основу овлашћења из Устава 
Републике Србије ст. 90. тч. 2 („Службени гласник Републике Србије“, бр. 98/2006), 
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уве де у обра зов ни си стем свр ста ла је Ср би ју у ред зе ма ља бив ше Ре
пу бли ке Ју го сла ви је21 у ко ји ма се ова кав вид на ста ве из во ди од ње ног 
рас па да.22 Ини ци ја тор уво ђе ња вер ске на ста ве би ла је Срп ска пра во
слав на цр ква, на во де ћи као оправ да не раз ло ге пра во на обра зо ва ње, 
пра во на из бор по гле да на свет, пра во на ве ро и спо ве да ње и пра во ро
ди те ља да вас пи та ва ју де цу у скла ду са сво јим вер ским уве ре њи ма.23 

Прав ни основ за уво ђе ње вер ске на ста ве у основ не и сред ње 
шко ле ни је био из ри чи то пред ви ђен за ко ном, а по сто ја ла је оба ве за 
др жа ве да у скла ду са по твр ђе ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма обез
бе ди од го ва ра ју ће вер ско и мо рал но обра зо ва ње. У том ци љу, Уред ба о 
ор га ни зо ва њу и оства ри ва њу вер ске на ста ве и на ста ве ал тер на тив ног 
пред ме та у основ ној и сред њој шко ли, ко јом је зва нич но уве де на вер
ска на ста ва по сред но је зах те ва ла хит не из ме не за кон ских ре ше ња о 
на ста ви у основ ној и сред њој шко ли, до ко јих је до шло 2002. го ди не,24 
ка да је вер ска на ста ва за јед но са гра ђан ским вас пи та њем За ко ном о 
основ ној шко ли, од ре ђе на као из бор ни пред мет.25 

Уред бом је уста но вље на и др жав на Ко ми си ја за вер ску на ста
ву од пред став ни ка вер ских за јед ни ца, озва ни че них као тра ди ци о
нал не, те пред став ни ка ми ни стар ста ва про све те и ве ра. Ко ми си ја је 
овла шће на за осми шља ва ње, при ме ну и над зор над вер ском на ста вом, 

Закона о основним школама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 50/92, 
53/93, 67/93 и 48/94) и Законa о средњим школама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96) донела Уредбу о организовању и 
остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и средњој 
школи „Службени гласник Републике Србије“, бр. 46 од 27. јула 2001.

21 Примера ради, у Хрватској, веронаука је избачена из свих хрватских школа 
1951/1952. године да би се 1991. године створиo правни основ за поновно увођење 
веронауке у школе. V. Mandarić, 181.

22 С. Павловић, „Смисао и циљеви верске наставе  између закона и духовне 
стварности“, у: Верска настава и грађанско васпитање (ур. М. Радуловић, С. 
Гордић), Београд 2009., 134.

23 Указивано је и на то да Цркве и верске заједнице имају изузетно важну улогу у 
формирању личног и културног идентитета а да категорије личности, вероисповести, 
слободе, правде како у државном тако и у црквеном законодавству јесу појмови који 
своје извориште имају у хришћанској традицији. Б. Шијаковић, „Држава и црква 
у Србији данас“, у: ДржаваицрквауЕвропскојунији(приредио Герхард Роберс), 
Београд 2012., 388.

24 С. Павловић, 135.
25 Изборни предмет подразумева да је опредељење за један од наведених предмета 

обавезно и да ученик према изабраном предмету једнако обавеза као и према свим 
осталим обавезним предметима у складу са наставним школским програмом. С. 
Дачић, 23; Закон о основној школи, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 
50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002.



ЈованаМисаиловић

773

док је од го вор ност Ми ни стар ства про све те би ла ис кљу чи во у ства ра
њу ор га ни за ци о ног окви ра за рад Ко ми си је и при ме ну ње них ре ше ња у 
прак си.26 За раз ли ку од Ре пу бли ке Ср би је где је ста тус вер ске на ста ве као 
пред ме та у основ ним и сред њим шко ла ма, исто риј ски гле да но че сто био 
упи тан, а сам пред мет уки дан из на став ног пла на и про гра ма упо ред ни 
школ ски си сте ми, као што је пре до че но на ра ни јим стра ни ца ма овог ра
да, по зна ју и ре ше ња у ко ји ма је уче ње ре ли ги је оба ве зан део на ста ве.

