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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 богословска знања и да
подстиче креативни дијалог између православне и теологије других конфесија, као и да пружи
квалитетно високошколско теолошко образовање и обезбеди професионалне компетенције
неопходне за обављање делатности свештенства, вероучитеља и посленика у другим црквеним и
јавним службама. Средства за рад Факултет остварује преко Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
У протеклој 2015. години Факултет је обављао следеће активности:
1. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
У 2015. години спровођено је шире систематско, планско и организовано укључивање
наставника и сарадника у делатност Института за теолошка истраживања, Библијског института
и Института за литургику и црквену уметност (званично основаног децембра 2014) као
организационих јединица Факултета, као и на остваривање петогодишњег 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 технолошког развоја Републике Србије (евиденциони
број пројекта 179078). У пројекат је укључено 14 сталних сарадника, махом наставника и
сарадника 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, музикологије 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, као
и једна свеска часописа «Philotheos», који на овој листи има својство часописа од међународног
значаја.
Стимулисано је учешће наставникâ и сарадникâ на научним скуповима у земљи и
иностранству, укључујући и обезбеђивање финансијске подршке (сходно могућностима).
Посебно је стимулисано бављење наставникâ и сарадникâ питањима катихетике, дидактике,
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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 (ово је приказано у делу извештаја који се односи на Педагошкокатихетски институт). Факултет је такође стимулисао перманентно 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. Представници Деканског колегијума и наставног
особља похађали су и семинаре из високошколске дидактике организоване у Ректорату
Београдског универзитета. 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 2015. године студијски процес на три нивоа студија и пет образовних профила
(акредитованих студијских програма) остваривало је 46 наставника и сарадника Православног
богословског факултета (6 редовних професора, 12 ванредних професора, 15 доцената, 2
наставникa страног језика, 11 асистената) и 8 наставника других факултета Београдског
универзитета (Философског, Филолошког, Учитељског и Факултета музичких уметности) који су
изводили наставу из преко 120 студијских дисциплина.
Настављено је са реализацијом нових студијских програма основних, мастер и
докторских студија, која подразумева разгранавање мастер студија (остваривање два програма теолошки са три модула и религиолошки), изједначавање трајања студија (осам семестара) на
основним студијама за студенте оба програма (богословско-пастирски и богословскокатихетски), увођење низа нових 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 заинтересованим студентима омогућено је
остваривање дела наставе на поменутим факултетима (на основним, мастер и докторским
студијама). У сарадњи са Ректоратом Универзитета у Београду, као и са Философским,
Филолошким, Правним и Факултетом политичких наука, Факултет је учествовао у реализовању
двогодишњих интердициплинарних 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 Универзитета – Центра за студенте са хендикепом,
пружана је подршка студентима са хендикепом 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 подржавалиу су (организациону,
материјално-техничку, финансијску и др.) делатност Студентског парламента. Стимулисан је
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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 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 Студентској служби, 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 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.
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3. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња Православног богословског факултета Универзитета у Београду
током 2015. 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 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
обновљени меморандум о сарадњи Универзитета у Београду и Исламског државног универзитета
Сираиф Хидајатулах у Џакарти, који је првобитно потписан 2011. Године, у Београду. На челу
високе делегације из Индонезије био је др Деде Росиада, ректор Исламског државног
универзитета Сираиф Хидајатулах у Џакарти, који је том приликом је у амфитеатру Факултета
одржао предавање за студенте и професоре Православног богословског факултета.
У оквиру програма „Еразмус +“ који финансира Европска Комисија, успостављена је
сарадња између Православног богословског факултета и Теолошког факултета Фридрих
Александер Универзитета у Ерлангену, Немачка. У току је процедура склапања и потписивања
споразума са Фридрих Александер Универзитетом о размени студената и професора два
факултета током ове и наредне академске године. У плану је да по један студент са оба
факултета проведу по један семестар на размени, док би по два доктора наука (професори и/или
доценти) са обе стране одржала петодневну блок наставу студентима партнер-факултета.
