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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Предмет: Реферат Комисије за избор у звање доцента за ужу научну област 

Практично богословље/ Тежиште истраживања: Литургика 

Решењем Православног богословског факултета Универзитета у Београду бр. 

0205-365/4 од 08.07.2022. године, на основу одлуке Изборног и Наставно-научног већа 

бр. 0104-362/5 од 23.06.2022. године, именовани смо у Комисију за припрему реферата 

за избор у звање доцента за ужу научну област Практично богословље/ Tежиште 

истраживања: Литургика, са пуним радним временом и на одређено време, према 

конкурсу објављеном у публикацији Послови бр. 993 од 29.06.2022. године. После 

прегледа приспелог конкурсног материјала имамо част и задовољство да Изборном и 

Наставно-научном већу Православног богословског факултета у Београду поднесемо 

следећи 

РЕФЕРАТ 

 На расписани јавни конкурс, пријавио се један кандидат –   Никола Лукић (број 

пријаве 0205-365/3 од 06.07.2022. године), доктор богословских наука и асистент 

Православног богословског факултета Универзитета у Београду, на Групи за литургику 

и црквено право, који је приложио и сву конкурсом предвиђену документацију. 

 

1. БИОГРАФИЈА 

 

Никола Лукић рођен је 07. маја 1988. године у Сремској Митровици. 

Богословију Светог Арсенија Сремца у Сремским Карловцима завршио је са одличним 

успехом 2007. године након чега уписује основне академске студије на Православном 

богословском факултету Универзитета у Београду. Основне студије завршава 2012. 

године са просечном оценом 9,32 а затим уписује мастер академске студије на истом 

факултету које окончава 2013. године стекавши назив мастер-теолог (просечна оцена 

9,66). Исте године уписује докторске академске студије на Православном 

богословском факултету. Положивши све испите који су предвиђени програмом 

докторских студије на Православном богословском факултету, кандидат је 03. 

новембра 2016. године успешно одбранио концепт докторске дисертације под називом 

„Литургијско-историјска анализа култова Срба светитеља у Карловачкој митрополији 

XVIII века“. Тема је прихваћена у оквиру Научно-наставног већа Православног 

богословског факултета и након тога је потврђена одлуком већа Научних области 

друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду на седници од 12. јула 2017. 

године. Након окончаног рада под менторством др Владимира Вукашиновића, 

редовног професора Православног богословског факултета, кандидат је одбранио 

докторску дисертацију 16. јуна 2022. године. 

Као одличан студент током студирања био је стипендиста Министарства вера 

Републике Србије (2007/2010. године), док је на завршној години основних академских 

студија добио стипендију „Млади таленти Србије“ Министарства за омладину и спорт 
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Републике Србије (2010/2011. године). Поседује квалитетно познавање енглеског и 

руског језика а служи се и грчким. Од класичних језика кандидат се користи 

црквенословенским и старогрчким језиком. Рукоположен је у чин ђакона 2022. године, 

служи при храму Рођења Пресвете Богородице и при храму Светог Арханђела Гаврила 

у Батајници. 

2. НАСТАВНО-ПЕДАГОШКИ РАД 

 

Кандидат Никола Лукић је свој наставно-педагошки рад започео 2013. године. 

Од 2013. до 2016. године био је запослен као катихета у више основних школа шидске 

општине, Епархије сремске: ОШ „Филип Вишњић“ у Моровићу са подручним школама 

и ОШ „Сава Шумановић“ у Ердевику са подручним школама. Године 2016. изабран је 

у звање асистента на Групи за литургику и црквено право Православног богословског 

факултета на предмету Савремено богослужбено предање а од 2020. године ради и као 

асистент  на предмету Историја и теологија хришћанског богослужења. Кандидат је 

остварио учешће у комисији за одбрану завршних радова  на мастер академским 

студијама као члан комисије на одбрани једног мастер рада. На основу резултата 

анонимних анкета, његов досадашњи рад са студентима оцењен је просечним оценама: 

 

aкадемска  2016/17: 4, 71; академска 2017/18: 4, 57; академска 2018/19: 4, 48; 

академска 2019/20: 4, 77; академска 2020/21: 4, 86; академска 2021/22: 4, 88. 

У наведеним анкетама студенти су изузетно високим оценама истакли следеће 

карактеристике педагошког приступа у настави пријављеног кандидата, као и у другим 

обавезама у непосредном раду са студентима: редовност одржавања наставе, 

усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом, уважавање 

студентских коментара, ставова и критика, као и благовремено и ажурно одговарање на 

студентска питања и друге поруке, а нарочито је важно што су изузетно високе оцене 

за професионалност и етичност у комуникацији са студентима, као и за објективност и 

непристрасност у процењивању знања студената. 

 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

Научно истраживачки рад кандидата Николе Лукића усредсређен  је на питања 

литургијског богословља а најпре на питања која се тичу српског богослужбеног 

предања, богослужбених књига, светитељских култова и празника уз интересовања за 

дисциплинарна и богослужбена правила православног богослужења. Кандидат 

поседује високе академске компетиције за научно истраживачки рад у наведеним 

областима о чему сведочи самостално и критично истраживање извора, како у његовој 

докторској дисертацији тако и у радовима које је кандидат приложио. У редовима које 

следе налази се опис његових научних радова који говоре о оспособљености кандидата 

за научно-истраживачки рад као и о његовом доприносу ужој научној области-

литургици. 

3. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА НАЈВАЖНИЈИХ РАДОВА 

 

3.1.Чланци у међународном научном часопису  

 

 [1] „Литургијско богословље митрополита Михаила Јовановића“, Црквене 

студије 20 [М23- уз приложену потврду о објављивању рада ]. 
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Рад се бави литургијским богословљем архиепископа београдског и 

митрополита српског Михаила Јовановића (1859-1881; 1889-1898.) које је истражено и 

анализирано кроз настанак и садржај богословских уџбеника и богослужбених 

приручника које је митрополит приредио и штампао, као и на основу уредаба и 

прописа Митрополије београдске, које непосредно сведоче о предузетим 

иницијативама и постигнутим резултатима митрополитовог рада. На основу сачуваних 

извора и архивског материјала  кандидат прецизно приказује основне особености али и  

мало познате појединости митрополитовог рада на устројству богослужења. Аутор се у 

студији бави  анализом и настанком првог модерног литургијског уџбеника код Срба 

који се приписује митрополиту Михаилу, а који је познат под насловом  Црквено 

богословіе или Црквесловіе. Кандидат успешно решава питање текстуалних предложака 

на основу којих је овај уџбеник уобличен и потом анализира митрополитов рад на 

стварању првих богослужбених приручника, истражујући и успешно разрешавајући 

питање њихових богословских и богослужбених узора и предложака. У даљем тексту 

истражује се и светотајински живот и формирање појединих обредословља у време 

митрополита Михаила, где се истиче значај и вишеструкост његових заслуга, као и 

последице митрополитових одлука које су утицале  на садашњи богослужбени живот. 