4.Критеријумизазаснивањерадногодноса
ипоступакзаснивањарадногодносавероучитеља

С об зи ром на ди на ми ку ко јом се ста тус ве ро на у ке као пред ме та 
у основ ним и сред њим шко ла ма ме њао, као и сам од нос ро ди те ља и 
де це пре ма уче њу и по ха ђа њу вер ске на ста ве, ста тус ве ро у чи те ља као 
на став ни ка за по сле ног у шко ла ма из не на ђу ју ће је остао ско ро иден
ти чан оно ме од 2001. го ди не ка да је овај пред мет уве ден у школ ски 
си стем. Ка да је реч о по ступ ку за по шља ва ња ве ро у чи те ља зна чај но 
је ис та ћи кри те ри ју ме ко ји се при ме њу ју при ли ком из бо ра на став ни
ка вер ске на ста ве у основ ној и сред њој шко ли. На и ме, по сту па ју ћи у 
скла ду са За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, За ко
ном о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу27 и За ко ном о сред њем обра
зо ва њу и вас пи та њу,28 где су про пи са ни по сло ви и над ле жност Ко ми
си је за вер ску на ста ву у шко ли, чла но ви Ко ми си је до не ли су од лу ку да 
се свим тра ди ци о нал ним Цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма упу ти до пис 
ко ји са др жи Струч но упут ство о на чи ну ко је са др жи детаљне кри
те ри ју ме (струч но упут ство у ве ћи ни са др жи кри те ри ју ме ве за не за 
обра зо ва ње ве ро у чи те ља) за из бор на став ни ка вер ске на ста ве29 и на кон 
то га их упу ти ти Ко ми си ји на да ва ње са гла сно сти, у скла ду са За ко ном. 

У то ку фор ми ра ња ли сте на став ни ка по треб но је да се ува
жа ва ју за ко ном про пи са ни усло ви ко ји под ра зу ме ва ју да ве ро у чи тељ/

26 А. Стевановић, „Повратак верске наставе у српски модел образовања – основни 
постулати, упоредни приказ и образлагање одабраног модела“, Фондација центар за 
јавно право, доступно на: http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/
Ana_Stevanovic2.pdf, 09.07.2019.

27 Закон о основном образовању и васпитању, „Службени гласник РС“, бр. 55/13, 
101/17, 27/18 и 10/19.

28 Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник РС“, бр. 55/13, 
101/17 и 27/18.

29 Стручно упутство о начину утврђивања листе наставника верске наставе 
традиционалних цркава и верских заједница за школску 2019/2020. годину, број: 
61100654/201903 од 29.05.2019. године.
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ка ти хе та, ко ји има са гла сност над ле жне тра ди ци о нал не Цр кве или 
вер ске за јед ни це и од го ва ра ју ће обра зо ва ње у скла ду са чла ном 140. 
За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, уко ли ко му је то 
је ди на или глав на де лат ност, без об зи ра на то да ли је све ште но ли це 
(кли рик) или све тов но ли це (ла ик), има пред ност у од но су на све ште
ни ке, ђа ко не или има ме на ли сти пред ло же них на став ни ка ко ји па ра
лел но оба вља ју и не на став не ду жно сти у сво јој Цр кви или вер ској за
јед ни ци. 

На став ник, вас пи тач и струч ни са рад ник ко ји ис пу ња ва усло ве 
да пре да је вер ску на ста ву је сте ли це ко је је сте кло од го ва ра ју ће ви со ко 
обра зо ва ње,30 од но сно мо ра има ти за вр ше не сту ди је пр вог сте пе на из 
на уч не, од но сно струч не обла сти за од го ва ра ју ћи пред мет, од но сно гру
пу пред ме та. Из у зет но, на став ник и вас пи тач мо же би ти и ли це са сте
че ним од го ва ра ју ћим ви со ким обра зо ва њем на сту ди ја ма пр вог сте пе на 
(основ не ака дем ске, од но сно стру ков не и спе ци ја ли стич ке стру ков не 
сту ди је), сту ди ја ма у тра ја њу од три го ди не или ви шим обра зо ва њем. 

У слу ча ју, где ни је мо гу ће обез бе ди ти до во љан број на став ни
ка ко ји за до во ља ва ју на ве де не За ко ном про пи са не усло ве, по треб но је 
ан га жо ва ти кан ди да те ко ји за до во ља ва ју усло ве про пи са не Пра вил ни
ком о сте пе ну и вр сти обра зо ва ња на став ни ка ко ји из во де обра зов но
вас пит ни рад из из бор них пред ме та у основ ној шко ли31 и Пра вил ни
ком о сте пе ну и вр сти обра зо ва ња на став ни ка, струч них са рад ни ка и 
по моћ них на став ни ка у гим на зи ји.32

Је ди но не га тив но од ре ђе но у по гле ду обра зо ва ња на ви со ко
школ ским уста но ва ма ко је Струч но упут ство са др жи од но си се на то 

30 Испуњеност критеријума у погледу степена образовања обухвата: завршене 
студије другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 

 студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 

 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

31 Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно
васпитни рад из изборних предмета у основној школи, „Службени гласник РС  
Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17.

32 Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији, „Службени гласник РС  Просветни гласник“, 
15/13, 11/16, 2/17 и 11/17.
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да на став ни ци ко ји др же вер ску на ста ву у основ ним и сред њим шко
ла ма, а ко ји сте пен сте че ног обра зо ва ња до ка зу ју ди пло мом Ака де ми
је за кон сер ва ци ју и ре ста у ра ци ју Срп ске пра во слав не Цр кве, не ис
пу ња ва ју усло ве у по гле ду вр сте и сте пе на oбразовања за на став ни ке 
вер ске на ста ве. 