Један од основних сегмената међународне сарадње Православног богословског
факултета Универзитета у Београду током 2015. 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“, у оквиру којег су биле укључене следеће
личности:
1. Др Урс фон Аркс (Urs von Arx), професор емеритус Теолошког факултета
Универзитета у Берну, Швајцарска (Theologische Fakultät, Universität Bern, CH) је предавањем на
тему „Повест откривеног заједништва“ (Eine Geschichte entdeckter Gemeinsamkeiten) подсетио на
традицију вековног пријатељства универзитетâ и богословских факултета у Берну и Београду,
односно на непомућено преплитање њихових животних и свештених повести, утврђено
ликовима свештенослужитељâ, професорâ, истраживачâ и самих светитеља Цркве Христове,
попут Владике Николаја Велимировића и других подвижника Речи Божије.
2. Др Улрих Луц (Ulrich Luz), професор емеритус Теолошког факултета Универзитета у
Берну, Швајцарска (Theologische Fakultät, Universität Bern, CH) одржао је предавање на тему:
Христос Матејеве повести (Christ of Matthew’s Story).
3. Др Јован Каравидопулос (Ιωάννης Καραβιδόπουλος), професор емеритус Теолошког
факултета Универзитета у Солуну (Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
GR), одржао је предавање на тему: Христос Маркове повести (Christ of Mark’s Story).
4. Др Максимилијан Матјаж (Maximilian Matjaž), професoр Теолошког факултета
Универзитета у Љубљани (Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani,SLO), одржао је друго
предавање на тему: Христос Маркове повести (Christ of Mark’s Story).
5. Др Михаил Сељезнов (Михаил Селезнев), доцент Института источних култура Руског
државног хуманистичког универзитета, Москва, Русија (Института восточных культур,
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Российский государственный гуманитарный университет, RU) одржао је предавање на тему:
Христос повести Псалама (Christ of Psalms’ Story).
6. Др Наталија Јурјевна Сухова, професор Богословског факултета Православног СветоТихоновског факултета, Москва, Русија (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет, (ПСТГУ, RU), одржаће марта 2016. предавање на тему: „Руско академско
богословље до 1917 године“.
7. Др Станко Герјољ, професор Теолошког факултета Универзитета у Љубљани (SLO),
гостовао је, са групом студената тог Факултета, на Православном богословском факултету током
јануара 2015. године.
8. Др Јохан Елдеман, директор Јохан-Адам-Милер института за икуменско богословље из
Падерборна, који је одржао предавање на тему „Библијске студије и важност екуменске
повезаности“. Од овог признатог познаваоца и осведоченог пријатеља православне теологије
могла чути садржајна аргументација потребе за тумачењем Светог Писма у ширем животном и
духовном контексту.
9. Др Франц Тот (Franz Tóth), хабилитанд Теолошког факултета Универзитета у Цириху,
Швајцарска (Theologische Fakultät, Universität Zürich, CH), одржао је друго предавање на тему:
„Христос Матејеве повести“ (Christ of Matthew’s Story).
10. Др Ерик Ејникел (Erik Eynikel), професор Теолошког факултета Универзитета у
Регензбургу, Немачка (Theologische Fakultät, Universität Regensburg, D) одржао је предавање на
тему: Христос Исаијине повести (Christ of Isaiah’s Story).
11. Др Јенс Шретер (Jens Schröter), професор Теолошког факултета Хумболтовог
универзитета у Берлину, Немачка (Theologische Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin, D)
одржао је предавање на тему: Христос Лукиних повести (Christ of Luke’s Stories).
12. Др Волфганг Грунштојдл (Wolfgang Grünstäudl), хабилитанд Теолошког факултета
Универзитета у Вуперталу (Theologische Fakultät, Universität Wuppertal, D) одржао је предавање
на тему: „Христос Лукиних повести“.
13. Др Христос Караколис (Χρήστος Καρακόλης), професор Теолошког факултета
Универзитета у Атини (Τμήμα Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, GR)
одржао је предавање на тему: Христос Јованове повести (Christ of John’s Story).
14. Др Карл-Вилхелм Нибур (Karl-Wilhelm Niebuhr), професор Теолошког факултета
Универзитета у Јени (Theologische Fakultät, Universität Jena, D) одржао је предавање на тему:
Христос Павлове повести (Christ of Paul’s Story).
