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Универзитет у Београду – Православни богословски факултет је установа која 
обавља наставно-научну делатност. У складу са својим основним циљевима и задацима 
Факултет се стара да истражује, преноси и унапређује православну теологију, да негује 
критички приступ знањима из других контактних и комплементарних дисциплина и 
отвореност за интердисциплинарну сарадњу, настојећи да интегрише утемељена бого-
словска знања и да подстиче креативни дијалог између православне теологије и других 
конфесија односно религија, као и да пружи квалитетно високошколско теолошко 
образовање и обезбеди професионалне компетенције неопходне за обављање делатно-
сти свештенства, вероучитеља и посленика у другим црквеним и јавним службама. 
Средства за рад Факултет остварује преко Министарства просвете, науке и техноло-
шког развоја Републике Србије. 

У протеклој 2018. години Факултет је обављао следеће активности:  

1. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

У 2018. години спровођено је систематско, планско и организовано укључивање 
наставникâ и сарадникâ у делатност Института за теолошка истраживања, Библијског 
института и Института за литургику и црквену уметност, Института за систематско 
богословље као организационих јединица Факултета, као и на остваривање научног 
пројекта Факултета „Српска теологија у ХХ веку: фундаменталне претпоставке 
теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перспектива“, 
који од јануара 2011. финансијски подржава Министарство просвете, науке и техноло-
шког развоја Републике Србије (евиденциони број пројекта 179078). У пројекат је 
укључено 14 сталних сарадника, махом наставникâ и сарадникâ Факултета, с тим што 
су се у оквиру научних скупова и других активности на пројекту ангажовали и спољни 
сарадници (стручњаци у области историографије и архивистике, филологије, музико-
логије и других наука). Издате су две свеске часописа «Богословље», укљученог од 
2012. на проширену листу Ректората Београдског универзитета у својству истакнутог 
часописа од националног значаја, релевантног за избор у наставно-научна звања. 
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 У складу са могућностима, стимулисано је учешће наставникâ и сарадникâ на 
научним скуповима у земљи и у иностранству. Посебно је подржано бављење 
наставникâ и сарадникâ питањима катихетике, дидактике, психологије и методике 
верске наставе у васпитно-образовним установама свих профила у оквиру делатности 
Педагошко-катихетског института као организационе јединице факултета на 
унапређењу верске наставе (што је приказано у делу извештаја који се односи на 
Педагошко-катихетски институт). Факултет је такође стимулисао стручно 
усавршавање и научно напредовање сарадникâ (докторске студије, специјализације, 
студијски боравци) и наставникâ (специјализације, студијски боравци у иностранству), 
укључујући и обезбеђивање финансијске подршке према могућностима. Унапређивана 
је сарадња са релевантним научним асоцијацијама у земљи и иностранству, научним и 
високошколским институцијама, научним и стручним часописима, издавачким кућама. 

2. НАСТАВНИ РАД НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА 

Током 2018. године студијски процес на три нивоа студија и пет образовних 
профила (акредитованих студијских програма) остваривало је 45 наставника и сарад-
ника Православног богословског факултета (1 професор-емеритус, 11редовних профе-
сора, 8 ванредних професора, 17 доцената, 2 наставникa страног језика, 6 асистената) и 
6 наставника других факултета Београдског универзитета (Философског, Филолошког, 
Учитељског и Факултета музичких уметности) који су изводили наставу из преко 100 
студијских дисциплина. 

Настављено је са реализацијом студијских програма основних, мастер и доктор-
ских студија, која подразумева разгранавање мастер студија (остваривање два програ-
ма - теолошки са три модула и религиолошки), изједначавање трајања студија (осам 
семестара) на основним студијама за студенте оба програма (богословско-пастирски и 
богословско-катихетски), увођење низа наставних дисциплина, као и нових облика 
извођења наставе (теренски рад, практични рад, стручна пракса). На основу уговора о 
сарадњи са Философским и Филолошким факултетом Универзитета у Београду заин-
тересованим студентима омогућено је остваривање дела наставе на поменутим факул-
тетима (на основним, мастер и докторским студијама). У сарадњи са Ректоратом Уни-
верзитета у Београду, као и са Философским, Филолошким, Правним и Факултетом 
политичких наука, Факултет је учествовао у реализовању двогодишњих интердици-
плинарних мастер студија религиологије. 

