
 

НАСТАВНО –УМЈЕТНИЧОМ ВИЈЕЋУ 

МУЗИЧКЕ АКАДЕМИЈЕ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

Предмет: Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско 

звање доцента за ужу научну област Филозофија религије, теологија и 

религиозне студије  

 

Одлуком Наставно-умјетничког вијећа Музичке академије, Универзитета у Источном 

Сарајеву, број 819/18 од 19. 07. 2018., именовани смо у Комисију за разматрање 

конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу објављеном у дневном листу 

„Глас Српске“ од 04. јула 2018. године, за избор у академско звање доцента, за ужу 

научна област Филозофија религије, теологија и религиозне студије. 

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. др Мирко Сајловић, редовни професор, предсједник 

Научна област: хуманистичке науке 

Научно поље: теологија 

Ужа научна област:  Филозофија религије, теологија и религиозне студије; 

историјско-теолошке науке. 

Датум избора у звање: 30.11.2017. 

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи  

Универзитет у Источном Сарајеву 

2. др Радомир Поповић, редовни професор, члан 
Научна област: хуманистичке науке 
Научно поље: теологија 
Ужа научна област:  Филозофија религије, теологија и религиозне студије; историјско-

теолошке науке. 
Датум избора у звање: 24.10.2000. 
Православни богословски факултет  
Универзитет у Београду 

 

3. др Далибор Петровић, ванредни професор, члан 

Научна област: хуманистичке науке 

Научно поље: теологија 

Ужа научна област:  Филозофија религије, теологија и религиозне студије; 

историјско-теолошке науке.   

Датум избора у звање: 23. 02. 2016. 

                                                 
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. 



 

 

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи  

Универзитет у Источном Сарајеву 

 

На претходно наведени конкурс пријавило се 2 (два) кандидата (поредани по датуму 

пријаве): 

1. др Радован (Петар) Радић 

2. др Данијела (Иван) Грујић 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописан члан 77. 

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, и 38. Правилника о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање 

извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, Наставно-умјетничком 

вијећу Музичке академије 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 

Наставно – умјетничко вијеће Музичке академије Универзитета у Источном 

Сарајеву, одлука од 19. 07. 2018. године под бројем број 819/18. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

 „Глас Српске“ од 04. јула 2018. године 

Број кандидата који се бира 

1 (један) кандидат 

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

конкурс расписан, списак предмета 

Доцент за ужу научну област Филозофија религије, теологија и религиозне студије; 

ужа образовна област: историјско-теолошке науке; предмет: Општа и национална 

историја хришћанства. 

Број пријављених кандидата 

2 (два) кандидата 



 

 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Радован (Петар) Радић 

Датум и мјесто рођења 

23. мај 1979. године, Тузла 

Установе у којима је кандидат био запослен 

 

Звања/радна мјеста 

 

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  

Богословски факултет, Универзитет у Атини, 1998-2003. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Основне студије богословља, општи смер  

Просјечна оцјена током студија2, стечени академски назив 

Дипломирани богослов 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Богословски факултет Аристотеловог Универзитета у Солуну, 2003-2006. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Магистарске студије 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,93; магистар историјско богословских наука 

Наслов магистарског рада 

„Православна црква у Црној Гори“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Филозофија религије, теологија и религиозне студије; историјско-теолошке науке. 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Богословски факултет Аристотеловог Универзитета у Солуну; 2006-2011. 

Наслов докторске дисертације 

„Манастири Скадарског језера (Света Гора Зетска) и њихова веза са великим 

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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

монашким центрима Истока“ 

Ужа научна област 

Историјско- богословске науке 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора3 

 

      Студије: 

 

1. Οι σχέσεις του άγιου όρους Ζέτας με την Ανατολή όπως εμφανίζεται στην 

διασωθείσα αλληλογραφία. Η συλλογή Goricki Zbornik. Црквене студије 

(Годишњак Центра за црквене студије), година IX, број 9, Ниш 2012, 429-445. 

 

 

2. Evandrus episcopus civitatis Diocliae, Годишњак – часопис Православног 

богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, година XI, број 

12, Фоча 2012, 111-117. 

 

3. Велики црквени раскол и његове последице на Балканском полуострву – XI 

вијек у Зети. Улога српских владара у оснивању Барске епископије, Саборност 

– Теолошки годишњак, бр 7 (2013), Пожаревац 2013, 159-176. 

 

4. Митропилија зетска у XIV и XV вијеку: образовање зетске свете горе по узору 

на Атос као последица директног расељавања монаштва са балканских 

простора проузрокованих Турским освајањима. Пад Горње Зете. Годишњак – 

часопис Православног богословског факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву, година XII, број 13, Фоча 2013, 227-256. 

