
247

Музејжртавагеноцида,Београд;
АрхивЈугославије,Београд

DOI10.5937/kultura1964247D
УДК351.758.5(497.1)”1920/1930”(093.2)

7.025:271.222(497.113)-523.4”1920/1930”(093.2)
оригиналаннаучнирад

O КО МИ СИ ЈА МА ЗА  
ЧУ ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ 

ВЕР СКИХ ОБЈЕ КА ТА СРП СКЕ 
ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ  

ИЗ МЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА
Сажетак: Ар хи је ре ји Срп ске пра во слав не цр кве су, по сле ус по ста
вља ња Па три јар ши је (1920), пла ни ра ли об на вља ње и ре ста у ра
ци ју хра мо ва ши ром пр ве ју жно сло вен ске др жа ве, про гла ше не 1. 
де цем бра 1918. го ди не. За ре а ли за ци ју тих пла но ва фор ми ра не су 
и над ле жне ко ми си је. Овај текст пред ста вља хро но ло шку ре кон
струк ци ју на ста ја ња тих ко ми си ја, за сно ва ну са мо на до ступ ној 
ау тен тич ној, ве ро до стој ној и ори ги нал ној ар хив ској гра ђи, ко ја 
се чу ва у Ар хи ву Ју го сла ви је. Ка ко у ис тра жи ва њу ни је би ло мо
гу ће до ћи до ком плет не гра ђе, ја сно је да у ње му има и од ре ђе
них пра зни на, али оне, ипак, дра стич но не на ру ша ва ју раз у ме ва ње 
главнине тек ста у ре ђа њу до га ђа ја.

Кључне речи: Срп ска пра во слав на цр ква, Ми ни стар ство ве
ра, ар хи тек тон ски спо ме ни ци, ми ни стар, ко ми си ја, чу ва ње, 
рестаураци ја

Тешкојеутврдитикојеикада,послеПрвогсветскограта,
поменуопитањечувањаиодржавањасакралнихобјеката–
храмоваиманастира–Српскеправославнецркве.
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Министар вера, др Војислав Јанић, је 24. децембра 1923.
припремиопредлогзаМинистарскисаветКраљевинеСрба,
Хрвата иСловенаца о саставуКомисије за чување и одр
жавањеархитектонскихспоменикаитомприликомпредло
жио:председникпроф. дрМилојеВасић, и члановиПера
Поповић,начелникМинистарстваграђевина,проф.дрВла
димирПетковић,проф.дрВладимирЋоровићидрРадивоје
Јосић,доцентТеолошкогфакултета.

„КомисијаимаодмахдаотпочнерадуповереноммиМини
старствусаособљемкојејојбудемставионарасположење.
Онаћепретходно,засвојунутрашњирадизрадитиправил
ник,собзиромназахтевемодерненаукеиискустваочува
њуиодржавањуоваквихспоменикауосталимкултурним
државамаЕвропе.

ТајПравилникћепомомеодобрењуобјавитиповереноми
Министарство.

За претходне и редовне радове ове врсте предвиђена је у
парт.1356државногбуџетаза1922/23год.сумаод700.000
динара.Одовесумеуколиконијеутрошена,ставиомије
ГосподинМинистарграђевинаодлукомсвојомБр.28948/23
на расположење: 218.508 динара. Ова је сума према акту
МинистарстваграђевинаР.бр.7524/23.год.иизвештајНа
роднебанкеположенаудепозитНароднебанке,итрошиће
сепоодредбамазаконаодржавномрачуноводству.

У колико даље буде било потребаматеријалних, надокна
ђиваћесеизредовногбуџетаМинистарстваВера,заштоје
унесенаипотребнасума.

Наимедневница зарадкомисијеуБеограду,кадкомиси
јаради,одредитипретседнику120дин.дневно,техничком
шефу100дин.дневно,ачлановимапо80дин.дневно.

Зарадовенатерену,члановиимајуправонапринадлежно
сти,предвиђенезак.онакнадитрошковадрж.службеника
кадпутујуслужбено.

