ИЗБОРНОМ ВЕЋУ
ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Предмет: Реферат комисије за избор у звање ванредног професора за ужу
научну област Практично богословље/Тежиште истраживања: канонско право и
хришћанска социологија, са пуним радним временом.
Одлуком Изборног и Наставно-научног већа Православног богословског
факултета Универзитета у Београду број 0104-998/3 од 23. 11. 2018. године и решењем о
образовању комисије за припрему реферата за избор у звање ванредног професора за ужу
научну област Практично богословље/Тежиште истраживања: канонско право и
хришћанска социологија, број 0205-1107/2 од 18.12.2018. године, а по конкурсу
објављеном у публикацији Послови од 5. 12. 2018. године изабрани смо у Комисију за
припрему реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора
за ужу научну област Практично богословље/Тежиште истраживања: канонско право и
хришћанска социологија, са пуним радним временом. После увида у предложени
конкурсни материјал имамо част и задовољство да Изборном и Наставно-научном већу
Православног богословског факултета Универзитета у Београду поднесемо следећи
РЕФЕРАТ
На расписани јавни конкурс, објављен у публикацији Послови од 05. 12. 2018.
године, пријавио се један кандидат – Растко Јовић, доктор богословских наука и
тренутно у звању доцента за ужу научну област Практично богословље, на
Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Кандидат је уз пријаву
бр. 0205-1107/2 од 18. 12. 2018. године, уредно приложио сву конкурсом предвиђену
документацију.
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Растко Јовић је рођен 8. августа 1978. године, у Дервенти (СФРЈ/СР БиХ). После
основне школе завршио је гимназију „Урош Предић“ у Панчеву 1997. године.
Дипломирао је 2004. године на Православном богословском факултету Српске
Православне Цркве у Београду, са просечном оценом 9,04. Године 2004. уписао је
постдипломске студије на факултету Часни Крст у Бостону. У току школовања у Бостону
био добитник неколико стипендија. Као један од најбољих студената ушао у књигу
„Who's Who“ међу америчким студентима за САД у 2005. години. Децембра 2005. године
успешно завршио постдипломске студије положивши све прописане испите са највишим
оценама (ушао на листу декана као један од најбољих студената факултета) и
магистарском тезом: „Проблематика богатства и сиромаштва по Кападокијским Оцима“.
Године 2006. уписује школу грчког језика у Солуну, а 2007. полаже државни испит из
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Грчког језика што му обезбеђује стипендију Синода Грчке Архиепископије за даљи
наставак школовања. Крајем 2007. код професора Петроса Василијадиса уписује
докторске студије. Поред стипендије Грчке Цркве, добија стипендију Άρτος Ζωής
(Атина), стипендију Министарства Вера Републике Србије као и Министарства Просвете
Републике Српске. Другог јула 2012. године са највишим оценама брани докторску
дисертацију: „Кућа и Евхаристија у посланицама апостола Павла“ (уверење о одбрањеној
докторској дисертацији и стеченом научном звању доктора богословских наука
достављено у прилогу – у складу са прописаним условима конкурса). Влада знањем
енглеског и грчког језика. Ожењен је и отац четворо деце.
2. НАСТАВНО-ПЕДАГОШКИ РАД
Радно искуство у трајању од 9 (девет) година стекао је радом као вероучитељ у
три средње школе (4.5 године) и на Православном богословском факултету
Универзитета у Београду (потврда о досадашњем радном стажу на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду достављена у прилогу - у складу са
прописаним условима конкурса). Као вероучитељ радио у гимназији „Свети Сава“ и
Музичкој школи „Станковић“ (2006. године), а затим у периоду од 2010-2014 године
радио у Архитектонска-техничка школа у Београду. Од 2014. године на Православном
богословском факултету држи предавања на основним студијама из предмета Канонско
право. На мастер студијама држао је предавања и вежбе из предмета Црквено право са
администрацијом, Казнено право, брачно право (предавања и вежбе) и Црква и
савремено друштво. На докторским студијама држао је предавања из предмета
Православно богословље и политика (решења о предметима за које је био задужен
достављена у прилогу). Ангажован је као ментор докторских студија на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду. У оквиру докторских студија
ангажован је као члан испитне комисије за следеће предмете: Српско-руски црквени
односи 18-21 век, Феномен верског фундаментализма, Историји и теологији црквене
музике, Теологија људских права.
У свом педагошком раду кандидат постиже изузетно запажене резултате, о чему
сведоче високе оцене у поступку студентске евалуације педагошког рада наставника. У
претходне четири академске године резултати анкетирања студената су по општој оцени
одлични - 2014/2015: 4,91; 2015/2016: 4,98; 2016/2017: 4,96; 2017/2018: 4,76. У поменутим
анкетама студенти су високим оценама, између осталог, истакли следеће параметре у
раду кандидата: редовност одржавања наставе, разумљивост излагања материје
предвиђене предметом; подстицање студената на активност, критичко размишљање и
креативност; узимање у обзир студентских коментара и редовно одговарање на
студентска питања; професионалност и етичност у комуникацији са студентима.
Енергија и ентузијазам са којима кандидат приступа настави у свим њеним димензијама
(препаративној, оперативној и евалуационој) заслужују максимално уважавање и пуно
признање.
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Од избора у претходно звање (2014-2018) кандидат је био ментор за одбрану 65
(шездесет и пет) завршних радова на основним академским студијама; ментор мастер
радова на мастер академским студијама: 19 (деветнаест); члан Комисије за одбрану
мастер радова на мастер академским студијама: 37 (тридесет и седам); члан Комисије за
одбрану завршних радова на основним академским студијама: 11 (једанаест); ментор
докторских студија: 3 (три). Члан Комисије за одбрану предлога теме докторске
дисертације: 4 (четири); члан Комисије за одбрану докторског рада: 1 (један). Члан
Комисије за писање Реферата за избор у звање: 1 (један).

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Кандидат др Растко Јовић поседује комплексне и вишедимензионалне
компетенције за научно-истраживачки рад, о чему најбоље сведоче његове магистарска
и докторска дисертација, монографија, као и бројни научни радови објављени у водећим
међународним и домаћим научним часописима и зборницима радова међународних и
националних научних скупова. Кандидат је учесник међународног пројекта као члан
истраживачког тима под вођством проф. др Владимира Симића: European project: COST
Action CA18140: People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the
Mediterranean (1492-1923).
Кандидат је, од избора у претходно звање, учествовао у раду следећих
међународних и националних научних скупова: Међународна конференција ,,Мир и
помирење“, 14-15. мај, 2018. године; Међународна конференција: „Српска Православна
Црква у штампаним медијима 2003 – 2013“, Београд, 20-21. октобра, 2015. године;
Међународна конференција: „О Божјем милосрђу“, Ђаково, Хрватска 22.4.2016.;
Међународна конференција: „The Holy аnd Great Council – Eschatological Event Or
Canonical Normality?”, 26-28. април 2017. године, Клуж-Напока, Румунија; Међународна
конференција: „„Educaţie, religie, familie în societatea contemporană”, 10-11 новембар,
2016. године, Беклеан, Румунија; Међународна конференција: „Ius ecclesiasticum in the
life of the Church: 130 years of canonical theology at the Faculty of Orthodox Theology in
Bucharest.“ Румунија, 20-21 септембар 2018. године, Букурешт; Међународна
конференција: „Старе и нове границе Европе: идентитетска истраживања,“ 3-4. новембар
2017, Београд; Међународна конференција: „IX международной научно-богословской
конференции „Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки“ 28.
септембра 2017. године, Санкт Петербург, Русија;
Национални научни скупови: Осми годишњи симпосион „Српска теологија данас
2016“, одржан 27. маја 2016. године на Православном богословском факултету
Универзитета у Београду.
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3.1. Библиографија радова:
(од избора у претходно звање)
А) Монографија
1. Монографија: Динамика хришћанског идентитета, Београд: Институт за
теолошка истраживања Православног богословског факултета Универзитета у Београду,
(2018), ISBN 978-86-7405-199-3, COBISS.SR-ID 271758092
Рецензенти: Рецензенти: 1) Др Зоран Крстић, редовни професор Православног
богословског факултета Универзитета у Београду; 2) Др Дарко Ђого, ванредни професор
Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву; 3) Др
Далибор Ђукић, доцент на Правном факултету Универзитета у Београду.