[2] „Два непозната пролога српским патријарсима“, Богословље 80/1 (2021), 115-140. 

[M24 – Часопис међународног значаја верификован посебном одлуком Универзитета у 

Београду] 

У овом раду кандидат је приказао  два до сада непозната пролошка житија 

српских патријараха — Светог Пајсија Јањевца (1614–1647) и Светог 

свештеномученика патријарха Гаврила I Рајића (1648–1655), који је мученички 

пострадао 1659. године. Аутор најпре анализира историјски развој култова поменутих 

светитеља а затим у целости доноси рашчитани изворни текст житија. Оба текста 

житија изворно припадају XIX веку и налазе се у саставу  Антонијеве бележнице 

(АСПЕБ ГР 45). Значај овог рада огледа се у томе што приказано житије патријарха 

Гаврила представља најстарију за сада познату верзију текста патријарховог житија у 

српском богослужбеном предању, док је постојање житија патријарха Пајсија, у некој 

старијој текстуалној варијанти било до сада у потпуности непознато. Светитељска 

служба патријарха Пајсија, још увек није написана, штавише, до сада нам није позната 

ни једна њена химнографска јединица. У том случају приказано пролошко житије 

патријарха Пајсија представља први постојан  темељ на основу кога би се могла 

уобличити химнографија будуће службе. Оба житија, приказана у целини,  имају за 

крајњи циљ  богослужбену намену те као таква чине драгоцену допуну постојећим 

текстовима Србљака и значајан су прилог развоју ове богослужбене књиге.  

3.2. УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ И НАЦИОНАЛНИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА И 

СКУПОВИМА 

Кандидат је узео учешћа на више међународних  научних конференција и 

скупова од националног значаја, како онима који су реализовани засебно тако и у 

онима у оквиру пројекта КАС-а „Теологија и модерно друштво: о неопходности 

међурелигијског дијалога“ и Пројектне теме Матице српске: „Богословље и духовни 

живот Карловачке митрополије од краја XVII до почетка XX века“. Поред запажених 

излагања која је кандидат на скуповима износио он је  председавао и кординирао радом 

појединачних сесија у оквирима скупова и стекао је  искуство и неопходне 

компетенције у приказивању истраживачких резултата и вођењу конструктивног 

дијалога у оквирима задатих и предложених тема и питања. Такође, био је члан 

оргaнизационог одбора међународног научног скупа Осам векова аутокефалије СПЦ 

(1219-2019): Историјско, богословско и културно наслеђе, одржаног 10-14. децембра 
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2018. године на Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Као 

резултати спроведених истраживања и изречених саопштења настали су радови који су 

штампани у целини, у садржајима зборника са научних скупова. 

- Учешће на међународном научном скупу 

Кандидат Никола Лукић  учествовао је на међународном скупу „Краљ Милутин 

и доба Палеолога, историја, књижевност и културно наслеђе“,  одржаном од 24-26. 

октобра 2021. године, који је због епидемиолошких услова проузрокованих вирусом 

Covid 19 реализован на online платформи. Кандидат је био један од председавајућих у 

оквиру прве сесије 25. октобра 2022. године, када је и изнео своје саопштење да би 

потом доставио и рад који ће у целости бити објављен у саставу зборника који је 

тренутно у припреми за штампу, о чему сведочи приложено уверење. 

[1] „Култ Светог краља Милутина: литургијско- историјска анализа“, Краљ Милутин и 

доба Палеолога, историја, књижевност и културно наслеђе, међународни научни 

скуп, - у штампи [М33] 

У овом раду аутор је представио богослужбену историју култа Светог краља 

Милутина у словенском богослужбеном предању, тачније његово место и статус 

унутар српске, руске и бугарске богослужбене праксе. За основу свог рада кандидат 

најпре користи богослужбене књиге дневног и месечног богослужбеног круга а потом 

и друге богослужбене изворе, како оне који су обрађени у литератури тако и изворе 

који до сада нису били узети у обзир. Поред богослужбених књига аутор је приказао 

статус култа краља Милутина у српској историографији XVIII века, што представља 

посебан допринос овог рада, јер уједно чини и својеврсну апологију култа Светог 

краља. Тачније, у питању је приказ одговора Јована Рајића на недобронамерне судове 

историчара Пахимера, који је писао против краља Милутина. Узимајући у обзир 

досадашње истраживачке резултате и поредећи их са садржајем богослужбених књига 

аутор је дошао до нових закључака који иду у прилог распростарањености култа кроз 

векове и који сведоче о трајној вредности богослужбених текстова који су настали у 

српском богослужбеном предању а који су потом преузимани и интегрисани и у 

другим православним срединама. 