Овакомисијаимадаватисвојемишљењеипосвимапред
лозимадуховнихвласти,кадсеобраћајуМинистарствувера
уциљуоправакаирестаурацијецрквенихиманастирских
грађевина(цркава).”1

Министарски савет je, на својој седници одржаној 24. де
цембра 1923. године, прихватио Правилник Комисије за
чување и одржавање националних споменика (манастира,

1 РешењеМинистарскогСаветаКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца,В.
Бр.15703од24.децембра1923.године–АрхивЈугославије(АЈ),Мини
старствоправдеКраљевинеЈугославије(63),стр.7.
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цркава,градоваитд.)укомесе,измеђуосталог,кажедаје
КомисијаобразованаприМинистарствувера сциљемчу
вањаиодржавањанационалнихспоменика(Чл.1.)итопр
венственонатериторијиСрбије,ЦрнеГореиВојводине,а
попотребииосталихспоменикауКраљевини,очемуод
луку доноси министар вера, по претходно прибављеном
мишљењуКомисије(Чл.2.).2

Министарски савет је на својој седници од 31. децембра
прихватиопредлогминистравераоКомисији.3

Синод је 16/29. марта 1927. доставиоМинистарству вера
своје примедбе на предложени Закон о заштити историј
скихверскихспоменика„којијеМинистарствоВераусвоје
времеспремалозафинансијскиЗакон.”4

Министарствовераје9.априлаодговорилоСинодуистичу
ћидаононеманикакавпредлогзаконаозаштитиверских
споменикадодавши:„ПостојиодлукаМинистарскогСавета
ВБр.15703од24XII923 г., којом јеобразованаКомисија
за чување и проучавање архитектонских споменика и она
радииданас,подпредседништвомДрМилојаВасићапроф.
Универзитета.”5

СветиархијерејскиСинодСрпскеправославнецрквејесма
траодаиЦркватребадабудеукљученауобновуманастира
изидањехрамова.Тешкојеутврдитикадајетозваничнока
зано.ТајзахтеводразиосенаодносСинодаипредставника
Министарствавера.

Министарствовера јеформирало својукомисијуио томе
14.априла1927.обавестилоСинод.Синодје2/15.јунатра
жиодаукомисијууђеипредставникСрпскеправославне
цркве.6

МинистарствоверајеприхватилоСинодовзахтевиуврсти
лосвештеникадрРадивојаЈосића,професораБогословског

2 Исто.Постоји и рукомписаниПравилник који су 24.фебруара 1920.
(вероватносерадиогрешци,патребадастоји1923)потписалиМилоје
М.Васић,председникиВладиславР.Петковић,ВладимирЋоровићи
РадивојеЈосић,чланови.

3 РешењеМинистарскогСаветаКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца,од
31.децембра1923.године–АЈ,63,7.

4 Писмо Синода Српске православне цркве, Син. Бр. 558/зап. 470 од
16/29.марта1927,Министарствувера–АЈ,63,7.

5 ПисмоМинистарствавера,ВБр.4395од9.априла1927,Синоду–АЈ,
63,7.

6 ПисмоСинода,Син.бр.957/зап.663од2/15.јуна1927,министрувера–
АЈ,63,7.
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факултета,зачланаАрхитектонскекомисије.отоме је28.
јунаобавестилоСинод.7

Синод је,21. јуна /4. јула1927.обавестиоминистравера
дајеприхватиотајизборинагласиодајеонњеговделегат
„ида као такав обавезанподносити свој извештајСветом
Синодуорадутекомисије”.8

МинистарствоверајеоименовањусвештеникаЈосићаоба
вестило председника Комисије и Деканат Богословског
факултета.9

Синодје1.септембра1928.обавестиоМинистарствовера
дапрофесораРадивојаЈосићанесматрасвојимделегатом
уКомисији.„Разлог је,штокаоделегатСветогАрхијереј
скогСиноданиједосадаподнеониједанизвештајСветом
АрхијерејскомСинодуорадуКомисијезачувањеиодржа
вањеархитектонскихспоменикаиакојенатобиообавезан,
погласуСинодовеодлукеСин.бр.1442/зап.894/1927.год.,
којамујеусвојевремесаопштена.”10

УнаставкуписмаСинодјетражио:

„ЧастНамјеумолитиВасГосподинеМинистре,даизволите
известитиСветиАрхијерејскиСинод:како јеуопштедо
шлодообразовањаКомисијезачувањеиодржавањеАрхи
тектонскихСпоменика,беззнањаисуделовањаСветогАр
хијерејскогСинода,каонајвишеизвршневластиуправнеи
надзорне(чл.5Уредбе)уСрпскојПравославнојЦркви,иако
сутицрквеноманастирскиспоменициупрвомредусвојина
СрпскеПравославнеЦркве.

