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Актом о међународној верској слобод и који је у октобру 1998.
усвојио Конг рес а потписао председник Бил Клинтон, Сјед ињ ене
Америчке Држ аве су утврд иле промоц иј у верских права као једн у
од цент ралних делатнос ти спољне полит ике.1
С тим у вези, аме ричке амб ас а де су доби ле за д атак да, у зем ља
ма у који м а де л у ј у, кроз разг овор е са верс ким ли дери м а, вла д ин им
* Рад је настао у оквиру пројекта „Срби и Србија у југословенском и међуна
родном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници“
(47027) који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
** rakovic@gmail.com.
1
Berkeley Center for Religion, Peace & World Affairs of the Georgetown University,
The International Religious Freedom Act: Ten Years Later, http://berkleycenter.georgetown.
edu/projects/the-international-religious-freedom-act-ten-years-later.
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зван ичн иц им а, верс ким заједн иц ам а, новинарим а, хум ан итарн им
акт ивис тим а, нев лад ин им орг ан из ац ијам а и предс тавн иц им а ака
демс ке зајед н ице, утврде чињ ен ице о верс ким слоб од а м а. Изве
штаји се пот ом ша љу Стејт департмен т у, који их пре д аје Конг рес у
на усваја њ е.2
Тема овог рад а везана је за америчке извеш таје о верским сло
бод ама у Реп ублиц и Србији. Од једнос траног албанског проглашењ а
независнос ти Косова и Метох ије (2008) америчк и извеш таји одво
јено се пиш у за тај део Реп ублике Србије. У овом рад у конт раарг у
мент и америчк им извеш тајима о верским слобод ама на Косову и
Метох ији уприличени су као и за свак и друг и део Реп ублике Србије.
Као основа за навођењ е конт раарг умената узет је америчк и из
веш тај о верским слобод ама у Реп ублиц и Србији за 2011. јер је у на
шој јавнос ти био посебно негат ивно осликан. Ипак, подв лачим, и
свак и друг и претходни извеш тај суш тински се не разлик ује од овог.
Примедбе и крит ике остале су углавном истоветне.
Говорим и из личног иск ус тва, као бивши држ авни службеник
Савезног минис тарс тва вера СР Југос лавије и Минис тарс тва вера
Реп ублике Србије који је имао прилик у да размењује миш љењ е за
званичниц има америчке амбасаде у Беог рад у. Сус ретали смо се
кад а су нам уручивани извеш таји о верским слобод ама и у друг им
приликама. Разг оворе смо вод или у коректном тон у, али наж алост
морам да нагласим да наши арг умент и углавном нис у били прих ва
ћени. Неке чињ енице сасвим су игнорисане, неке су површно тума
чене, а неке уопш те нис у уважене.
Навешћу сада најизричитије примере грешака и непрецизности у
америчким извештајима о верским слободама у Републици Србији.
1. У америчком извеш тај у о верским слобод ама се тврд и да су
„Устав [Републике Србије] и остали закони и акти рестриктивни
према верским слобод ама и да Влад а [Републике Србије] у пракси
углавном не пош тује верске слободе“ и да се рес трикц ије односе на
„испољ авањ е вероисповед ањ а“ (manifestation of belief).3
Кад а је реч о Устав у Реп уб лике Србије (2006), члан 43 „Слоб о
да мис ли, са вес ти и вер оис повес ти“ проп ис у је: „Јемч и се слоб од а
U. S. Department of State, Overview and Acknowledgements, International Religi
ous Freedom Report for 2011, http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2011religiousfreedom/
index.htm#wrapper.
3
U. S. Department of State, International Religious Freedom Report for 2011: Serbia,
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dlid=192859.