- Међународне конференције 

Кандидат је у целости издао два саопштења са међународних конференција: 

[1] „Значај рукописне грађе за изучавање и разумевање култова Срба светитеља као 

темеља националног идентитета у Хабзбуршкој монархији“, у: В. Вукашиновић 

(прир.), Oчување рукописног и старог штампаног наслеђа Југоисточне Европе- 

идентитетска истраживања, Београд 18-19. новембар 2016,  Београд: Mons Haemus, 

Институт за културу сакралног и Институт за литургику и црквену уметност, 

Православног богословског факултета Универзитета у Београду 2017, 87-101. [М63] 

[2] „Грађење новог идентитета: редукција броја црквених празника у Аустријској 

империји XVIII века“, у: В. Вукашиновић (прир.), Старе и нове границе Европе, 

идентитетска истраживања, Београд 3-4. новембар 2017, Београд: Mons Haemus, 

Институт за културу сакралног и Институт за литургику и црквену уметност, 

Православног богословског факултета Универзитета у Београду,  Београд 2018, 117-

130. [М63] 

- Скупови од националног значаја 
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Кандидат је био учесник више скупова од националног значаја под називом 

„Богословље и духовни живот Карловачке митрополије“, који су реализовани у оквиру 

пројекта КАС-а „Теологија и модерно друштво: о неопходности међурелигијског 

дијалога“ и Пројектне теме Матице српске: „Богословље и духовни живот Карловачке 

митрополије од краја XVII до почетка XX века“, где је објавио следеће радове:  

[1] „Србљак Антонија Грабовачког (АСПЕБ Гр 28): прилог новом датирању рукописа“, 

у: В. Вукашиновић/Н. Лукић (прир.), Богословље и духовни живот Карловачке 

митрополије, година четврта, Црква и политика: сусрет, сукоб и дијалог идентитета-

духовни и теолошки оквири и тумачења, Београд: Институт за културу сакралног- 

Монс Хемус, ПБФ УБ, Институт за литургику и црквену уметност 2021,  226- 237. 

[М63] 

  Србљак јеромонаха Антонија Грабовачког је рукописна богослужбена књига 

који има посебан значај за изучавање култова Срба светитеља. Посебно је значајан за 

историју и разумевање Службе свим српским светитељима, као и за историју 

празника за који се служба везује. Према досадашњем археографском опису рукописа 

Архива српске православне епархије будимске  Србљак је датиран 1759-ом годином. 

Постављајући текст службе у шири богослужбени и историјски контекст аутор је 

увидео бројне несугласице као и временско неподударање између одређених личности 

и епоха што га је подстакло да обрати посебну пажњу на ова питања. У низу 

предузетих истраживања и поређења извора и досадашње литературе, појединачних 

делова и целина, аутор долази до убедљивог закључка да Србљак јеромонаха Антонија 

Грабовачког није настао 1759. године, како је до сада сматрано, него је настао у другој 

половини XIX века, што битно мења одређена полазишта али и досадашње изречене 

закључке о празнику Сабора свих српских светитеља. 

[2] „Култ Светог Стефана Штиљановића: литургијско-историјска анализа“, у: В. 

Вукашиновић/П. Перић (прир.), Богословље и духовни живот Карловачке 

митрополије, година трећа, Богословље и духовни живот Карловачке митрополије у 

оквиру 800 година аутокефалије Српске православне цркве, Београд: Институт за 

културу сакралног- Монс Хемус, ПБФ УБ, Институт за литургику и црквену уметност 

2020, 236-251. [М63] 

У раду аутор се бави хагиографским текстовима, богослужбеним и историјским 

околностима које се везују за култ Светог и праведног кнеза Стефана Штиљановића. 

Посебан допринос овог рада огледа се у томе што је кандидат кроз садржај 

богослужбених књига маркирао хеотролошки траг празника Светог кнеза и што је 

детаљно анализирао до сада мало познату рукописну службу Преноса моштију кнеза 

Стефана Штиљановића (17. август). Обједињујући супротстављена мишљења 

досадашњих истраживача која се везују за популарност светитељевог култа он  је 

указао на комплексност ове теме, док је анализом службе показано да су одређени 

српски светитељи имали више празника у току литургијске године, који су 

прослављани зависно од њиховог статуса и популарности. 

[3] Н. Лукић/П. Петровић, „Богослужбени живот и дисциплина у манастирима 

Карловачке митрополије“, у: В. Вукашиновић (прир.), Богословље и духовни живот 

Карловачке   митрополије, година друга: Културолошка и образовна преплитања и 

узајамни односи цркава и политичких ентитета централне и југоусточне Европе од 

1690 до 1718. године, Београд-Нови Сад, 17-18. децембар 2018, Београд: Институт за 

културу сакралног- Монс Хемус, ПБФ УБ, Институт за литургику и црквену уметност  

2019, 189-204. [М63] 
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  Овај коауторски рад чини хронолошки  преглед монашких правила насталих  на 

територији Карловачке митрополије XVIII века.  Правила су настала са циљем да 

унапреде богослужбени живот и монашку дисциплину у манастирима, те због свог 

садржајем уживају статус прворазредног извора за историју богослужења. Тај мотив 

определио је ауторе да представе њихов садржај и значај. Најпре су приказани мотиви 

за настанак правила а потом и појединачни репрезентативни примери правила који 

непосредно осликавају богослужбени живот и свакодневне навике монаха. Привидна 

сличност међу правилима навела је неке од ранијих истраживача на 

поједностављивање текстуалних особености и садржаја те су се појавиле недоумице 

око атрибуције и времена настанка одређених правила. У овом раду је на то 

непосредно указано и разрешена су постојећа питања што је имало за резултат 

правилно идентитетско позиционирање ових извора, у чему се и огледа још један 

допринос овога рада. 

[4] „Богослужбена и дисциплинарна правила за парохијско свештенство на просторима 

Карловачке митрополије“, у: В. Вукашиновић (прир.), Богословље и духовни живот 

Карловачке   митрополије, година прва: уводна разматрања, Нови Сад, 11. децембар 

2017. године, Београд: Институт за културу сакралног- Монс Хемус, ПБФ УБ, 

Институт за литургику и црквену уметност  2018, 100-117. [М63] 

  Аутор је у овом раду представио богослужбена и дисциплинарна правила за 

парохијско свештенство на просторима Карловачке митрополије. То је учинио на 

основу сачуваних рукописа свештеничких правила митрополита Викентија Јовановића 

(АСАНУК МПА, Б 1733/39) и свештеничких правила митрополита Павла Ненадовића 

(АСАНУК МПА, А 1745/501). Кандидат је најпре изложио историју настанка правила, 

садржај њиховог текста а потом је указао на њихове међусобне сличности и разлике. У 

тексту је приказан и последњи случај издавања сличних правила прописан од стране 

Архијерејског синода Карловачке митрополије 1899. године, чиме су на известан начин 

афирмисана и  правила из предходног столећа.  

