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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 2016. години Факултет је обављао следеће активности:
1. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
У 2016. 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 као
организационих јединица Факултета, као и на остваривање научног пројекта Факултета
„Српска теологија у ХХ веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у
европском контексту – историјска и савремена перспектива“, који од јануара 2011.
финансијски подржава Министарство просвете, науке и 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.
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У складу са могућностима, стимулисано је учешће наставникâ и сарадникâ на
научним скуповима у земљи и иностранству. Посебно је подржано бављење
наставникâ и сарадникâ питањима катихетике, дидактике, психологије и методике
верске наставе у васпитно-образовним установама свих профила у оквиру делатности
Педагошко-катихетског института као организационе јединице Факултета на
унапређењу верске наставе (што је приказано у делу извештаја који се односи на
Педагошко-катихетски институт). Факултет је такође стимулисао 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.
На свечаној седници Скупштине Академије наука и умјетности Републике
Српске (АНУРС), одржаној у Великој сали Академије у Бањој Луци, 11. маја 2016.
године, декан Православног богословског факултета Универзитета у Београду др
Предраг Пузовић инаугурисан је у иностраног члана ове Академије. У свечаној сали
Ректората Универзитета у Београду, 17. марта 2016. године је промовисано десет
доктора богословља: Владан Таталовић (Син Човечији у Јеванђељу и Откривењу
Јовановом), ђакон Небојша Тумара (Антрополошке претпоставке аскетског тумачења
Светог Писма у ранорабинском јудаизму и раносиријском хришћанству), архимандрит
Тихон Ракићевић (Олтарска преграда-иконостас од 4. до средине 17. века: историјски
развој, символика, богословско значење), Србољуб Убипариповић (Хлеб и вино као
евхаристијска жртва), Епископ Григорије Дурић (Релациона онтологија Јована
Зизјуласа), Марко Вилотић (Теологија као трансцендентална антропологија у делу
Карла Ранера), Андреј Јефтић (Рецепција Светих Отаца у дјелу Томаса Ф. Торенса:
патристичка теологија и савремена наука), презвитер Александар Ђаковац (Онтологија
и етика у светлу христологије Светог Максима Исповедника), ђакон Здравко Јовановић
(Патристичко разумевање појма „апостолско прејемство“ и његова релевантност за
савремену теолошку мисао) и презвитер Зоран Деврња (Теолошка анализа људских
права и њихова рецепција у хришћанској Цркви).
У 2016. години на Православном богословском факултету магистрирала је
Сандра Дабић (Стара словенска религија: извори, карактеристике, пан- теон, обредна
пракса), а докторирали су: Андреј Јефтић (Рецепција Светих Отаца у дјелу Томаса Ф.
Торенса: патристичка теологија и савремена наука), ђакон Златко Матић (Примат
римског епископа у делу Ж.-М. Р. Тијара. Могућност рецепције Тијарове теологије
примата у дијалогу Православне и Римокатоличке Цркве), ђакон Ивица Чаировић
(Црква у Енглеској у VIII веку — богословско-историјске импликације односа са
Римом и Франачком државом), Илија Марчетић (Христологија Светог Лава Великог и
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њене импликације по хришћански живот данас) и протопрезвитер Гајо Гајић
(Евхаристијско богословље Светог Николе Кавасиле).
2. НАСТАВНИ РАД НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА
Током 2016. године студијски процес на три нивоа студија и пет образовних
профила (акредитованих студијских програма) остваривало је 46 наставника и
сарадника Православног богословског факултета (1 професор-емеритус, 8 редовних
професора, 11 ванредних професора, 16 доцената, 3 наставникa страног језика, 8
асистената) и 5 наставника других факултета Београдског универзитета (Философског,
Филолошког, Учитељског и Факултета музичких уметности) који су изводили наставу
из преко 100 студијских дисциплина.
Настављено је са реализацијом студијских програма основних, мастер и
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 (богословскопастирски и богословско-катихетски), увођење низа наставних дисциплина, као и
нових облика извођења наставе (теренски рад, практични рад, стручна пракса). На
основу уговора о сарадњи са Философским и Филолошким факултетом Универзитета у
Београду 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
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информисања већ уписаних студената посредством проспеката и брошура типа
информатора, као и материјала са факултетског сајта.
