
 
 

Верска служба у Војсци Србије 
 

 
У Војсци Србије организована је верска служба у складу са Законом о Војсци Србије. Верска 
служба у српској војној историји има традицију, а законски је прву пут уређена 1839. године. 
Верска служба заступљена је у већини армија у свету. 

 
Вршење верске службе у Војсци Србије и друга питања од значаја за вршење верске службе 
ближе су уређена Уредбом о вршењу верске службе у Војсци Србије (''Службени гласник РС'', 
број 22/11). 
 
Верска служба представља организовани вид делатности традиционалних цркава и верских 
заједница у Војсци Србије са основном улогом омогућавања уставног права на остваривање сло-
боде вероисповести њених припадника. Верска служба у Војсци Србије се огранизује, ради јача-
ња духовних и моралних вредности припадника Војске Србије, неговања војничких врлина и 
патриотизма, као и обликовања грађанске одговорности. 
 
Припадници Војске Србије учествују у делатностима верске службе по сопственој вољи и 
убеђењу, уз уважавање обавеза које проистичу из војне службе. 
  
Верску службу у Војсци Србије врше свештеници, односно верски службеници традиционалних 
цркава и верских заједница који обављају богослужбене и остале верске делатности, у складу с 
њиховим аутономним прописима.  
 
Свештеници, односно верски службеници традиционалних цркава и верских заједница који 
врше верску службу у Војсци Србије јесу професионална војна лица високе стручне спреме у 
статусу официра Војске Србије. Војни свештеник, односно верски службеник има помоћника. 
Помоћници војних свештеника, односно верских службеника су професионална војна лица у 
статусу подофицира Војске Србије. 
 
Војни свештеници, односно верски службеници и помоћници војних свештеника, односно 
верских службеника остварују право на здравствено, пензијско и инвалидско осигурање, право 
на плату, накнаде и друга примања, као и остала права по основу њиховог статуса, у складу са 
законом.  
 
Свештеници односно верски службеници примају се у професионалну војну службу у статусу 
официра. Поред општих и посебних услова за пријем у професионалну војну службу, кандидати 
за војне свештенике односно верске службенике морају имати и мишљење традиционалне цркве 
или верске заједнице.  
 
Војни свештеници потчињени су командантима (начелницима, директорима) јединица, односно 
установа, а са канонског становишта одговорни су традиционалној цркви, односно верској 
заједници којој припадају. 
 
Војни свештеници, односно верски службеници на основу канонског права и аутономног права 
традиционалне цркве, односно верске заједнице у погледу вршења богослужења и верских 
обреда, одговорни су овлашћеном великодостојнику. 
 



Планирање богослужбених делатности врши се уз услов да је њихово вршење у сагласности са 
реализацијом основних задатака, потребама, обавезама, материјалним и финансијским 
могућностима команди, јединица и установа Војске Србије. 
 
Делатности верске службе врше се у војним комплексима, у посебним просторијама уређеним у 
ту сврху – богослужбеним просторима. 
 
Међусобни односи Министарства одбране и цркава односно верских заједница у вези са 
вршењем верске службе у Војсци Србије уређени су посебним споразумима.  
 
Споразум између Министарства одбране и Светог архијерејског синода Српске Православне 
Цркве 28. јуна 2011. године, потписали су министар одбране Драган Шутановац и архиепископ 
пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Иринеј.  
 
Споразуми са шест традиционалних цркава и верских заједница потписани су 18. октобра 2011. 
године. Потписник споразума у име Министарства одбране био је министар одбране Драган 
Шутановац, а у име цркава, односно верских заједница њихови поглавари: 
 

- у име Римокатоличке Цркве у Србији, председник Међународне бискупске 
конференције Светих Ћирила и Методија надбискуп – метрополит београдски 
монсињор Станислав Хочевар; 

- у име Словачке Евангеличке Цркве а.в., бискуп Словачке Евангеличке Цркве а.в. мр 
Самуел Врбовски; 

- у име Реформатске Хришћанске Цркве, епископ Реформатске Хришћанске Цркве 
Иштван Чете Семеши; 

- у име Евангеличке Хришћанске Цркве а.в. бискуп суперинтендант Евангеличке 
Хришћанске Цркве а.в. Арпад Долински; 

- у име Јеврејске заједнице у Србији, председник Савеза јеврејских општина у Србији 
Александар Нећак и рабин Исак Асијел; 

- у име Исламске заједнице Србије, реис-ул-улема Исламске Заједнице Србије Адем еф 
Зилкић. 

 
 


