Образац 4 Г

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Православни богословски факултет Универзитета у Београду
Ужа научна, oдносно уметничка област: Практично богословље
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. др Растко Јовић

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Растко (Саво) Јовић
- Датум и место рођења: 08.08.1978. Дервента (СФРЈ, СР БиХ)
- Установа где је запослен: Православни богословски факултет Универзитета у Београду
- Звање/радно место: доцент
- Научна, односно уметничка област: Практично богословље

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Богословски факултет Српске Православне Цркве
- Место и година завршетка: Београд, 2004.
Мастер:
- Назив установе: Holy Cross Greek Orthodox School of Theology
- Место и година завршетка: Бостон, (САД), 2005.
- Ужа научна, односно уметничка област: Практично богословље
Магистеријум:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Докторат:
- Назив установе: Богословски факултет Аристотеловог Универзитета у Солуну
- Место и година одбране: Солун (Грчка), 2012.
- Наслов дисертације: Кућа и Евхаристија у посланицама Апостола Павла
- Ужа научна, односно уметничка област: Практично богословље/ Библистика
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- доцент (2014)

3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (први пут)
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број година
радног искуства

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2

3

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода

Искуство у педагошком раду са студентима

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским
специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

6

(заокружити испуњен услов за звање у које
се бира)
7

8
9

Објављен један рад из категорије М20 или
три рада из категорије М51 из научне
области за коју се бира.
Саопштен један рад на научном скупу,
објављен у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или
пет радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области
за коју се бира.

2014/2015: 4,91
2015/2016: 4,98
2016/2017: 4,96
2017/2018: 4,76
4.5 године

Ментор: 19
Члан Комисије: 37
Ментор: 3
Члан Комисије за
одбрану предлога теме
докторске дисертације:
4;
Члан Комисије за
одбрану докторског
рада: 1

Број
радова,
саопштења,
цитата и др

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

4 рада из
категорије
М20

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

26

10

Оригинално стручно остварење
руковођење или учешће у пројекту

или

1

11

Одобрен и 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

1

12

Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33

8

(2018): 159-169, ISSN 2457-9807
(SJR Q3 = M24)
4. „Delusion of Truth: Church as
Community,“ Astra Salvensis VI/12
(2018): 477-483, ISSN 2393-4727
(SJR Q3 = M24)
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).
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.
1. “Нисам дошао да донесем мир
колективизма“, у књизи: Mir i
pomirenje, прир. Зорица
Кубурић, Љиљана Ћумура, Ана
Зотова, Novi Sad: CEIR, (2018),
205-213; ISBN 978-86-84111-281 М31
2. “Importanţa postului şi
observarea lui de măine,” Sfântul
și Marele Sinod – eveniment
eshatologic sau normalitate
canonică? (2018), Presa
Universitară Clujeană, ClujNapoca, 210-230; ISBN: 978606-37-0371-3 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 23934727 М31
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5.

13

Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије М61
или М63.

14

Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју
се бира. (за поновни избор ванр. проф)

15

Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или
М33. (за поновни избор ванр. проф)

16

Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије М61
или М63. (за поновни избор ванр. проф)

1

„Образовна улога цркве у
очима српских штампаних
медија“, у: Међународна
конференција: Српска
Православна Црква у
штампаним медијима 20032013, 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 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, СанктПетербург: СПбПДА (2018),
307-316; ISBN 978-5-90662757-5 М31
„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 22172491; COBISS.SR-ID 175549196)
M63
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17

18

19

20

Објављен један рад из категорије М21, М22
или М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од
првог избора у звање ванредног професора
из научне области за коју се бира. Додатно
испуњен услов из категорије М21, М22 или
М23 може, један за један, да замени услов из
категорије М24 или М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен
услов из категорије М24 може, један за
један, да замени услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.

21

Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или
М33

22

Два рада са научног скупа националног
значаја објављена у целини категорије М61
или М63

23

Одобрен и 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
Број радова као услов за менторство у
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)

24
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручно-професионални
допринос

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа
или зборника радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог или научног одбора на
научним скуповима националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним
научним пројектима.

2. Допринос академској и
широј заједници

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у организацији
професионалних удружења и институција, програми едукације
наставника) или у активностима популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања
или науке.
1. Руковођење или учешће у међународним научним или
стручним пројектима и студијама
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у
земљи или иностранству, или звање гостујућег професора или
истраживача.
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном
удружењу или организацији националног или међународног нивоа.
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или
иностранству.

3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
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2.

СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС

1.1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у земљи и
иностранству
1.
2.
3.

Секретар научног часописа Православног богословског факултета Универзитета у
Београду Богословље; ISSN 0006-5714;
Члан
уредништва
научног
часописа
ΣΥΜΒΟΛΗ
(http://www.mkyrenia.org/periodiko/info.html); e-ISSN: 2421-7980
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.

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ментор за одбрану завршних радова на основним академским студијама: 65 (шездесет и пет)
Члан Комисије за одбрану завршних радова на основним академским студијама: 11 (једанаест)
Ментор мастер радова на мастер академским студијама: 19 (деветнаест)
Члан Комисије за одбрану мастер радова на мастер академским студијама: 37 (тридесет и седам)
Ментор докторских студија: 3 (три)
Члан Комисије за одбрану предлога теме докторске дисертације: 4 (четири)
Члан Комисије за писање извештаја о завршеној докторској дисертацији: 1 (један)

1.5. 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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2.

ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

2.2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету или
универзитету у земљи или иностранству
Потпредседник Савета факултета у периоду од 2014-2018. године
Члан Савета Православног богословског факултета Универзитета у Београду, у два мандата
(2014-2018) и (2018-).
Члан Испитне Комисије на пријемном испиту за упис кандидата на прву годину основних
студија академске 2015/2016 и 2018/2019.
2.4. 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
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-svetski-savetcrkava/
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_banjaluchke_bih
atshkopetrovachke
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-docent-dr-rastko-jovic/
16. „Гласно ћутање и наше време“ 18.10.2017., СКД „Просвјета“, Загреб:
http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=14796
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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-V-2017..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.
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 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.geti17.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:
5. Организовао предавање проф. др Јоана Моге са Католичког факултета у Бечу, у периоду од
7-11 марта 2016. године.
6. Организовао предавање мг. Елизабет Цислер са Католичком богословског факултета у Бечу
у периоду од 26-30 јуна 2017. године.
7. Организовао предавање проф. др Валтера Шаупа, са Католичког факултета у Грацу
(Аустрија), у периоду од 21-25.5.2018.
8. Организовао предавање проф. др Рудолфа Прокшија, са Католичког факултета у Бечу, у
периоду од 10-15.6.2018.
Поред CEEPUS пројекта:
3. Организовао предавање др Панделиса Калаизидиса 13. фебруара 2017. године.
4. 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
4.

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.

5.

У оквиру ЕРАЗМУС програма, одржао серију предавања у Ерлангену 9.5.201613.5.2016. године на Фридрих Александар Универзитету у Ерлангену.

6.

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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III - ЗАКЉУЧНО 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.

Место и датум: Београд, 21.01.2019.
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

____________________________________________
1.

Др Владимир Вукашиновић, редовни професор
Православног богословског факултета
Универзитета у Београду

____________________________________________
2. Др Зоран Крстић, редовни професор
Православног богословског факултета
Универзитета у Београду
____________________________________________
3. Др Сима Аврамовић, редовни професор
Правног факултета
Универзитета у Београду
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