2
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мис ли, са вес ти, увер ењ а и ве р оис повес ти, пра во да се оста не при
свом увер ењу или вер оис повес ти или да се они промене прем а соп
ственом изб ор у. Нико ни је ду ж ан да се изја ш ња в а о својим верс ким
и дру г им уве р ењ и м а. Сва ко је слоб од ан да испољ а в а свој у вер у или
убеђ ењ е вер оис повед ањ а, обав љањ ем верс ких обр ед а, пох ађ ањ ем
верс ке слу жбе или нас та ве, поје д иначно или у зајед н иц и с дру г и
ма, као и да прив атно или јавно изнесе своја верс ка увер ењ а. Сло
бод а испољ а в а њ а вер е или уве р ењ а може се огра н и ч и т и за коном,
са мо ако је то неоп ход но у демок ратс ком дру ш тву, ра д и за ш ти т е
живота и здра в ља људ и, мора ла демок ратс ког дру ш тва, слоб од а и
пра в а гра ђ а на зајемчен их овим Уста вом, јавне безб ед нос ти и јав
ног ре д а или ра д и спреча в а њ а иза зив а њ а или подс тиц а њ а верс ке,
на ц ионалне или рас не мрж ње. Род и т е љ и и за конс ки стараоц и има
ју пра во да својој дец и обезб е де верс ко и морално обра зов а њ е у
скла д у са својим увер ењ и м а“.
Дак ле, рес трикц ије се мог у односит и само ако је реч о угрож а
вању друг их, а то је посебно наглашено и у Закон у о црк вама и вер
ским заједницама Реп ублике Србије (2006).
У том смис лу се сад а позивам на одл ук у Европског суд а за људ
ска права из јан уара 2013. да се „мог у начинит и извесне рес трикц ије
[у верским слободама] уколико неко својим верским испољ авањ ем
посегне прот ив права друг их“.4
Према томе, рес трикц ије које пос тав ља Европска унија истовет
не су рес трикц ијама које пос тав ља Реп ублика Србија. Друг их ре
стрикц ија верских слобод а у Реп ублиц и Србији нема.
Нас у п рот америчком миш љењу, оцена Мин ис тарс тва ве ра Ре
пуб лике Срби је би ла је да међу верс ки склад у на шој зем љи ник а
да ни је био изра жен и ји нег о прот ек лих некол ико год ина. Међ у
ре л иг ијс ки са вет Мин ис тарс тва ве ра је форм и ран 2010. а пор ед
мин ис тра проф. др Бог ољуб а Ши ја ковић а чин и л и су га погла в ари
и високодос тојн иц и трад иц ионалн их Црк ав а и верс ких заједн иц а
(Вла д ик а бачк и проф. др Иринеј Буловић у име Српс ке Пра вос лав
не Црк ве, надбис куп беог радс ки монс ињ ор Ста н ис лав Хочев ар у
име Ри мок ат ол ичке црк ве у Срби ји, реис-ул-улем а Адем ефен д и ја
Зилк ић у име Исламс ке заједн ице Србије, рабин Исак Асие л у име
Јеврејс ке зајед н ице у Срби ји) који су јед ноглас но донос и л и са ве т о
давне смерн ице држ авн им орг ан им а Реп уб лике Србије.
4
European Court of Human Rights, Right to manifest religion at work is protected but
must be balanced against rights of others, 15 January 2013, hudoc.echr.coe.int/webservices/
content/pdf/003–4221189–5014359.
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Био сам коорд инат ор Међу р е л иг ијс ког са ве та Мин ис тарс тва
вера Реп уб лике Србије (2010–2012) и лично сам се уверио да на
сед н иц а м а овог те ла ни је би ло нес ла г а њ а, већ је нас у п рот томе по
стоја ла са глас ност о свим ва ж ним тем а м а које су се тиц а ле вер
ских пи та њ а у јавном, прос вет ном, нау чном, држ авном, дип лом ат
ском прег а ла ш тву на ше зем ље.
Даљ е, Уставни суд Реп ублике Србије је у јан уару 2013. одбац ио
иниц ијат иву за оцен у уставнос ти Закона о црк вама и верским зајед
ницама. Предлагачи иниц ијат иве су износили арг ументац иј у која
се делом прек лапала са примедбама које су изнете у америчк им из
веш тајима о верским слобод ама у Реп ублиц и Србији.
2. Из год ине у год ин у се у америчк им извеш тајима понав ља да је
Грчкој Правос лавној Црк ви и Руској Правос лавној Црк ви, које нис у
уписане у Рег ис тар црк ава и верских заједница Реп ублике Србије,
дозвољ ено слободно деловањ е.