На осно ву упут ства и кри те ри ју ма за за по сле ње ве ро у чи те ља 
ко ја су пре до че на, чи ни се да су усло ви у по гле ду зах те ва о обра зо ва
њу ја сно пред ви ђе ни. Ме ђу тим, по тен ци јал ни про бле ми са ко ји ма се 
ве ро у чи те љи мо гу су сре сти на ста ју уко ли ко и по ред ис пу ње них кри
те ри ју ма ни су иза бра ни од стра не вер ске за јед ни це од но сно цр кве ко
ја их упу ћу је у од ре ђе ну шко лу ра ди за сни ва ња рад ног од но са. Ово, 
има ју ћи у ви ду да шко ла у ко јој ве ро у чи тељ за сни ва рад ни од нос не ма 
ни ка квог уде ла при ли ком по ступ ка за по сле ња. 

У скла ду са за кон ским ре ше њем у шко ла ма у Ре пу бли ци Ср би
ји, за уче ни ке ко ји су се од лу чи ли за по ха ђа ње пред ме та вер ска на ста
ва, он је оба ве зан пред мет. На и ме, иако је мо гу ће оп ти ра ти за пред мет 
вер ска на ста ва или гра ђан ско вас пи та ње, у че му се огле да пра во из бо
ра, би ло ко ји од два по ну ђе на пред ме та, на кон из бо ра оба ве зан је за 
уче ни ке, ко ји по ха ђа ју на ста ву јед ном не дељ но а, пред мет се опи сно 
оце њу је и упи су је у ђач ке књи жи це. Ме ђу тим, иако се мо же учи ни
ти јед на ким, али са мо при вид но, ста тус ве ро у чи те ља као за по сле ног 
у на ста ви, тј. шко ли, ни је јед нак оно ме ко ји ужи ва ју ње го ве ко ле ге 
на став ни ци оста лих оба ве зних пред ме та. Сто га, сло бод ни смо да ука
же мо на по тен ци јал ни не рав но пра ван рад но прав ни ста тус ко ји за по
сле ни  на став ни ци вер ске на ста ве има ју у од но су на дру ге за по сле не.

Пре све га, по треб но је на гла си ти да су ве ро у чи те љи су бјек ти 
по себ ног рад но прав ног ре жи ма ко ји је уре ђен За ко ном о осно ва ма си
сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња као lexspecialisом, чи ме су од ред бе За
ко на о ра ду де ро ги ра не. Чи ње ни ца ко ја иде у при лог ми шље њу о њи хо
вом не рав но прав ном ста ту су за по сле них у од но су на оста ле за по сле не 
про из и ла зи из за кон ских од ре да ба ко ји ма им је оне мо гу ће но да за сну ју 
рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме. Ово, има ју ћи у ви ду да текст За ко на 
о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња на ла же да уста но ва мо же 
да при ми у рад ни од нос на од ре ђе но вре ме без кон кур са ли це ра ди из
во ђе ња вер ске на ста ве,33 ко је упу ћу је у шко лу тра ди ци о нал на цр ква или 
вер ска за јед ни ца са утвр ђе не ли сте за сва ку школ ску го ди ну. При то ме, 
рад ни од нос на од ре ђе но вре ме неможе да пре ра сте у рад ни од нос на 

33 Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, бр. 
88/17, 27/18 и 10/19, чл. 155, ст. 3, тач. 4.
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нео д ре ђе но вре ме,34 а на став ник вер ске на ста ве са шко лом у ко ју је 
упу ћен за кљу чу је уго вор о ра ду на 12 ме се ци за сва ку школ ску го ди ну. 
Ова ква за кон ска од ред ба на и ме, у пот пу но сти ли ша ва ли ца ко ји ма је 
да то пра во да за сну ју рад ни од нос као на став ни ци у основ ним и сред
њим шко ла ма да то учи не у ви ду стан дард ног рад но прав ног ре жи ма 
 рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме. Ме ђу тим, и по ред то га, по сто је 
ми шље ња у до ма ћој те о ри ји да су на став ни ци вер ске на ста ве за кљу
че њем јед но го ди шњег уго во ра са шко лом у ко јој ра де из јед на че ни са 
оста лим на став ни ци ма у свим рад ним пра ви ма.35 У том слу ча ју, за бо
ра вља се јед но од основ них пра ва  пра во на за сни ва ње рад ног од но са 
на нео д ре ђе но вре ме. 

Сма тра мо оправ да ним ука зи ва ње на нео прав да но за кон ско ре
ше ње, иако је Устав ни суд ова кво ре ше ње сма трао за ко ни тим кон ста
ту ју ћи „да рад на од ре ђе но вре ме на став ни ка вер ске на ста ве не пред
ста вља по вре ду пра ва на рад ни ти би ло ко ји вид ди кри ми на ци је тих 
ли ца с об зи ром на спе ци фи чан на чин упу ћи ва ња на рад у шко лу“ као 
и да је то „ствар за ко но дав не по ли ти ке у обла сти обра зо ва ња и вас пи
та ња о че му Суд, са гла сно од ред би чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан 
да од лу чу је.“36 