15. Др Теодор Стојчев (Теодор Стоичев), свештеник Бугарске Православне Цркве, Варна
(B) одржао је предавање на тему: „Христос Павлове повести“.
16. Др Арманд Пуих Тарех (Барселона, ESP), одржао је предавање на тему „Христос
повести о рождеству“.
14. Др Екатерини Цаламбуни (Солун, GR), одржала је предавање на тему „Христос
повести о рождеству“.
15. Др Владислав Пузовић, доцент на Православном богословском факултету
Универзитета у Београду, гостовао је на Кијевској духовној академији, Кијев, Украјина
(Киевская Духовная Академия Украинской Православной Церкви, Киев, УК).
16. Јулијана Шторк (Juliane Stork), студенткиња Хумболт Универзитета у Берлину (D),
гостује на Православном богословском факултету Универзитета у Београду ради стручног
усавршавања од 01. октобра 2015, а уз благослов Светог Архијерејског Синода.
4. БИБЛИОТЕКА
Током 2015. године, инвентарисано је: 344 монографске (новопридошле) публикације и
120 годишта односно 497 свезака серијских публикација. Укупна циркулација, која подразумева
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издате и враћене књиге, износи 18097 (издате 9026, враћене 9071) монографских публикација.
Број наслова серијских публикација које су издаване током 2015. године је 1448. Корисника
читаонице било је 5451, а укупан број корисника библиотеке 11495.
У 2015. години библиотека Православног богословског факултета започела је сарадњу са
електронским порталом Кобис чија се база налази у Народној библиотеци Србије и
библиотекарке су од друге половине године добиле лиценцу за унос и преузимање записа са
поменутог портала. Укупан број нових уноса у Електронски каталог Кобис током 2015. године
износи 387 публикација. Услед недостатка средстава, унос података семинарских библиотека и
легата у Електронски каталог се не спроводи од почетка 2015. године.
Просек циркулације је 1830 публикација месечно. Ради побољшања рада билиотеке и
омогућавања што исцрпније претраге њеног фонда преко Електронског каталога (по аутору транслитерисани, наслову, кључној речи, области), предложено је покретање процеса набавке и
инсталирање два рачунара пред улазом у просторије библиотеке.
5. ИНСТИТУТ ЗА ТЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
Током 2015. године, Институт за теолошка истраживања је наставио са фокусом на издавачку делатност и организацију научних скупова, те су тако, прошле године, за штампу
припремљена следећа издања (http://www.bfspc.bg.ac.rs/blog/izdanja.php):
Богословље 1 2015
Богословље 2 2015
Philotheos 15 2015
Владислав Пузовић (приређивач) – Православни свет и Први светски рат, зборник радова
међународног научног скупа,
Српска теологија у ХХ веку – књига 17
Српска теологија у ХХ веку – књига 18
Српска теологија у ХХ веку – књига 19
Српска теологија у ХХ веку – књига 20
Богољуб Шијаковић: Библиотека српске теологије 10 (Библиографија истраживача на
пројекту Српска теологија у двадесетом веку)
Владимир Вукашиновић: Велики вход
Илија Томић, Предесенски списи
Порфирије (Перић) Митрополит загребачко-љубљански: Лицем к лицу
Ненад Идризовић – Огледи из историје црквеног библиотекарства
Српска теологија данас – СТД 2014
Радомир В. Поповић – Свето Предање у историји (Зборник радова)
Дражен Н. Перић – Теме хришћанске антропологије, Књига I, Прилози за
ранохришћанску антропологију прва два века
Максим Васиљевић епископ западноамерички: „Учествовање у Богу“
у богословској антропологији Светога Григорија Богослова и Светога Максима
Исповедника
Вероучитељ у школи 6
Осим издавачке делатности, Институт је узео активног учешћа у организавању
симпосиона (припрема програмâ, фасцикли, акредитацијâ, оловака, меморандумâ): „Српска
теологија данас: седми годишњи симпосион“, одржаног 29. маја, и међународног научног скупа
„Христос свештених повести“, одржаног 10-13. септембра у част оснивања Библијског
института, пријема библиотеке професора Улриха Луца (Берн) и пензионисања професора др
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Иринеја Буловића. Поред догађања са поменутих симпосиона, током прошле године су
фотографисана и друга догађања на Православном богословском факултету
(http://www.bfspc.bg.ac.rs/blog/dogadjaji2015.php), при чеми је прибављени фото-материјал
постављан на сајт Факултета и преузиман од стране сајта СПЦ, као и за часопис „Православље“.
