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НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 

„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

ванредног професора, ужа  научна област Филозофија религије, теологија и 

религиозне студије (ужа  образовна  област Примјењена теологија, предмети: 

Катихетика са методиком 1 и 2, Катихетика 1 и 2, Методика наставе 1 и 2, 

Катихетика са хришћанском педагогијом 1,2,3 и 4, Дидактика са методиком 

наставе 1 и 2.) 

 

Одлуком Наставно-научног/умјетничког вијећа  Православног богословског факултета 

„Свети Василије Острошки“  у Фочи,Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 367/19  

од 14.05.2019., именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање 

извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас српске“ од 17.04.2019.  године, за 

избор у академско звање ванредног професора ужа научна/ област Филозофија религије, 

теологија и религиозне студије (ужа образовна област Примењена теологија предмети: 

Катихетика са методиком 1 и 2, Катихетика 1 и 2, Методика наставе 1 и 2, Катихетика са 

хришћанском педагогијом 1,2,3 и 4 и Дидактика са методиком наставе 1 и 2) 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, 

научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у 

звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. протојереј-ставрофор проф. др Дарко Ђого, предсједник 

Научна област: Филозофија религије, теологија и религиозне студије 

Научно поље: православна теологија 

Ужа научна/умјетничка област . Систематска теологија 

Датум избора у звање 15.6.2016. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

факултет/академија Православни богословски факултет 

2 протојереј-ставрофор проф. др Владислав Топаловић, члан 

Научна област: Филозофија религије, теологија и религиозне студије 

Научно поље: православна теологија 

Ужа научна/умјетничка област: Библијска теологија  

Датум избора у звање: 15.6.2016. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

факултет/академија: Православни богословски факултет 

3. протојереј-ставрофор проф. др Драгомир Сандо, члан 

Научна област: Филозофија религије, теологија и религиозне студије 

Научно поље. Православна теологија 

Ужа научна/умјетничка област: Православна катихетика и методика вјерске наставе  

Датум избора у звање: 15.10.2014. 

                                                 
1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 

научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном 

односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој 

високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се 

кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 



 

 

Универзитет у Београду 

факултет/академија : Православни богословски факултет  

 

На претходно наведени конкурс пријавило се 1 кандидат: 

1. протојереј-ставрофор Владимир Ступар 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове2 77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 393. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, 

Наставно-научном/умјетничком вијећу Православног богословског факултета и 

Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље 

одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: Одлука 

Наставно-научног/умјетничког вијећа  Православног богословског факултета „Свети 

Василије Острошки“  у Фочи,Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 367/19  од 

14.05.2019. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 17.4.2019. 

Број кандидата који се бира 

1 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, списак предмета 
ванредни професор за ужу научну/ област Филозофија религије, теологија и религиозне 

студије (ужа образовна област Примењена теологија предмети: Катихетика са методиком 1 и 

2, Катихетика 1 и 2, Методика наставе 1 и 2, Катихетика са хришћанском педагогијом 1,2,3 и 

4 и Дидактика са методиком наставе 1 и 2) 

 

                                                 
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Број пријављених кандидата 

1 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Владимир (Милован) Ступар 

Датум и мјесто рођења 

30.6.1972. 

Установе у којима је кандидат био запослен 

- Срспка православна богословија Светог Петра Сарајевског 

- Православни богословски факултет Св. Василија Острошког, Универзитет у 

Источном Сарајеву 

Звања/радна мјеста 

Доцент 

Научна област 
Филозофија религије, теологија и религиозне студије 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

ПБФ Београд, 1992-2000 

Назив студијског програма, излазног модула 

Православна теологија 

Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив 

8,14 дипломирани теолог 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

ПБФ УИС – 2001-2007 

Назив студијског програма, излазног модула 

Магистеријум теологије 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

10 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Просветно-педагошки рад Св. Петра Митрополита Дарбобосанског“ 

Ужа научна/умјетничка област:  

Православна катихетика са методиком вјерске наставе 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

ПБФ УИС, 2008. – 2013. 

Наслов докторске дисертације 

                                                 
4 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

„Васпитни и образовни значај службе у Србљаку“ 

Ужа научна област 

Православна катихетика са методиком вјерске 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1.Духовна академија/Православни богословски факултет Св. Василија острошког, 

асистент, 29.11.2003-13.3.2008. 

25.ПБФ Св. Василија Острошког, виши асистент, 14.3.2008 – 15.7.2014. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

- Владимир Ступар: Благодатно-подвижнички етос служби у Србљаку, 

„Годишњак – часопис ПБФ“, новембар 2012 (11). 

- Владимир Ступар, Појам слободе у Србљаку и њен педагошки значај, 

Годишњак – часопис ПБФ“,децембар 2013 (12). 