Декански колегијум и Наставно-научно веће подржавали су (организациону,
материјално-техничку, финансијску и др.) делатност Студентског парламента.
Стимулисан је научни и стручни рад студената расписивањем наградних темата и
конкурса за најбоље студентске радове (Светосавски темат и конкурси за награде из
фондова почивших професора), пружана је систематска подршка формирању научног
подмлатка из редова најталентованијих студената путем додатних активности типа
пројеката, радионица, секција, дискусионих трибина. Пружена је стручна подршка
делатности редакције студентског часописа «Логос», организациона и финансијска
подршка делатности студентских спортских удружења, подршка организовању
студентских трибина о реформама у образовању и другим питањима од значаја за
њихов живот и рад на Факултету (студентски стандард, режим студија и питања везана
за студије, живот и рад студената у академској заједници и њихово организовано,
рационално и планско провођење слободног времена), културно-уметничких
манифестација, гостовањима појаца у земљи и иностранству и сл., као и подршка
организовању научних екскурзија, хуманитарних акција, поклоничких путовања и
остваривању сарадње студената са црквеним и невладиним хуманитарним
организацијама, удружењима за подршку особама са хендикепом, здравственим и
установама социјалне заштите и сл.).
Декански колегијум, Већа Група и Наставно-научно веће на својим седницама
перманентно су се бавили питањима унутрашње контроле квалитета и унапређивања
наставе у препаративној (дорада постојећих студијских програма, усклађивање
програма са актуелним стањем и перспективама развоја сваке научне дисциплине,
преиспитивање релевантне литературе по обиму и сложености), оперативној и
евалуационој етапи наставе (узимање у обзир студентске евалуације разних аспеката
наставе и целокупног васпитно-образовног процеса на Факултету на основу праћења
показатеља успешности студената, периодичног анкетирања репрезентативног узорка
студентске популације, иницијатива Студентског парламента). Захваљујући
стимулисању израде уџбеника и приручника Факултет је наставио са објављивањем
наслова овога типа чији су аутори његови наставници, као и преведених уџбеничких
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.
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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.
3. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња Православног богословског факултета Универзитета у
Београду током 2016. 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).
У оквиру програма „Еразмус +“ који финансира Европска комисија,
успостављена је споразум о сарадњи са Теолошким факултетом Фридрих Александар
Универзитета у Ерлангену, Немачка, на основу којег је током зимског семестра
2016/17. у Ерлангену је боравило четворо студента основних, мастер и докторских
академских студија Православног богословског факултета и то: г-ђа Снежана Илић
(основне академске студије), г. Милинко Милићевић (мастер академске студије), г.
Александар Гајић (мастер академске студије) и г-ђа Тијана Петковић (докторске
академске студије). У оквиру програма „Еразмус +“ у Ерлангену су боравила и
четворица наставника (др Раде Кисић, др Растко Јовић, др Здравко Јовановић и г.
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Ненад Божовић), као и један административни службеник овог Факултета (г-ђа
Александра Илић). На основу истог споразума, у Београду су боравила три наставника
и један студент из Ерлангена: др Ирена Целтнер Павловић (Irena Zeltner Pavlovic), др
Јохана Хаберер (Johanna Haberer), др Ларс Алолио-Наке (Lars Allolio-Näcke) и г.
Тобиас Целтнер (Tobias Zeltner).
Један од важних сегмената међународне сарадње Православног богословског
факултета Универзитета у Београду током 2016. године, а у циљу развоја
високотеолошког образовања и унапређења теолошких студија, била су и гостовања
истакнутих личности из православног света на Факултету, и то следећих:
1. У периоду од 7-11 марта 2016. године, а у оквиру CEEPUS програма, наш
факултет је угостио професора др Иоана Могу, предавача на Католичком богословском
факултету у Бечу, који је одржао три предавања. Два су била на теме биоетике и
насловљена су као „Антрополошки изазови неурологије из православне перспективе“.
Први део је био о детерминисаности и неуронском моделирању, док је други део
говорио о телу и субјективности. Наслов трећег предавања је гласио „Секуларизација и
уметност мисионарског дијалога“.
2. Током марта 2016. године, у оквиру споразума о сарадњи између
Универзитета у Београду и Православног светотихоновског универзитета у Москви, а у
склопу предавања из предмета Историја помесних Цркава, Факултет је угостио др
Наталију Јурјевну Сухову, професора Богословског факултета Православног
светотихоновског универзитета у Москви, која је 25. марта 2016. године одржала
предавање на тему „Руско академско богословље до 1917. године“.