Б) Објављени научни радови
1.

“Lethargic Dynamism: On Eucharist and Spirituality”, Θεολογία Τόμος 88/4 (2016):
237-246 ISSN 1105-154AK

2.

“Doing Gender Justice as a Mission Imperative: God's Justice and Ours”, International
Review of Mission 104/1 (2015), 26-36; DOI: 10.1111/irom.12073

3.

“Theology with a Human Face“ Journal of Eastern Christian Studies 69/1-4 (2017): 167180
DOI: 10.2143/JECS.69.1.3214956

4.

„Creştinismul ca o contracultură: speranţa unei alternative“, Altarul Reîntregirii XIX/3
(2014): 121-139

5.

„Веронаука и медији у Србији“, у књизи: Српска православна црква у штампаним
медијима 2003-2013: Увод у анализу библиографијом обрађене грађе, том 3, Београд,
(2015), 203-224
6. „Краљица Јелена: светитељство Истока и Запада“, у књизи: Јелена - краљица,
монахиња, светитељка: тематски зборник радова посвећених краљици Јелени,
Манастир Градац, (2015), 171-187
7. „Хришћанска култура субверзивности“, у књизи: Религијска култура: Зборник
радова од водећег националног значаја, прир. Драгољуб Б. Ђорђевић, Лесковачки
културни центар, Лесковац, (2015), 132-156
8. „Кад учинисте једном од ове најмање браће, мени учинисте,“ Зборник: Предавања,
књига 1, Епархија зворничко-тузланска, Бијељина, (2016), 91-99
9. „Religious Education-Challenges and Perspectives in Contemporary Society: Western
Balkans/Serbia“, Astra Salvensis V/9 (2017): 11-21, ISSN 2393-4727
10. “Patriarch Gavrilo Dozic and Ideal of Freedom. Yugoslavia: Coup d‟ètat in 1941”, Astra
Salvensis VI/11 (2018): 159-169, ISSN 2457-9807
11. “Importanţa postului şi observarea lui de măine,” Sfântul și Marele Sinod – eveniment
eshatologic sau normalitate canonică? (2018), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
210-230, ISBN: 978-606-37-0371-3
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12. „Reformed Life for Reforming Theology in Motion”, Challenged by Ecumenism:
Documentation of the Global Ecumenical Theological Institute – Berlin 2017, Hamburg:
Missionshilfe, (2018), 68-75
13. „Delusion of Truth: Church as Community,“ Astra Salvensis VI/12 (2018): 477-483, ISSN
2393-4727
14. „Ἡ «ὁμοφροσύνη» ὡς ἰδεολόγημα,“ Σύναξη 148 (2018): 47-54
15. „Образовна улога цркве у очима српских штампаних медија“, у: Међународна
конференција: Српска Православна Црква у штампаним медијима 2003-2013,
Београд, (2015), 123-134
16. „Strah milosrđa“, O Božjem milosrđu: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog
simpozija o milosrđu održanog 22. travnja 2016. godine na Katoličkom bogoslovnom
fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ur. Ivica Raguž, Šimo
Šokčević, Đakovo, (2016), 163-177 ISBN: 978-953-6935-35-2
17. „Екуменизам - недоходници времена,“ Српска теологија данас 2016, Београд:
Православни Богословски Факултет, (2017), 11–18 ISSN 2217-2491
18. The Importance of Fasting and its Observance for Tomorrow, Theologia Orthodoxa 62/1
(2017): 103‐114, DOI:10.24193/subbto.2017.1.07
19. „Дијаспора и граница – Православна црква и Европа“, у књизи: Старе и нове границе
Европе: идентитетска истраживања, међународна конференција 3-4. новембар
2017, Београд: Монс Хемус, Институт за литургику и црквену уметност ПБФ, (2018),
11-19
ISSN 978-86-89567-10-6 (MX)
20. “Нисам дошао да донесем мир колективизма“, у књизи: Mir i pomirenje, прир. Зорица
Кубурић, Љиљана Ћумура, Ана Зотова, CEIR Novi Sad, (2018), 205-213 ISBN 97886-84111-28-1
21. „Вкушение отчуждения“, Актуальные вопросы современного богословия и
церковной науки, Санкт-Петербург: СПбПДА, (2018), 307-316
22. “Counter Cultural Christianity: Hope For an Alternative,” ΣΥΜ-ΒΟΛΗ 1/1 (2015): 67-82
23. Лексикон библијске егзегезе, прир. Родољуб Кубат, Предраг Драгутиновић, Београд:
Библијски институт/ Службени гласник, (2018), две одреднице: „социолошки
приступ“, „инкултурација“, 417-418, 168-170
24. Приказ књиге: Хришћанство у 21 веку, прир. Драгољуб Б. Ђорђевић, Предраг
Стајић, Драган Тодоровић, Нови Сад: Прометеј; Лесковац: Лесковачки културни
центар; Ниш: ЈУНИР, 2014, Православље 1150 (2015), 39.
25. Приказ књиге: „C. Hovorun, Scaffolds of the Church: Towards Poststructural
Ecclesiology“ PHILOTHEOS 17 (2017): 171-173 ISSN 1451-3455
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3.2. Преглед и оцена важнијих радова (2014-2018)