- Кандидат је био учесник симпосиона „Српска теологија данас“ где је изнео своја 

саопштења и потом објавио своје радове у следећим зборницима: 

[1] „Литургија Светог апостола Јакова: анализа три српска рукописа“, у: Р. Поповић 

(прир.), Српска теологија данас, зборник радова петог годишњег симпосиона 

одржаног на Православном богословском факултету 14. децембра 2013., Београд: 

Институт за теолошка истраживања ПБФ 2014, 112-130. [М63] 

Студија је посвећена историјском развоју Јаковљеве литургије са посебним 

освртом на српско богослужбено предање. После изложене историје развоја 

литургијског текста аутор чини компарација три српска рукописа Јаковљеве литургије  

из XVII, XVIII и XIX  века. Први и најстарији рукопис припада рукописној збирци 

манастира Хиландара док друга два рукописа потичу са простора Карловачке 

митрополије. У међусобном поређењу истичу се особености и разлике у овим 

богослужбеним текстовима као и њихов однос са савременим литургијским текстом. 

[2] ,,Литургичко богословље Петра Могиле (1633-1646)“, у: Р. Поповић (прир.), Српска 

теологија данас, зборник радова осмог годишњег симпосиона одржаног на 

Православном богословском факултету, 27. маја 2016., Београд: Институт за теолошка 

истраживања ПБФ 2017, 293-307. [М63] 

  У овом тексту приказане су неке особености литургијског богословља кијевског 

митрополита Петра Могиле засноване на садржају богослужбених књига које је он сам 

приредио. Међу мотивима који су определили рад Петра Могиле аутор истиче утицај 
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конфесионалне теологије који се непосредно одразио на текстове Служебника и 

Требника о чему сведоче конкретни примери који се наводе у раду. 

- Кандидат Никола Лукић учествовао је на научном скупу „Три века Карловачке 

митрополије“ одржаном 1. новембра 2013. године у Ср. Карловцима и објавио рад у 

оквиру зборника: 

[1] „Монашка правила митрополита Викентија Јовановића и њихов утицај на 

богослужбени живот Карловачке митрополије“, у: Д. Микавица/Д. Његован (прир.), 

Три века Карловачке митрополије 1713-2013, зборник радова са научног скупа у Ср. 

Карловцима, 1. новембра 2013, Нови Сад 2014, 511-529. [М63] 

Студија приказује рад карловачког митрополита Викентија Јовановића (1731-

1737) на устројству богослужбеног живота и монашке дисциплине. Аутор доноси и 

интегрални превод оригиналног текста Монашких правила митрополита Викентија 

што представља посебану важност у приказивању извора који могу послужити као 

основа за даља истраживања. 

Поред наведених радова кандидат је члан уређивачког одбора зборника радова у 

земљи: 

[1] „Богословље и духовни живот Карловачке митрополије“, година четврта, Црква и 

политика: сусрет, сукоб и дијалог идентитета-духовни и теолошки оквири и тумачења, 

В. Вукашиновић/Н. Лукић (прир.), Београд: Институт за културу сакралног- Монс 

Хемус, ПБФ УБ, Институт за литургику и црквену уметност 2021. [М63] 

Кандидат је објавио и једну одредницу за Лексикон библијске егзегезе: 

[1] „Триод“, у: Р. Кубат/ П. Драгутиновић (прир.), Лексикон библијске егзегезе, 

Београд: Службени гласник 2018, 452- 454. [М46] 

4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Кандидат је вишегодишњи члан редакције часописа Српски Сион, гласила 

Православне епархије сремске, где је и објављивао краће прилоге. Гостовао је на ТВ 

Храм-у емисији „Срби свети и српски идентитет“, у оквиру серијала Разговорник, 28. 

09.2021. године. На истој телевизији говорио је „О Акатисту Пресветој Богородици“, 5. 

04. 2022. године. Учествовао је у радио емисији поводом Вазнесењске литије, славе 

града Београда, на радију Слово љубве, 10. 06. 2021. године. Држао је отворена 

предавања у више храмова наше помесне Цркве, и гостовао  је у оквиру тематских 

серијала. Одржао је предавање у цркви Ружици 12. 04. 2020. године на тему „Пост, 

подвиг и богослужење“, као и предавање на тему „У сусрет празнику: Свети апостоли 

Петар и Павле“, у оквиру серијала На рекама београдским- речи живота вечнога. У 

храму Светог Јована Владимира, у Београду, одржао је предавање на тему „Пост као 

време самопреиспитивања“, 10. 04. 2022. године. Кандидат је  сарадник на домаћем 

пројекту „Богословље и духовни живот Српске православне цркве: историја и 

идентитет“ који је део научноистраживачког плана рада Одељења  за друштвене науке 

Матице српске за четворогодишњи период (2021-2024). 
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5. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР У 

ПРЕДЛОЖЕНО НАСТАВНИЧКО ЗВАЊЕ 

 
5.1. ОПШТИ УСЛОВ 

 

Кандидат је одбранио докторску дисертацију на Православном богословском 

факултету Универзитета у Београду и тиме стекао звање доктор теологије. 

5.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране 

високошколске установе. 

 

Кандидат др Никола Лукић је на Православном богословском  факултету одржао 

приступно предавање на тему „Место и улога литургике у савременом српском 

богословљу“ 12. септембра 2022. године у 18 часова у сали број 3. Комисија за оцену 

приступног предавање је том приликом оценила његово  предавање са просечном оценом 

5. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног 

протеклог изборног периода. 

aкадемска  2016/17: 4, 71; академска 2017/18: 4, 57; академска 2018/19: 4, 48; академска 

2019/20: 4, 77; академска 2020/21: 4, 86; академска 2021/22: 4, 88. 

 
3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне  

области за коју се бира . 

 

Кандидат је објавио два рада из М20 категорије. Први рад  из категорије М24 је у 

целости објављен, док је други рад из категорије М23 позитивно вреднован у две рецензије  

уз приложено уверење да ће бити објављен у броју часописа који је тренутно у припреми. 

Кандидат поседује 2 објављена саопштења са међународних конференција у категорији 

М63, седам радова са националних скупова у категорији М63 и један рад са међународног 

скупа у категорији М33, чиме је не само стекао, него и премашио правилником предвиђене 

услове: 

1. „Литургијско богословље митрополита Михаила Јовановића“, Црквене студије 20 

[М23 - уз приложену потврду о објављивању рада]. 