ЧастНам је умолитиВас господинеМинистре и за изве
штај:какавједелокругпоменутеКомисијеиималитаКо
мисија својПравилник.По актуМинистарстваВераВБр.
4395/14.IV.1927,тајПравилниктребаоједосадабитипро
писан,апренегоштобудепотписан,требаојебитипослан
СветомАрхијерејскомСинодунаувиђаје.

Част јеСветомАрхијерејскомСиноду умолити и за изве
штај:укаквомодносустојипоменутаКомисијапремаВама
ГосподинеМинистре,далијеонаВашекспертилиорган;у

7 ПисмоМинистарствавера,В.Бр.7881од28.јуна1927,Синоду–АЈ,63,
7.

8 ПисмоСинода,Син.бр.1442/зап.894од21.јуна/4.јула1927,министру
вера–АЈ,63,7.

9 ПисмоМинистарства вера,В.Бр. 8646од13. јула1927,председнику
АрхитектонскекомисијеиСиноду–АЈ,63,7.

10ПисмоСинода,Син.бр.1505/зап.721од1/14.септембра1928,министру
вера–АЈ,63,7.
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каквомодносустојитаКомисијапремаСрпскојПравослав
нојЦркви,јерсупоменутиспоменициупрвомредусвојина
СрпскеПравославнеЦркве.

Свеовопотребноједасеправилнорегулишеидасетач
нозна,дабисеизбеглинеспоразумиосубјективномправу
(овлашћењу)инежељенисукоби.

ЧастНамјеумолитиВасГосподинеМинистре,даовајпред
метизволитесматратихитним.”11

СудећипоновомписмуСинодаминиструвера,од7/20.ок
тобра 1928, може се рећи да министар није одговорио на
писмо.НасамомпочеткуСинодјепоменуосвојеписмоод
1/14.септембра.Потомјенагласио:

„ГосподинеМинистре, установаАрхитектонскаКомисија,
доброиправилноорганизована,безсвакесумње,билаби
врлоумеснаикориснаствар.Какодржавниинационални,
такоистоицрквениинтереситраже,дасеобратипунапа
жњанастарецрквенеархитектонскеспоменике;дасепутем
умеснерестаурацијеодржавају,каодикаипоноснашестаре
религиозности;културеиуметности,анемање,дасеувези
сатиминаслањајућисенато,иунапредакрадистварања
српскогцрквеногархитектонскогстила.Миимадемо,хвала
Богу,врломногодивнихспоменика–старина,којипредста
вљајувеликоделоуметностинесамозанашуЦркву,негои
заНародиДржаву.СамаЦркванемапотребнихсредставаза
чувањеиодржавањетихдивнихспоменика,пајееминент
надужностДржаве,да јуутомправцупомогне. Јасно је,
премареченом,дајеиЦрквииДржавипотребнаустанова
АрхитектонскеКомисије,алиправилноидоброорганизова
не.ДабирадтеКомисијемогаобитиуспешаникористан,
безусловнојепотребнатеснаспоразумнасарадњаЦрквеи
Државе.Споразумнобисеимаоутврдитисаставикруграда
теКомисије;односњенпремаЦрквиидржави;осигуратиу
довољној количини потребнаматеријална средства зање
зинуспешанрад,предвидетиирегулисатиидругенужне
појединости.Утомсмеруваљалобиспоразумноизрадити
добарПравилник,укомебитачноијаснобилиобележени
праваидужноститеКомисије.Такобисеизбеглинежеље
нисукобиинебиседогађалинемилииштетнислучајеви
слични онима: уманастируЖича, са катедраломуЧачку,
у некојим црквама и манастирима Скопљанске Епархије,
МанастирСопоћани,манастирГрачаницаидруги.

Комисијибисеупрвомредуималаставитиузадатакдатач
ноодреди,којиодстарихспоменикаимајуархитектонску

11Исто.
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вредностикојиодњихуопштезаслужују,дасеставепод
нарочитубригуистарањеКомисије,акојине.Онитакови
споменициималибисеинвентарисатииописати,исвето
држатитачноисавесноуевиденцији.Споменицибисе,да
ље,моглиразврстатипогрупама,одвећеилимањевредно
стииважности,којетребаодмах,акојекаснијеоправљати,
премањиховоморонулом стању.Даље, потребно је, да се
повучетачнаграницаизмеђуграђевина,чијебиодржавање
спадало у заједничку надлежностЦркве иАрхитектонске
Комисије,иизмеђуспоменика,којисемогуоправљатииу
општеодржаватибезсарадњесатомКомисијом,ит.д.