Пи та ње ко је се мо же по ста ви ти је сте да ли је др жа ва у на ме ри 
да се не ме ша у област де ло ва ња цр кве и по шту је не за ви сност цр кве у 
по гле ду по ста вља ња ве ро у чи те ља пре ви де ла чи ње ни цу да је у обла сти 
за по шља ва ња ве ро у чи те ља са рад ња цр кве и др жа ве нео п ход на. Ово тим 
пре, јер је др жа ва за ко ном уре ди ла мо гућ ност пр во бит ног за по шља ва
ња ве ро у чи те ља, ус кра ћу ју ћи им пра во да за сну ју рад ни од нос на нео
д ре ђе но вре ме и оста вља ју ћи про сто ра цр ква ма да ауто ном ним ак ти ма 
уре де кри те ри ју ме за за по шља ва ње ве ро у чи те ља као и раз ло ге за из о
ста вља ње об на вља ња уго во ра о ра ду за на ред ну школ ску го ди ну, ко ји за 
раз ли ку од кри те ри ју ма за за по шља ва ње још увек ни су про пи са ни. 

Још јед но од ди ску та бил них ре ше ња је сте пи та ње упу ћи ва ња 
за по сле них ве ро у чи те ља у шко ле. На и ме, у скла ду са за кон ским од
ред ба ма за по сле ни ни је у мо гућ но сти да би ра шко лу у ко јој би из во
дио на ста ву. Уме сто ње га, то чи ни вер ска за јед ни ца или цр ква ко ја је 

34 Закон о основама система образовања и васпитања, чл. 155, ст. 10.
35 Б. Алексов, „Веронаука у Србији“, доступно на: http://www.policy.hu/aleksov/
ipf_doc02.pdf. 07.07.2019. Примера ради, за разлику од осталих запослених, 
вероучитељи нису у могућности да остваре право на стамбени кредит.

36 Саопштење са 40. редовне седнице Уставног суда, одржане 10. новембра 2011. 
године, http://www.ustavni.sud.rs/page/view/0101517/saopstenjesa40redovnesednice
ustavnogsudaodrzane10novembra2011godine, 31.07.2019. 
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са чи ни ла спи сак на став ни ка вер ске на ста ве у гра ни ца ма сво је ди је
це зе. Пре ма то ме, мо гло би се по ста ви ти пи та ње оправ да но сти огра
ни че ња ве ро у чи те ља да ма кар, у окви ру над ле жне епар хи је сло бод но 
би ра ју ме сто за по сле ња.

5.Престанакрадногодносавероучитеља
Ка ко За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња при зна

је ши ро ку ауто но ми ју цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма у Ре пу бли ци Ср
би ји ка да је реч о из бо ру на став ни ка вер ске на ста ве, тра ди ци о нал не цр
кве и вер ске за јед ни це ко је утвр ђу ју спи сак на став ни ка ко ји до ста вља ју 
ми ни стру про све те нисууобавезиданабилокојиначинобразложеод
лукуостављањуилиизостављањуименаодређеноглицасапоменуте
листе.Ода бир на став ни ка у ис кљу чи вој је над ле жно сти цр кве од но сно 
вер ске за јед ни це и ре гу ли сан је њи хо вим ауто ном ним про пи си ма.37

Mинистру ко ји спи сак ве ро у чи те ља са мо по твр ђу је, ста вља ње 
на ли сту на став ни ка, до во љан је до каз да се ра ди о ква ли фи ко ва ном 
ли цу ко је је ве за но за од ре ђе ну цр кву или вер ску за јед ни цу и ко је ти ме 
ис пу ња ва усло ве ко ји су про пи са ни ауто ном ним пра вом цр кве. Ка ко 
смо већ ра ни је на по ме ну ли, на став ни ци вер ске на ста ве пот пи су ју са 
шко лом уго вор о ра ду на 12 ме се ци. Сто га, цр кве и вер ске за јед ни це 
мо ра ју нај ма ње јед ном го ди шње по сред ством Ко ми си је за вер ску на
ста ву да до ста ве ли сту ве ро у чи те ља над ле жном ми ни стру.38 Из о ста
вља ње или бри са ње име на на став ни ка вер ске на ста ве са ли сте ко ју 
тра ди ци о нал не цр кве и вер ске за јед ни це до ста вља ју ми ни стру има за 
по сле ди цу из о ста нак об на вља ња уго во ра о ра ду и гу би так за по сле ња 
за спор ног на став ни ка вер ске на ста ве. На тај на чин се по шту је ауто
но ми ја цр ка ва и вер ских за јед ни ца, из ко је про ис ти че њи хо во пра во да 
са мо стал но вр ше из бор ли ца ко ја их пред ста вља ју.39

Устав ни суд РС дао је сво је ми шље ње у по гле ду рад но прав ног 
ста ту са ве ро у чи те ља у по ступ ку за утвр ђи ва ње не у став но сти од ред бе 
За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња,40 ко јим је уре ђе но 

37 Д. Ђукић, „Заштита права на поштовање приватног и породичног живота и 
аутономија цркава и верских заједница“, Harmonius2018, 55.

38 Ibid. 56.
39 Овакво мишљење потврдио је и Европски суд за људска права у предмету 

Fernández Martínez против Шпаније бр. представке 56030/07, доступно на: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001145068. 09.07.2019.

