
Владислав Пузовић

Наставник/сарадник (за ДОН) Владислав Пузовић

Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1 0 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

20 усмени испит 70

Историја Српске Православне Цркве

основне академске студије

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

проф. др Предраг ПузовићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Уписан пети семестар основних студија 

Предиспитне обавезе

Спецификација предмета

вербално-текстуалне и илустративно-демонстартивне

Литература

Слијепчевић Ђ, Историја Српске Православне Цркве 1-3 , Београд (1991)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Пузовић П, Богословско образовање Срба  у: Доситеј у српској историји и култури, зборник радова 

међународног научног скупа, Београд (2013) 721-749.

Веселиновић А - Љушић Р, Српске династије , Нови Сад (2001)

Пузовић П, Српска патријаршија , Нови Сад (2010)

Вуковић С, Српски јерарси од деветог до двадесетог века , Београд - Подгорица - Крагујевац (1996)

Богословско-пастирски програм

Оцена знања (максимални број поена 100)

Поседовање базичних стручно-апликативних академских компетенција у домену историје Српске 

Православне Цркве, затим развијање критичке богословско-историјске свести и богословско-

историјског мишљења, овладавање основним методолошким начелима, којима ће бити стечена 

компетенција за самостални истраживачки рад у архивама, библиотекама и другим установама.

Анализа историјских извора који се односе на овај период. Због специфичне природе Православног 

богословског факултета Универзитета у Београду у систему наставе на истом заступљени су и 

посебни облици наставе (пастирско-катихетска и практично-литургијска пракса).

Стицање теоријског знања о главним токовима живота Српске Православне Цркве. Овладавање 

умењима анализе изворних докумената везаних за српску црквену историју.

Садржај предмета

1. Црквена организација на Балканском полуострву до Светог Саве 2. Организовање Српске Цркве у 

време Светог Саве 3. Српска патријаршија и њени односи са Цариградском патријаршијом 4. Српска 

држава у средњем веку - односи са Црквом 5. Српска Црква под турском влашћу 6. Обнова Пећке 

патријаршије 7. Покрајинске Цркве 8. Српски народ и Црква у нововековном периоду 9.Српска 

патријаршија у 20. веку.