- Владимир Ступар, Крштење и васпитање, Годишњак – часопис ПБФ“, мај 

2014, посебно издање 

- Владимир Ступар, Појам вере у Србљаку и њен богословско-педагошки 

значај, Годишњак – часопис ПБФ“, мај 2014 посебно издање 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора6 

 

- Владимир Ступар. Црквена-педагогија – педагогија Светог Духа (монографска 

публикација), Фоча, Православни богословски факултет Светог Василија 

Острошког, 2019.  

 

По сриједи је монографска публикација (књига) посвећена савременој 

теолошко-педагошкој проблематици. Аутор се креће у оквирима 

неопатруистичке теолошке парадигме излажући синтезу хришћанске тео-

онтологије и савремених педагошких теорија. Нарочито је дубоко објашњена 

феноменологија односа трајних хришћанских вриједности и изазова 

савременог образовања и васпитања. Аутор очигледно узима на себе задатак 

да напише књигу која неће бити нити сувопарни приручник из „методике 

вјерске наставе“, нити теолошка продукција текста без тежине и доживљаја. 

Тематски, монографија др Ступара нуди новину јер приближава вјечите теме 

човјековог и хришћанског постојања (стварање човјека по лику и ппдобију, 

динамика пада и гријеха, питање смрти, динамика спасења итд), што поставља 

писца у незахвалну ситуацију: немогуће је рећо нешто „ново“, али је, да бисмо 

уопште писали и читали књиге, неопходно рећи нешто личносно и изворно 

(„оригинално“). Отац Владимир у потпуности успјева у томе. На станицама 

Педагогије Цркве немогуће је наћи нити једну мисао која није светоотачки 

утемељена, али је лични доживљај сваке од њих дао тон који прелази у 

садржај: тако да кроз драму човјековог пада и спасења отац Владимир 

свједочи теологију држећи се библијског наратива и светоотачког тумачења, 

али и једно и друго бивају оживљени јер су доживљени: ово егзистенцијално, 

бивствено доноси се у педагошком кључу, који је увијек неопходно 

                                                 
5 Навести све претходне изборе у звања. 
6 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

легитимисати данашњем читаоцу. Отачко тумачење Светог Писма је 

познавало јединство постојања и васпитања – што је ауторски кључ др 

Владимира Ступара и херменеутички кључ нас за читање.   

 

- Владимир Ступар, Боголикост и слобода у педагогији цркве, Годишњак – 

часопис ПБФ“,2015 (14), УДК 271.222 (497.11).27-144.89 90-95. Обожење које 

је циљ црквене педагогије и целокупног подвижничког етоса у православном 

искуству посматра се као плод благодати Светога Духа. Молитва је израз 

личносног односа са Христом у литургијском динамизму љубави и синергији 

слободе коју су Светитељи остварили кроз обожење. Србљак нам показује да 

се савршенство Светитеља темељи на јединству са Христом које се 

манифествује у целокупном аскетском искуству као молитвени етос. Молитва 

за Светитеље је израз личног али и благодатног сусрета са Христом у 

богослужењу Цркве. Службе Србљака нас уводе у неисцрпну ризницу 

молитвеног етоса и имају васпитно-образовни карактер 

  

- Владимир Ступар, Црква као неисцрпни извор надахнућа, Годишњак ПБФ, 

децембар 2017 (16) УДК: 27-784:271.2: Искуство живота са Светом Тројицом 

у оквирима црквеног тајинства остварује се као надахнуће или благодат 

Светога Духа. Црква свој идентитет заснива на делатности Светог Духа који 

увек чини Христа присутним у литургијском опиту и личном искуству верних 

који онтолошки остварују слободу, љубав и живот у евхаристијском јединству 

са Светом Тројицим, светом и једни са другима. На овај начин открива се не 

само есхатолошка истина о обоженом човеку, већ пре свега истина о 

Тројичном Богу као Богу Љубави. 

 

- Владимир Ступар, Обожење – циљ васпитања и образовања у Србљаку, 

Годишњак ПБФ децембар 2018 (17), УДК 271.2-185.5:159.9.01 Обожење као 

реалност живота у Цркви се у опиту светотајинског јединства са Христом 

показује као остварена педагогија Цркве у пракси. Делатност Светог Духа у 

Цркви увек води ка Христу. Освећене личности у Цркви откривају тајну 

слободе и љубави као начина постојања. Нарочито службе Србљака откривају 

обожење као саборни догађај који се остварује у богослужењу Цркве а 

нарочито у Светој Литургији, показујући да је обожење коначни циљ живота и 

јединства са Богом. 

 

- Владмир Ступар, Појам покајања у службама Србљака као пута ка обожењу , 

Годишњак ПБФ децембар 2018, УДК 271.2.-185.53:159.9.01  Покајање је 

основа живота светитеља, па према томе и сваког од чланова Цркве који хоће 

да достигну тајну слободе и љубави као начина постојања. Нарочито службе 

Србљака откривају покајање као пут ка обожењу у светотајинском јединству 

са Христом и позивају верне да крену тим путем. Минејске службе Србљака 

су парадигма молитвено-покајног двига ка Христу и откривају есхатолошку 

истину Цркве да је благодатни живот са Светом Тројицом и са светима, темељ 

будућег живота. Педагогија Цркве се открива у покајној пракси као љубав 

према Богу и ближњима, не само као есхатолошка истина обожених личности 

у заједници са Христом већ и као основ живота овде и сада. 