Поред припреме за штампу, у току 2015. године су на сајт Факултета постављене и свеске
„Богословља“ од 2005-2015 (http://bogoslovlje.pbf.rs/index.php/arhiva) као и свеске пројектног
материјала „Српска теологија у XX веку“ 4-19 (http://www.bfspc.bg.ac.rs/prilozi.php).
6. ПЕДАГОШКО-КАТИХЕТСКИ ИНСТИТУТ
Током 2015. године, Педагошко-катихетски институт је реализовао следеће активности:
У недостатку финансијских средстава неопходних за организовање акредитованих
семинара за унапређење верске наставе, интензивирана је сарадња са Одбором за верску наставу
Архиепископије београдско-карловачке и притом је остварен уговор којим је студентима
Православног богословског факултета Универзитета у Београду омогућено да у београдским
основним и средњим школама одржавају методске јединице верске наставе и стичу стручну
праксу. Тиме је остварена непосредна и динамична сарадња студената и вероучитеља, која
студентима омогућује стгицање практичног искуства у просвети а вероучитељима укључивање у
рад Православног богословског факултета. Према новој акредитацији, одвијање стручне праксе
одвија се уз надзор професора и асистената Групе за практично богословље Православног
богословског факултета, а нарочито Управника Педагошко-катихетског института, проф. др
Драгомира Санда.
У погледу издавачке делатности, Педагошко-катихетски институт располагао је
средствима оствареним у оквиру пројекта Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама
„Унапређење верске културе; верских слобода и толеранције“. Уз помоћ тих и добрим делом
сопствених средстава, објављене су три публикације: два броја часописа за дидактичкометодичка питања верске наставе „Вероучитељ у школи“ и Зборник радова из црквене
педагогије „Педагогија и психологија“, издата од стране издавачке фондације Архиепископије
београдско-карловачке (тиража 1000 примерака).
8) БИБЛИЈСКИ ИНСТИТУТ
Током 2015. године, Библијски институт је одржао три редовне седнице: 1. и 16. октобра,
24. јануара, при чему је на седници oд 16. 10. усвојен Правилник о коришћењу просторија
Библијског института. Током исте године, Библијски институт је реализовао следеће активности:
Од 10. до 13. септембра, у просторијама Православног богословског факултета
организован је и одржан међународни научни скуп на општу тему „Христос свештених повести“,
који је окупио десетине европских истраживача из области новозаветне теологије. У тродневном
раду овог скупа, који је завршен екскурзијом у Новом Саду и Манастиру Светих Архангела у
Ковиљу, учешћа су узели и преосвећени епископи, свештеници и професори богословских школа
Српске Православне Цркве, као и бројни последипломци, докторанди и научни радници
универзитетâ у Београду и другде у свету. О научном доприносу скупа пре свега сведочи
релевантност његове теме у светским круговима академске библистике, што је од важних
последица по савремено српско богословље и уопште по источноевропски контекст хришћанске
егзистенције у којем Православни богословски факултет стиче значајну улогу. Распоред рада
скупа се овде може кратко представити на следећи начин. Током свечаног отварања, 10.