ЧастНамјеумолитиВас,ГосподинеМинистре,дасвемуов
деизложеномеизволитепоклонитиВашуозбиљнупажњуи
добрувољууинтересудрагоценихспомениканаших,дике
ипоносаЦрквеиДржаве,аирадиизбегавањанежељених
сукобаонадлежности,укојимасетрошисамоенергија,та
кодрагоценаинеопходнопотребна,дасеутрошиумноге
послове, корисне и поЦркву и поДржаву, који чекају на
својеизвођењеидовршење.”12

Синодјеи25.октобрајошједномписаоминиструвера.По
водсубилаписмаМинистарствавераупућенаДуховномсу
дуепархијеСкопљанскеимитрополитускопљанскомВар
навиостањунеколикоманастира.Послеразматрањаових
писама,Саборједонеоследећезакључке:

„1.Св.Арх.СаборенергичнопротествујепрекоСветогАрх.
Синодакодг.МинистраВера,штојебезпретходногспора
зумасаСв.Арх.Синодомупогледунадлежностииобима
рада ове Комисије овој датошироко право мешања у по
словеЦркветамо,гдејепозитивноправо,канонииопште
уређењеЦркветооставилои загарантовалокомпетенцији
црквенихвластиСв.Арх.Сабортражи,дасерадовеКоми
сиједоведеу склад са законскимпрописимаиправилима
Цркве;дасењенасамовољасузбије,ацрквенимвластима
оставислободарадауграницамапостојећегзакона.

2.Дасезапочетиобјектирестаурирањастарихцркаваима
настира,којеједржавнавластпрекоовеКомисијеузелана
себе,унајкраћемвременудовршеитакоспасуодквараи
коначногпропадања.

Дасесвиовиважниобјектинашихцрквенонароднихста
рина којима грози скоро уништење, ако се оставе досада
шњемнехатуи елементарнимнепогодама, одмах сходним
начиномзештитеодквараипропасти,алидасеторадии

12ПисмоСинода,Син.бр.1909/зап.1111од7/20.октобра1928,министру
вера–АЈ,63,7.
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урадиудоговоруу складусанадлежнимпредставницима
Цркве.

3.Радиочувањасвихважнихцрквеноманастирскихстари
насвихврстаирадизагарантовањасвихцрквенихправана
истеСв.Арх.СаборстављаСв.Арх.Синодуудужност,да
хитнонаставизапочетираднадоношењузаконаозаштити
црквеноманастирскихстарина.

4.ДаАрхитектонскакомисијабудеприСв.Арх.Синоду.”13

Министарверајеодговориотек28.јануара1929.Насамом
почеткујеистакаодасуспоменицитековинасрпскекултуре
алиицелогчовечанствапасестогаморајубрижљивочува
ти.Потомјенавеодајебилослучајеватаквогруковањакоје
јеималолошепоследицештогајенавелодапоновоузмеу
разматрањеирешавањеспорнихствари.

„Овочинимизразлога,аглавнису,штонежелимдапоне
семодговорностпредисторијом,предјавношћуипредкул
турнимсветом,акобисесванашадрагоценост,крозвекове
очуванаоднепријатеља,икојузубвременанијемогаопот
пунодауништи,будеупропашћенанемарниминестручним
руковањем.Семтога,факат,данајвишинашикруговиинај
више личности инсистирају на томе, да буде очувано све
оноштоједонасдошло,руководиме,такође,дапоклоним
овомепредметуособитупажњу.

Поред тога, факат, да представници других хришћанских
Цркаваипредставницидругихземаља,сматрајућиовеспо
меникекаокултурнутековинуцелогасвета,којутребаочу
ватипосвакуцену,нудематеријалнупомоћзаодржавање
ирестаурирањењиховоподизвеснимусловимакојемине
можемоусвојитиуинтересуугледаЦрквеиДржаве,ставља
микатегоричкиудужност,даовопитањерасправимушто
краћемроку.

Са тога разлога намеран сам предложити на Надле
жномМесту законскипројекат, којимћеовопитањебити
регулисано.