 



 

 

- Владимир Ступар, Појам живота и смрти у оквиру црквено-богословског 

опита, Радови Филозофског факултета, филолошке науке, Филозофски 

факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 2018, 1-ХХ УДК 27.1. 

Аутор свједочи православни приступ проблему смрти из педагошке 

перспективе. Имајући у виду да је проблем смрти једно од тежих философско-

теолошких мјеста хришшћанске мисаоне и етичке традиције, аутор се 

подухвата одређивања правог приступа самом феномену смрти наглашавајући 

крсто-васкрсни карактер евхаристије као оприсутњења Царства Божијег у 

коме се превазилази смртност и смрт. 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

- Активан и узоран професор Српске Православне богословије Светог Петра 

Сарајевског у којој се стекао прва педагошка искуства. Запажен ангажман на 

пољу литургијске обнове и проповједничке дјелатности у Богословији. 

- Истакнут асистент и виши асистент на Богословском факултету у Фочи. 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Протојереј-ставрофор др Владимир Ступар је у својству доцента на Православном 

богословском факултету испољавао нарочиту заинтересованост за извођење наставе 

као и за организовање студената приликом њихове припреме за извођење огледне 

наставе у основним школама у Фочи. У свим студентским анкетама др Ступар је 

оцијењиван високим оцјенама за свој рад.  

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Дугогодишњи члан комисија Републичког педагошког завода за полагање државног 

испита за наставнике Православне вјеронауке и учесник готово свих годишњих 

семинара и савјетовања. Дугогодишњи изасланик Светог архијерејског синода СПЦ 

за полагање завршног матурског испита у српским богословијама у Србији, Црној 

Гори и Републици Хрватској.  

 

Представљање Српске Православне Цркве на конференцији „Митрофанске лекције 

из службе у затворским установама – Духовно-етичке вриједности као најважнији 

фактор обнове личности у затворским установама“ – са темом „Утицај Светих 

Христових Тајни на живот заточених“ – Вороњеж, Руска федерација, 7.12.2017. 

 

Ментор за израду мастер рада кандидата Раденке Дракул под називом: „Полност у 

Цркви – педагошки и друштвени аспект“ (рад одбрањен 24 маја.2019.) 

 

Чланство у комисији за израду докторске дисертације под називом „Свети ратнициу 

светлу хришћанске етике“ Доситеја Радивојевића. 

 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата). 

 



 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА7 

Интервју одржан 24.6.2019. 

 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ8 

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове 

за избор у звање или их не испуњава.  

Први кандидат 

Минимални услови за 

избор у звање9 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Један изборни период у 

звању доцента 

Испуњава Изабран у звање доцента 

14.7.2014. 

Најмање 5научних радова 

у часописима и 

зборницима са рецензијом 

Испуњава Наведено у извјештају 

Објављена књига Испуњава Наведено у извјештају 

Чланство у комисији за 

одбрану магистарског или 

докторског рада 

 

Испуњава Наведено у извјештају 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за  

првог) 

Доц др Владимир Ступар испуњава све услове за избор у звање ванредног 

професора. На основу свега изложеног и увидом у конкурсни материјал да доц др 

Владимир Ступар као једини пријављени кандидат на конкурс објављен у Гласу 

српске од 17.04.2019. године испуњава услове предвиђене Законом о високом 

образовању Републике Српске, и Правилником о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву за избор у звање 

ванредног професора. Комисија предлаже наставно научном вијећу факултета и 

                                                 
7 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника 

о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију 

подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама 

факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи  

датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 
8 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  

предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 
9 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да доц. др Владимира Ступара изабере 

у звање ванредног професора за ужу научну област Филозофија религије. 

теологија и религиозне студије  (ужа образовна област Примењена теологија 

предмети: Катихетика са методиком 1 и 2, Катихетика 1 и 2, Методика наставе 1 и 2, 

Катихетика са хришћанском педагогијом 1,2,3 и 4 и Дидактика са методиком наставе 1 и 

2). 

 

Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу 

научну/умјетничку и образовну област за коју се кандидат предлаже) са 

образложењем приједлога комисије. Уколико један или више кандидата 

задовољавају услове за избор у звање према конкурсу, комисија мора дати 

образложење о разлозима доношења своје одлуке, конкретно и јасно. 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1.Проф. др Дарко Ђого, предсједник 

2. Проф. др Драгомир Сандо, члан 

3. Проф. др Владислав Топаловић, члан 

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан 

је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио 

овог извјештаја комисије.  

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: ________________________ 

Датум: ________________________ 