1. Динамика хришћанског идентитета, Београд: Институт за теолошка
истраживања Православног богословског факултета Универзитета у
Београду, (2018), ISBN 978-86-7405-199-3, 166 страна. (ИТИ). Рецензенти: 1)
Др Зоран Крстић, редовни професор Православног богословског факултета
Универзитета у Београду; 2) Др Дарко Ђого, ванредни професор
Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву; 3)
Др Далибор Ђукић, доцент на Правном факултету Универзитета у Београду.
Монографија представља креативан начин сагледавања различитих аспеката
теолошког језика и њихову имплементацију у савремености. У првом поглављу
трасиране су општељудске вредности кроз саму делатност Исуса Христа описану у
јеванђељима. Аутор је показао потребу да наслеђе буде вредновано у складу са
другачијом визијом потреба Цркве у савременом друштву. Аутор критикује одуховљено
читање Светог Писма чиме се оно лишава својих интерпретативних могућности, а сами
догађаји описани у јеванђељима остају само позорница духовне борбе, која не задире у
наше судбине и животне драме. У првом поглављу аутор успешно приближава јеванђеље
ка једном бољем његовом разумевању у многоструким димензијама.
У другом делу, кроз сагледавање личног и колективног, наглашава се слобода
појединца и значај те слободе за истински идентитет Цркве. Питање личне слободе, у
институционалној стварности еклисијалног постојања, додатно открива проблеме
структуралних идентитета и потребу њиховог преосмишљавања у идентитет односа.
Кроз треће поглавље, аутор прати инкорпорирање јеванђељских вредности у Цркви
кроз њену праксу, дајући и фрагментарни приказ канонске традиције која указује на
социјални идентитет цркве. Аутор је успешно указао на партикуларне тако и универзалне
идеје којима се Црква водила у настојањима да сачува свој пророчки глас. Монографија
на један оригиналан и вешто осмишљен начин приближава богословску традицију и
указује на њен значај за улогу Цркве у савременом друштву.
2. “Doing Gender Justice as a Mission Imperative: God's Justice and Ours”,
International Review of Mission 104/1 (2015), 26-36; DOI: 10.1111/irom.12073
У раду се са богословске тачке гледишта излаже и анализира однос црквених
структура и односа мушко-женских унутар еклисијалног постојања. Аутор не гради своју
аргументацију полазећи од социјалних разлога. Разлоге важности комплементарности
оба пола у црквеном животу он утемељује на богословским разлозима концепта правде.
Реч је о једном од првих радова који на овакав начин анализирају структуралне односе
унутар Цркве и изазивају значај концепта правде Царства Божијег у контексту актуелних
проблема у друштву.
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3. „Ἡ «ὁμοφροσύνη» ὡς ἰδεολόγημα,“ Σύναξη 148 (2018): 47-54

Аутор у раду покушава да објасни и укаже на разлику између једног концепта
једномислија каквог можемо наћи у раној Цркви и оног који имамо данас. Уже
посматрано, једномислије штети Цркви у свим њеним аспектима и доводи до погрешног
тумачења канона и Светих Отаца. Истовремено однос са Богом постаје статичан и
фиксиран, онемогућавајући личносни приступ. Стога аутор на креативан начин
закључује колико је значајно за Цркву и теологију да уместо једномислија, афирмише
Цркву као израза мноштва, мноштва различитости који чине темељ Њеног јединства. Рад
показује актуелност богословља за Цркву данас, њен идентитет и служење.

4. „Delusion of Truth: Church as Community,“ Astra Salvensis VI/12 (2018):
477-483, ISSN 2393-4727
Аутор у овом чланку ствара везу између канонског наслеђа цркве и савремених устава
појединих помесних Цркава. Кроз чланак аутор указује колико су високо канони
вредновали искрене односе унутар еклисијалне заједнице у односу на наметнуту
хипокризију. Аутор је у чланку показао мултидисциплинарни приступ, повезујући
канонско наслеђе са савременим црквеним животом, као и психологијом.
Институционално успостављена хипокризија представља опасност за аутентичан
црквени живот, одводећи у ћорсокак сваки еклисиолошки концепт и достојанство
људске особе. Чланак отвара нове перспективе у сагледавању црквеног устројства и
његовог значаја за целокупну друштвену заједницу.

5. “Patriarch Gavrilo Dozic and Ideal of Freedom. Yugoslavia: Coup d‟ètat in
1941”, Astra Salvensis VI/11 (2018): 159-169, ISSN 2457-9807
Аутор проучава историјско и социјално стање у Краљевини Југославији пред Други
светски рат, као и улогу поглавара СПЦ у пучу који се десио у марту 1941. године. У
чланку се преиспитује и вреднује улога патријарха у новонасталим околностима, као и
сложена друштвена ситуација у Краљевини Југославији. Аутор покушава у чланку да
пружи увиде који осветљавају улогу Цркве како у прошлости тако и да понуди одговоре
за данашњу ситуацију.

6. The Importance of Fasting and its Observance for Tomorrow, Theologia
Orthodoxa 62/1 (2017): 103‐114, DOI:10.24193/subbto.2017.1.07
Аутор се у чланку бави питањима институције поста у Православној Цркви. Овој
институцији је пришао кроз канонско наслеђе Цркве, али је преузео на себе и да канонско
наслеђе упореди са документом о посту Критског Сабора из 2016. године. Поређењем
докумената и канонске традиције, аутор предмету свог истраживања приступа на
богословски начин. Критичким приступом, аутор пружа потпуно нови поглед на
институцију поста и њен значај за црквени живот. Уместо досадашњих приступа који су
7

имали тенденцију да понављају старе дефиниције, аутор доноси богословски другачији
приступ самој теми што је освежење на овом пољу.

7. „Хришћанска култура субверзивности“, у књизи: Религијска култура:
Зборник радова од водећег националног значаја, прир. Драгољуб Б.
Ђорђевић, Лесковачки културни центар, Лесковац, (2015), 132-156;
ISBN 978-86-82031-33-8
Аутор се у раду бави различитим изазовима са којима се теологија суочава у свом
односу према историји и свету. Анализирајући црквени језик у различитим историјским
периодима, аутор показује како је Црква често користила и развијала свој језик како би
преживела. Аутор слично указује и на Јеванђеље, које се у свом посебном језичком
обрасцу опире стегама времена. И у многим обичајима можемо увидети исту ствар,
уколико пажљивије уронимо у њихово тумачење и дешифровање. Можда је управо то
отрежњујуће подсећање како не бисмо заборавили да хришћанство увек лебди над
дијалектиком конформизам/субверзивност у односу на друштво и појаве у њему. Аутор
у овоме налази кључ којим ће се доћи до праве природе Цркве у контексту сваког
друштва и времена.

8. „Образовна улога цркве у очима српских штампаних медија“, у:
Међународна конференција: Српска Православна Црква у штампаним
медијима 2003-2013, Београд, (2015), 123-134; ISBN 978-86-89567-06-9
Аутор у раду излаже аргументацију коју су медији у Србији користили у вези са
образовном улогом Верске наставе. У складу са тим, аутор је проблему пришао из више
углова, нарочито појашњавајући појам секуларне државе у контексту Верске наставе.
Аутор је приказао не само како су медији видели Верску наставу, него и водећи
интелектуалци Србије. Аутор је уочио негативну аргументацију против Верске наставе,
а затим покушао да укаже на све аспекте које су идеолошки острашћени медији
испустили из вида. Тако аутор показује да секуларна држава није препрека за Верску
наставу у школама, као што је образовна улога Цркве занемарена или испуштена из вида.

9. „Екуменизам - недоходници времена,“ Српска теологија данас 2016,
Београд: Православни Богословски Факултет, (2017), 11–18 ISSN 22172491
Аутор се у овом чланку бави екуменским покретом, његовим настајањем,
историјским и социјалним условима који су довели до његовог успостављања.
Истовремено, аутор указује на проблеме са којима се суочава екуменски покрет у виду
организације као што је Светски савет цркава. Променом друштвених околности од
времена слома Источног блока, и сам ССЦ остао је без неопходне политичке потпоре
која би се борила за наставак дијалога. Отуда аутор указује на промашаје у екуменском
дијалогу данас, јер је и са ССЦ изгубио своју јасну оријентацију. Вештом употребом
8

различитих аргумената, аутор је у стању да представи слојевите проблеме у раду ССЦ
који нису само богословске природе, него и дубоко друштвено-историјски условљени.