У циљу рационалнијег и ефикаснијег извођења испитног процеса, задржано је 
шест обавезних испитних рокова, уведених 2011. године, са њиховим календарским 
прегруписавањем у односу на раније стање. С обзиром на препоруку Министарства 
просвете, апсолвентски испитни рокови, који су по важећим прописима резервисани за 
студенте који студирају по старом режиму студија, допуштени су и студентима који 
студирају по програмима из 2006. и 2008. године. На основу препорука Ректората Уни-
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верзитета – Центра за студенте са хендикепом, пружана је подршка студентима са хен-
дикепом како при упису на студије, тако и у остваривању њихових права и обавеза 
током школовања, укључујући и питања њиховог смештаја и школарине. 

Уложени су напори у благовремено и свестрано информисање кандидата из 
свих типова средњих школа о карактеру студија и условима уписа, укључујући и 
промоције Факултета преко медија (РТС, Студио Б, «Слово љубве» - радио станица 
Архиепископије београдско-карловачке, «Православље», «Православни мисионар», 
званични сајт СПЦ, сајт Факултета, сајт Београдског универзитета), штампање 
информатора, учешће на сајмовима образовања и сл. Радило се и на унапређивању 
информисања већ уписаних студената посредством проспеката и брошура типа 
информатора, као и материјала са факултетског сајта. 

Декански колегијум и Наставно-научно веће подржавали су (организациону, 
материјално-техничку, финансијску и др.) делатност Студентског парламента. 
Стимулисан је научни и стручни рад студената расписивањем наградних темата и 
конкурса за најбоље студентске радове (Светосавски темат и конкурси за награде из 
фондова почивших професора), пружана је систематска подршка формирању научног 
подмлатка из редова најталентованијих студената путем додатних активности типа 
пројеката, радионица, секција, дискусионих трибина. Пружена је стручна подршка 
делатности редакције студентског часописа «Логос», организациона и финансијска 
подршка делатности студентских спортских удружења, подршка организовању 
студентских трибина о реформама у образовању и другим питањима од значаја за 
њихов живот и рад на Факултету (студентски стандард, режим студија и питања везана 
за студије, живот и рад студената у академској заједници и њихово организовано, 
рационално и планско провођење слободног времена), културно-уметничких 
манифестација, гостовањима појаца у земљи и иностранству и сл., као и подршка 
организовању научних екскурзија, хуманитарних акција, поклоничких путовања и 
остваривању сарадње студената са црквеним и невладиним хуманитарним 
организацијама, удружењима за подршку особама са хендикепом, здравственим и 
установама социјалне заштите и сл.). 

Декански колегијум, Већа Група и Наставно-научно веће на својим седницама 
перманентно су се бавили питањима унутрашње контроле квалитета и унапређивања 
наставе у препаративној (дорада постојећих студијских програма, усклађивање 
програма са актуелним стањем и перспективама развоја сваке научне дисциплине, 
преиспитивање релевантне литературе по обиму и сложености), оперативној и 
евалуационој етапи наставе (узимање у обзир студентске евалуације разних аспеката 
наставе и целокупног васпитно-образовног процеса на Факултету на основу праћења 
показатеља успешности студената, периодичног анкетирања репрезентативног узорка 
студентске популације, иницијатива Студентског парламента). Захваљујући 
стимулисању израде уџбеника и приручника Факултет је наставио са објављивањем 
наслова овога типа чији су аутори његови наставници, као и преведених уџбеничких 



4 

 

издања – дела страних аутора која налазе примену на теолошким и другим 
факултетима у иностранству. Тиме су настављени плански и организовани напори да 
се реализује препорука Комисије за акредитацију из 2008. да Факултет мора имати 
већи број уџбеника чији су аутори његови професори (основни уџбеници, хрестоматије 
текстова из различитих дисциплина са пратећом дидактичком апаратуром, практикуми, 
збирке задатака и сл.). Такође, учешћем неколицине наставника у објављивању 
уџбеникâ за средње богословске школе, Факултет је наставио са унапређивањем 
црквеног школства и тешњем повезивању богословија са високошколским теолошким 
установама Српске Православне Цркве.  