ПренегоштоучинимпредлогнаНајвишемМесту,меније
частуприлогупод./.доставитиуовереномпреписупројект
овогзаконасмолбом,дамиСветиАрхијерејскиСинодиз
волидоставитисвојемишљењеиевентуалнепримедбена
предложенипројект.”14

13ПисмоСинода,Син.бр.2106/зап.1151од25.октобра/7.новембра1928,
министрувера–АЈ,63,7.

14ПисмоМинистарствавера,В.Бр.1078од23.јануара1929,Синоду–АЈ,
63,7.
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Министар јеодговориои29. јануара1929.нагласившида
јевољандаусвојиСинодовепредлогеидодаодајењегов
претходникспремиопомињаниПравилник.ПонудиојеСи
нодудасаставипредлогправилникаидоставимуганараз
матрањеи,евентуално,усвајање.Накрајујемолиопредлог
новогчланакомисијеуместопрофесораЈосића.15

Предлог закона о заштити споменика који је помињао
министарјегласио:

„Ми

АлександарI

ПомилостиБожјојивољинародној

КраљСрба,ХрватаиСловенаца

прописујемоипроглашујемо

Закон

озаштитиисторискоархитектонскихспоменика

Члан1.

Свиисторискоархитектонскиспоменициизпрошлостиод
културноисторијске важности, били они у целости или у
развалинама,сапотребномпросторномоколиномипристу
пом,каоисасвимаонимисторискимпредметимасвијувр
ста,којисеприманастирима,црквамаилииначеналазе,или
себудунашли,јесунеотуђивоопштенароднодоброиради
очувањањиховаподлежезаштитиинадзорудржавномпре
копредставникаЦрквеиполитичкихвластиаподврховним
надзоромМинистраВера.

Члан2.

Којисуодовихспоменикаодкултурноисторискеважности
утврђиваћеМинистарВерауспоразумусаКомисијомзаис
торискоархитектонскеспоменикеприМинистарствувераи
саКонсерваторскимуредима.

Члан3.

За спровођење предњих законских наређења, Министар
Вера ћепрописатиУредбу, аКомисија за историскоархи
тектонскеспоменикеприМинистарствувераимадужност
дасестараосвестраномизвођењуциљеванапредизложе
них,радичегаћесеуноситиубуџетМинистарстваверапо
требнасума.

15Писмоминистравера,од24.јануара1929,Синоду–АЈ,63,7.
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Члан4.

Овај Закон вреди чим се обнародује у Службеним Нови
нама.”

Тешкојеутврдитикојисубилиразлозизаоставкевећине
члановаАрхитектонскекомисије.Министарправдеје3.ју
на1930.разрешиоипреосталечлановеВладимираПетко
вићаиВладимираЋоровића.Уактуразрешењаписалојеи
следеће:„Комисијазачувањеиодржавањеархитектонских
споменикаСрпскеПравославнеЦрквеконституисаћесеи
постојатинадаљеприПатријаршијиСрпскеПравославне
ЦрквеиусмислурешењаМинистарскогСаветаБр.15703од
24XII1923год.отправљатипословеподруководствомЊе
говеСветостиПатријархаимојимнадзоромрадичегаумо
литиЊеговуСветост,дамипредложилицанапостављење.

Трошкови рада Комисије покриваће се и даље из буџет
скихкредитаповереногмиресораисредставакојаСрпска
ПравославнаЦрквасамапружизатусврху.”16

Решењејетек3.септембраупућенопатријарху.17

Умеђувремену,Синодјеодговориоминиструправденање
гово писмо од 13. јуна 1930. обавестивши га да јеСинод
закључиода „Стручна комисија за чувањеи рестаурацију
цркаваиманастиратребадапостојиприПатријаршији.Ка
дасеначелнобудеусвојилогледиштеСветогАрхијерејског
СинодадапоменутакомисијабудеприПатријаршији,тада
сеимаприступитиизборуличностикојетребадауђууКо
мисију,каоиизрадиправилниказарадкомисије.”18

ПатријархВарнаваје17.августа1930.тражиоодминистра
правдедаЂурђаБошковића,кустосаНародногмузеја,ставе
нарасполагањекакобимогаодарадинарестаурацијимана
стира.Министарправдејеуважиомолбуиотомеобавестио
иминистра просвете БожуМаксимовића.У том писму је
тражиодаБошковићаослободидругихобавеза.19