 

5. Антибогумилска борба православних владара током XII и у другој половини 

XIII вијека, Саборност – Теолошки годишњак, бр 9 (2015), Пожаревац 2015, 

127-143. 

 

 

     Монографија: 

 

1. Византија и богумилство, Београд 2015, стр. 78, формат А5. 

Садржај: Предговор (стр.5),  

                 1. Историја (стр.7); 1.1. Богумилство у Византији – прва 

сведочанства (стр. 10); 1.2. Однос византијског императора Алексија 

I Комнина према успону богумилства у Империји (стр. 21); 1.3. 

                                                 
3 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

Богумилство у Кападокији. Засједање Ендимуса синода током пете 

деценије XII вијека (стр.31); 1.4. Улога византијског императора 

Мануила I Комнина у слому богумилства у Империји (стр.36); 1.5. 

Свједочанство о постојању јереси богумилства током  XIV вијека 

(стр. 41). 

                2. Богумилство (стр. 43); Назив Вогомилос (богумил) (стр. 43); 2.2. 

Устројство јереси (стр.45); 2.3. Богумилство и монаштво (стр. 49). 

                3. Учење (стр. 45). 

                4. Византијска антибогумилска књижевност (стр. 46); 4.1. 

Антибогумилски списи XI вијека (стр. 64); 4.2. Антибогумилски 

списи XII вијека (стр. 65); 4.2.1. Антибогумилска књижевна дела 

(стр. 65); 4.2.2. Одлуке Ендимуса синода (стр. 67); 4.3. 

Антибогумилска дела са краја XIV вијека (стр. 68). 

                Закључак (стр. 71). 

               Листа референци (стр. 73) 

               Извори (стр. 73) 

               Литература (стр. 74) 

               О аутору (стр. 76) 

               Садржај (стр. 77-78). 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

-- 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете4, менторство5) 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

 

 

 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Данијела (Иван) Грујић 

                                                 
4 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
5 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

Датум и мјесто рођења 

24. 07. 1974. Зеница, СФРЈ. 

Установе у којима је кандидат био запослен:  

Средња школа у Новом Бечеју (2004-2009); Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови 

Сад. 

Звања/радна мјеста 

Професор филозофије у гимназији; технички уредник, замјеник главног и одговорног 

уредника часописа Религија и толеранција, публикације Центра за емпиријско 

истраживање религије из Новог Сада. 

Научна област 

Филозофија  

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

Члан Српског философског друштва. 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филозофски факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Република Србија. 

1993-2004. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Одсјек филозофија. 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

8,43; професор филозофије. 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Новом Саду, Правни Факултет у Новом Саду. 2004/05-2010. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Магистарске студије. 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

-; магистар правних наука. 

Наслов магистарског рада 

„Национална држава и модерни космополитизам“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Правне науке 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет у Палама. Пријава 

дисертације децембар 2012.- 07. децембар 2015. године. 

Наслов докторске дисертације 

„Филозофија и проблем верске толеранције“ 

Ужа научна област 

филозофија 

Претходни избори у звања (институција, звање и период)6 

 

                                                 
6Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора7 

 

Студије: 

1. Граница и значај принципа римске представе кривице, Религија и толеранција, 

број 2, Центар за емпиријско истраживање религије, Нови Сад, јул-децембар  2004, 

стр. 37-53. 

 

2. Проблем кривице у античком свету пре римске епохе, Религија и толеранција, број 

4, Центар за емпиријско истраживање религије, Нови Сад, јул-децембар 2005, стр. 53-

68. 

 

3. За љубав домовине и света, Америчка јуриспруденција XX века, Новосадска 

асоцијација за теорију и, етику и филозофију права, Нови Сад, 2006. стр. 167-174. 

 

4. Положај жене у јеврејској заједници као сусрет традиције и модернитета, Родна 

перспектива у межурелигијском дијалогу у XXI веку, Футура публикације; Женске 

студије и истраживања, Нови Сад, 2009. стр. 70-80. 

 

5. Верска толеранција и медији, Религијска имагинација и савремени медији, Нови 

Сад: CEIR, 2010, стр. 171-179. 

 

6. Аксиолошка основа европског грађанског идентитета, Европска заједница народа и 

универзалне вредности, Нови Сад: NATEF, 2010, стр. 158-169. 

 

7. Религијски идентитет и држава, Дискурси бр. 1, Сарајево, 2011, стр. 27-37. 