2. „Два непозната пролога српским патријарсима“, Богословље 80/1 (2021), 115-140. 

[M24 – Часопис међународног значаја верификован посебном одлуком Универзитета у 

Београду] 

3. „Значај рукописне грађе за изучавање и разумевање култова Срба светитеља као 

темеља националног идентитета у Хабзбуршкој монархији“, у: В. Вукашиновић 

(прир.), Oчување рукописног и старог штампаног наслеђа Југоисточне Европе- 

идентитетска истраживања, Београд 18-19. новембар 2016,  Београд: Mons Haemus, 

институт за културу сакралног и Институт за литургику и црквену уметност, 

Православног богословског факултета Универзитета у Београду 2017, 87-101. [М63] 

4. „Грађење новог идентитета: редукција броја црквених празника у Аустријској 

империји XVIII века“, у: В. Вукашиновић (прир.), Старе и нове границе Европе, 

идентитетска истраживања, Београд 3-4. новембар 2017, Београд: Mons Haemus, 

институт за културу сакралног и Институт за литургику и црквену уметност, 
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Православног богословског факултета Универзитета у Београду,  Београд 2018, 117-

130. [М63] 

5. „Србљак Антонија Грабовачког (АСПЕБ Гр 28): прилог новом датирању рукописа“, 

у: В. Вукашиновић/Н. Лукић (прир.), Богословље и духовни живот Карловачке 

митрополије, година четврта, Црква и политика: сусрет, сукоб и дијалог идентитета-

духовни и теолошки оквири и тумачења, Београд: Институт за културу сакралног- 

Монс Хемус, ПБФ УБ, Институт за литургику и црквену уметност 2021, 226-237. 

[М63] 

6. „Култ Светог Стефана Штиљановића: литургијско-историјска анализа“, у: В. 

Вукашиновић/П. Перић (прир.), Богословље и духовни живот Карловачке 

митрополије, година трећа, Богословље и духовни живот Карловачке митрополије у 

оквиру 800 година аутокефалије Српске православне цркве, Београд: Институт за 

културу сакралног- Монс Хемус, ПБФ УБ, Институт за литургику и црквену уметност 

2020, 236-251. [М63] 

7. Н. Лукић/П. Петровић, „Богослужбени живот и дисциплина у манастирима 

Карловачке митрополије“, у: В. Вукашиновић (прир.), Богословље и духовни живот 

Карловачке   митрополије, година друга: Културолошка и образовна преплитања и 

узајамни односи цркава и политичких ентитета централне и југоисточне Европе од 

1690 до 1718. године, Београд-Нови Сад, 17-18. децембар 2018, Београд: Институт за 

културу сакралног- Монс Хемус, ПБФ УБ,  Институт за литургику и црквену уметност  

2019, 189-204. [М63] 

8. „Богослужбена и дисциплинарна правила за парохијско свештенство на просторима 

Карловачке митрополије“, у: В. Вукашиновић (прир.), Богословље и духовни живот 

Карловачке   митрополије, година прва: уводна разматрања, Нови Сад, 11. децембар 

2017. године, Београд: Институт за културу сакралног- Монс Хемус, ПБФ УБ, 

Институт за литургику и црквену уметност  2018, 100-117. [М63] 

9. „Литургија Светог апостола Јакова: анализа три српска рукописа“, у: Р. Поповић 

(прир.), Српска теологија данас, зборник радова петог годишњег симпосиона 

одржаног на Православном богословском факултету 14. децембра 2013., Београд: 

Институт за теолошка истраживања ПБФ 2014, 112-130. [М63] 

10. ,,Литургичко богословље Петра Могиле (1633-1646)“, у: Р. Поповић (прир.), Српска 

теологија данас, зборник радова осмог годишњег симпосиона одржаног на 

Православном богословском факултету, 27. маја 2016., прир. Радомир В. Поповић, 

Београд: Институт за теолошка истраживања ПБФ 2017, 293-307. [М63] 

11. „Монашка правила митрополита Викентија Јовановића и њихов утицај на 

богослужбени живот Карловачке митрополије“, у: Д. Микавица/Д. Његован (прир.), 

Три века Карловачке митрополије 1713-2013, зборник радова са научног скупа у Ср. 

Карловцима, 1. новембра 2013, Нови Сад 2014, 511-529. [М63] 

12 . „Култ Светог краља Милутина: литургијско- историјска анализа“, Краљ Милутин и 

доба Палеолога, историја, књижевност и културно наслеђе, међународни научни 

скуп, - у штампи [М33] 
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5.3. ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

 

1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 

1.1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова 

у земљи или иностранству.  

 

Кандидат је приређивач зборника радова у земљи: „Богословље и духовни живот 

Карловачке митрополије“, година четврта, Црква и политика: сусрет, сукоб и дијалог 

идентитета-духовни и теолошки оквири и тумачења, В. Вукашиновић/Н. Лукић (прир.), 

Београд: Институт за културу сакралног- Монс Хемус, ПБФ УБ, Институт за литургику 

и црквену уметност 2021.  

1.2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима 

националног или међународног нивоа  

 

Члан оргaнизационог одбора међународног научног скупа Осам векова 

аутокефалије СПЦ (1219-2019): Историјско, богословско и културно наслеђе, одржаног 

10-14. децембра 2018. године на Православном богословском факултету Универзитета у 

Београду. 

1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским 

мастер или докторским студијама. 

             Кандидат је био члан комисије на одбрани једног мастер рада. 

1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима. 

Сарадник на домаћем пројекту „Богословље и духовни живот Српске 

православне цркве: историја и идентитет“ који је део научноистраживачког плана рада 

Одељења  за друштвене науке Матице српске за четворогодишњи период (2021-2024). 

2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

2.1. Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно 

образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција, 

програми едукације наставника) или у активностима популаризације науке. 