Знатни напори уложени су у стварање повољних услова за рад (редовно 
одвијање наставе, благовремено достављање свих података Служби за студентска 
питања, редовно обезбеђивање консултација и ефикасно одвијање испитног процеса у 
свим роковима, без поклапања термина испита за студенте сваке конкретне године 
студија). Постигнута је висока пролазност студената на испитима – на свим нивоима 
студија и у свим профилима изнад 70%. 

Поклоњена је знатна пажња дидактичком усавршавању наставника и сарадника 
(организовање радних састанака о проблемима високошколског образовања и примени 
Болоњског система на Факултету, информисање наставника и сарадника о примени 
стандарда за планирање, извођење наставе и валоризовање студентских постигнућа, 
као и за контролу квалитета). Представници Деканског колегијума и наставног особља 
учествовали су на семинарима и курсевима страних језика у организацији Ректората 
Универзитета у Београду. Представници Деканског колегијума и наставног особља 
такође су активно учествовали у раду универзитетских тела – Сената Универзитета у 
Београду, Стручног већа за друштвено-хуманистичке науке, Већа Групације 
друштвено-хуманистичких наука, Просветног савета Републике Србије, и о свим 
одлукама релевантним за извођење студијског процеса и унапређивање научног рада 
редовно информисали колектив. 

 

3. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Међународна сарадња Православног богословског факултета Универзитета у 
Београду током 2018. године вођена је како на нивоу сарадње са надлежном службом 
Ректората Београдског Универзитета и преко ње са страним високошколским 
установама, тако и на нивоу гостовања истакнутих личности из православног света на 
овом Факултету. 

Академска сарадња са релевантним високошколским институцијама из 
иностранства одвијала се актуализовањем постојећих и припремањем нових уговора о 
сарадњи путем преписке и директних преговора са посебним освртом на организовање 



5 

 

заједничких научних скупова, пројеката, размену гостујућих професора, усавршавање 
и студијске боравке сарадника и наставника, размену издавачке продукције, размену 
студената (остваривање дела студијског програма на другој високошколској 
институцији). 

Тако је, на нивоу сарадње са страним високошколским установама, потписан 
споразум о сарадњи Универзитета у Београду – Православног Богословског Факултета 
и образовне институције високог образовања „Мисионарски институт“, Екатеринбург, 
Руска Федерација.   

У оквиру програма „Еразмус +“ који финансира Европска Комисија, наставља 
се већ успостављена сарадња између Православног богословског факултета и Теоло-
шког факултета Фридрих Александер Универзитета у Ерлангену, Немачка. У току је 
реализација споразума са Фридрих Александер Универзитетом о размени студената и 
професора два факултета током ове и наредне академске године. Исто тако, у оквиру 
програма „Еразмус +“, успостављена је сарадња са Католичким Универзитетом у Лилу, 
Француска у оквиру које је договорена посета/боравак оца Франк-а Дибоа, која треба 
да се реализује током фебруара 2019. године. 

У периоду од 10. до 14. децембра 2018. на Православном богословском факул-
тету Универзитета у Београду одржан је научни скуп Осам векова аутокефалије Срп-
ске Православне Цркве (1219-2019): историјско, богословско и културно наслеђе. Ова 
научна манифестација, у којој је учешћа узело више од стотину иностраних и домаћих 
истраживача, међу којима и више десетина истакнутих радника у различитим области-
ма друштвено-хуманистичких наука, одржан је у част великог јубилеја осмовековне 
самосталности Српске Православне Цркве, а у циљу дубљег разумевања актуалних 
значења православног хришћанства у српском контексту и шире од тога. Канцеларија 
за Међународну сарадњу Православног богословског факултета Универзитета у Бео-
граду активно је учествовала у организацији и реализацији овог скупа. Од најзначајни-
јих иностраних учесника свакако треба поменути следеће: 

1. Проф. Јован Тарнанидис (Ioannes Tarnanidis), Aristotle University of Thessalo-
niki, Faculty of Theology, School of Theology. 

2. Протоиерей Александр Задорнов, доцент кафедры Церковно-рактических 
дисциплин, проректор по научно-богословской работе, Московская духовная академия, 
Сергиев Посад, Россия. 

3. Архимандрит Августин (Никитин), доцент, СпбДА (Санктпетербуршка 
Духовна Академија), Санкт Петербург, Русија. 