40 Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“, 
бр.72/09, чл. 132, ст. 4. 
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да ве ро у чи те љи мо гу за сно ва ти рад ни од нос у школ ској уста но ви са мо 
на од ре ђе но вре ме.41 

На и ме, је дан од ве ро у чи те ља ко ме ни је об но вљен рад ни од нос 
због то га што ни је ста вљен на ли сту на став ни ка вер ске на ста ве под нео 
је 2010. го ди не Устав ном су ду Ср би је устав ну жал бу због „не мо гућ но
сти оства ри ва ња пра ва на суд ску за шти ту и пра ва на јед на ку за шти
ту и прав но сред ство, за јем че них од ред ба ма чла но ва 22 и 36 Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је“. По ми шље њу под но си о ца, ди ску та бил на од ред ба 
За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња пре ма ко јој за из
во ђе ње вер ске на ста ве на став ник са шко лом у ко ју је упу ћен за кљу чу је 
уго вор о ра ду на 12 ме се ци за сва ку школ ску го ди ну, у су прот но сти је 
са од ред бом чла на 37. став 4. За ко на о ра ду ко ји уре ђу је рад ни од нос 
на од ре ђе но вре ме и са од ред ба ма чла на 21. став 1. и чла на 60. став 1. 
Уста ва РС пре ма ко ји ма су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и јем
чи се пра во на рад у скла ду са за ко ном. Осим то га, на ве де но је и да 
на став ни ци гра ђан ског вас пи та ња ко је је као и вер ска на ста ва та ко ђе 
ал тер на тив ни пред мет, при за по шља ва њу подлeжу за ко ну ко ји ва жи 
за све про свет не рад ни ке и до би ја ју ста тус за по сле них на нео д ре ђе но 
вре ме, што до во ди до то га да „је дан за кон ва жи за ве ро у чи те ље, а дру
ге за све оста ле про свет не рад ни ке“.42

Са ста но ви шта рад ног пра ва, оправ да но би би ло по ста ви ти пи
та ње да ли по сто ји дис кри ми на ци ја ве ро у чи те ља с об зи ром на трет ман 
ко ји има ју у по ступ ку за сни ва ња рад ног од но са, од но сно не мо гућ но
сти да као је ди ни за по сле ни у на ста ви оства ре пра во на за сни ва ње рад
ног од но са на нео д ре ђе но вре ме али, и у по гле ду на чи на на ко ји им се 
ус кра ћу је пра во да по ис те ку јед но го ди шњег уго во ра о ра ду по но во за
сну ју рад ни од нос. Ово, из раз ло га што уко ли ко од го вор на ли ца цр кве 
од но сно вер ске за јед ни це од лу че да ве ро у чи тељ ви ше ни је до сто јан за 
пре да ва ње вер ске на ста ве, мо гу га јед но став но из о ста ви ти са спи ска 
ве ро у чи те ља за на ред ну школ ску го ди ну. При то ме, од по себ ног је зна
ча ја ис та ћи, да усло ви услед ко јих се ве ро у чи тељ из о ста вља са спи ска 
на став ни ка за сле де ћу школ ску го ди ну, ни су од ре ђе ни ни по зна ти ве ро
у чи те љи ма ка ко би по тен ци јал но спре чи ли њи хо во ис пу ње ње. 

Под но си лац жал бе је на зах тев Су да мар та 2011. го ди не до
пу нио устав ну жал бу под не ском у ко јем је пре ци зи рао да се ње гов 
зах тев од но си на чл. 170 Уста ва РС ко јим је про пи са но да се устав на 
жал ба мо же из ја ви ти „про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав

41 Решење Уставног суда РС бр. IУз253/2009 од 10.11.2011.
42 Решење Уставног суда РС бр. IУз253/2009 од 10.11.2011.
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них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а 
ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва или 
сло бо де за јам че не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе
на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту“. Под но си лац устав не 
жал бе на вео је да сма тра да су му пра ва по вре ђе на од ред ба ма За ко на 
о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња јер њи ме „ни је пред ви
ђе но ка ко да се за шти те пра ва оних ко је цр ква не пра вед но не ста ви 
на ли сту“. Устав ни суд је устав ну жал бу под но си о ца од ба цио као не
до пу ште ну, јер је „из ја вље на про тив рад њи ко је ни су рад ње др жав
них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња“.43 
Пи та ње ко је се ја вља у по гле ду на ве де не од лу ке Устав ног су да, је
сте да ли је оправ да но од ба ци ти из ја вље ну жал бу уко ли ко се узме у 
раз ма тра ње да у окви ру ауто ном ног пра ва, Цр кве има ју овла шће ње 
да по ста вља ју ве ро у чи те ље. Цр кве на ауто но ми ја под ра зу ме ва пра
во цр ка ва и вер ских за јед ни ца да са мо стал но и без упли та др жа ве 
фор ми ра ју кри те ри ју ме и про це ду ре на осно ву ко јих се вр ши ода бир 
њи хо вих ка дро ва.