 

8. Савремена духовна ситуација, Наука и традиција, Пале: Филозофски факултет 

Универзитета у Источном Сарајеву, 2013, стр. 255-263. 

 

9. Милански едикт на путу ка верској толеранцији, Религија и толеранција, број 19, 

Центар за емпиријско истраживање религије, Нови Сад, јануар - јул 2013, стр. 39-50. 

 

10. Искуство холокауста и верска толеранција, Екуменски зборник, 2006-2013, 

Екуменска хуманитарна организација , Нови Сад, стр. 133-144. 

 

11. Достојанство филозофије, Наука и глобализација, Пале: Филозофски факултет 

Универзитета у Источном Сарајеву, 2014, стр. 36-40. 

 

12. Филозофски аспекти будућности религије, Хуманитарни рад верских заједница, 

Центар за емпиријско истраживање религије, Нови Сад, стр. 5-15. 

                                                 
7Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

 

13. Метафизичка кривица савременог човека, Социјални фроблеми кривице, Центар за 

емпиријско истраживање религије, Нови Сад, стр. 105-117. 

 

14. Од непросвећеног монизма ка аутентичном религијском плурализму, Религија и 

толеранција, број 24, Центар за емпиријско истраживање религије, Нови Сад, јул-

децембар 2015, стр. 219-232. 

 

15. Религија у савременој постсекуларној култури, Кубурић, Зорица, Миленковић, 

Павле (ур), Сећање и заборав, CEIR и Филозофски факултет Нови Сад, Нови Сад, 

2016, стр. 109-121. 

 

16. Смисао антифашизма у перспективи филозофске херменеутике, Станко Шушњар 

(ур), Војводина 1941-1945. отпор фашизму, књига 1, 1941. година, Удружење 

антифашиста Новог Сада, 2016, стр. 8-22. 

 

17. Чему још хуманистичко образовање?, Архе, год 13, бр. 25 (2016), Нови Сад, стр. 

223-237. 

 

18.  О слободи мишљења, Кубурић, Зорица, Ћумура, Љиљана, Зотова, Ана (ур), Лица 

и наличја друштвене и личне слободе,CEIR, Нови Сад, 2017. стр. 33-45. 

 

19. Антрополошке основе толеранције, Толеранција вол 1 (2017), Бања Лука, 2017, 

стр. 1-7.  

 

20. Фашистички злочини у перспективи филозофског егзистенцијализма, Станко 

Шушњар (ур), Војводина 1941-1945. отпор фашизму, књига 2, 1942. година, 

Удружење антифашиста Новог Сада, 2018, стр. 6-18. 

 

21. Дијалектика рата и мира, Кубурић, З. Ћумура, Љ. и Зотова, А. (ур), Мир и 

помирење,CEIR, Нови Сад, 2018, ISBN: 978-86-84111-27-7, стр. 7-19. 

 

Монографија: 

 

Филозофија и проблем верске толеранције, (друго издање, CEIR), Нови Сад 2018, 

срт. 394. 

 - Садржај: Предговор (стр. 11); Увод (стр. 15) 

                  Прво поглавље. Филозофско-историјско разматрање верске толеранције 

(стр. 25); 1. Питање постојања верске (не)толеранције у антици (стр. ); 2. 

Филозофско-историјске претпоставке верске толеранције (стр. 54); 3. Филозофско-

историјска рефлексија изградње верски толерантног света (стр. 72); 3.1. Појава и 

консеквенце верских сукоба у Европи (стр. 72); 3.2. Моменти конституисања верски 

толерантног света (стр. 93). 

Друго поглавље. Филозофско-правно и филозофско-политичко проблематизовање 

утемељења верске толеранције (стр. 121); 1. Филозофско правно истраживање начела 

слободе вере и слободе савести (стр. 121); 1.1. Формалнаравноправност конфесија и 

цркви (стр. 122); 1.2. Идеје о повлачењу религија у сферу приватности (стр. 126); 1.3. 



 

 

Принцип грађанства и појам људских права (стр. 133); 1. 4. Појава 

интернационализације људских права у савремености (стр. 140); 2. Филозофско-

правно постулирање правно-политичких принципа верске толеранције (стр. 145); 2.1. 

Принцип једнаког достојанства (стр. 146); 2.2. Принцип грађанске правне државе 

(стр. 151); 2.3. Принцип неутралности државе (стр. 156); 2.4. Назначавање принципа 

мултикултуралног грађанства (стр. 160);  3. Филозофскиконцепти модерне верске 

толеранције (стр. 166); 3.1. Рано ренесансно поимање верске толеранције (стр. 168); 

3.1.1. Ренесансни свет и критика верске нетрпељивости Еразма Ротердамског (стр. 