4. Елена Белякова, кандидат исторических наук, Институт Российской истории 
Российской Академии наук. 

5. Dr. Mark Chapman, Professor of the History of Modern Theology, University of 
Oxford, England. 
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6. Dr Dietmar Schon, lecturer at the University of Regensburg, Eastern Churches 
Institute of the Diocese of Regensburg. 

7. Dr Nataliya Sukhova, St.Tikhon's Orthodox University, Moscow, Russia. 

8. Dr Jerzy Ostapczuk, Faculty of Theology, Christian Academy of Theology in War-
saw, Poland. 

9. МА Малменвал Симон, асистент, Универзитет у Љубљани, Теолошки 
факултет, Љубљана, Словенија. 

10. Др Ариадна Воронова, Православни Свето-Тихоновски универзитет, 
Москва, Русија. 

11. Др Атанасије Атанасиадис, Faculty of Theology, Aristotle University of Thessa-
loniki, Thessaloniki, Greece. 

12. Др Свилен Тутеков, ПБФ Великотрновског универзитета Св. Кирила и 
Методија, Бугарска. 

13. Юлия Горобец, аспирант, МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Русија. 

14. Др Анатолиј Аркадјевич Турилов, водећи научни сарадник; инострани члан 
САНУ, Институт за Славистику Руске академије наука, Москва, Русија. 

Један од основних сегмената међународне сарадње Православног богословског 
факултета Универзитета у Београду током 2018. године, а у циљу развоја 
високотеолошког образовања и унапређења теолошких студија, била је и реализација 
Пројекта „Међународна сарадња – размена наставника и студената; гостовања 
истакнутих личности из православног света на Православном богословском 
факултету“, а у оквиру Пројекта „Подршка високом теолошком образовању“ као делу 
Програма „Сарадња државе са црквама и верским заједницама“ Министарства правде – 
Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама. 

У оквиру поменутог пројекта биле су укључене следеће личности: 

1. Митрополит волоколамски Иларион (Алфејев), председник Одељења за 
спољне црквене везе, који важи за другог човека у хијерархији РПЦ. На предлог 
Православног богословског факултета Универзитета у Београду, Сенат Универзитета је 
донео одлуку о додели почасног доктората за допринос научно-богословском 
истраживању и напретку теолошке мисли на српском говорном подручју др Илариону 
(Алфејеву). Почасни докторат уручен је 26. 09. 2018.  

2. Проф. др Танасис Папатанасиу, грчки православни теолог и публициста, 
дугогодишњи главни и одговорни уредник реномираног богословског часописа 
«Σύναξη», вишедеценијски просветни радник и вероучитељ у средњошколском 
образовању и однедавно професор на Високој црквеној Академији у Атини.  
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3. Др Златко Матић, доцент Православног Богословског Факултета УБ, који је 
одржао предавање на Социолошком факултету Московског државног универзитета 
Ломоносов у Москви и учествовао на Међународној научној конференцији у 
Белгороду, Руска Федерација.  

4. Др Владислав Пузовић, ванредни професор Православног Богословског 
Факултета УБ, учесник на Међународној научној конференцији у Москви, Руска 
Федерација. 

13. октобра 2018. године, Патријарх антиохијски, Његово Блаженство Јован Х, 
посетио је Православни богословски факултет Универзитета у Београду. У делегацији 
блажењејшег патријарха били су и митрополити Акре г. Василије, Њујорка и Северне 
Америке г. Јосиф, као и архимандрити Прокопије, Партеније и Алексије, ђакони 
Георгије Јаков и јерођакон Јован. 

Конференција „Теолози избеглице у Оксфорду“ је одржана 6. септембра 2018. 
године у Пјуси теолошком дому у Оксфорду с благословом патријарха српског 
Иринеја и архиепископа кентерберијског Јустина Велбија. Заједнички су је 
организовали Теолошки факултет у Оксфорду и Православни богословски факултет 
Универзитета у Београду, односно организациони одбор на челу с проф. др Марком 
Чапманом и проф. др Богданом Лубардићем. На њој се говорило о догађајима и 
научним сазнањима везаним за 1916. и 1917. годину када је у избеглиштво заједно са 
својим професорима дошло пет студената и 50 богословаца из Богословије Светог Саве 
у Београду, на колеџе Англиканске цркве у Кадесдону, Дорчестеру и Оксфорду. 
Представници Православног Богословског Факултета УБ на овом скупу били су: др 
Богдан Лубардић, др Андреј Јевтић, др Србољуб Убипариповић, др Александар 
Ђаковац и др Владан Таталовић, а у делегацији из Србије био је, као учесник скупа, и 
Епископ мохачки Исихије (Рогић).  