3. Др Христо Јанарас, један од најважнијих савремених православних теолога и
философа, био је током октобра 2016. године гост Православног богословског
факултета, где је одржао следећа предавања: „Иконоборци као ‘конзервативци’
Православља“, „Да ли наука данас чини излишном философију?“, „Четири предлога
литургијских иновација“ и „Спасење: индивидуална или црквена чињеница?“
4. Професор Московске духовне академије др Алексеј Пентковски, одржао је
16-17. новембра 2016. четири предавања на тему „Словенско богослужење у
архиепископији светог Методија“.
4. БИБЛИОТЕКА
Током 2016. године, инвентарисано је: 370 монографске (новопридошле)
публикације и 169 годишта односно 510 свезака серијских публикација. Укупна
циркулација, која подразумева издате и враћене књиге, износи 15612 (издате 7601,
враћене 8011) монографских публикација. Број наслова серијских публикација које су
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издаване током 2016. године је 1104. Корисника читаонице било је 5284, а укупан број
корисника библиотеке 10442.
У 2016. години библиотека Православног богословског факултета наставила је
сарадњу са електронским порталом Кобис чија се база налази у Народној библиотеци
Србије. Укупан број нових уноса у Електронски каталог Кобис током 2016. године
износи 1331 публикација (872 из старе базе и 459 нових инвентара). Услед недостатка
средстава, унос података семинарских библиотека и легата у Електронски каталог се не
спроводи од почетка 2016. године.
Просек циркулације је 1800 публикација месечно. Ради побољшања рада
билиотеке и омогућавања што исцрпније претраге њеног фонда преко Електронског
каталога (по аутору - транслитерисани, наслову, кључној речи, области), предлаже се
покретање процеса набавке и инсталирање два рачунара пред улазом у просторије
библиотеке.
5. ИНСТИТУТ ЗА ТЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
Током 2016. 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:
-

Богословље 1, 2 2016
Српска теологија данас 2015
Еп. Атанасије Јевтић, Патрологија 2 (од Никеје до Халкидона: 325-451. г.)
Татјана Скљарова, Развојна психологија и педагогија за наставнике и родитеље:
уџбеник
Јелена Недић (прир.), Савремена руска православна педагошка мисао
Драган Ашковић, Увод у црквено певање (Уџбеник за студенте богословља)
Ивана Кнежевић, Tongues of Fire (Енглески језик за студенте теологије)
Архимандрит Тихон (Ракићевић), Икона у литургији (Смисао и улога)
Радомир В. Поповић, Рано монаштво у Цркви
Микоња Кнежевић, Његош и исихазам
Милорад Филић, Српска штампана књига, периодика и штампарије на Косову и
Метохији 1536–1941 историјски преглед и библиографија
фон Кампенхаузен – де Вал, Државно црквено право Систематско
представљање верског уставног права у Немачкој и Европи
Душан Крцуновић, Проблем стварања у Платоновом Тимеју и у Шестодневу
Василија Великога
Вероучитељ 6

Осим издавачке делатности, Институт је узео активног учешћа у организавању
симпосиона: „Српска теологија данас: осми годишњи симпосион“, одржаног 27. маја.
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Поред овог симпосиона, током прошле године су фотографисани и други догађаји на
Православном богословском факултету, при чему је прибављени материјал постављан
и на сајт Факултета и преузиман од стране Информативне службе СПЦ. Поред
припреме за штампу, ИТИ је у току 2016. године такође ангажован на изради архиве
сајта часописа „Богословље“, као и на изради странице посвећене издаваштву
Факултета (http://izdavastvo.pbf.rs).
6. ПЕДАГОШКО-КАТИХЕТСКИ ИНСТИТУТ
Током 2016. године, Педагошко-катихетски институт је реализовао следеће
активности. Дана 27. августа 2016. године, на Факултету је одржан семинар за
вероучитеље Архиепископије београдско-карловачке, током којег је Патријарх српски
Иринеј указао на потребе побољшања квалитета верске наставе. У погледу издавачке
делатности, Институт је, делом захваљујући средствима оствареним у оквиру пројекта
Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама „Унапређење верске културе;
верских слобода и толеранције“, објавио три публикације: два броја часописа за
дидактичко-методичка питања верске наставе „Вероучитељ у школи“ и Зборник радова
из црквене педагогије „Педагогија и психологија“, издата од стране издавачке
фондације Архиепископије београдско-карловачке.