10. „Дијаспора и граница – Православна црква и Европа“, у књизи: Старе и
нове границе Европе: идентитетска истраживања, међународна
конференција 3-4. новембар 2017, Београд: Монс Хемус, Институт за
литургику и црквену уметност ПБФ, (2018), 11-19; ISSN 978-86-89567-106 (MX)
Аутор у овом раду приступа на један нови начин питању црквене дијаспоре.
Уводећи нови појам у раду, аутор њиме покушава да одговори на значај дијаспоре и
граница. Један од тих појмова јесте „свеобухватна црквена свест“. Стваралачким
приступом теми, аутор указује да дијаспора може представљати извор за свеобухватну
црквену свест, тј. могућност за Цркву да сабира искуства и матице и дијаспоре, као
различитих друштвених и духовних простора. Тиме постаје јасно да сабирање ових
простора јесте израз „свеобухватне свести“ која даје могућност за квалитетнију
рефлексију цркве на социјалне изазове у свету. Аутор тиме показује да црквена дијаспора
не може бити третирана као колонија матице и извор материјалних прихода. Напротив,
поштујући различитост искуства матице и дијаспоре, црква је у могућности да овлада
свеобухватном црквеном свешћу.
3.3. Укупан преглед и оцена научних радова (2014-2018)
После прегледа и оцене важнијих научних радова појединачно др Растка Јовића,
објављених током протеклог изборног периода (2014 - 2018), прелазимо на укупан
преглед и критичку оцену његовог научног опуса, оствареног у поменутом периоду.
Током последњег изборног периода објавио је 25 (двадесет и пет) научних прилога,
укључујући и једну монографију. Његова монографија Динамика хришћанског
идентитета објављена је од стране водећег издавача богословских научних издања
Института за теолошка истраживања Православног богословског факултета
Универзитета у Београду, и рецензирана је од стране 3 (три) еминентна научника, из 2
(две) државе. Његови научни радови објављивани су у домаћим часописима,
Зборницима, али исто тако у међународним часописима и међународним зборницима.
Кључни правци његовог истраживања везани су за релевантне теме из Практичног
богословља. Главне области научног интересовања, из којих је и настао највећи део
научних радова кандидата тичу се улоге Цркве у друштву, њено место и значај.
Истовремено, у складу са тим, аутор се бави и питањем богословља у оквиру ових
истраживања, релевантности богословља за Цркву и њен однос са светом уопште.
Кроз оваква научна интересовања кандидат је успео да интегрише релевантне
теме из практичног богословља обраћајући пажњу на релевантне теме које су до сада
биле недовољно истражене. На овом пољу, кандидат је својим радовима, значајно
унапредио досадашња истраживања својим креативним приступом темама, чиме је
заобишао приступе који су дуго времена преовладавали у богословској науци. Важно је
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истаћи да је кандидат успео да кроз своје радове интегрише практично богословље,
канонско наслеђе Цркве и смести их у шири контекст богословско-академских научних
дисциплина. Кандидат примењује интердисциплинарни приступ, и резултати његових
истраживања могу се сматрати релевантним за ужу научну област у коју се бира.
Сагледавајући научни опус др Растка Јовића, констатујемо да се ради о драгоценом
доприносу ужој научној области Практично богословље, али и целокупној српској
богословској науци.

4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
(стручно-професионални допринос, допринос академској и широј заједници,
сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно
установама културе или уметности у земљи и иностранству) - од избора у претходно
звање

Стручно-професионални допринос:
Почев од 2017. године, Растко Јовић је секретар научног часописа Православног
богословског факултета Универзитета у Београду Богословље.
Почев од 2015. године члан је уредништва часописа ΣΥΜΒΟΛΗ.
Почев од 2016. године члан је уредништва научног часописа Astra Salvensis.
Члан организационог одбора међународног научног скупа Православни свет и
Први светски рат, одржаног 5. и 6. децембра 2014. године, на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду.
Члан организационог одбора Међународни теолошки сусрети студената 2016. и
2017. године.
Допринос академској и широј заједници:
Члан Савета Православног богословског факултета Универзитета у Београду, у
два мандата (2014-2018) и (2018-). Од 2014-2018, потпредседник Савета факултета.
Члан Испитне Комисије на пријемном испиту за упис кандидата на прву годину
основних студија академске 2015/2016 и 2018/2019.
Активности у популаризацији науке:
Учешће на многобројним трибинама и предавањима, као и већем броју гостовања
на ТВ и радију. Кроз невладину организацију КОД (Култура-образовање-дијалог),
организовао серију предавања током 2017. године у сврху промоције међурелигијског
дијалога; Члан је Етичког одбора Националне Асоцијације за Трансакциону Анализу
Србије (НАТАС); Учествовао у раду Конгреса психотерапеута Србије 2016. Кроз
пројекат на катедри Канонског права: „Хришћански социолошки центар“, током 2015.
године организовао неколико предавања истакнутих људи из друштвеног живота Србије;
Одржао велики број предавања у земљи и иностранству:
1. Дом Омладине – „Однос друштвених појава и религије“, 8.10.2015. године
(http://domomladine.org/debate/tribina-odnos-drustvenih-pojava-i-religije/)
10