168); 3.1.2. Концепт конфесионално неутралне државе и аргумент политичког мира 

Жана Бодена (стр. 170); 3.1.3. Буђење критичке свести и скептички аргумент Мишела 

Монтења (стр. 173); 3.2. Класичне теорије верске толеранције XVII века (стр. 174); 

3.2.1. Скептицизам и аргумент присиле Пјера Бејла (стр. 175); 3.2.2. Однос грађанске 

владе и религијских заједница код Џона ЛОка (стр. 177); 3.2.3. Концепт слободе 

мишљења и верска толеранција код Баруха де Спинозе (стр. 183); 3.3. 

Просветитељско природно-правно схватање верске толеранције (стр. 187); 3.3.1. 

Политичка врлина, религија и плурализам у делу Шарла де Монтескјеа (стр. 190); 

3.3.2. Толеранција као први закон природе и религијски плурализам код Франсоа 

Мари Аруе Волтера (стр. 197); 3.3.3. Критика односа државе и цркве Пола Холбаха ( 

стр. 200); 3.4. Становиште о начелним аргументима верске толеранције (стр. 201); 

3.4.1. Идеја о културном плурализму и изградњи хуманог човечанства код Јохана 

Готфрида Хердера (стр. 202); 3.4.2. Принцип људског достојанства и верска 

толеранциј у делу Имануела Канта (стр. 204); Принцип обичајности и критика лаичке 

државе Георга Вилхема Фридриха Хегела (стр. 208); 3.4.4. Начелна критика односа 

државе и религије Лудвига Фојербаха (стр. 212); 3.4.5. Аргументи штете и напретка 

знања Џона Стјуарта Мила (стр. 215). 

Треће поглавље. Филозофско истраживање проблема савремене верске толеранције 

(стр. 221); 1. Филозофско-историјско и филозофско-правно оцртавање границе и 

значаја модерне верске толеранције (стр. 221); 1.1. Отуђење модерног света и 

проблем верске толеранције (стр. 222); 1.2. Политичка суштина модерног живота и 

проблем верске толеранције (стр. 231); 1.3. Апстрактност модерне концепције верске 

толеранције и холокауст (стр. 239); 1.4. Проблематичност неутралности модерне 

верске толеранције (стр. 245); 2. Филозофско-правна рецепција принципа савремене 

верске толеранције (стр. 254); 2.1. Однос модерног и савременог практичког живота 

(стр. 256); 2.2. Однос политичке и религијске сфере у савремености (стр. 262); 2.3. 

Верски плурализам у светлу односа глобалне и појединачне културе (стр. 269); 2.4. 

Правно-политички принципи савремене верске толеранције (стр. 278); 3. Развој 

филозофских претпоставки савремене верске толеранције (стр. 292); 3.1. Критичка 

становишта Маркса и Ничеа о религијском феномену (стр. 293); 3.1.1. Концепт 

општечовечанске еманципације и проблем отуђења код Карла Маркса (стр. 294); 

3.1.2. Критика нихилистичког кретања модерног грађанског света и религије у делу 

Фридриха Ничеа (стр. 301); 3.2. Савремена либерална становишта о верској 

толеранцији (стр. 308); 3.2.1. Идеја о друштвеном инжењерингу и и парадокс 

толеранције Карла Попера (стр. 309); 3.2.2. Концепт разложног плурализма и идеја 

политичке толеранције Џона Ролса (стр. 312); 3.2.3. Хумано друштво и критика 

репресивне толеранције Херберта Маркузеа (стр. 315); 3.2.4. Идеја о једнакости 

ресурса и комунално схватање демократије у делу Роналда Дворкина (стр. 318); 3.3. 

Успостављање и развој постметафизичког мишљења (стр. 323); 3.3.1. Интерпретација 



 

 

и дијалошки карактер толеранције код Нанса Георга Гадамера (стр. 323); 3.3.2. 

Флуидност религијског феномена и религијски плурализам код Вилијама Џејмса 

(стр. 325); 3.3.3. Поставка историчности религијске свести Ричарда Рортија (стр. 

328); 3.3.4. Концепт слабе онтологије и питање о природи религијске свести у делу 

Ђани Ватима (стр. 330); 3.4. Политика признања и мултикултурално схватање 

савремене верске толеранције (стр. 335); 3.4.1. Захтев за признањем специфичности и 

критика процедуралног либерализма Чарлса Тејлора (стр. 336); 3.4.2. Концепт 

аутентичног идентитета и проблем васпитања код Квејм Ентони Апаје (стр. 339); 

3.4.3. Појам мултикултуралног грађанства и верска толеранција у делу Вила Кимлике 

(стр. 343); 3.4.4. Постнационална констелација и критичко пропитивање 

мултикутурализма Јиргена Хабермаса (стр. 346). 

