
ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ НА СТУДИЈАМА ПО БОЛОЊСКОМ ПРОЦЕСУ 
И ТУМАЧЕЊЕ СТАТУСА ВЕРОУЧИТЕЉА  

 
 

Универзитет у Београду – Православни богословски факултет је у складу са одредбама 
Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05 и 97/08) акредитован за 
спровођење пет студијских програма на три нивоа академских студија.   

 
Након завршеног првог степена високог образовања основних четворогодишњих 

студија – Општи смер и основних трогодишњих студија – Практични смер, стиче се звање 
теолог са освојених 240 ЕСПБ бодова односно 180 ЕСПБ бодова. 

 
Завршивши други степен високог образовања на дипломским – мастер једногодишњим 

студијама – Општи смер (обима 60 ЕСПБ бодова) и на дипломским – мастер двогодишњим 
студијама – Практични смер (обима 120 ЕСПБ бодова) студенти стичу звање дипломираног 
теолога.  

 
Окончањем студија трећег степена високог образовања на докторским трогодишњим 

студијама стиче се звање доктор теологије (обима 180 ЕСПБ бодова). 
 

На основу прелазних и завршних одредаба Закона о високом образовању Факултет 
студентима који окончају студије по започетом наставном плану и програму условима и 
правилима студија, а у складу са одредбама Закона о универзитету, који је престао да важи, 
издаје и дипломе о завршеним основним четворогодишњим студијама и стеченом звању 
дипломирани теолог (VII-1 степен стручне спреме), дипломе о завршеним магистарским 
студијама и стеченом звању магистра теологије (VII-2 степен стручне спреме), као и 
дипломе доктора теологије (VIII степен стручне спреме који се стиче одбраном докторске 
дисертације). 

 
Упознати смо са чињеницом да постоје различита тумачења у вези са степеном стручне 

спреме нових звања која се стичу у складу са Законом о високом образовању. У овом случају 
ради се о правној празнини јер је било неопходно да се са новим Законом пропишу и нови 
степени вредновања стручне спреме. Како то није учињено онда се у пракси степен стручне 
спреме одређује према тумачењу надлежних из сваке школе или фирме посебно. 

 
Овај проблем углавном се односи на дипломе које се стичу окончањем основних 

студија, првог степена високог образовања и стицање звања теолога. Некада се за ове дипломе 
зарада исплаћује као за дипломе VI степена стручне спреме (као за вишу школу), а некада као 
VII-1 степена стручне спреме.  

 
Они који сматрају ове дипломе VI степеном стручне спреме позивају се на Аутентично 

тумачење одредаба члана 127. став 1. и 2. Закона о високом образовању (Службени гласник 



РС 100/07). Овим тумачењем се штите права лица која су стекла одговарајући назив према 
прописима која су важила до ступања на снагу овог Закона, те она задржавају право на његово 
коришћење. У самом тексту тумачења наведено је да то значи, другим речима да се лица 
која су стекла VII-1 степен стручне спреме изједначавају са лицима која стекну назив 
мастер. Из наведеног они закључују да уколико је мастер изједначен са VII-1 степеном 
стручне спреме, то лице које заврши основне студије мора имати нижи степен стручне спреме, 
а то је само VI степен стручне спреме. 

 
Други пак који сматрају ове дипломе VII1 степеном стручне спреме, а свој став 

заснивају на чињеници да исте дипломе издаје установа за високообразовање, која је 
акредитована сходно важећим прописима и да се диплома издаје за окончан први степен 
високог образовања. 

 
Наша правна служба је мишљења да ове дипломе, ако је већ неопходно степеновати их 

на овај начин, треба да имају VII1 степен стручне спреме.  
 
Надамо се да ће изложено тумачење звања која се стичу на нашем Факултету помоћи у 

регулисању права вероучитеља. 
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