2. Центар за биоетичке студије, Еутаназија, 5.11.2015. године
http://www.csb.eu.com/arhiva_Tribina2015_en.html
3. Семинари за свештенике шумадијске епархије: Служба служења (Смед.
Паланка, Крагујевац, Лазаревац), 17.2.2015./Семинари 2017. године
http://www.spc.rs/sr/liturgijsko_edukativno_sabranje_u_shumadijskoj_eparhiji
http://www.spc.rs/sr/seminar_za_sveshtenstvo_eparhije_shumadijske
4. Римска дворана, „Неолиберализам, потрошачка култура“, 25.2.2016.
године: https://www.youtube.com/watch?v=-xfj2yBKEGE
5. Римска дворана, „О карактеру раног хришћанства“, 9.12.2015. године,
https://www.youtube.com/watch?v=U9KbXnVEut0
6. Барајево, предавање 26.11.2015. http://www.crkvabarajevo.rs/?p=1421
7. Светосавска
академија,
Брчко,
2017.
године:
https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=240064
8. Ваљево, „Потрошачко друштво и дух хришћанства“, 11.3.2016.
https://www.youtube.com/watch?v=uAvGh0i-4Xs&feature=youtu.be
9. ЕУИнфо Центар, „ССЦ и Србија“, 21.4.2016. http://euinfo.rs/srbija-i-svetskisavet-crkava/
10. Коларац, „Лаички апостолат, трибина: МУШКАРАЦ И ЖЕНА – јуче,
данас,
сутра,“
2.11.2016.
http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=12225
11. ШКОЛА, ЦРКВА И ВЈЕРОУЧИТЕЉ, Семинар за вјероучитеље, Бања
Лука,
Бијељина,
Требиње,
22-24
август
2016.
године:
http://spc.rs/sr/odrzhan_seminarsavjetovanje_za_vjerouchitelje_eparhije_banja
luchke_bihatshkopetrovachke
12. Вера као потреба и смисао живота савременог човека, Рековац, 30.5.2016.,
http://pvskolarekovac.edu.rs/предавање-професора-богословског-фа/
13. Промоција зборника Јелена – краљица, монахиња, светитељка у Београду,
28.11.2016., http://manastirgradac.rs/промоција-зборника-јелена-краљица/
14. Радионица Централни затвор, 22.6.2017./6.7.2017.
15. Фестивал хришћанске културе: „Живот затворених очију,“ 12.9.2017.
Зајечар, http://eparhija-timocka.org/predavanje-zivot-zatvorenih-ociju-docentdr-rastko-jovic/
16. „Гласно ћутање и наше време“ 18.10.2017., СКД „Просвјета“, Загреб:
http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=14796
17. Епитимије у Цркви, Химелстир (Немачка), 10. фебруар 2017.,
http://www.spc.rs/sr/ispovijest_sveshtenstva_u_himelstiru
18. „Има ли живота пре смрти“, Црква св. Александра Невског, Београд,
6.5.2017. http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=13466
19. „Ходимо заједно,“ Црква св. Александра Невског, 13.5.2017.
https://svaleksandarnevski.com/wp-content/uploads/2015/05/Predavanje-V2017..pdf
20. „Пост – како смо стигли до овде“ Манастир Дивостин, 26.3.2017.,
https://www.youtube.com/watch?v=bMFzFF0pQ_E
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21. Предавање теоријске наставе за лекаре на специјализацији палијативне
медицине - летњи семестар школске 2016/2017.године: Етичке
претпоставке палијативног збрињавања и најчешћа етичка питања:
„Светост живота и последњи дани: Холистички приступ“
http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/vesti/naslovna/vest.dot?id=129020
22. Учешће на Клиничком семинару Клинике за психијатрију КЦС са темом
приказа: „Само-отуђење човека“, 9.11.2018.
23. „Свакодневица
досаде“,
Бар,
10.3.2018.
године
https://www.youtube.com/watch?v=J4QKctcPn38&t=16s
24. „Безнађе
и
хришћани“,
Подгорица,
11.3.2018.
https://www.youtube.com/watch?v=i6MWdIapQgo
25. „Они који од јеванђеља проповиједају, од јеванђеља да живе (1Кор 9,14)“,
Црква Свети Александар Невски, 27.10.2018.
26. Многобројна гостовања на телевизији и радију:
1. Радио Београд http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/radio-beograd1/2994164/sedmica.html
2. Радио Београд http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd2/2599984/hram.html
3. Кажипрст, https://www.youtube.com/watch?v=GX2er3C_o7g
4. Балканинфо, https://www.youtube.com/watch?v=JbN58WNGmyY
5. РТС: https://www.youtube.com/watch?v=sHkauVXTzEQ&t=192s
6. РТС:
https://www.youtube.com/watch?v=yY9RsdvyACE&t=1902s
7. Емисија о Светим Кападокијским Оцима, Хришћански траг, ТВ ХРАМ:
https://www.youtube.com/watch?v=7rb3M0e_8C8
Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно
установама културе и уметности у земљи или иностранству:
1. Учесник је стручног пројекта GETI'17 (Глобални екуменски теолошки институт,
http://www.geti-17.de/about-us/ ), иницијатива за екуменско образовање у Европи и свету,
под патронатом Конференције европских цркава (КЕК). GETI'17 ради у оквиру
Академије за мисију (при Универзитету у Хамбургу); 2. Учесник је у раду Светског
савета цркава кроз Родну саветодавну групу (GAG – Gender Advisory Group); 3. У оквиру
CEEPUS пројекта, као координатор на пројекту, организовао предавања предавача са
Универзитета у оквиру CEEPUS bioethics-network CIII-AT-0502-06-1516 на
Православном богословском факултету у Београду: 4. Организовао предавање проф. др
Јоана Моге са Католичког факултета у Бечу, у периоду од 7-11 марта 2016. године; 5.
Организовао предавање мг. Елизабет Цислер са Католичком богословског факултета у
Бечу у периоду од 26-30 јуна 2017. године; 6. Организовао предавање проф. др Валтера
Шаупа, са Католичког факултета у Грацу (Аустрија), у периоду од 21-25.5.2018; 7.
Организовао предавање проф. др Рудолфа Прокшија, са Католичког факултета у Бечу, у
периоду од 10-15.6.2018; 8. У оквиру CEEPUS пројекта као ментор руководио кратком
истраживачком посетом (у трајању од месец дана) Јулија Морариу у периоду од of 12
априла - 9 маја 2016; 9. Организовао предавање др Панделиса Калаизидиса 13. фебруара
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2017. године; 10. Организовао предавање Елизабет Цислер 24.4.2018. године на ПБФ у
оквиру предмета Брачно право; 11. У оквиру CEEPUS пројекта (Bioethics-network CIIIAT-0502-06-1516) одржао серију предавања по позиву у Бечу од 28.5.-1.6.2018. на
Католичком богословском факултету; 12. У оквиру ЕРАЗМУС програма, одржао серију
предавања у Ерлангену 9.5.2016-13.5.2016. године на Фридрих Александар
Унвиерзитету у Ерлангену; 13. Предавање у Берлину, 27.5.2017. године, у оквиру
Kirchentag манифестације на главном панелу: Визије хришћанства у Европи, у оквиру
GETI’17 пројекта.
Рецензентске активности: Рецензент у неколико домаћих и страних часописа:
1. Review of Ecumenical Studies; 2. Religija i tolerancija; 3. Philotheos; 4. Теолошки погледи.
Рецензент књиге проф. др Зорице Кубурић, Филозофија теологије и универзалне
вредности: Анализа садржаја Библије и Курана, Нови Сад, (2018). ISBN 978-86-8411120-5
Рецензент књиге др Александра Ђаковца, Небески Јерусалим и секуларно
царство, Београд, (2018), ISBN 978-86-85273-43-8
Рецензент књиге проф. Власија Фидаса, Канони и дијалог: теолошка
разматрања савремених тема, Београд, (2018), ISBN 978-86-87057-44-9

5. ОЦЕНА
ИСПУЊЕНОСТИ
ЗАКОНСКИХ
УСЛОВА
И
КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР У ПРЕДЛОЖЕНО НАСТАВНИЧКО
ЗВАЊЕ
5.1. ОПШТИ УСЛОВ
Кандидат др Растко Јовић је испунио опште услове за први избор у звање
ванредног професора. Он је у свом досадашњем раду на Православном богословском
факултету (4.5 године радног стажа) Универзитета у Београду радио као доцент на
Групи за Литургику и Црквено право, испуњавајући све предвиђене услове и
критеријуме за иста.