Ов де тре ба по себ но ис та ћи да је Устав ни суд од ба цио устав
ну жал бу због не до стат ка про це сних прет по став ки, од но сно Суд ни је 
при сту пио раз ма тра њу жал бе у ме ри ту му. На осно ву прак се Европ ског 
су да за људ ска пра ва мо же се за кљу чи ти да под но си лац жал бе не би 
ус пео да до би је спор ни пред овим Су дом. Др жа ва ни је у мо гућ но сти 
да на мет не цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма да од ре ђе ном ли цу по ве ре 
не ку вер ску функ ци ју или ду жност а да исто вре ме но не на ру ши њи хо
ву ауто но ми ју. Под но си лац жал бе је мо гао је ди но да у окви ру про пи
са вер ске ор га ни за ци је ко јој при па да по кре не од го ва ра ју ће про це ду ре 
(уко ли ко по сто је) и да на тај на чин за шти ти пра ва ко ја сма тра да има. 
По ве ћа на оба ве за ло јал но сти на став ни ка вер ске на ста ве пре ма цр кви 
или вер ској за јед ни ци ко јој при па да ју под ра зу ме ва да има ју оба ве зу да 
при хва те од лу ке њи хо вих ор га на.44

5.1.Престанакрадногодносавероучитељауследпрестанка
канонскогмандатаупраксиЕвропскогСудазаљудскаправа

У пред ме ту Тра ваш про тив Хр ват ске пред Европ ским су дом за 
људ ска пра ва, ве ро у чи тељ ква ли фи ко ван у скла ду са за ко но дав ством 
Ре пу бли ке Хр ват ске за др жа ње на ста ве ве ро на у ке, као та кав до био је 

43 Д. Ђукић, 59.
44 Ibid., 60; Вид. више: Fernández Martínez против Шпаније бр. представке 56030/07, 

доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001145068. 09.07.2019.
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од ме ро дав не цр кве не вла сти ка нон ски ман дат45 за др жа ње на ста ве у 
шко ла ма. На те ме љу то га, без по тре бе за јав ним кон кур сом, ве ро у чи
тељ је за кљу чио уго вор о ра ду на нео д ре ђе но вре ме с јав ном сред њом 
шко лом (по сло да вац) те је у све му имао пра ва и оба ве зе као и оста ли 
сред њо школ ски на став ни ци. У вре ме за сни ва ња уго во ра о ра ду био 
је оже њен, а на кон три го ди не гра ђан ски се раз вео и на кон то га за
кљу чио дру ги гра ђан ски брак с дру гом су пру гом. Ме ро дав на цр кве на 
власт при ме ти ла је да је ве ро у чи тељ има „по сто је ћу ка нон ску же нид
бу с јед ном су пру гом, а да је у ци вил но ме бра ку с дру гом су пру гом, 
што је про тив но ка то лич ком пра ву“, па му је сто га, на кон што га је 
са слу ша ла, од у зе ла ка нон ски ман дат. На осно ву пре стан ка ка нон ског 
ман да та ве ро у чи те љу је пре стао уго вор о ра ду у јав ној сред њој шко ли. 
При то ме, от ка зни рок је био два ме се ца, а ве ро у чи тељ је имао пра во 
и на от прем ни ну. 

У скла ду са по зи тив ним за ко но дав ством Ре пу бли ке Хр ват ске 
јав на сред ња шко ла ни је има ла мо гућ но сти за др жа ти ве ро у чи те ља на 
не ком дру гом рад ном ме сту ње го вом пре ра спо де лом. Про тив то га ве
ро у чи тељ је под нео ту жбу пред оп штин ским су дом где је од би јен с 
обра зло же њем да не мо же др жа ти на ста ву ка то лич ке ве ро на у ке ли це 
без ка нон ског ман да та и да због објек тив не не мо гућ но сти ни је мо гао 
би ти пре ме штен на не ко дру го рад но ме сто у тој шко ли. По сту па ју ћи 
пре ма жал би, жу па ниј ски суд по твр дио је пр во сте пе ну од лу ку и од
био жал бу. На кон то га, ве ро у чи тељ је под нео ре ви зи ју Вр хов ном су ду 
Ре пу бли ке Хр ват ске и устав ну ту жбу Устав ном су ду Ре пу бли ке Хр ват
ске на во де ћи да су по вре ђе на ње го ва пра ва га ран то ва на у чл. 8. и 14. 
Европ ске Кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да46

и Уста ва Ре пу бли ке Хр ват ске. Из ре ком је твр дио да за кљу че ње дру
гог гра ђан ског бра ка не мо же пре ма За ко ну о ра ду и хр ват ском за ко
но дав ству би ти раз лог за пре ста нак уго во ра о ра ду, што Вр хов ни суд 
ни је при хва тио, твр де ћи да је раз лог пре стан ка рад ног од но са опо зив 

45 „Канонски је мандат гарантија да је вјероучитељ посланик Католичке Цркве, 
а запосленик у јавној школи. Вјероучитељи су обвезни придржавати се одредаба 
канонскога права у питањима која се тичу специфичне нарави католичкога 
вјерског одгоја и образовања, посебно с обзиром на његове циљеве и садржаје те 
остале његове битне одреднице. Једнако тако, вјероучитељи су обвезни поштовати 
позитивне прописе РХ који се односе на школски одгој и образовање, особито оне 
који се односе на организацијскотехничке, школскопедагошке и опће дидактичко 
методичке аспекте остваривања наставе школског вјеронаука.“ Ј. Šalković, „Ispovijest 
vjere (kan. 833) – pravna zaštita crkvene zajednice“, Bogoslovskasmotra 2/2011, 132. 