Кандидат је активност на популаризацији науке вршио у оквиру уређења 

епархијског часописа, гостовања у различитим радијским и телевизијским емисијама и 

предавањима која је одржао. Вишегодишњи је члан редакције часописа Српски Сион, 

часопис Православне епархије сремске.У цркви Ружици одржао је 12. 04. 2020. године 

отворено предавање на тему: „Пост, подвиг и богослужење“ ( 

https://youtu.be/bYLKwHzyPm8). Гостовао је у оквиру серијала На рекама београдским- 

речи живота вечнога где је говорио на тему  „У сусрет празнику: Свети апостоли 

Петар и Павле“, ( https://youtu.be/fCdemp4FwSw ). Гостовао је на ТВ Храм-у у емисији 

Разговорник, 28. 09.2021. где је говорио на тему: „Срби свети и српски идентитет“. На 

истој телевизији гостовао је и 5. 04. 2022. године када је говорио  „О Акатисту 

Пресветој Богородици“ (https://youtu.be/9zXG3vTE5ag). У храму Светог Јована 

Владимира у Београду 10 . 04. 2022. године одржао је отворено предавање на тему  

„Пост као време самопреиспитивања“. Учествовао је у радио емисији поводом 

Вазнесењске литије, славе града Београда на радију  Слово љубве, 10. 06. 2021. године. 

 

https://youtu.be/bYLKwHzyPm8
https://youtu.be/fCdemp4FwSw
https://youtu.be/9zXG3vTE5ag
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6. УКУПНА ОЦЕНА 

 

Прегледом свих релевантних аспекта образовног, научно истраживачког и 

наставно-педагошког профила из приложене конкурсне документације кандидата др 

Николе Лукића, укупна оцена долепотписане комисије гласи да кандидат испуњава све 

критеријуме како формалне тако и суштинске, за избор у звање доцента за ужу научну 

област Практично богословље/Тежиште истраживања: Литургика на Православном 

богословском факултету Универзитета у Београду. 

 Кандидат поред три године искуства у предавању веронауке има и шест година 

искуства у наставно-педагошком раду у високом образовању у оквиру којих је држао 

часове на основним академским студијама из области за коју се кандидује. Током овог 

академског наставног периода имао је константно високе оцене анонимних анкета. 

Приступно предавање које је одржано оцењено је највишом оценом. Његов научни-

истраживачки  рад се одлично уклапа у ужу научну област за коју се бира а висока 

оцена досадашњег педагошког рада препоручује га за наставу из предмета из области 

Практично богословље/Литургика на Православном богословском факултету у 

Београду. Објављени радови у релевантим часописима, радови са међународних 

конференција и радови у зборницима са националних и међународних научних скупова  

непосредно се тичу његове научне области где је кандидат кроз истраживање, анализу  

и компарацију извора  приказао да познаје научну методологију и да је њоме у 

потпуности овладао кроз одговоран истраживачки приступ. 

Интердисциплинарност његовог приступа и запажен истраживачки рад учинио 

га је и сарадником на домаћем пројекту  који чини део научноистраживачког плана 

Одељења за друштвене науке Матице српске, што укључује кандидата у рад других 

компетентних научних институција  изван матичног факултета. Учешћем у припреми и 

издавању тематских зборника показао је уређивачке компетиције и искуство у 

публиковању научних радова. Учествовао је на бројним научним скуповима где је 

поред излагања председавао и модерирао радом сесија те тако показао да поседује 

способност вођења организованог дијалога и конструктивних дискусија у оквиру 

задатим и предложених тема. Такође, кандидат је поред излагања  учествовао и у 

организацији научних скупова што показује његове изванредне организационе 

компетенције. Његово бављење научним радом није остајало само у уским академским 

оквирима, већ је своје стечене академске компетенције и знања делио у ширем кругу 

публике кроз активности популаризације науке при уређивању епархијског часописа као и 

учешћем на радијским и телевизијским емисијама и одржаним тематским отвореним 

предавањима. Кандидат поседује све предиспозиције за веома успешно бављење 

литургијским богословљем, а наставно-педагошке способности указују на квалитетно 

преношење знања будућим генерацијама.  

 

7.  МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 Имајући у виду све наведено, закључујемо да је реч о веома способном 

кандидату који испуњава све законске услове истакнуте и наведене у конкурсу и који 

већ има богато радно искуство. Кандидат је објавио два рада из категорије М20, један у 

целости док је други рад добио две позитивне рецензије и потврду о објављивању уз 

приложено уверење да ће бити штампан у броју часописа који је тренутно у припреми. 

Објавио је и два рада са међународних конференција, седам радова у оквиру зборника 

радова са скупова од националног значаја из категорије М63 и један рад са 

међународног скупа у категорији М33. Кандидат је поред наведених квалификација 

уједно и сарадник на домаћем пројекту који је део научноистраживачког плана 

Одељења за друштвене науке Матице српске.  
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Према приказаним резултатима мишљења смо да је кандидат не само стекао 

него и премашио правилником предвиђене услове. Одликује га минуциозни и критички 

истраживачки рад на изворима, као и изузетна методолошка организованост. Он 

додатно показује способност и интересовање да адекватно теолошки вреднује 

интердисциплинарне теме и да их интегрише у састав својих истраживања. Његова 

бројна учешћа у научним конференција и скуповима, као и сарадња на пројекту 

показује изванредне организационе компетенције и способности да се оствари 

адекватна сарадња са другим научним институцијама и изван матичне установе. Током 

рада у звању асистента на Православном богословском факултету колега Лукић 

показао је изузетну посвећеност и висок ниво колегијалности, а судећи према 

студентским анкетама и општем утиску ужива поверење како студената тако и својих 

колега. Његове вежбе одликује висока посећеност, активност и креативност док његова 

интересовања и марљивост оправдавају очекивање да ће кандидат и у будуће 

напредовати и усавршавати се у стручном и педагошком смислу.  

Комисија сматра да су се стекли сви законски услови да се досадашњи асистент 

ђакон др Никола Лукић, изабран за ужу научну област Практично богословље/Тежиште 

истраживања: Литургика на Православном богословском факултету Универзитета у 

Београду предложи за избор у звање доцента за наведену област и тежиште 

истраживања, на основу објављеног конкурса  у Публикацији „Послови“ број 993 од 29. 

06. 2022. године, на који се пријавио као једини кандидат. Будући да испуњава све услове 

предвиђене законом, са особитим поштовањем обраћамо се  Наставно-научном и 

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 Николе 

Лукића у звање доцента за ужу научну област Практично богословље/ Тежиште 

истраживања: Литургика са пуним радним временом. 