5.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране
високошколске установе позитивно оцењено приступио предавање из
области за коју се бира, уколико нема педагошко искуство.
Кандидат др Растко Јовић има педагошко искуство у трајању од 9 (девет) година,
које је стекао радом као вероучитељ у три средње школе (4.5 године) и на
Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Као
вероучитељ радио у гимназији „Свети Сава“ и Музичкој школи „Станковић“
(2006. године), а затим у периоду од 2010-2014 године радио у Архитектонскатехничка школа у Београду. Од 2014. године на Православном богословском
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факултету држи предавања на основним студијама из предмета Канонско право.
На мастер студијама држао је предавања и вежбе из предмета Црквено право са
администрацијом, Казнено право, брачно право (предавања и вежбе) и Црква и
савремено друштво. На докторским студијама држао је предавања из предмета
Православно богословље и политика (решења о предметима за које је био задужен
достављена у прилогу). Ангажован је као ментор докторских студија на
Православном богословском факултету Универзитета у Београду. У оквиру
докторских студија ангажован је као члан испитне комисије за следеће предмете:
Српско-руски црквени односи 18-21 век, Феномен верског фундаментализма,
Историји и теологији црквене музике, Теологија људских права.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током
целокупног протеклог изборног периода
2014/2015: 4,91
2015/2016: 4,98
2016/2017: 4,96
2017/2018: 4,76
3. Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије MSl у
периоду од последњег избора из научне области за коју се бира:
1. „Ἡ «ὁμοφροσύνη» ὡς ἰδεολόγημα,“ Σύναξη 148 (2018): 47-54, ISSN: 1108-1007
(Престижни светски часописа за поједине научне области коју утврђује
Универзитет на предлог факултета; М23)
2. “Doing Gender Justice as a Mission Imperative: God's Justice and Ours”,
International Review of Mission 104/1 (2015): 26-36, DOI: 10.1111/irom.12073
(SJR Q3 = M24)
3. “Patriarch Gavrilo Dozic and Ideal of Freedom. Yugoslavia: Coup d‟ètat in 1941”,
Astra Salvensis VI/11 (2018): 159-169, ISSN 2457-9807 (SJR Q3 = M24)
4. „Delusion of Truth: Church as Community,“ Astra Salvensis VI/12 (2018): 477483, ISSN 2393-4727 (SJR Q3 = M24)
4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту
Кандидат је сарадник на научном пројекту Одрживост идентитета Срба и
националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије у
оквиру пројекта 179013. Пројекат се изводи на Универзитету у Нишу – а
финансира га Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије под руководством проф. др Драгољуба Ђорђевића. Поред овог, кандидат
је сарадник на пројекту Однос медија и Цркве у периоду од 2003 – 2013 – има ли
шансе за дијалог? Под покровитељством фондације Конрад Аденауер - Konrad
Adenauer Stiftung као и пројекту Позиција СПЦ у српским штампаним медијима:
религиолошко – политиколошко – културолошка студија, Канцеларије за сарадњу
са Црквама и верским заједницама Владе Републике Србије, МОНС ХЕМУС,
Конрад Аденауер. Кандидат је истовремено и учесник међународног пројекта
COST као члан истраживачког тима под вођством проф. др Владимира Симића:
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European project: COST Action CA18140: People in Motion: Entangled Histories of
Displacement across the Mediterranean (1492-1923).

5. Одобрен или објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског
програма факултета, односно универзитета, или научна монографија (са
ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у
претходно звање
Кандидат др Растко Јовић објавио је, у периоду од последњег избора, научну
монографију под насловом Динамика хришћанског идентитета, Београд:
Институт за теолошка истраживања Православног богословског факултета
Универзитета у Београду, (2018), ISBN 978-86-7405-199-3 (ИТИ); COBISS.SR-ID
271758092
Рецензенти: 1) Др Зоран Крстић, редовни професор Православног богословског
факултета Универзитета у Београду; 2) Др Дарко Ђого, ванредни професор
Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву; 3) Др
Далибор Ђукић, доцент на Правном факултету Универзитета у Београду.
6. Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31
или М33
Кандидат др Растко Јовић објавио је, у периоду од последњег избора, 8 (осам)
радова у зборницима међународних скупова:
1. “Нисам дошао да донесем мир колективизма“, у књизи: Mir i pomirenje, прир.
Зорица Кубурић, Љиљана Ћумура, Ана Зотова, Novi Sad: CEIR, (2018), 205213; ISBN 978-86-84111-28-1 М31
2. “Importanţa postului şi observarea lui de măine,” Sfântul și Marele Sinod –
eveniment eshatologic sau normalitate canonică? (2018), Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 210-230; ISBN: 978-606-37-0371-3 М31
3. The Importance of Fasting and its Observance for Tomorrow, Theologia
Orthodoxa 62/1 (2017): 103‐114; DOI:10.24193/subbto.2017.1.07 М31
4. „Religious Education-Challenges and Perspectives in Contemporary Society:
Western Balkans/Serbia“, Astra Salvensis V/9, (2017), 11-21; ISSN 2393-4727
М31
5. „Образовна улога цркве у очима српских штампаних медија“, у:
Међународна конференција: Српска Православна Црква у штампаним
медијима 2003-2013, Београд, (2015), 123-134; М31
6. „Strah milosrđa“, O Božjem milosrđu: Zbornik radova s međunarodnoga
znanstvenog simpozija o milosrđu održanog 22. travnja 2016. godine na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja
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Strossmayera u Osijeku, ur. Ivica Raguž, Šimo Šokčević, Đakovo, (2016), 163177; ISBN: 978-953-6935-35-2 М31
7. „Дијаспора и граница – Православна црква и Европа“, у књизи: Старе и нове
границе Европе: идентитетска истраживања, Београд: Монс Хемус,
Институт за литургику и црквену уметност ПБФ, (2018), 11-19; ISSN 978-8689567-10-6 (MX) М31
8. „Вкушение отчуждения“, Актуальные вопросы современного богословия и
церковной науки, Санкт-Петербург: СПбПДА (2018), 307-316; ISBN 978-5906627-57-5 М31
7. Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини
категорије М61 или М63
Кандидат др Растко Јовић објавио је, у периоду од последњег избора, 1 (један) рад
у зборницима радова научних скупова националног значаја.
1. „Екуменизам недоходници времена,“ Српска теологија данас 2016, Зборник
радова шестог годишњег симпосиона уред. Р. Поповић, Београд: Институт за
теолошка истраживања ПБФ, Београд 2017, 11-21; (ISSN 2217-2491;
COBISS.SR-ID 175549196) M63