7. БИБЛИЈСКИ ИНСТИТУТ
Током 2016. године, Библијски институт је реализовао следеће активности:
У виду донација, примљено је преко 1500 наслова од стране Универзитетске
библиотеке у Хајделбергу, Понтификалне библиотеке Норт-Америкен колеџа у Риму и
умировљеног професора Универзитета у Ерлангену, др Гинтера Ванкеа.
Каталогизација пристиглог и постојећег књижног фонда Библијског института је
настављена према утврђеној процедури, у којој су учествовали студенти мастер и
основних студија.
Уз подршку Секретаријата за културу града Београда, остварена је сарадња са
Домом омладине Београда, који је био домаћин циклуса „Библија и култура“, са
укупно пет одржаних предавања: др Родољуб Кубат и др Предраг Драгутиновић (7.
април), Уводно предавање; др Владан Таталовић (5. мај), Апокалипса и култура; др
Предраг Драгутиновић (6. октобар), Еванђеље и политика; Ненад Божовић (3.
новембар), Библија и митови; др Родољуб Кубат (21. децембар), Пророчки бунт. На
редовној седници Института одржаној 28. октобра, планирано је одржавање
Библијских радионица у наредним годинама, 2017. и 2018.
У сарадњи са професорима верске наставе и грађанског васпитања, у
Архитектонској техничкој школи у Београду је изведен пројекат „Превазилажење
претпостављеног раздвајања (сегрегације) између ученика Верске наставе и Грађанског
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васпитања“. У циљу реализације пројекта, набављена је опрема којом су унапређени
технички ресурси Института: пројектор EPSON EB-U04, са пратећом опремом (VEGA
Tripod S 180, EPSON торба). Током 2016. године, настављен је пројекат аудио снимања
Новог Завета, чиме је завршен рад на снимању Еванђеља по Јовану, Матеју и Луки, док
је истовремено начињен план снимања преосталих књига Новог Завета у блиској
будућности.
8. 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 издаваштва, Институт је
публиковао следеће наслове:
1) В. Вукашиновић – Н. Јоцић, Старе штампане књиге библиотеке Славонске
епархије у Пакрацу (под покровитељством Министарства спољних послова Републике
Србије, Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и Министарства правде
Републике Србије, Управе за сарадњу са Црквама и верским заједницама).
2) В. Вукашиновић, Свештена и духовна трпеза, огледи из српске литургијске
теологије и праксе XIII-XXI века.
У организацији Института за културу сакралног Монс Хемус и Института за
литургику и црквену уметност Факултета, под покровитељством фондације Конрад
Аденауер, на Факултету је 18-19. новембра одржана међународна конференција на
тему „Очување рукописног и старог штампаног наслеђа југоисточне Европе:
Идентитетска истраживања“.
9. ВАННАСТАВНИ РАД СА СТУДЕНТИМА
У 2016. 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. У оквиру Актива за научни
подмладак реализован је низ трибина и интерактивних радионица под насловом „Вера
и наука“ и „Религија и политика“. Фудбалски тим студената, освојио је прво место на
међународном спортском такмичењу Теокуп 2016. у Мајнцу, Немачка. Студенти су
могли да учествују у раду иконографске и филмско-телевизијске секције. Од значаја су
биле и хуманитарне акције прикупљања помоћи за студенте тешког материјалног
стања, оболелу и децу без родитељског старања, српским породицама на Косову и
Метохији. Студентски парламент је организовао и једнодневну посету стратишту
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концентрационог логора Јасеновац и манастиру Ваведења Пресвете Богородице у
Пакрацу (Хрватска). Посебно је био активан сектор за међународне односе, који је 1518. септембра организовао симпосион „Међународни теолошки сусрети студената –
Београд 2016“, у којем су учествовали представници девет теолошких факултета из
региона. 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).