4. БИБЛИОТЕКА 

Током 2018. инвентарисано је:  

а) 418 монографских  (новопридошлих) публикација, 

б) 75 годишта односно 156 свезака серијских публикација, 

Укупна циркулација, која подразумева издате и враћене књиге, износи 11561 (издате 
5755, враћене 5806) монографских публикација.  

Број наслова серијских публикација које су издаване током 2018. год. је 614.  

Корисника читаонице било је 3808, а укупан број корисника библиотеке  5287. 
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У 2018. години библиотека Православног богословског факултета наставила је 
сарадњу са електронским порталом Кобис чија се база налази у Народној библиотеци 
Србије. 

Укупан број нових уноса у Електронски каталог Кобис током 2018. године је 844 
монографских библиотечких јединица (478 нових + 366 из старе базе) + 310 годишта 
(инвент.) и 763 свеске серијских публикација из старе базе инвентара. Треба 
напоменути да се, услед недостатка средстава од претходне три годинејош увек не 
спроводи започети пројекат уноса свих семинарских библиотека и легата у 
Електронски каталог. 

Просек циркулације је 1350 публикација месечно. 

5. ИНСТИТУТ ЗА ТЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

Запослени у Институту за теолошка истраживања Православног богословског 
факултета су у току 2016. године припремили за штампу следећа издања:  

 
 Богословље 1 (2018) припрема за штампу 214 стр.  
 Богословље 2 (2018) припрема за штампу 222 стр. 
 Програм и зборник резимеа Међународног научног скупа Осам векова 

аутокефалије СПЦ (1219-2019)  
 128 страна (дизајн и припрема за штампу) 
 Предраг Петровић: Небески символи божанског домостроја спасења 
 184 стране (припрема за штампу, израда именског индекса) 
 Предраг Петровић: Богословље божанских имена  

208 страна (припрема за штампу, израда библијског, појмовног и именског 
индекса) 

 Григорије Дурић: Бити са другим: Релациона онтологија Јована Зизјуласа  
328 страна (припрема за штампу, израда именског индекса) 

 Александар Ђаковац: Речено и неизрециво: Дискурзивност азматске онтологије у 
апоретици Светог Максима Исоповедника 
312 страна (припрема за штампу, израда библијског и именског индекса (имена 
и дела античких и хришћанских аутора и савремених аутора)) 

 Растко Јовић: Динамика хришћанског идентитета 
168 страна припрема за штампу 

 Лазар Милин: Научно оправдање религије књига 3 
скенирано 380 страна и пребачено у текст, припрема за штампу 400 страна 

 Лазар Милин: Научно оправдање религије књига 4 
скенирано 420 страна и пребачено у текст, припрема за штампу 496 страна 

 Лазар Милин: Научно оправдање религије, књига 5 
скенирано 415 страна и пребачено у текст, припрема за штампу 544 стране 

 Лазар Милин, Научно оправдање религије, књига 6 
скенирано 470 страна и пребачено у текст,  припрема за штампу 544 стране 

 Српска теологија данас 2017 
обрада фотографија, припрема за штампу 224 стране 
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 Милорад Филић: Српска штампана књига, периодика и штампарије на Косову и 
Метохији 1536–1941: историјски преглед и библиографија 
обрада текста, обрада фотографија, припрема за штампу 304 стране 

 Зоран Ранковић, Проф. др Димитрије Калезић, 
Био-библиографија - прирпема за штампу 80стр. 

 
6. ПЕДАГОШКО-КАТИХЕТСКИ ИНСТИТУТ 
 

Педагошко-катихетски институт Православног богословског факултета Универзитета у 
Београду акценат свог рада у 2018. години ставио је на одржавање семинара са циљем 
да се обуче вероучитељи како би се усавршила и сама Верска настава. 