Нит и Васељ енска Пат ријаршија нит и Грчка Арх иепископија,
нит и било која друга аутокефална или аутономна Грчка Правос лав
на Црк ва дел ује у Реп ублиц и Србији. Нит и су икад а траж или упис
у Рег ис тар црк ава и верских заједница Реп ублике Србије нит и било
как ву друг у дозвол у за рад.5 Дак ле, ова тврдњ а америчк их званич
ника потп уно је пог решна и нема никак во упориш те у чињ еницама.
Кад а је реч о Под ворј у Руске Правос лавне Црк ве у Беог рад у оно
нас тав ља конт ин уи тет Руске Правос лавне Заг раничне Црк ве чија
је јерарх ија 1921. установ љена у Краљ евини Срба, Хрвата и Слове
наца. Тад ашње југ ос ловенске влас ти и Српска Правос лавна Црк ва
прих ват или су организац иј у Руске Правос лавне Заг раничне Црк ве
на нашем тлу како би се избеглом руском епископат у, свеш тенс тву,
монаш тву и народ у омог ућ ио духовни живот након сламањ а Царске
Русије. Руска Правос лавна Заг ранична Црк ва а став љена је под по
крови тељс тво Српске Пра вос лавне Црк ве.6
По ослоб а ђ а њу ју г ос ловенс ке прес тон ице (20. ок т об ар 1944)
рус ки пра вос лавц и су, уз са глас ност ју г ос ловенс ких ком у н ис тич
ких влас ти, од новембра 1944. нас та ви л и рад под за ш ти т ом Српс ке
Пра вос лавне Црк ве.7 Храм Све т е Тројице на Та ш мајд а н у (Рус ка
Према личном увиду у архивску грађу Министарства вера Републике Србије.
Мирослав Јовановић, „Руска православна загранична црква у Југославији током
двадесетих и тридесетих година 20. века“, Српска теологија у двадесетом веку, 3, Бео
град 2008, 164, 167–168.
7
Радмила Радић, Држава и верске заједнице 1945–1970, 1, Беог рад 2002, 246–247.
5
6
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црк ва) од 1946. има стат ус Под ворја Мос ковс ке Пат ри јарш и је од
нос но Рус ке Пра вос лавне Црк ве.8
Да к ле, у Кра љ евин и СХС/Ју г ос ла ви ји, у соц и ја л ис тичкој Ју г о
сла ви ји и у постсоц и ја л ис тичком пе риод у СР Ју г ос ла ви је и Реп у
блике Срби је, је рарх и ја и/или свеш тенс тво Рус ке Пра вос лавне Цр
кве на тлу на ше зем ље де л у је с бла г ос ловом Српс ке Пра вос лавне
Црк ве и под њен им сводом.
Америчк и изв еш таји ове чињ ен иц е превиђ ај у или их уопш те
не познај у што дов од и у пи т а њ е ком пе т енц и ј у и објек т ивност пи
са ц а изв еш таја.
3. Из год ине у год ин у се у аме ричк им извеш таји м а пона в ља да
Вла д а Реп уб лике Срби је не дозвољ а в а рег ис тра ц и ј у Ма ке донс кој
пра вос лавној црк ви и „Црног орс кој пра вос лавној црк ви“.
Ма ке донс ка пра вос лавна црк ва ник а д а од Вла де Реп уб лике
Срби је ни је зат ра ж и ла упис у Рег ис тар црк а в а и верс ких зајед н и
ца ни т и би ло ка к ву дру г у дозвол у да дел у је у на шој зем љи.9 И ова
тврд њ а америчк их зва н ичн ик а пот п у но је пог реш на и нем а ник а
кво упориш те у чињ ен иц ам а.