септембра увече, бројни и угледни гости су присуствовали отварању првог српског Библијског
института који ће деловати при Православном богословском факултету у Београду. Петак и
суботу, 11. и 12. септембра, чинили су радни сати конференције, подељени у укупно осам
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тематских и временских целина, за чије време су о Христу свештених повести Давидових
Псалама, Исаијиних пророштава, четири Света Јеванђеља, Повестӣ о рождеству и Павлових
посланица говорили: Михаил Сељезнов (Москва) и Ненад Божовић (Београд), Тобиас Никлас
(Регензбург) и Ерик Ејникел (Регензбург), Јован Каравидопулос (Солун) и Максимилијан Матјаж
(Љубљана), Улрих Луц (Берн) и Франц Тот (Цирих), Јенс Шретер (Берлин) и Волфганг
Грунштојдл (Вупертал), Христос Караколис (Атина) и Владан Таталовић (Београд), Арманд
Пуих и Тарех (Барселона) и Екатерини Цаламбуни (Солун), Карл-Вилхелм Нибур (Јена) и
Теодор Стојчев (Варна). Зборник радова са овог скупа објавиће еминентна немачка издавачка
кућа Mohr Siebeck из Тибингена, у едицији Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament (WUNT), за чије приређивање су задужени Владан Таталовић, Предраг Драгутиновић
и Тобиас Никлас.
Од 19. до 23. септембра 2015. године, у Болоњи је одржана конференција Eвропске
асосијације теолошких библиотека (BETh) у којој је учествовао асистент Православног
богословског факултета и секретар Библијског института Ненад Божовић. На конференцији
BETh (Bibliothèques Européennes de Théologie) су биле заступљене библиотеке из Белгије,
Холандије и Уједињеног Краљевства, Немачке, Француске, Италије, Хрватске и Румуније, са
циљем окупљања и других библиотека у своју асоцијацију. Присуство представника
Православног богословског факултета у Београду наведено је као прво учешће православних у
конференцији BETh-a. Резултат овог учешћа састоји се у у инкорпорацији Библијског института,
па тиме и Факултета, у збивања у библиотечком свету, међу којима су за напредак и развој
Библијског института нарочито релевантне она која могу омогућити јевтино или бесплатно
снабдевање стручном литературом. Главна тема конференције је гласила „Copyrights and our
rights“. Између многих презентација, за Библијски институт су значајне биле: American
Theological
Library
Association
(https://www.atla.com/products/catalog/pages/rdb-db.aspx),
Тheological Book (http://theologicalbooknetwork.org), JSTORE (http://www.jstor.org/) и друге.
Током 2015. године, у библиотеку Библијског института је приспело је 6200 наслова, који
су распоређени по полицама и организовани по тематским целинама. Пре физичког размештања
књига разрађен је детаљан план распореда у односу на број књига, капацитет Библијског
института, број књига у оквиру тематских целина и категоризације тематских целина. Наредна
етапа подразумевала је каталогизацију насловâ, у форми званично захтеваној од Библиотеке
Православног богословског факултета. Поред тога је изведена и дигитализација дела књижног
фонда.
У циљу адекватног функционисања Библијског института, обезбеђена је техничка опрема
уз помоћ средстава Министарства културе и информисања: штампча (HP Laser Jet Pro M426dw
MFP), три рачунара (Lenovo C260 All-In-One) и електронски читачи (USB to Smart card reader)
Такође су изведени радови на „акустичком третману просторије“ потребне за остварење
пројекта „Аудио Нови Завет“, уз помоћ средстава Канцеларије за сарадњу са црквама и верским
заједницама и Министарства културе и информисања. Ова просторија је замишљена као простор
за остваривање и других аудио пројеката, у циљу проширења образовних капацитета
Православног богословског факултета. У домену до сада реализованог дела пројекта „Аудио
Нови Завет“, обављене су неопходне активности у циљу припреме текста и читачâ (говорникâ),
док се конкретна реализација овог пројеката тек очекује у погледу аудио-продукције.
У протеклој години, Библијски институт је средствима Управе за сарадњу с црквама и
верским заједницама, добијеним на конкурсу „Подршка високом теолошком образовању“, издао
следећа два наслова: Р. Кубат, Траговима Писма 2 – Стари Савез, рецепција и контекст; Р.
Кубат (прир.), Кад Израил беше дете. Зборник радова у част професора др Драгана Милина.
У 2015. години, уз помоћ Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама,
адаптиране су просторије Библијског института, а урађена је и електронска презентација (сајт),
са могућношћу каталошког претраживања институтских наслова (http://binst.pbf.rs/).
