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УМЕСТО ПРЕДГОВОРА: 
ИСКУСТВА И ИСКУШЕЊА

Зато, велим, нема цркве ни уредбе без 
мир ске власти, а ни мирске без духовне; 
треба једна другу да поткрепљава, ако су 
раде да обе власти постојане буду. Ако ли 
једна над другом неко преимућство тра
жи, то су обе код простог народа слабе, и 
или касно или скоро обе пропале. 

Прота Матеја Ненадовић

Државно-црквено право, као грана правне теорије и прак-
се, било је у доба комунистичке владавине занемарено, го-
тово посве укинуто. У Србији је обнова тог права започе-
та 2001. године, а у време прве владе Војислава Коштунице 
(2004–2007) државно-црквено право је објективизовано у 
конкретне законе. После 13 година правне празнине, 2006. 
године донет је модеран демократски Закон о црквама и 
верским заједницама; исте године усвојен је и посебан За-
кон о повратку (реституцији) имовине одузете црквама и 
верским заједницама, а крајем године предложени су про-
грами Министарства вера који су постали саставни део За-
кона о буџету Републике Србије; почетком 2007. године у 
Закону о министарствима дефинисане су нове надлежности 
Министарства вера. Коначно, 2006. године у Устав Републи-
ке Србије уграђене су неке начелне одредбе из Закона о црк-
вама и верским заједницама, па су оне под називом „цркве 
и верске заједнице“ постале уставна категорија.1 (Претходни 

1 За разумевање теоријских основа државно-црквеног права изузет-
но је корисна и незамењива књига проф. др Симе Аврамовића Прилози 
настанку државно-црквеног права у Србији (Правни факултет Универ-
зитета у Београду – Православни богословски факултет Универзитета у 
Београду-Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд, 2007) Иако су 
елаборације, ставови и закључци проф. Аврамовића у основи прихватљи-
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устав и закон избегавали су термин „црква“.) Ново одређење 
цркава и верских заједница у Уставу, као и наведена четири 
закона и имплементација појединих одредаба из њих у од-
говарајуће законе из других области, обновили су српско др-
жавно-црквено право и вратили га у правни систем Србије.

Стицајем околности нашао сам се у положају да подстичем 
и усмеравам процес обнове српског државно-црквеног пра-
ва, да предлажем и образлажем законе у којима ће оно бити 
објективизовано. Уместо стручног увода у ту проблематику, 
наговестићу у каквим је околностима тај политички посао 
обављан, а укратко ћу исказати основна уверења и личне мо-
тиве који су ме руководили при настојањима да се обнове 
делотворни, за народни живот, савремено друштво и модер-
ну културу корисни односи између државе и Цркве, онакви 
односи какви су успостављени у српској демократској тради-
цији (у доба Краљевине Србије и Краљевине Југославије).2

Крајем фебруара 2004. године Војислав Коштуница ми је 
предложио да се прихватим да будем министар вера у мањин-
ској Влади коју је тих дана састављао. Колико год пријала као 
израз поверења, та понуда пробудила је у мени зебњу и бриж-
ност. Не волим ситуације у којима морам да се изјашњавам о 
преузимању велике одговорности; посебно не за посао који 
никад нисам радио, а за који се претпоставља да бих га по 
ранијем положају, искуству и образовању могао да обављам. 
У таквим ситуацијама увек себи постављам проста питања: 
јесам ли ја кадар да то радим; умем ли; мора ли се; да ли то 
стварно желим...? Зар нема неког бољег? Сигурно има. Тако 
сам и одговорио Коштуници: да је то у основи тежак ресор 

ви, незаобилазни и необориви, боље је, чини ми се, говорити о обнови 
српског државно-црквеног права него о његовом настанку тек у 21. веку.

2 Детаљна и поуздана правна, социолошка и политиколошка анализа 
српске традиције у уређивању односа државе и цркава и верских заједни-
ца изложена је у књизи др Драгана Новаковића, Верске заједнице на раз
међу векова, Београд, Институт за политичке студије, Београд, 2003. 
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јер односи између државе и Цркве нису законски уређени, 
самим тиме положај Цркве у друштву је нејасан, њена улога 
у неким политичким и друштвеним круговима неправедно 
нападана и оспоравана; однос Цркве према држави са раз-
логом је опрезан и резервисан; међуконфесионални односи 
су осетљиви и оптерећени предрасудама и антагонизованим 
историјским искуствима народа и нација... па би, велим, било 
најбоље да се тим односима позабави један учен, разборит 
и благородан човек какав је управник Музеја СПЦ Слобо-
дан Милеуснић, сада нажалост мој упокојени пријатељ. Али 
Слободана Милеуснића, који је био високи и незамењиви 
службеник у Патријаршији, нису хтели да привремено уступе 
Влади. Тако сам, на додатни наговор Драгана Маршићанина, 
ипак одлучио да преузмем дужност министра вера у мањин-
ској Влади Војислава Коштунице. 