У Белом двору, на празник Свете Тројице, одржан је Симпосион вероучитеља 
Српске православне Цркве. Поред вероучитеља, раду су присуствовали представници 
одбора за Верску наставу из православних епархија Српске православне Цркве из 
Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, са циљем да се анализира досадашњи 
катихетски рад у различитим условима. Истакли су се бројни проблеми у раду, како би 
се сагледало искуство из различитих епархија и предложила могућа решења. На 
пример, вероучитељи у Србији немају решен статус професора Верске наставе, у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини професори Верске наставе су у свему 
равноправни са осталим наставницима, а у Црној Гори веронаука се не предаје у 
школама. У закључку се нагласило да је потребно да се оформи једно саветодавно тело 
које би сабирало утиске и преносило искуства рада на пољу катихетизације у 
различитим условима. 

У храму Светог Василија Острошког на Бежанијској коси, 23. јуна 2018. године, 
одржан је завршни скуп катихета основних и средњих школа Архиепископије 
београдско-карловачке. Основни циљ био је представљање пројекта о укључивању 
тема везаних за област брака, породице и светиње живота у редовни  наставни програм 
верске наставе за ученике основних и средњих школа. 
На отварању скупа говорили су протојереј-ставрофор проф. др Драгомир Сандо, 
председник Одбора за верску наставу,  мр Сандра Дабић, секретар Одбора за верску 
наставу, и др Бојан Цакић, координатор Центра „За живот“. 
На скупу су своје радове излагали вероучитељи Архиепископије београдско-
карловачке: Бруно Стефановић, Дарко Николић, Раде Шалипуровић, Антоније Арас, 
мр Душица Стојковић, Славиша Костић, Стеван Јовановић, мр Љиљана Јовановић, 
Владимир Пекић, као и сарадници Центра „За бебе“ и саветовалишта за непланиране и 
кризне трудноће „Ниси сама“  мр Мила Тодоровић, др Милијана Абрамовић-Савић и 
Оливера Пантелић. Осим излаганих радова, на скупу су одржани и огледни часови. 
Обрађене теме односиле су се на: породичне празнике, породицу као заједницу 
љубави, поштовање родитеља, хришћанско васпитање као вид подвига, православни 
брак, очување чедности као пута ка истинској брачној срећи, могућности алтернативе 
абортусу, биоетичке перспективе, мудрост при избору брачног партнера, полно 
сазревање и одговорности, породици као најсигурнијем месту за одрастање и на 
опасности прераних полних односа за репродуктивно и психофизичко здравље младих. 
Присутни су имали прилику да погледају и видео пројекцију тематског документарног 
филма који је обрађивао теме: планирање породице, бебе, абортус. 
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У закључку скупа истакнуто је да је неопходно посветити пажњу очувању 
породице, заштити (нерођене) деце, кроз спречавање чедоморстава, што ће се најбоље 
постићи прихватањем хришћанског погледа на свет.  

7. СЕКРЕТАРИЈАТ 

Службе секретаријата Православног богословског факултета Универзитета у Београду 
су и протекле 2018. године обављале своје редовне годишње активности. Као и ранијих 
година, истиче се неколико важнијих послова на којима су службе секретаријата ради-
ле ове године: окончан је рад на изменама и допунама Правилника о систематизацији 
послова Факултета у складу са постојећим изменама важећих закона, као и уређење 
коначног текста Статута Факултета; припрема материјала и документације за обављени 
Инспекцијски надзор Министарства просвете, науке и технолошког развоја; обављени 
су значајни послови и припремљена обимна документација за Патријаршијски управни 
одбор и Архиепископију београдско-карловачку, а све ради реализације одобрених 
пројеката Факултета и утрошка средстава намењених за њихову реализацију. Посебно 
се могу разликовати и други важнији послови, према службама секретаријата: 

7.1. СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

Запослени у Служби за студентска питања радили су на редовним пословима: 
уписано је 1603 у академској 2018/2019. години (51 студент мање него претходне годи-
не када је уписано 1654 студент), на сва три нивоа студија (од којих је 44 студента на 
старим четворогодишњим студијама), 1325 (први пут 160 – 22 мање него прошле годи-
не) на основним студијама, 185 (први пут 90 – 14 више него прошле године) на мастер 
студијама и 49 (први пут 12- 2 више него прошле године) на докторским студијама; 
припремљене су и издате дипломе и додаци диплома за све студенте који су окончали 
своје студије, укупно њих 136 (149 прошле године), основне студије је окончало 117 
студената – 15 у складу са старим наставним планом и програмом, мастер студије 40 
студента, магистарске студије 1 студент и докторске студије 5 студената; реализовани 
су послови око конкурса за смештај студената у државним домовима, конкурса за 
доделу кредита студентима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
конкурса за доделу стипендија Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама 
Министарства правде Републике Србије; достављани су сви неопходни статистички 
подаци Заводу за статистику и Ректорату Универзитета; обрађене су и достављене 
прописом предвиђене анкете. 