Патријаршија је17. септембра1930.обавестиламинистра
правде Милана Сршкића о извештају Ђурђа Бошковића,
стручњакакоји јеобишаоманастирПећкепатријаршијеи
затражио помоћ ради наставка обиласка манастираПећке

16Решењеминистраправде,Бр.57178од13.јуна1930.године–АЈ,63,7.
17ПисмоМинистарстваправде,Бр.64534од23.августа1930,Синоду–

АЈ,63,7.
18Писмо Синода, Син. бр. 1772/зап. 847 од 7/20. јуна 1930, министру

правде–АЈ,63,7.
19Писмо министра правде, бр. 80060 од 20. августа 1930, министру

просвете–АЈ,63,7.
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патријаршије,СтароиМладоНагоричане,НерезииКале
нићиприпремеизвештајаостањуипотребнимрадовима
заштите.20

По свему судећи, Синод је помогао да неки чланови Ко
мисиједајуоставке.Имајућиовоувиду,министарправде
је23. августа1930.донеорешењекојим јеразрешиопре
остале чланове дрВладимираПетковића и дрВладимира
ЋоровићачланствауКомисији.

Уистомрешењујезакључио:

„Комисија за чување и одржавање архитектонских споме
никаСрпскеПравославнеЦрквеконституисаћесеипосто
јатинадаљеприПатријаршијиСрпскеПравославнеЦркве
иусмислурешењаМинистарсткогсаветаБр.15703од24
XII1923год.отправљатипословеподруководствомЊегове
СветостиПатријархаимојимнадзоромрадичегаумолити
ЊеговуСветост,дамипредложилицазапостављење.

ТрошковизарадКомисијепокриваћесеинадаљеизбуџет
скихкредитаповереногмиресораисреставакојаСрпска
ПравославнаЦрквасамапружизатусврху.”21

РешењеједостављеноиСиноду.

Синод је3. септембра / 21. августа1930. одговориодаће
именоватиједногархијерејазапредседникаКомисијеида
ће у њу бити изабрани архитекта Бранко Таназевић про
фесорАрхитектонскогфакултета,ДрагутинМаслаћсавет
никМинистарстваграђевина,АлександарДерокодоценти
ЂурђеБошковић,кустосНародногмузеја.22

МинистарствоправдејеприхватилопредлогСинодаиото
медонелаодговарајућерешењеопостављењу.23Потомсу5.
септембраобавестилиГлавнуконтролу.Главнаконтролаје
примиланазнањеписмоиодговорила27.септембра1930.
саподацимаопринадлежностимакојеприпадајуновоиза
браним члановима: Бранку Танасковићу, Драгутину Ма
слаћу,МомируКоруновићу,ЂурђуБошковићуиЖивадину
Радосављевићу.24

20Писмо Патријаршије, А.Е.П. бр. 2018 од 17. августа 1930, министру
правде–АЈ,63,7.

21Решењеминистраправде,Бр.64534од23.августа1930.године–АЈ,63,
7.

22Писмо Синода, Син. Бр. 2497/зап. 1036 од 21. августа / 3.септембра
1930,министруправде–АЈ,63,7.

23РешењеМинистарстваправде,Бр.84585од4.септембра1930.године–
АЈ,63,7.

24ПисмоГлавнеконтроле,Бр.84406од27.септембра1930,Министарству
правде–АЈ,63,7.
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МинистарствоправдејеинсистиралодаСинододредипред
седникаКомисије.Синодјеодговорио24/11.септембрада
јеодредиомитрополитаЈосифазапредседникаКомисије.25

Министарствоправдеје,23.августа1930.године,тражило
одМинистарствапросветесагласностдакустосБошковић
можедабудечланКомисије.Позитиванодговорјеупућен
15.септембра:„УвезитражењагосподинаМинистраправ
де бр. 80060/XII од 23 августа ове године,Министарству
просветечаст јеизвеститида јеМинистарпросветеодлу
комФ. бр. 32494 од 15. овогмесеца одобрио да се г. Бо
шковићЂурђе,кустосМузејасрпскеземљеуБеограду,сада
нарадууИсторијскоуметничкоммузејууБеограду,додели
нарадСинодуСрпскеправославнецркве завремеодтри
месеца”.26