46 Текст Конвенције доступан је на: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_
SRP.pdf. 10.07.2019.
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ка нон ског ман да та, ко ји је бит на прет по став ка за др жа ње на ста ве ка
то лич ке ве ро на у ке у јав ним шко ла ма и да јав на шко ла не ма ни ка кав 
ути цај ни ти сме пре и спи ти ва ти раз ло ге за ње гов опо зив. Ни устав на 
ту жба ни је при хва ће на уз обра зло же ње да др жа ва ни на ко ји на чин 
ни је ути ца ла на ње го ву од лу ку да по нов но за кљу чи брак ни ти му је 
оне мо гу ћи ла по нов но за кљу че ње бра ка. У обра зло же њу се на ла зи и 
по зи ва ње на ка нон ски ман дат ко ји је део прав ног по рет ка Ре пу бли ке 
Хр ват ске на осно ву за кљу че них уго во ра са Све том Сто ли цом.47 Европ
ски суд за људ ска пра ва за кљу чио је да из од лу ке Устав ног су да Ре пу
бли ке Хр ват ске до ла зи до из ра жа ја јед на из у зет но бит на чи ње ни ца: 
ја сно про из ла зи да је ве ро у чи тељ био све стан зна че ња ка нон ског ман
да та и да је све сно и зна ју ћи при стао на сво ју слу жбу, зна ју ћи да она у 
све му за ви си од по сто ја ња ка нон ског ман да та.48

У пред ме ту Тра ваш про тив Хр ват ске Европ ски суд за људ ска 
пра ва за у зео је став да је пре кид рад ног од но са за сно ван на пре стан ку 
ка нон ског ман да та, а не услед за кљу че ња дру гог бра ка под но си о ца 
пред став ке. Ти ме се, пре ма ста ву Су да омо гу ћу је ауто но ми ја вер ских 
за јед ни ца од но сно у кон крет ном слу ча ју ка то лич ке цр кве, да у скла ду 
са ка нон ским пра вом по ста вља ју на став ни ке ве ро на у ке. Овом пре
су дом по твр ђе но је пра во Ка то лич ке цр кве да ути че на рад но прав ни 
ста тус ве ро у чи те ља без бо ја зни да ће се ти ме на ру ши ти пра во на при
ва тан жи вот га ран то ван Европ ском кон вен ци јом о људ ским пра ви ма 
и основ ним сло бо да ма. Др жа ва је у оба ве зи да по шту ју ћу ауто но ми ју 
цр кве ујед но не за ди ре и у прет по став ке за за сни ва ње, од но сно пре
ста нак рад ног од но са ве ро у чи те ља, усло вље них пра ви ли ма ка нон
ског пра ва. 

47 Католичку Цркву представља Света Столица која је и сама субјект међународнога 
права. Католичка црква у РХ има статус верске заједнице, али је њен однос, због 
посебности међународноправног статуса Свете Столице, утврђен међународним 
уговорима склопљенима између Свете Столице и РХ: (1) Ugovor između Svete 
Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture, „Narodne novine 
– međ. ug.“, br. 2/97. i 8/97, (2) Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske 
o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi 
Republike Hrvatske, „Narodne novine – međ. ug.“, br. 2/97, (3) Ugovor između Svete 
Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, „Narodne novine – međ. ug“ br. 
3/97, (4) Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, 
„Narodne novine – međ. ug.“, br. 18/98. I. Milotić, „Radni odnos i kanonski mandat u 
RH – u povodu jedne presude Еuropskog suda za ljudska prava u Strassbourgu“, Pravoi
porezi 11/2016, 17, фн. 1.

48 Траваш против Хрватске бр. представке 75581/13, доступно на: http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001166942, 10.07.2019. 
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6.Закључак
Рад но прав ни ста тус ве ро у чи те ља ни је се про ме нио од уво ђе ња 

вер ске на ста ва у основ не и сред ње шко ле у Ре пу бли ци Ср би ји 2001. 
го ди не. Не мо гућ ност за сни ва ња рад ног од но са на нео д ре ђе но вре ме 
ве ро у чи те ља, ма ко ли ко би ло пред мет ре гу ли са ња по себ ног за ко на не 
сме би ти за по ста вље но као за бра на ли цу да оства ри сво је Уста вом га
ран то ва но пра во на рад, уре ђе но За ко ном о ра ду у ви ду уоби ча је ног 
рад но прав ног ре жи ма  рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме. Ово тим 
пре, ако се узме у об зир да ве ро у чи те љи има ју defacto иден ти чан рад
но прав ни по ло жај као и оста ла ли ца за по сле на у на ста ви, док им је de
iureто оне мо гу ће но. 