10. СЕКРЕТАРИЈАТ
Службе секретаријата Православног богословског факултета Универзитета у
Београду су и протекле 2016. године обављале своје редовне годишње активности. Као
и ранијих година, истиче се неколико важнијих послова на којима су службе
секретаријата радиле ове године: припремљена је документација за поновно
акредитовање студијских програма Практичне теологије на основним академским
студијама у трајању од три академске године и Практичне теологије на мастер
академским студијама у трајању од две академске године; реализовано је постављање
нове рачунарске мреже; реализовано је увођење новог IP телекомуникационог система,
уместо старе телефонске централе; реализовано је проширење Eduroam
инфраструктуре у виду 10 WiFi Access Point-a; обављени су значајни послови и
припремљена обимна документација за Патријаршијски 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:
10.1. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
Запослени у Студентској служби радили су на својим редовним пословима:
уписано је 1651 у академској 2016/2017. години (54 студента више него претходне
године када је уписано 1597 студената), на сва три нивоа студија (од којих је 61
студент на старим четворогодишњим студијама), 1389 (први пут 185 – 32 мање него
прошле године) на основним академским студијама, 154 (први пут 80 – 6 више него
прошле године) на мастер академским студијама и 47 (први пут 12) на докторским
студијама; припремљене су и издате дипломе и додаци диплома за све студенте који су
окончали своје студије, укупно њих 256 (308 прошле године), основне студије је
окончало 148 студената – 74 у складу са старим наставним планом и програмом,
мастер студије 32 студента, докторске студије 2 студента, док је магистрирао један
студент и докторске дисертације су одбранила 4 студента; 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
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статистику и Ректорату Универзитета; обрађене су и достављене прописом предвиђене
анкете.
10.2. СЛУЖБА ЗА МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Извештај службе посебно се доставља као прилог овом Извештају.
10.3. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Запослени у овој служби, уз све редовне активности, радили су и на следећим
стручно-административним пословима: око спровођења тринаест окончаних конкурса
за избор у звање (пет за редовне професоре, три за ванредне професоре, три за доценте
и два за асистенте) и један конкурс за избор у звање ванредног професора који је још у
току; у вези са ангажовањем девет наставника са других факултета и ангажовања три
наша наставника на другим факултетима; око спровођења једног отвореног поступка
јавне набавке мале вредности (набавка електричне енергије) и 42 поступка набавки на
које се закон не примењује, све у складу са Планом набавки за 2016. годину; измене и
допуне општих аката, услед измене законских прописа, као и закључивања више
разних уговора потребних за рад Факултета; администрирања Теленор портала, у вези
са редовним уношењем комплетних података за све запослене и друга лица ангажована
на Факултету, у Регистар запослених, као и електронско пријављивање запослених у
Централни регистар, што подразумева стално праћење и најмање једном месечно
обавештавање надлежних државних органа о променама.
10.4. СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Запослени у Служби за техничке послове обављали су своје редовне послове од
којих истичемо следеће: надзор радова при постављању нове телефонске централе са
70 нових фиксних телефонских апарата, на замени 5 алуминијумских прозора, као и
надзор над демонтажом старих и монтажом 12 нових водокотлића на олуцима крова,
постављања нове лимене цеви на крову зграде и замене дела старог лима на звонику;
надзор радова приликом постављања централног бојлера за воду, сервисирања 60
клима уређаја; 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.
10.5. СЛУЖБА ЗА ДОКУМЕНТАЦИОНО ИНФОРМАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ
Служба за документационо-информационе послове поред својих редовних
послова (администрирања рачунарске мреже, и сл.) вршила је и следеће послове:
анализе, осмишљавања, пројектовања и надзора израде нове рачунарске мреже на
факултету; анализе, осмишљавања и надзора увођења IP телекомуникационог система
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уместо старе телефонске централе у згради Факултета, као и администрирање новог
телефонског система; координисања донације, пројектовања и надзора извођења
проширења Eduroam инфраструктуре у виду 10 WiFi Access Point-a, у згради Факултета
и делу зграде који припада дому студената; одржавања и ажурирања сајта Факултета,
часописа „Богословље“ и других редовних активности; помагања у информатичком
раду библиотеке, служби, наставног особља и студената.
У оквиру извештаја Секретаријата такође се подсећа на одлуку Савета да се због
повећаног обима посла чије обављање захтева стручни кадар, у службе Секретаријата
приме нови радници, када то могућности и законски прописи буду дозвољавали.
Саставни део овог чини и Извештај о финансијском пословању Факултета.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

___________________________
проф. др Предраг Пузовић
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