5.3. ИЗБОРНИ УСЛОВИ
1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС
1.1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника
радова у земљи и иностранству
1. Секретар научног часописа Православног богословског факултета
Универзитета у Београду Богословље; ISSN 0006-5714;
2. Члан уредништва научног часописа ΣΥΜΒΟΛΗ (http://www.mkyrenia.org/periodiko/info.html); e-ISSN: 2421-7980
3. Члан
уредништва
научног
часописа
Astra
Salvensis
(https://astrasalva.wordpress.com/); ISSN 2393-4727; ISSN-L 2344-1887
1.2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним
скуповима националног или међународног нивоа
1. Члан организационог одбора међународног научног скупа Православни
свет и Први светски рат, одржаног 5. и 6. децембра 2014. године, на
Православном богословском факултету Универзитета у Београду.
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2. Члан организационог одбора:
а) I - Међународни теолошки сусрети студената - Београд 2016., од
15-18. септембра 2016.
б) II - Међународни теолошки сусрети студената - Београд 2017., од
5-8. октобра 2017.
3. Члан организационог одбора:
„Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве (1219-2019):
историјско, богословско и културно наслеђе“
1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама
2. Ментор за одбрану завршних радова на основним академским студијама: 65
(шездесет и пет)
3. Члан Комисије за одбрану завршних радова на основним академским студијама:
11 (једанаест)
4. Ментор мастер радова на мастер академским студијама: 19 (деветнаест)
5. Члан Комисије за одбрану мастер радова на мастер академским студијама: 37
(тридесет и седам)
6. Ментор докторских студија: 3 (три)
7. Члан Комисије за одбрану предлога теме докторске дисертације: 4 (четири)
8. Члан Комисије за писање извештаја о завршеној докторској дисертацији: 1
(један)
1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним
пројектима
Сарадник је на научном пројекту Одрживост идентитета Срба и
националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне
Србије у оквиру пројекта 179013. Пројекат се изводи на Универзитету у Нишу
– а финансира га Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије под руководством проф. др Драгољуба Ђорђевића.
Сарадник на пројекту Однос медија и Цркве у периоду од 2003 – 2013 – има
ли шансе за дијалог? Под покровитељством фондације Конрад Аденауер Konrad Adenauer Stiftung.
Сарадник на пројекту Позиција СПЦ у српским штампаним медијима:
религиолошко – политиколошко – културолошка студија, Канцеларије за
сарадњу са Црквама и верским заједницама Владе Републике Србије, МОНС
ХЕМУС, Конрад Аденауер.
Учесник међународног пројекта COST као члан истраживачког тима под
вођством проф. др Владимира Симића: European project: COST Action
CA18140: People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the
Mediterranean (1492-1923).
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ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
2.2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на
факултету или универзитету у земљи или иностранству
1. Потпредседник Савета факултета у периоду од 2014-2018. године
2. Члан Савета Православног богословског факултета Универзитета у Београду, у
два мандата (2014-2018) и (2018-).
3. Члан Испитне Комисије на пријемном испиту за упис кандидата на прву годину
основних студија академске 2015/2016 и 2018/2019.
2.3. Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно
образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција,
програми едукације наставника) или у активностима популаризације науке
Активности у популаризацији науке (до последњег избора у звање): Учешће
на многобројним трибинама и предавањима, као и већем броју гостовања на ТВ и радију.
1. Кроз невладину организацију КОД (Култура-образовање-дијалог),
организовао серију предавања током 2017. године у сврху промоције
међурелигијског дијалога;
2. Члан Етичког одбора Националне Асоцијације за Трансакциону Анализу
Србије (НАТАС);
3. Учешће: Шести КОНГРЕС ПСИХОТЕРАПЕУТА Србије 2016;
4. Кроз пројекат на катедри Канонско право: „Хришћански социолошки центар“,
током 2015. године организовао неколико предавања истакнутих личности из
друштвеног живота Србије;
5. Одржао велики број предавања по земљи и иностранству:
1. Дом Омладине – „Однос друштвених појава и религије“, 8.10.2015. године
(http://domomladine.org/debate/tribina-odnos-drustvenih-pojava-i-religije/)
2. Центар за биоетичке студије, Еутаназија, 5.11.2015. године
http://www.csb.eu.com/arhiva_Tribina2015_en.html
3. Семинари за свештенике шумадијске епархије: Служба служења (Смед.
Паланка, Крагујевац, Лазаревац), 17.2.2015./Семинари 2017. године
http://www.spc.rs/sr/liturgijsko_edukativno_sabranje_u_shumadijskoj_eparhiji
http://www.spc.rs/sr/seminar_za_sveshtenstvo_eparhije_shumadijske
4. Римска дворана, „Неолиберализам, потрошачка култура“, 25.2.2016.
године: https://www.youtube.com/watch?v=-xfj2yBKEGE
5. Римска дворана, „О карактеру раног хришћанства“, 9.12.2015. године,
https://www.youtube.com/watch?v=U9KbXnVEut0
6. Барајево, предавање 26.11.2015. http://www.crkvabarajevo.rs/?p=1421
7. Светосавска
академија,
Брчко,
2017.
године:
https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=240064
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8. Ваљево, „Потрошачко друштво и дух хришћанства“, 11.3.2016.
https://www.youtube.com/watch?v=uAvGh0i-4Xs&feature=youtu.be
9. ЕУИнфо Центар, „ССЦ и Србија“, 21.4.2016. http://euinfo.rs/srbija-i-svetskisavet-crkava/
10. Коларац, „Лаички апостолат, трибина: МУШКАРАЦ И ЖЕНА – јуче,
данас,
сутра,“
2.11.2016.
http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=12225
11. ШКОЛА, ЦРКВА И ВЈЕРОУЧИТЕЉ, Семинар за вјероучитеље, Бања
Лука,
Бијељина,
Требиње,
22-24
август
2016.
године:
http://spc.rs/sr/odrzhan_seminarsavjetovanje_za_vjerouchitelje_eparhije_banja
luchke_bihatshkopetrovachke
12. Вера као потреба и смисао живота савременог човека, Рековац, 30.5.2016.,
http://pvskolarekovac.edu.rs/предавање-професора-богословског-фа/
13. Промоција зборника Јелена – краљица, монахиња, светитељка у Београду,
28.11.2016., http://manastirgradac.rs/промоција-зборника-јелена-краљица/
14. Радионица Централни затвор, 22.6.2017./6.7.2017.
15. Фестивал хришћанске културе: „Живот затворених очију,“ 12.9.2017.
Зајечар, http://eparhija-timocka.org/predavanje-zivot-zatvorenih-ociju-docentdr-rastko-jovic/
16. „Гласно ћутање и наше време“ 18.10.2017., СКД „Просвјета“, Загреб:
http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=14796
17. Епитимије у Цркви, Химелстир (Немачка), 10. фебруар 2017.,
http://www.spc.rs/sr/ispovijest_sveshtenstva_u_himelstiru
18. „Има ли живота пре смрти“, Црква св. Александра Невског, Београд,
6.5.2017. http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=13466
19. „Ходимо заједно,“ Црква св. Александра Невског, 13.5.2017.
https://svaleksandarnevski.com/wp-content/uploads/2015/05/Predavanje-V2017..pdf
20. „Пост – како смо стигли до овде“ Манастир Дивостин, 26.3.2017.,
https://www.youtube.com/watch?v=bMFzFF0pQ_E
21. Предавање теоријске наставе за лекаре на специјализацији палијативне
медицине - летњи семестар школске 2016/2017.године: Етичке
претпоставке палијативног збрињавања и најчешћа етичка питања:
„Светост живота и последњи дани: Холистички приступ“
http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/vesti/naslovna/vest.dot?id=129020
22. Учешће на Клиничком семинару Клинике за психијатрију КЦС са темом
приказа: „Само-отуђење човека“, 9.11.2018.
23. „Свакодневица
досаде“,
Бар,
10.3.2018.
године
https://www.youtube.com/watch?v=J4QKctcPn38&t=16s
24. „Безнађе
и
хришћани“,
Подгорица,
11.3.2018.
https://www.youtube.com/watch?v=i6MWdIapQgo
25. „Они који од јеванђеља проповиједају, од јеванђеља да живе (1Кор 9,14)“,
Црква Свети Александар Невски, 27.10.2018.
26. Многобројна гостовања на телевизији и радију:
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1. Радио Београд http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/radio-beograd1/2994164/sedmica.html
2. Радио Београд http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd2/2599984/hram.html
3. Кажипрст, https://www.youtube.com/watch?v=GX2er3C_o7g
4. Балканинфо, https://www.youtube.com/watch?v=JbN58WNGmyY
5. РТС: https://www.youtube.com/watch?v=sHkauVXTzEQ&t=192s
6. РТС:
https://www.youtube.com/watch?v=yY9RsdvyACE&t=1902s
7. Емисија о Светим Кападокијским Оцима, Хришћански траг, ТВ ХРАМ:
https://www.youtube.com/watch?v=7rb3M0e_8C8

САРАДЊА
СА
ДРУГИМ
ВИСОКОШКОЛСКИМ,
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА, ОДНОСНО УСТАНОВАМА
КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

3.1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројектима
и студијама
Учесник је стручног пројекта GETI'17 (Глобални екуменски теолошки
институт, http://www.geti-17.de/about-us/ ), инцијатива за екуменско образовање у Европи
и свету, под патронатом Конференције европских цркава (КЕК). GETI'17 ради у оквиру
Академије за мисију (при Универзитету у Хамбургу).
Учесник је у раду Светског савета цркава кроз Родну саветодавну групу (GAG –
Gender Advisory Group).
Учесник међународног пројекта COST акција као члан истраживачког тима под
вођством проф. др Владимира Симића: European project: COST Action CA18140: People
in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923).