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9) ИНСТИТУТ ЗА ЛИТУРГИКУ И ЦРКВЕНУ УМЕТНОСТ
У протеклој години, Институт за литургику и црквену уметност је реализовао различите
активности, како на пољу издавачке делатности, тако и у погледу стручног усавршавања
студената докторских студија Православног богословског факулета, који похађају наставу из
литургиолошких предмета.
У домену издаваштава, Институт је припремио следеће наслове: 1) Владимир
Вукашиновић, Зоран Ранковић, Србољуб Убипариповић, Рукописне књиге библиотеке Славонске
епархије у Пакрацу, Београд 2015 [у сарадњи са Институтом за културу сакралног „Монс
Хемус“] 2) Владимир Вукашиновић, Велики вход. Огледи из српског литургијског предања: XIIIXXI век, Београд 2015; 3) Србољуб Убипариповић, Посланица Јеврејима: литургијскобогословски аспекти, Београд 2016.
Осим издавачких подухвата, Институт је своју делантност остваривао у практичном
домену, одржавши редовни тромесечни консултативни семинар студената докторских студија
Православног богословског факултета Универзитета у Београду у Манстиру Буково, у периоду
16-18. априла.
10) ВАННАСТАВНИ РАД СА СТУДЕНТИМА
У 2015. години, пажња је поклањана и ваннаставном раду са студентима.
Представници Студентског парламента активно су се укључивали у рад органа
Факултета, пре свега у доменима везаним за студијски процес и студентски стандард.
Остваривали су сарадњу са Студентском конференцијом универзитета Србије (СКОНУС),
студентским парламентима других факултета Београдског универзитета и учествовали у раду
универзитетских тела и органа. Нарочиту активност је остварио Актив за научни подмладак
Факултета, који је током протекле године организовао низ предавања, трибина и активности на
теме које су релевантне за улогу теологије у савременом друштву, као и за теме које су значајне
за живот и рад студената у оквиру Универзитета у Београду.
Током 2015. издат је један број часописа студената Православног богословског факултета
«Логос», у коме, поред наших студената, своје прилоге објављују и православни студенти других
факултета. Фудбалска екипа студената Православног богословског факултета освојила је прво
место на турниру теолошких факултета у Вирцбургу (Немачка) у конкуренцији 26 екипа (4-7. јун
2015). Шаховски клуб «Богослов» такође је остварио значајне упехе и учврстио своју позицију у
Премијер лиги Београд. Студентска организација иницирала је и успешно спровела више
хуманитарних акција (прикупљање материјалне помоћи, посећивање угрожених, добровољно
давалаштво крви).
Поред наведеног, у протеклој години је са радом почела и Филмско-телевизијска секција,
чији се садржај активности састојао се од пројекција и предавања, као и званична фејсбук
страница Православног богословског факултета (https://www.facebook.com/pbfub/).
11) СЕКРЕТАРИЈАТ
Службе секретаријата Православног богословског факултета Универзитета у Београду су
и протекле 2015. године обављале своје редовне годишње активности. Као и ранијих година,
истиче се неколико важнијих послова на којима су службе секретаријата радиле ове године:
реализовани су послови на замени прозора на згради Факултета и вршење надзора над истим
пословима (средстава добијена од Министарства просвете, науке и технолошког развоја);
реализован је отворени поступак јавне набавке велике вредности за набавку струје на Факултету;
и обављени су значајни послови и припремљена обимна документација за Патријаршијски
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управни одбор, 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:
СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
Запослени у Студентској служби радили су на својим редовним пословима: уписано је
1597 у академској 2015/2016. години (претходне године је уписано 1813 студената), на сва три
нивоа студија (од којих је 109 студената на старим четворогодишњим студијама), 1327 (први пут
217) на основним академским студијама, 117 (први пут 74) на мастер академским студијама и 44
(први пут 12) на докторским студијама; урађен је распоред часова за оба семестра на свим
нивоима студија; реализовани су сви испитни рокови на основу усвојеног Плана о извођењу
наставе и испитних рокова; припремљене су и издате дипломе и додаци диплома за све студенте
који су окончали своје студије, укупно њих 406 (основне студије је окончало 308 (240прошле
године) студената, студије у складу са старим наставним планом и програмом је окончало 24
студента, мастер студије 71 студент, докторске студије окончао је један студент, магистрирао је
један студент и докторску дисертацију је одбранио 1 студент); 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.