Сва ка ко да са ма про фе си ја на став ни ка под ле же по себ ном 
уре ђе њу у по гле ду за по шља ва ња и пре стан ка рад ног од но са, што 
ни је спор но. Ме ђу тим, про блем у по гле ду рад ног од но са ве ро у чи те
ља на ста је у слу ча је ви ма у ко ји ма се са мо на став ни ци ма од ре ђе ног 
пред ме та  вер ске на ста ве, ус кра ћу је за ко ном да то пра во на за сни
ва ње рад ног од но са на нео д ре ђе но вре ме. Ово тим пре, уко ли ко се 
узме у об зир да се на став ни ци гра ђан ског вас пи та ња, ал тер на тив ног 
пред ме та вер ској на ста ви у шко ла ма у Ре пу бли ци Ср би ји не су о ча
ва ју са ова квим ви дом ус кра ћи ва ња пра ва. Та ко ђе, на пу ту омо гу ћа
ва ња по вољ ни јег рад но прав ног по ло жа ја ве ро у чи те љи ма нео п ход но 
је у окви ру цр кве ног пра ва уре ди ти кон крет не раз ло ге, услед ко јих 
ве ро у чи тељ мо же би ти из о ста вљен са спи ска ве ро у чи те ља. На ве
де на пра зни на омо гу ћа ва оства ре ње нео сно ва ног из о ста вља ња са 
спи ска ве ро у чи те ља. Ово, тим пре уко ли ко се узме у об зир по себ
ност по ступ ка кроз ко ји ве ро у чи те љи про ла зе при ли ком за сни ва ња 
рад ног од но са у основ ним и сред њим шко ла ма. Уко ли ко је већ, у 
скла ду са ана ли зи ра ним кри те ри ју ми ма за за сни ва ње рад ног од но са 
омо гу ће но да ли ца бу ду упо зна та са усло ви ма за за сни ва ње рад ног 
од но са, у том прав цу би ло би оправ да но уре ди ти прав но осно ва не 
раз ло ге за из о ста вља ње ве ро у чи те ља са спи ска за на ред ну школ ску 
го ди ну.

Иако је Устав ни суд, у ана ли зи ра ној пре су ди по во дом оце не 
устав но сти од ред бе За ко на о основ ним шко ла ма из 2009. го ди не ко
јом се уре ђу је да ве ро у чи те љи мо гу за сно ва ти рад ни од нос са мо на 
од ре ђе но вре ме, дао свој став у по гле ду не мо гућ но сти за ди ра ња др жа
ве у ис кљу чи ва овла шће ња вер ских за јед ни ца и цр ка ва да по ста вља ју 
ве ро у чи те ље, омо гу ћа ва ње ве ро у чи те љи ма да ма кар би ра ју шко лу у 
гра ни ца ма сво је епар хи је у ко јој би за сно ва ли рад ни од нос мо гло би 
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би ти пред мет рас пра ве у бу дућ но сти. Та ко ђе сло бод ни смо да ука же
мо, да ко ли ко год на став ни ци вер ске на ста ве би ли по себ ни у по гле ду 
рад но прав ног ре жи ма, не у пит но је да се са од ре ђе ним про бле ми ма су
о ча ва ју као је ди ни за по сле ни у на ста ви, и да би се њи хо вом по ло жа ју 
за по сле них на ме ђи ду хов них и све тов них вла сти тре ба ло по све ти ти 
ви ше па жње. 
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Summary
Despitethefactthatreligiouseducationteachersareemployeesin

accordancewiththenationallegislationofTheRepublicofSerbia,inre
alitytheyarefacingobstaclesinordertofullyachieveemploymentstatus,
the sameoneas theirother teachercolleagueshave.Religious teachers
arenotpermittedtoestablishemploymentforanindefiniteperiodoftime.
Thispermissionstartedfromtheverybeginningof inclusionofreligious
educationinschoolsinRepublicofSerbiaandstillithasnotbeenchanged.
Therefore,onemayargue that this kindofpermission isdiscriminatory,
especiallyifwehaveinmindthatteachersofcitizen’seducation,(whichis
asubstitutesubjectinschoolsforthechildrenwhoarenotwillingtolisten
classesofreligiouseducation),areallowedtoconcludeemploymentcon
tractforindefiniteperiodoftime.

Furthermore,teachersofreligiouseducationsarestrictlybounded
bytheirchurchorreligiouscommunity,inthatmatterthatchurchorreli
giouscommunity is theoneentitled toestablishcriteria foremployment
andevenmore, tochooseacertainschoolatwhich teacherof religious
educationcanstartworking.Thatishowteachersofreligionarenotper
mittedtofreelychoosetheirplaceofwork.Thepermissionmaybeconsid
eredasadebatablefactorinemploymentstatusofreligiousteachers.Ad
ditionally,churchorreligiouscommunityisfreetoterminateemployment
contractattheendoftheschoolyear,ifitconsidersthatreligiousteacher
isnotsuitableanymore,withoutanyclearlydefinedcriteria.

Having in mind that religious education has been a subject in
schoolsforalmosttwentyyearsintheRepublicofSerbia,itwouldbemore
than justified to expect from future legislative to make changes includ
ingnormsregardingemploymentstatusofteachersofreligiouseducation.

Keywords:religious education, religious teachers, labor law, em
ployment.