Прве две недеље Влада се суочила не само са очекиваним 
тешкоћама него и са ванредним невољама. Уочи конститу-
тивне седнице, ноћу између 3. и 4. марта, горео је Хиландар; 
17. и 18. марта албански екстремисти кренули су да органи-
зовано и масовно руше, пале и скрнаве наше манастире и 
цркве на Космету и да прогоне народ. 

Почело је, дакле, горе но што се ико надао – рушењем те-
меља на којима народ опстаје. Али, срећом, народ се одмах 
инстинктивно привио уз своју Цркву и показао да има снаге 
и да је одлучан да учврсти темеље свог историјског и култур-
ног битисања. Народ је заиста у тим невољама испољио ис-
конску снагу, културну самосвест и историјску одговорност 
за своју судбину. Осетио је да има Владу коју предводи човек 
који осећа пулс народа и зато се сабрао око ње, као што се и 
Влада прикључила на изворе народне енергије и приљубила 
се уз народни живот и историју. 

Укратко, невоље и несреће су тих дана пробудиле и осна-
жиле колективну свест о незамењивој улози вере и Цркве у 
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народном животу и историји. Иако је високо планула, као 
пожар у Хиландару, па се брзо смањила, готово угасила и 
остала да тиња, та национална и културна самосвест била ми 
је и ослонац и путоказ у пословима које сам преузео. 

Све је одједном било једноставно и јасно. Енергија која 
народ држи не само у модерној цивилизацији и историји 
него и у животу сублимисана је у православној вери. Веру 
чува и преноси Црква. Црква почива на носиоцима вере: 
ђацима, студентима и професорима богословских школа и 
факултета, на монаштву и свештенству, на људима који су 
надарени да у модерном добу живе и стварају нова дела по 
узорима и у духу класичне хришћанске културе. Министар-
ство вера треба да служи живој цркви, носиоцима вере. То је 
било језгро програма који сам донео, разрадио и примењи-
вао наредне три године. 

Од знатне помоћи у послу било ми је искуство које сам сте-
као у Савету ДСС. Александар Поповић је 2001. године уредио 
Савет као непрокламовану владу у сенци; Савет је добио за-
датак да политичку стратегију Странке разради и да је опера-
ционализује у конкретне програме за сваку област друштве-
ног живота. У том Савету мени је запало да се позабавим пи-
тањем какве односе треба изградити између државе и Цркве у 
модерном демократском друштву какво је пројектовано про-
грамом Странке. Одмах сам у седам тачака саставио кратку 
Изјаву о политичким намерама, у којој сам изложио нов по-
глед на место цркава и верских заједница у друштву, истакао 
да држава у њима гледа незамењивог сарадника у уређивању 
модерног демократског друштва на здравим националним 
и традиционалним темељима... Већ у лето те године члано-
ви Савета су имали задатак да критички оцене рад тадашње 
Владе у свим областима. Рад тадашњег Министарства вера 
сам престрого оценио: нису почели да раде закон о црквама, 
не помињу враћање имовине, не враћају Богословски факул-
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тет у састав Београдског универзитета, ђаци, студенти и про-
фесори верских училишта су дискриминисани, одлучени од 
народне касе, изузети из мера заштите ђачког и студентског 
стандарда, студенти теологије шездесет година немају право 
да конкуришу за државне стипендије, монаси немају плаћено 
здравствено осигурање, за свештенике у сиромашним краје-
вима држава не хаје... А радили су тек пола године! 

Кад сам после добио у Влади задужење да се бавим тим пи-
тањима, имао сам јасан путоказ и одрешене руке да „са речи 
пређем на дело“. Частољубље и урођено нестрпљење гонили 
су ме да све што сам критиковао као лоше појаве у односу др-
жаве према Цркви морам одмах да променим. (Прве године 
21. века у целом народу осећало се нестрпљење и жеља да се 
друштво брзо преуреди и изведе из хаоса на прав и поуздан 
пут историјског развоја.) Морам одмах да предложим закон о 
црквама и верским заједницама; одмах да уведем верске шко-
ле свих традиционалних цркава и вер ских заједница у обра-
зовни систем и прикључим на буџет; после вишедеценијске 
дискриминације, студенти теологије мора одмах да почну да 
примају државне стипендије; одмах да се побринем о монаш-
тву и свештенству на Косову и Метохији, али и у суседним др-
жавама и у неразвијеним регионима Србије; одмах да обезбе-
дим здравствено осигурање целокупном монаштву; одмах да 
материјално подстакнем развој теолошке мисли и сакралних 
уметности. Али не може одмах, а понекад не може ни све. 

Ипак, после свега, могу да кажем да сам, као и други ми-
нистри из Демократске странке Србије, имао прилику да у 
власти урадим све, или готово све у свом ресору што сам 
предлагао док смо били у опозицији. То је, наравно, довољ-
но само за добар почетак, али је недовољно за трајан и по-
уздан резултат. Државно-црквено право као теоријска дис-
циплина тек треба да се разграна и да се делотворно угради 
у друштвену праксу и у српски културни образац. 


