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        Удружење "Атеисти Србије"  

        за председника УО Андрију Шрека 

Поштовани,  

Шаљемо Вам одговоре на питања која сте нам недавно упутили, а тичу се увођења верске службе у 

Војсци Србије.  

         

1. Чему ће увођење верске службе у Војсци Србије  конкретно служити? 

Верска служба у Војсци Србије се организује ради остваривања слободе вероисповести, јачања 

духовних и моралних вредности припадника Војске, психолошке стабилности личности, неговања 

војничких врлина и патриотизма и обликовања грађанске одговорности. 

Организација верске службе у Војсци Србије је у функцији развоја, изградње, одржавања и повећања 

њених оперативних способности приликом извршавања свих дефинисаних  мисија и задатака. 

Организација верске службе у Војсци Србије нема функцију мисионарства традиционалних цркава и 

верских заједница у војној средини. 

2. Како ће увођење верске службе побољшати  ефикасност и модернизовати војску? 

Ефикасност и модернизација војске су у корелацији са степеном квалитета имплементације верске 

службе, као и сваке друге службе војске, која као таква чини њен интегративни организациони елемент. 

3. Зар војници треба да верују у натприродне силе и  богове, а не у своје способности и војну 

технику? 

Способност војника и војна техника су у сваком случају предмет бриге и бављења војног система, а 

објект, предмет и природа веровања војника је приватна ствар сваког појединца, наравно уколико као 

такво не угрожава оперативну и функционалну способност војске. 

4. Зар грађани Републике Србије треба да се осећају безбедно поред такве војске? 

Апсолутно. 

5. Зар војска није један од гараната уставног поретка? 

Војска Србије брани земљу од оружаног угрожавања споља и извршава друге мисије и задатке, у складу 

с Уставом, законом и принципима међународног права који регулишу употребу силе. 
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6. Зар Србија, по Уставу, није секуларна држава? 

Концепт верске службе у Војсци Србије заснива се на принципу одвојености цркава и верских заједница 

од државе. Увођење верске службе у Војсци Србије не успоставља нити једну религију као државну, 

нити као обавезну. 

Припадници Војске Србије, како ће бити прописано очекиваном уредбом о вршењу верске службе у 

Војсци Србије, не могу бити узнемиравани, дискриминисани или привилеговани због својих верских 

уверења, припадања или  неприпадања традиционалној цркви односно верској заједници, учествовања 

или неучествовања у богослужењу и верским обредима и коришћења или некоришћења законом 

зајемчених верских слобода и права. 

 

Београд, 2. јул 2010. године 

 

 

    