Ка д а је реч о „Црног орс кој пра в ос лавној црк ви“, пос тоји низ
раз лог а због којих ова пар а ц рк вен а орг а н из а ц и ја без јер арх и је не
мож е да буд е упис а н а у Рег ис тар црк а в а и верс ких зајед н иц а Ре
пуб лик е Срби је и за ш то је Мин ис тарс тво ве р а одби ло њи хов зах
тев за рег ис тра ц и ј у. Треб а посебно под в у ћ и: са мозва н и пог ла в ар
тзв. „Црног орс ке пра в ос лавне црк ве“ Ми р аш Де д еи ћ, бивш и све
штен ик Васе љ енс ке Пат ри јарш и је, је од л у к ом Васе љ енс ког Па
три јарх а Варт оломеја и Све т ог Арх и јер ејс ког Синод а Васе љ енс ке
Пат ри јарш и је (1997) због ка нонс ких прес ту п а које је поч ин ио као
„грчк и кли рик“ ка ж њен најс трожом ка зном од нос но лишењ ем
свеш тен ичк ог чин а. Од л у к у Васељ енс ке Пат ри јарш и је при х ват и
ле су и пот врд и ле све ка нонс ке ау т ок еф алне и ау т оном не Пра в о
славне Црк ве у све т у.10
У нек им ра н и ј им амер ичк им изв еш тај и м а о верс ким слоб о
да м а у СР Ју г ос ла в и ј и стај а ло је да је тзв „Црног орс ка пра в ос лав
на црк ва“ за п ра в о „шиз мат ичк а за зва н ично пра в ос ла в ље“, али
ни ј е би ло реч и због чег а од н ос но ка к ва је при р од а де лов а њ а ове
Руски дом у Београду, „Црква Свете Тројице“, http://www.ruskidom.rs/sr/crkvasvete-trojice-u-beogradu.
9
Према личном увиду у архивску грађу Министарства вера Републике Србије.
10
Будимир Алексић, Црвено-црна гора, Никшић 2002, 161.
8
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ан т иц рк вен е орг а н из а ц и ј е у Црној Гор и или дру г де на прос тор у
бивше Ју г ос ла в и ј е.11
Амерички званичници се нису удубљивали у ову тему, превиђали
су или игнорисали чињенице, што доводи у питање намере или компе
тенције писаца ових извештаја.
4. Последњих година се у америчким извештајима о верским сло
бодама у Републици Србији износи као примедба да постоји „проблем“
у деловању Румунске Православне Цркве ван српског Баната.
Правилник о садржини и начину вођења Регистра цркава и вер
ских заједница Републике Србије (2006), донет по усвајању Закона о
црквама и верским заједницама, предвидео је могућност уписа епар
хије Румунске Православне Цркве у српском Банату када се за то обез
беди сагласност Српске Православне Цркве.
Пошто је Српска Православна Црква дала сагласност за упис Епар
хије Дакија феликс Румунске Православне Цркве на територији срп
ског Баната, Министарство вера Републике Србије извршило је 2009.
упис ове епархије у Регистар цркава и верских заједница и то у статусу
традиционалне Цркве у Републици Србији.12
Упркос доброј вољи Српске Православне Цркве, Епархија Дакија
феликс неканонски је проширила деловање на простор Тимочке Кра
јине (јужно од реке Дунав) и тиме је прекршила договор са Српском
Православном Црквом.
Државни органи Републике Србије не само да не прихватају већ и
осуђују кршење овог договора. Циљ Румунске Православне Цркве је да
влашком становништву у Тимочкој Крајини наметне румунски иден
титет, оспори самобитност и лингвистичку посебност и замени ћири
лицу латиницом.
С друге стране, Српска Православна Црква је у Тимочкој Крајини
дозволила верске службе на влашком језику.
Истоветне проблеме са неканонским деловањем Румунске Право
славне Цркве имају Руска Православна Црква на простору Молдавије,13
11
U. S. Department of State, International Religious Freedom Report for 2003, Serbia–
Montenegro, http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2003/27248.htm.
12
Aleksandar Raković, „Improvement of Religious Tolerance in the Republic of Ser
bia (2008–2009)“, Statement at the OSCE Human Dimension Implementation Meeting,
Warsaw, 28 September – 9 October 2009.
13
Lavinia Stan, Lucian Turcescu, „Church-State Conflict in the Republic of Moldova:
The Bessarabian Metropolitanate“, originally published in Communist and Post-Communist
Studies, vol. 36, no. 4 (December 2003), pp. 443–465, http://www.academia.edu/183570/
Church-State_Conflict_in_the_Republic_of_Moldova_The_Bessarabian_Metropolitanate.