3.2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача.
У периоду од 2015-2017. године, био ангажован као наставник на Правном
факултету Универзитета у Београду, на предмету Црквено право.
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3.4. Учешће у програмима размене наставника и студената
У
оквиру
CEEPUS
пројекта,
као
координатор
на
пројекту
(https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb) организовао предавања предавача са
Универзитета у оквиру CEEPUS bioethics-network CIII-AT-0502-06-1516 на
Православном богословском факултету у Београду:
1. Организовао предавање проф. др Јоана Моге са Католичког факултета у
Бечу, у периоду од 7-11 марта 2016. године.
2. Организовао предавање мг. Елизабет Цислер са Католичком богословског
факултета у Бечу у периоду од 26-30 јуна 2017. године.
3. Организовао предавање проф. др Валтера Шаупа, са Католичког факултета
у Грацу (Аустрија), у периоду од 21-25.5.2018.
4. Организовао предавање проф. др Рудолфа Прокшија, са Католичког
факултета у Бечу, у периоду од 10-15.6.2018.
Поред CEEPUS пројекта:
1. Организовао предавање др Панделиса Калаизидиса 13. фебруара 2017.
године.
2. Организовао предавање Елизабет Цислер 24.4.2018. године на ПБФ у оквиру
предмета Брачно право.
У оквиру CEEPUS пројекта као ментор руководио кратком истраживачком
посетом (у трајању од месец дана) Јулија Морариу у периоду од 12 априла - 9
маја 2016.
3.6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству
1. У оквиру CEEPUS пројекта (Bioethics-network CIII-AT-0502-06-1516)
одржао серију предавања по позиву у Бечу 28.5.-1.6.2018. на
Католичком богословском факултету у Бечу.
2. У оквиру ЕРАЗМУС програма, одржао серију предавања у Ерлангену
9.5.2016-13.5.2016. године на Фридрих Александар Универзитету у
Ерлангену.
3. У оквиру GETI пројекта: Предавање у Берлину, 27.5.2017. године, у
оквиру Kirchentag манифестације на главном панелу: Визије
хришћанства у Европи;
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6. УКУПНА ОЦЕНА
Сагледавајући све релевантне сегменте досадашње делатности др Растка Јовића
(наставио-педагошки рад, научно-истраживачки рад и друге релевантне активности)
Комисија констатује да се ради о кандидату који формално-правно и суштински
испуњава све критеријуме за избор у звање ванредног професора за ужу научну област
Практично богословље на Православном богословском факултету Универзитета у
Београду. Кандидат има вишегодишње искуство у наставно-педагошком раду, како у
својству наставника Верске наставе коју је обављао дужи низ година у више средњих
школа на територији Београда, тако и својим радом на Православном богословском
факултету Универзитета у Београду (4 и по године), у оквиру којег је држао часове вежби
и предавања из предмета на Групи за Литургику и Црквено право, на сва три нивоа
студија (основне, мастер и докторске). Током последњег изборног периода имао је
константно високе оцене наставно-педагошког рада исказане у студентским анкетама (не
ниже од 4, 76). Био је ментор завршних радова на академским мастер студијама (19), као
и ментор докторских студија (3). На сва три нивоа студија, током последњег изборног
периода, био је члан укупно 140 комисија за одбрану одговарајућих радова. Поменути
подаци сведоче о изузетно активном и квалитетном приступу кандидата наставнопедагошком раду на сва три нивоа студија. Кандидат је због свог залагања добио 2016.
године и Захвалницу студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС) „за
значајан допринос квалитету образовања студената и подршци у унапређењу
студентског организовања на универзитетима у Србији.“
Научно-истраживачки опус кандидата, током последњег изборног периода,
обележен је великим радом и учешћем на многобројним конференцијама, као и другим
јавним наступима који популаризују богословску науку. Кандидат је у претходном
периоду објавио монографију Динамика хришћанског идентитета која представља
креативан приступ богословљу и покушај пружања ширег увида у проблеме садашњице,
место и улогу Цркве и теологије у њему. Поред поменутог издања, кандидат је током
протеклог изборног периода објавио 25 научних прилога у релевантним научним
часописима у земљи и иностранству и зборницима радова међународних и националних
научних скупова. Његови научни радови показују широк спектар интересовања.
Целокупан научно-истраживачки опус кандидата сведочи о релевантном и јасно
профилисаном правцу истраживања, студиозном критичком и аналитичком приступу.
Активности кандидата на пољу стручно-професионалног доприноса, доприноса
академској и широј заједници, као и сарадње са другим високошколским и
научноистраживачким установама у земљи и иностранству сведоче о његовој
посвећености раду и свестраности његовог ангажмана. Активно учествује у јачању веза
Православног богословског факултета Универзитета у Београду са другим
високошколским установама у иностранству, у сегменту размене наставника и
студената. Члан је више међународних организација, као и сарадник на пројектима од
међународног значаја. Кандидат се исказао као вредан и радан и у другим областима, као
што је место координатора CEEPUS програма за Православни богословски факултет
којим је омогућен долазак и размена професора и студената са других Универзитета
широм централне и источне Европе. У складу са овом разменом, кандидат је организовао
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предавања професора и колега из Аустрије: Јоана Моге, Рудолфа Прокшија, Елизабет
Цислер, Валтера Шаупа. Као секретар у часопису Богословље, кандидат се показао као
одговоран и радан, чиме је себе препоручио и за друге значајне функције на факултету.
На основу свих наведених елемената Комисија је уверена да ће др Растко Јовић
и у наредном периоду пружати значајан допринос унапређењу наставно-педагошког и
научно-истраживачког рада, као и свих других релевантних сегмената академске
делатности на Православном богословском факултету Универзитета у Београду.
7. МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Пажљивим прегледом конкурсног материјала, Комисија закључује да пријављени
кандидат др Растко Јовић потврђује висок степен научно-истраживачких и
наставно-педагошких квалификација у области за коју се бира, као и да испуњава
све законске услове за избор у звање ванредног професора.
Комисија сматра да су се стекли сви законски услови да се др Растко Јовић, досадашњи
доцент изабран за ужу научну област Практично богословље на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду, изабере у звање ванредног
професора, на основу објављеног конкурса у публикацији Послови од 5. 12. 2018. године,
на који се пријавио као једини кандидат и који испуњава све законом предвиђене услове.
Са поверењем и особитим поштовањем обраћамо се Изборном већу Православног
богословског факултета Универзитета у Београду са предлогом да прихвати реферат
Комисије и упути предлог Стручном већу за друштвено-хуманистичке науке
Универзитета у Београду за избор др Растка Јовића у звање ванредног професора
за ужу научну област Практично богословље/ Тежиште истраживања: Канонско
право и хришћанска социологија, са пуним радним временом на поменутом
факултету.

Београд
21.01.2019.
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