У току минуле године, није отклоњен застој у издавању диплома студенатима „старих“
четворогодишњих студија (од пре 2005. г.), а који су стекли и диплому на болоњским студијама.
СЛУЖБА ЗА МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Извештај службе посебно се доставља као прилог овом Извештају.
СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Запослени у овој служби, уз све редовне активности, радили су и на следећим стручноадминистративним пословима: на спровођењу једанаест окончаних конкурса за избор у звање
(два за ванредне професоре, пет за доценте, три за асистенте и један за наставника страног
језика) и два конкурса за изборе у звања који су још у току (за 1 ванредног професора и 1
доцента), на ангажовању седам наставника са других факултета и ангажовања дванаест наших
наставника на другим факултетима; на спровођењу два отворена поступка јавне набавке велике
вредности (набавка електричне енергије и замена прозора) и једног поступка мале вредности, као
и 42 поступка набавки на које се закон не примењује, у складу са Планом набавки за 2015.
годину; затим на спровођењу једног дисциплинског поступка; на изради више општих аката
Факултета, као и измени и допуни општих аката, услед измене законских прописа, као и
закључивања више разних уговора потребних за рад Факултета; на изради Књиге одлука
Наставно-научног већа и Савета Факултета; на администрирању Теленор портала; на редовном
уношењу комплетних података за све запослене и друга лица ангажована на Факултету у
Регистар запослених, као и на електронском пријављивању запослених у Централни регистар,
што подразумева стално праћење и најмање једном месечно обавештавање надлежних државних
органа о променама.
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СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Запослени у Служби за техничке послове обављали су своје редовне послове од којих
истичемо следеће: надзор радова при замени 29 алуминијумских прозора, 32 комада врата и
постављању клизно преклапајућег система од стакла, као и замену 97,79 метара квадрата кровног
лима, санацији цурења крова капела Светог Јована Богослова и мокрог чвора у Дому студената;
надзор радова приликом уградње 10 клима уређаја и поправке 5 неисправних уређаја; набавка
столица: 65 конференцијских столица и 11 радних фотеља; помоћ при изради пројекта за израду
преградног зида у учионоци А5; техничка подршка у организацији свих врста догађаја на
Факултету, праћење и контрола економичности употребе потрошног материјала, 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.
СЛУЖБА ЗА ДОКУМЕНТАЦИОНО ИНФОРМАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ
Служба за документационо-информационе послове поред својих редовних послова
(администрирања рачунарске мреже, и сл.) вршила је и следеће послове: снимања и обраде
видео-материјала и чувања видео и аудио архиве Факултета, реализације директних преноса
појединих догађаја на Факултету; контролисања и помагања у информатичком раду библиотеке,
Института за теолошка истраживања, Педагошко-катихетског института, свих служби, наставног
особља и студената, учешћа у припреми и реализацији свих догађаја на факултету.
Поред наведеног, Секретаријат је уочио извесне проблеме и предложио нека решења: пре
свега, уочен је проблем са издавањем диплома за дипломиране студенте на „старим“ основним
студијама, који су стекли и диплому на основним студијама на практичне теологије, а који треба
решити у договору са Ректоратом (који у последње време не издаје дипломе овим студентима);
такође је указано на проблем недостатка простора за архивирање досијеа студената; и коначно,
Секретаријат подсећа на одлуку Савета Факултета, да се због повећаног обима посла за чије је
обављање потребна одређена стручност кадрова, у службе Секретаријата приме нови стручни
радници (дипломирани правник и економиста, као и са два радника у служби за документационо
–информационе послове), када то могућности и законски прописи буду дозвољавали.
Саставни део овог Извештаја чини и Извештај о финансијском пословању Факултета.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

___________________________
проф. др Предраг Пузовић

11