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Бугарска Православна Црква у јужној Добруџи14 а Јерусалимска Патри
јаршија је на две године (мај 2011 – фебруар 2013) прекинула односе са
Румунском Православном Црквом.15
Амерички званичници се нису удубљивали ни у ову тему, ни шири
ни ужи контекст као да им нису познати, опет су превиђали или игно
рисали чињенице што још једном доводи у питање намере или компе
тенције писаца ових извештаја.
5. У америчким извештајима о верским слободама за период од
јула до децембра 2010. нема речи о нападу следбеника Муамера Зу
корлића на жандармерију и полицију Републике Србије.16
Заиста је невероватно да амерички извештај о верској слободи за
период од јула до децембра 2010. прећуткује да је више хиљада следбе
ника Муамера Зукорлића, главног муфтије Исламске заједнице Сан
џака, 4. септембра 2010. у Новом Пазару напало жандармерију и по
лицију Републике Србије.17
Оваква врста селективности писаца америчког извештаја је непр
офесионална и тенденциозна.
6. Амерички извештаји о верским слободама описују мартовске
догађаје 2004. на Косову и Метохији као „нереде“.18
Чудно је што амерички извештаји о верским слободама тумаче да
су догађаји од 17–19. марта 2004. били „нереди“ (riots) а не погром над
српским и другим неалбанским живљем. Заправо, писци извештаја као
да не познају разлику између појмова riot и pogrom. Под „погромом“
се подразумева колективни напад већинске групе на мањинску групу,
док се под „нередима“ мисли на сукоб две подједнако снажне групе.
Та д а је око 50.000 Алб а на ц а орг а н изов а но, на више лок а ц и ја
где је живе ло некол ико хи љ а д а Срб а, на па ло српс ку зајед н иц у на
Спор Румуније и Бугарске, Радио-телевизија Србије, 22. март 2012, http://www.
rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1068164/Spor+Rumunije+i+Bugarske.html.
15
„Reconciliation between the Patriarchate of Jerusalem and the Romanian Patri
archate“, The Orthodox Church Info, 23 February 2013, http://theorthodoxchurch.info/
blog/news/2013/02/reconciliation-between-the-patriarchate-of-jerusalem-and-the-ro
manian-patriarchate.
16
U. S. Department of State, July–December 2010 Report on International Religious
Freedom, http://www.state.gov/documents/organization/171719.pdf.
17
„Муфтијини блокирали Пазар“, Вечерње новости, 5. септембар 2010.
18
U. S. Department of State, 2005 Report on International Religious Freedom, http://
www.state.gov/j/drl/rls/irf/2005/51578.htm.
14
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Косов у и Ме т ох и ји. Уби јено је некол ико десе т ина људ и, ра њ ено ви
ше стот ина, прот ера но преко 4.000 Срб а, униш тено је преко 800
српс ких ку ћ а, а 35 пра вос лавн их црк а в а и спомен ик а униш тено,
оштећено или оскрна в љено.19
Реч је, дак ле, о пог ром у над српс ким народом. У српс ким изве
штаји м а март овс ки дога ђаји 2004. на Косову и Ме т ох и ји опис у ј у се
као „пог ром“, но америчк и извеш таји о верс ким слобод а м а избега
вај у да то да помен у.
Сличн их примера има још. Не односе се само на Реп уб лик у Ср
би ј у, већ и на Реп уб лик у Српс ку и Српс ку Пра вос лавн у Црк ву на
прос тору бивше Југ ос лавије.

*
Кроз америчке извеш таје о верс ким слобод а м а у Реп уб лиц и Ср
бији уочава се да су Срби прик азан и као народ који не пош тује вер
ске слободе и да се увек налазе с нек им у спору или сукобу. Међу
тим, ква зиарг умен та ц и ја писа ц а аме ричк их извеш таја о верс ким
слобод а м а ла ко је оспорива. Можемо са мо да дебат у јемо да ли је
у америчк им извеш таји м а реч о лош им на ме ра м а или површ ном
прис ту п у проб лем у. Објек т ивнос ти сва к а ко нем а.
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