
 

 

                                                             

               
 

Протојереј др Нинослав Качарић 

Рођен 13. 12. 1977. у Зрењанину,  

Србија 

                                     

Образовање 

 

-2016. Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, одсек за педагогију- докторат. 

-2014. Православни Богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи, Универзитета у  

 Источном Сарајеву.- магистратура. 

-2002.Богословски факултет Српске православне цркве у Београду-основне студије. 

-1996. Гимназија у Зрењанину. 

-Нижу музичку школу „Јосиф Маринковић“ у Зрењанину, одсек хармоника, похађао је у периоду  

од 1986-1992. Године. -Нижа музичка школа „Коста Манојловић“ у Земуну и похађа Средњу 

 музичку школу „Јосип Славенски“ у Београду, одсек соло-певање. 

 

Радно искуство: 

 

-Вокални солиста Уметничког ансамбла Војске Југославије / Србије и Црне Горе „Станислав 

 Бинички“ Београд, и гост вокални солиста многих професионалних и аматерских хорова у 

 Београду, Новом Саду и Зрењанину, у периоду од 1998. до 2001. године; 

-Наставник верске наставе у 5 средњих школа у Зрењанину у школској 2001/2002.  

-Секретар Епископа банатског и Секретар Епархијског управног одбора 2002.-2017.  

-Координатор за верску наставу Епархије банатске, при Министарству просвете и спорта  

Републике Србије, у периоду од 2004. до 2017. године;  

-Главни и одговорни уредник часописа Епархије банатске „Банатски Весник“, 2004.-2017. 

-Уредник уџбеника за верску наставу за осам разреда основне и четири разреда средње школе, са 

 радним свескама, који се и данас користе као помоћно наставно средство у извођењу верске  

 наставе у Епархији банатској; 

-Парох при Саборном храму Светог Оца Николаја и Старешина храма Светог свештеномученика  

Теодора Вршачког у Вршцу, у периоду од 2004. до 2017. год.; 

-Парох при храму Ваведења Пресвете Богородице у Зрењанину, од 2017. године до данас; 

-Гост предавач на Високој школи струковних студија „Михаило Палов“ у Вршцу, на наставном 

 предмету Општа педагогија, са тематиком породичних односа и односа младих према религији, у 

 периоду од 2008. до 2012. године; 

-Гост предавач на Учитељском факултету Универзитета у Београду, одељење у Вршцу, на 

 наставном предмету „Тумачење Библије“, у периоду од 2008. до 2012. године;- у чин протојереја 

 произведен 20. октобра 2013. године. 

 

Најважнија остварења у струци 

 

Научне радове објављује почев од 2002 године, богата библиографија садржи и четири монографје 

националног значаја: - 2014. Организација верске наставе у Србији, Вршац: Градска  



Библиотека Вршац; -2014. Веронаука у Србији-изазови и одговори, Вршац: Градска Библиотека 

Вршац; -2016. Допринос верске наставе моралном формирању ученика (емпиријска валидација), 

Нови Сад: Центар за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР); - 2016. Морал, религија, верска 

настава, Нови Сад: Центар за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР). 

Стечено педагошко звање: 

-2020 доцент, ужа стручна област Педагогија и методика 
 