10.2. СЛУЖБА ЗА МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Извештај службе посебно се доставља као прилог овом Извештају.  

10.3. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Уз редовне активности, запослени су радили на стручно-административним 
пословима: помоћи у међународној сарадњи која се остварује преко Универзитета у 
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Београду са страним високошколским установама, нарочито у оквиру програма  „Ера-
змус +“ где је настављена сарадња са Теолошким факултетом Фридрих Александер 
Универзитета у Ерлангену, Немачка, као и помоћи при гостовању истакнутих личности 
на Факултету; око спровођења седам окончаних конкурса за избор у звање (два за ван-
редне професоре, три за доценте, један за наставнике страног језика и један за асистен-
те) и три конкурса за избор у звање који су још у току (један за редовног професора и 
два за ванредног професора);у вези са ангажовањем седам наставника са других факул-
тета и ангажовања три наша наставника на другим факултетима; око спровођења јед-
ног отвореног поступка јавне набавке мале вредности (набавка електричне енергије) и 
29 поступака набавки на које се закон не примењује, све у складу са Планом набавки за 
2018. годину; измена и допуна општих аката, услед измене законских прописа, као и 
закључивања више разних уговора потребних за рад Факултета; Књиге одлука и разних 
других аката; администрирања Теленор портала, у вези са редовним уношењем ком-
плетних података за све запослене и друга лица ангажована на Факултету, у Регистар 
запослених, као и електронско пријављивање запослених у Централни регистар, што 
подразумева стално праћење и најмање једном месечно обавештавање надлежних 
државних органа о променама. 

10.4. СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

  Запослени у Служби за техничке послове обављали су своје редовне послове од 
којих истичемо следеће: набавка и уградња три клима уређаја и новог фотокопир 
апарата; техничка подршка у организацији свих врста догађаја на Факултету, праћење 
и контрола економичности употребе потрошног материјала, надзор поправки фотоко-
пир апарата, компјутерских штампача и сервисирање клима уређаја; редовни надзор и 
бриге на пословима против пожарне заштите и пословима безбедности и заштите на 
раду, као и брига о техничком одржавању и експлоатацији лифта и службеног комбија 
Факултета. 

10.5. СЛУЖБА ЗА ДОКУМЕНТАЦИОНО ИНФОРМАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ 

Служба за документационо-информационе послове је поред редовних вршила је 
и следеће послове: Редовно одржавање рачунарске мреже и факултетских 
информационих система, помагања у информатичком раду свих служби, наставног 
особља и студената, као и координација и помоћ у реализацији пројеката израде 
eLearning наставних садржаја; планирање и набавка нових рачунара; одржавања и 
ажурирања веб сајта Факултета, часописа Богословље, извођење захтевних 
структурних измена на веб сајту Факултета. 

На крају, подсећамо да је Савет Факултета пре пет година у начелу прихватио 
предлог да се, због повећаног обима посла за чије обављање је потребна одређена 
стручност кадрова, у службе секретаријата приме нови стручни радници (дипломирани 
правник и економиста, као и два радника у служби за документационо –информационе 
послове), када то могућности и законски прописи буду дозвољавали. Треба имати у 
виду да су у протекле три године два радника из ненаставног особља отишла у пензију, 
да уместо њих нису могли бити примљени други радници и да њихове послове обавља-
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ју други запослени. Такође због чињенице да није могуће запослити нове раднике про-
дужен је радни однос са једним радником који је стекао услове за одлазак у пензију, а 
један запослени је и даље ангажован као пензионер 

Саставни део овог Извештаја је и Извештај о финансијском пословању Факултета. 

 
 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА  

___________________________ 
Епископ проф. др Игнатије Мидић  

 