По пријему овог писма, министар просвете је обавестио
СинодипатријархаВарнаву.27

Синодје24/11.септембра1930.тражиоодВерскогодсека
Министарстваправдедамууступисвематеријалевезанеза
раднекадашњеКомисијеанарочитоонекојесеодносена
„грађењеирестаурирањецркаваиманастира,каоиподиза
њецрквенихдомоваитомеслично”.28

Синодје31/18.јануара1931.обавестиоМинистарствоправ
деда јепредложиозачланаКомисиједрВладимираПет
ковића, професораУниверзитета и управникаИсторијско
уметничкогмузејауБеограду.Унаставкујеобавестиодаје
иМинистарствопросветеименовалоистуличностзасвога
представника.29

Министарствоправдеје10.фебруара1931.усвојилопред
лог Синода и о томе га обавестило као и Министарство
просвете.30

БожидарМаксимовић,министарправдеобавестиоје30.ја
нуара1933.МиланаСршкића, председникаМинистарског

25ПисмоСинода,Син.Бр.2745/зап.1229од24/11.септембра1930,мини
струправде–АЈ,63,7.

26ПисмоМинистарствапросвете,П.Бр.32494од15.септембра1930,Ми
нистарствуправде–АЈ,63,7.

27ПисмоМинистарстваправде,Бр.89107од18.октобра1930,патријарху
Варнави–АЈ,63,7.

28ПисмоСинода,Син.бр.2475/зап.1229од24/11.септембра1930,Вер
скомодсекуМинистарстваправде–АЈ,63,7.

29ПисмоСинода,Син.Бр.146/зап.93од31/18. јануара1931,министру
правде–АЈ,63,7.

30ПисмоМинистарстваправде,бр.15162од10.фебруара1931,Синодуи
Министарствупросвете–АЈ,63,7.
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савета о историјату Комисије, пословима које је обавила,
променама у односу према Министарству вера, односно
правдеиПатријаршији,саставуитакодаље.Потомјепи
сао:„КакојесадМинистарствовојскеиморнарицепокре
нулопитањезаодржавањесмедеревскогградаиМинистар
ствопросветеупутилопредметзапом.Комисијуикакоова
комисија при Патријаршији искључиво ради на обнови и
одржавањуцркаваиманастираСрпскеПравославнеЦркве
сакредитомдодељенимСрпскојПравославнојЦрквимени
јечастдоставитиВам,ГосподинеПредседниче,предмето
рестаурацијисмедеревскогграда,којијетакођерједанисто
ријскиспоменикзанашнарод,смолбомзаодлукукомеће
сетелудоделитиовајпосаоурадиизкојихћесекредита
плаћати.”31

Синод је 1. септембра/29. августа 1933. обавестиоМини
старствоправдедасекретарКомисијеЖивадинРадосавље
вићнестанујеуместугдесеодржавајуседницепаћеду
жностделовођеобављатиДрагољубМилојковић,чиновник
Синода.32

ИЗВОРИ:
АрхивЈугославије,МинистарствоправдеКраљевинеЈугославије.

31ПисмоМинистарстваправде,бр.124871/32од30. јануара1933,пред
седникуМинистарскогсавета–АЈ,63,7.

32Писмо Синода, Син. Бр. 9431/зап. 1992 од 1. септем,бра/18. августа
1933,Министарствуправде–АЈ,63,7.
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ABOUTCOMMISSIONSFORPRESERVATIONAND
MAINTENANCEOFRELIGIOUSFACILITIESOFTHE

SERBIANORTODOXCHURCHBETWEEN
THETWOWORLDWARS

Abstract

AfterestablishmentofthePatriarchate,thearchpriestsoftheSerbian
OrthodoxChurchplannedrenovationandrestaurationof the temples
throughoutthefirstSouthSlaviccountryproclaimedon1stDecember
1918.Fortherealizationoftheseplans,competentcommissionswere
formed.Thispaperprovidesachronologicalreconstructionofevents
that occurred during formation of these commissions as well as the
problems in the relationships of theMinistry of religion and justice
and of theHolyArchpriest Synod of the SerbianOrthodoxChurch,
regardingcompositionandjurisdictionoverthesecommissionswhich
was first granted to the said Ministry and then transferred to the

PatriarchateoftheSerbianOrthodoxChurch.

Keywords: Serbian Orthodox Church, Ministry of religion, architec
tural monuments, minister, commission, restauration, renovation
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