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                                                                                                                                            Члановима Епископског савјета 

                                                                                                                                          Српске правослване цркве у БиХ  

 

 Ваше Високопреосвештенство, 

 Ваша Преосвештенства, 

 

Част ми је извјетити Ваше Високопреосвештенство и Ваша Преосвештенства, о закључцима са посљедње 

сједнице Катихетског одбора одржане 7 и 8. августа т.г у Бањи Врућици. На сједници су били присутни сви 

чланови Катихетског одбора сем г-ђе Александре Срдановић. 

 

�� ��     Предсједник Катихетског одбора Његово Преосвештенство Г. Хризостом, Епископ зворничко-

тузлански прочитао је дневни ред за ову сједницу,  сви чланови Катихетског одбора су прихватили 

приједлог прочитаног дневног реда са сљедећим тачкама: 

1. ЧИТАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ, 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА СЕМИНАРА- СТРУЧНИХ САВЈЕТОВАЊА ЗА ВЈЕРОУЧИТЕЉЕ ЗА  ШКОЛСКУ 2013/2014 

ГОДИНУ, 

3. РАЗМАТРАЊЕ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, 

4. УВОЂЕЊЕ ВЈЕРОНАУКЕ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  

5. ИЗМЈЕНЕ У ЗАКОНУ О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ПРАВНИ СТАТУС ВЈЕРОУЧИТЕЉА, 

6. ПРИМЈЕДБА „ЈЕХОВИНИХ СВЈЕДОКА“ НА УЏБЕНИК ЗА 8. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, 

7. ПОНАШАЊЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „World Vision“ КОЈА ЈЕ НА СВОЈУ РУКУ ЗЛОУПОТРИЈЕБИЛА ИМЕ 

КАТИХЕТСКОГ ОДБОРА. 

 

Када је ријеч о извјештају Епископском савјету Српске православне цркве у БиХ, износимо сљедеће а на 

основу дописа из кабинета Епископа зворничко-тузланског г. Хризостома под бројем Е. Бр.531 од 

18.августа 2013.године : 

             Разматрање рада комисије за израду Наставног плана и програма за Средње школе: 

� На сједници Катихетског одбора одржаној 30 и 31. маја 2012. године  у Бањи Врућици, на приједлог 

предсједника Катихетског одбора Његовог Преосвештенства Г. Хризостома, формирана је радна 

група која је имала задатак да изнесе своје приједлоге у вези да израдом НПП-а за Средње школе.  

� Комисију чине:  

јереј Синиша Шаренац (предсједник комисије),  

ђакон Невен Маринковић члан,  

мр Славољуб Лукић члан и  

г-ђа Александра Срдановић члан. 
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� У одвојеним разговорима чланови ове Комисије за израду НПП-а за Средње школе су урадлили 

нацрт НПП-а. По договору и благослову предсједника Катихетског одбора Његовог 

Преосвештенства г. Хризостома, Комисија за израду НПП-а одржала је два радна састанка у 

Сарајеву и на Палама како би довољно развили и израдили предложене теме, наставне јединице и 

очекиване исходе знања будућег НПП-а. На посљедњој сједници Катихетског одбора предочен је 

рад ове комисије на усвајање чланова Катихетског одбора. Након извршених пар корекција, са 

задовољством, можемо рећи да је Наставни план и програм за Средње школе усвојен од стране 

свих чланова Катихетског одбора. И овај НПП се налази пред нама као чињеница. 

 Увођење вјеронауке у средње школе : 

� Предсједник Републике Српске Г. Милорад Додик сагласио се са приједлогом да се уведе 

вјеонаука у средње школе и овај моменат можемо слободно назвати историјским чином, 

када је ријеч о Православној вјеронауци.  

� Треба радити на стварању добре климе у друштву како би и вјеронаука у средњим школама 

нашла своје мјесто и показала своје квалитете. 

� Катихетски одбор мора што прије упутити захтјев Епископском савјету да се обрати Влади 

РС-а, Министарству просвјете и културе РС-а и РПЗ-у, како би се на вријеме приступило 

увођењу вјеонауке у средње школе. 

� Катихетски одбор након наведених захтјева мора расписати конкурс за израду уџбеника. 

� Делегација која ће ићи на преговоре са Владом РС-а и остали институцијама, чине је: 

- Предсједник Катихетског одбора Његово Преосвештенство г. Хризостом, Епископ 

зворничко-тузлански, 

- мр Славољуб Лукић, инспектор-просвјетни савјетник, 

- протојереј-ставрофор Крстан Дубравац, члан Катихетског одбора, 

- јереј Синиша Шаренац, члан Катихетског одбора. 

 

Измјене у закону о основном образовању и правни статус вјероучитеља: 

� Предсједник Катихетског одбора, Његово Преосвештенство Г. Хризостом, предложио је да се 

траже измјене Закона о основном образовању када је ријеч о вјеронауци. Јер је на ранијим 

сједницама Катихетског од стране чланова истог, тражено да се измјене одређене тачке из 

овог закона. 

� Да се измјени члан закона 114, став 3. и да се унесе „ да вјероучитеља поставља и 

разрјешава надлежна црква или вјерска заједница“. 

� Исто тако да се измјени члан закона 106, став 4. и да се у закон унесе „Наставу вјеронауке 

изводи вјероучитељ: свештено лице, цивил-теолог или вјерски службеник са 

одговарајућим стручним профилом“. 

 

 

 

 