          У Београду, ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

13. септембра  2022. године. 

др Владимир Вукашиновић, 

редовни професор Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду (ментор) 

 

                                                                   _____________________________________ 

 

др Владимир Симић, 

ванредни професор Филозофског факултета 

Универзитета у Београду 

  

                                                                  _______________________________________ 

   

 

др Србољуб Убипариповић, 

ванредни професор Православног богословског 

факултета 

Универзитета у Београду 

                                                                   ________________________________________ 
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Образац 3Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

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, Литургика 

Број кандидата који се бирају:  1 

Број пријављених кандидата:  1 

Имена пријављених кандидата: 

 1.  Никола Лукић 

 2. ______________________ 

 ................................................ 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

 

- Име, средње име и презиме: Никола (Живан) Лукић 

- Датум и место рођења: 07.05.1988. 

- Установа где је запослен: Православни богословски факултет, Универзитета у Београду 

- Звање/радно место: асистент 

- Научна, односно уметничка област: Практично богословље/Литургика 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Основне студије: 

- Назив установе: Православни богословски факултет, Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2012. 

Мастер:   

- Назив установе: Православни богословски факултет, Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2013. 

- Ужа научна, односно уметничка област:  Практично богословље/Литургика 

Магистеријум:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат: 

- Назив установе: Православни богословски факултет, Универзитета у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 2022. 

- Наслов дисертације: Литургијско-историјска анализа култова Срба светитеља у Карловачкој 

митрополији XVIII века 

- Ужа научна, односно уметничка област: Практично богословље/Литургика 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- асистент, изабран у садашње звање први пут 12.12. 2016. године, поново биран у исто звање 

27.12.2019. године.  
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3) Испуњени услови за избор у звање испуњени 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства   
1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

    Одржано 12. 09. 2022. 

           Оцена: 5  

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

2016/17: 4, 71. 

2017/18: 4, 57. 

2018/19: 4, 48. 

2019/20: 4, 77 

2020/21: 4, 86. 

2021/22: 4, 88. 

3 Искуство у педагошком раду са студентима  шестогодишње искуство 

 

 

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)  

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка   

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

учешће у једној 

комисији на мастер 

студијама 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

 

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира)  

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, 

књиге и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или 

три рада из категорије М51 из научне 

области за коју се бира. 

 

 

 

два рада 

 „Два непозната пролога српским 

патријарсима“, Богословље 80/1, 

115-140. [М24 -по посебној одлуци 

Универзитета]. 

„Литургијско богословље 

митрополита Михаила 

Јовановића“, Црквене студије 20  

[М23 -уз приложену потврду о 

објављивању]. 

8 Саопштен један рад на научном скупу, 

објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 

 

 

 

 

 

 

 

осам  радова 

[1] „Србљак Антонија Грабовачког 

(АСПЕБ Гр 28): прилог новом 

датирању рукописа“, у: В. 

Вукашиновић/Н. Лукић (прир.), 

Богословље и духовни живот 

Карловачке митрополије, година 

четврта, Црква и политика: сусрет, 

сукоб и дијалог идентитета-

духовни и теолошки оквири и 

тумачења, Београд: Институт за 

културу сакралног- Монс Хемус, 

ПБФ УБ, Институт за литургику и 

црквену уметност 2021, 226- 237. 

[М63] 

[2] „Култ Светог Стефана 

Штиљановића“, у: В. 
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Вукашиновић/П. Перић (прир.), 

Богословље и духовни живот 

Карловачке митрополије, година 

трећа, Богословље и духовни живот 

Карловачке митрополије у оквиру 

800 година аутокефалије Српске 

православне цркве, Београд: 

Институт за културу сакралног- 

Монс Хемус, ПБФ УБ, Институт за 

литургику и црквену уметност 

2020, 236-251. [М63] 

[3] Н. Лукић/ П. Петровић, 

„Богослужбени живот и 

дисциплина у манастирима 

Карловачке митрополије“, у: В. 

Вукашиновић (прир.), Богословље и 

духовни живот Карловачке   

митрополије, година друга: 

Културолошка и образовна 

преплитања и узајамни односи 

цркава и политичких ентитета 

централне и југоусточне Европе од 

1690 до 1718. године, Београд-

Нови Сад, 17-18. децембар 2018, 

Београд: Институт за културу 

сакралног- Монс Хемус, ПБФ УБ, 

Институт за литургику и црквену 

уметност  2019, 189-204. [М63] 

[4] „Богослужбена и 

дисциплинарна правила за 

парохијско свештенство на 

просторима Карловачке 

митрополије“, у: В. Вукашиновић 

(прир.), Богословље и духовни 

живот Карловачке   митрополије, 

година прва: уводна разматрања, 

Нови Сад, 11. децембар 2017. 

године, Београд: Институт за 

културу сакралног- Монс Хемус, 

ПБФ УБ, Институт за литургику и 

црквену уметност  2018, 100-117. 

[М63] 

[5] „Литургија Светог апостола 

Јакова: анализа три српска 

рукописа“, у: Р. Поповић (прир.), 

Српска теологија данас, зборник 

радова петог годишњег симпосиона 

одржаног на Православном 

богословском факултету 14. 

децембра 2013., Београд: Институт 

за теолошка истраживања ПБФ 

2014, 112-130. [М63] 

[6] ,,Литургичко богословље Петра 

Могиле (1633-1646)“, у: Р. Поповић 

(прир.), Српска теологија данас, 

зборник радова осмог годишњег 

симпосиона одржаног на 

Православном богословском 
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факултету, 27. маја 2016., прир. 

Радомир В. Поповић, Београд: 

Институт за теолошка истраживања 

ПБФ 2017, 293-307. [М63] 

[7] „Монашка правила 

митрополита Викентија Јовановића 

и њихов утицај на богослужбени 

живот Карловачке митрополије“, у: 

Д. Микавица/Д. Његован (прир.), 

Три века Карловачке митрополије 

1713-2013, зборник радова са 

научног скупа у Ср. Карловцима, 1. 

новембра 2013, Нови Сад 2014, 

511-529. [М63] 

[8] „Култ Светог краља Милутина: 

литургијско- историјска анализа“, 

Краљ Милутин и доба Палеолога, 

историја, књижевност и културно 

наслеђе, међународни научни скуп, 

- у штампи [М33] 

 

 

9 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.  

 

  

10 Оригинално стручно остварење или 

руковођење или учешће у пројекту 

 

 Сарадник на домаћем пројекту 

„Богословље и духовни живот 

Српске православне цркве: 

историја и идентитет“ који је део 

научноистраживачког плана рада 

Одељења  за друштвене науке 

Матице српске за четворогодишњи 

период (2021-2024). 

 

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 

  

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

  

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) 
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16 Један рад са научног скупа националног 

значаја објављен у целини категорије М61 или 

М63.  (за поновни избор ванр. проф) 

 

  

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 

или М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира 

  

18 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 

  

19 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 

  

20 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 

  

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

  

 

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 
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професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима 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. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

1. Стручно-професионални допринос 

 

1.1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у земљи или 

иностранству. 

 

-Члан уређивачког одбора зборника радова у земљи: Богословље идуховни живот Карловачке 

митрополије, година четврта, Црква и политика: сусрет, сукоб и дијалог идентитета-духовни и теолошки 

оквири и тумачења, В. Вукашиновић/Н. Лукић (прир.), Београд: Институт за културу сакралног- Монс 

Хемус, ПБФ УБ, Институт за литургику и црквену уметност 2021. 

 

1.2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима националног 

или међународног нивоа. 

 

-Члан организационог одбора међународног научног скупа „Осам векова аутокефалије Српске 

православне цркве (1219-2019): историјско, богословско и културно наслеђе“, 10-14. децембар 2018. 

Православни богословски факултет, Београд. 

 

1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или 

докторским студијама. 

 

- Кандидат је био члан комисије на одбрани једног мастер рада. 

 

1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима. 

 

- Сарадник на домаћем пројекту: „Богословље и духовни живот Српске православне цркве: историја и 

идентитет“ који је део научноистраживачког плана рада Одељења  за друштвене науке Матице српске за 

четворогодишњи период (2021-2024). 

 

2.  Допринос академској и широј заједници 

 

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. 

 

Кандидат је активности на популаризацији науке вршио у оквиру уређења епархијског часописа, 

гостовања у различитим радијским и телевизијским емисијама и отвореним предавањима која је одржао. 

Вишегодишњи  је члан редакције часописа Српски Сион, часописа Православне епархије сремске. 

Одржао  је  предавања на тему: „Пост, подвиг и богослужење“, у цркви Ружици 12. 04. 2020. године. 

Гостовао је у серијалу На рекама београдским- речи живота вечнога и говорио на тему: „У сусрет 

празнику: Свети апостоли Петар и Павле“. У храму Светог Јована Владимира у Београду, 10. 04. 2022. 

године одржао је предавање на тему: „Пост као време самопреиспитивања“. Гостовао је на ТВ Храм-у у 

оквиру серијала Разговорник,  28. 09.2021. и говорио на тему „Срби свети и српски идентитет“.  На истој 
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телевизији гостовао је и 5. 04. 2022.  године када је говорио  „О Акатисту Пресветој Богородици“. 

Гостовао је на радију  Слово љубве, 10. 06. 2021. године, кад је учествовао  у коментарисању 

Вазнесењске литије, а поводом славе града Београда. 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Имајући у виду све наведено, закључујемо да је реч о веома способном кандидату који испуњава 

све законске услове истакнуте и наведене у конкурсу и који већ има богато радно искуство. Кандидат је 

објавио два рада из категорије М20, један у целости док је други рад добио две позитивне рецензије и 

потврду о објављивању уз приложено уверење да ће бити штампан у броју часописа који је тренутно у 

припреми. Објавио је и два рада са међународних конференција, седам радова у оквиру зборника радова 

са скупова од националног значаја из категорије М63 и један рад са међународног скупа у категорији 

М33. Кандидат је поред наведених квалификација уједно и сарадник на домаћем пројекту који је део 

научноистраживачког плана Одељења за друштвене науке Матице српске. Према приказаним 

резултатима мишљења смо да је кандидат не само стекао него и премашио правилником предвиђене 

услове. Одликује га минуциозни и критички истраживачки рад на изворима, као и изузетна методолошка 

организованост. Он додатно показује способност и интересовање да адекватно теолошки вреднује 

интердисциплинарне теме и да их интегрише у састав својих истраживања. Његова бројна учешћа у 

научним конференција и скуповима, као и сарадња на пројекту показује изванредне организационе 

компетенције и способности да се оствари адекватна сарадња са другим научним институцијама и изван 

матичне установе. Током рада у звању асистента на Православном богословском факултету колега 

Лукић показао је изузетну посвећеност и висок ниво колегијалности, а судећи према студентским 

анкетама и општем утиску ужива поверење како студената тако и својих колега. Његове вежбе одликује 

висока посећеност, активност и креативност док његова интересовања и марљивост оправдавају 

очекивање да ће кандидат и у будуће напредовати и усавршавати се у стручном и педагошком смислу. 

 Комисија сматра да су се стекли сви законски услови да се досадашњи асистент ђакон др 

Никола Лукић, изабран за ужу научну област Практично богословље/Тежиште истраживања: 

Литургика на Православном богословском факултету Универзитета у Београду предложи за избор у 

звање доцента за наведену област и тежиште истраживања, на основу објављеног конкурса  у 

Публикацији „Послови“ број 993 од 29. 06. 2022. године на који се пријавио као једини кандидат. Будући 

да испуњава све услове предвиђене законом, са особитим поштовањем обраћамо се  Наставно-научном и 

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 Николе Лукића у звање доцента за ужу научну област 

Практично богословље/ Тежиште истраживања: Литургика са пуним радним временом. 

 

              Место и датум:  

    Београд,  13. септембар 2022. године.                                                                     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

др Владимир Вукашиновић, 

редовни професор Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду (ментор) 

 

_______________________________________________ 

 

др Владимир Симић, 

ванредни професор Филозофског факултета 

Универзитета у Београду  

 

______________________________________________ 

 

 

др Србољуб Убипариповић, 

ванредни професор Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду 

 

_____________________________________________ 