Закључна разматрања (стр. 353). 

Литература: монографије и уџбеници (стр. 372); Зборници, лексикони и 

енциклопедије (стр. 380); Чланци и расправе (стр. 381). 

                   О аутору (стр. 387). 

                   Изводи из рецензија (стр. 389). 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

-- 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9) 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Осталестручнедјелатности. 

 

Предавач у Екуменској школи Нови Сад 2010/2011. Тема „Искуство холокауста и 

верска толеранција“. 

 

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

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА10 

                                                 
8Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
9Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
10 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 



 

 

Комисија (др Мирко Сајловић, редовни професор, др Далибор Петровић, ванредни 

професор) је 27. августa 2018. године од 9-10,15 часова обавила интервју са 

пријављеним кандидатима по конкурсу у просторијама Православног богословског 

факултета у Фочи. 

У току интервјуа кандидати су се представили и укратко изнијели своја стручна и 

научна интересовања. Потом су чланови Комисије поставили по неколико питања 

кандидатима из уже научне области Филозофија религије, теологија и религиозне 

студије; уже образовне области историјско-теолошке науке. Сва питања превасходно 

су имала за циљ да Комисија отклони недоумице и нејасноће произишле из 

достављеног конкурсног материјала, односно да стекне јаснији увид у 

професионалну опредељеност и стручне компентенције кандидата.  

Комисија је на интервју цијенила следеће елементе: 

• стручна и научна интересовања кандидата; 

• повезаност интересовања кандидата са траженом ужом научном облашћу; 

конкретно историјско-теолошким наукама и предметом који би предавали 

(Општа и национална историја хришћанства); 

• квалитет одговора на постављена питања из тражене научне области; 

• досадашње бављење научним радом; 

• спремност кандидата да се посвете раду на Музичкој академији; његове визије и 

перспективе свог ангажамана на предмету Општа и национална историја 

хришћанства.  

 

Резултати интервјуа воде ка узакључку да кандидат др Радован Радић влада 

материјом која су у складу са траженом ужом научном облашћу прописаном 

конкурсом и која је предвиђена планом и програмом предмета Општа и национална 

историја хришћанства, да посједује стручна и научна интересовања, као и да има 

започете истраживачке радове на том пољу. 

Из разговора са другим кандидатом Комисија је констатовала да кандидаткиња не 

поседује захтевани ниво богословског („матичног“) образовања, а што је предуслов 

за добро владање материјом из предмета Општа и национална историја хришћанства. 

Кандидат је сва академска звања стекао на научним пољима (философије, права, 

социологија религије) које се не могу довести у суштински контекст историјско-

богословске научне дисциплине. С тим у вези Комисија је упознала кандидата са 

регулативом Универзитета у Источном Сарајеву (Статут Универзитета, чл. 149; 

Правилник о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 

Источном Сарајеву, чл. 5), као и садржином Правилника о ужим областима 

образовања на Универзитету у Источном  Сарајеву. Кандидату је предочено да поред 

тога што је конкурс расписан за ужу научну област Филозофија религије, теологија и 

религиозне студије, додатно одређење конкурса чине и ужа образовна област 

(историјско-теолошке науке) као и предмет (Општа и национална историја 

хришћанства) због кога је конкурс расписан. 

 

 

                                                                                                                                                     
(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.) 



 

 

 

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 ОБРАЗОВАЊУ11 

У просторијама Православног богословског факултета у Фочи пријављени кандидати 

др Радован Радић и др Данијела Грујић одржали су конкурсом предвиђена предавања 

27.08. 2108 од 10,30 до 12,10 часова. Тема њихових предавања била је Општа историја 

хришћанства (до 1054. године) и историја Српске православне цркве. Кандидати су 

овим предавањима требали укратко да изложе свој концепт и начин предавања 

материје предвиђене планом и програмом предмета Општа и национлна историја 

хришћанства. 

Први кандидат – др Радивоје Радић - своје предавање изложио је са аспекта 

историчара цркве. Евидентно је да кандидат познаје релевантну литературу из 

области црквене историје, има тачан увид у структуру предмета и да добро влада 

предвиђеном материјом. 

Други кандидат – др Данијела Грујић – акценат у своме предавању ставио је на 

философски аспект историје хришћанства. Кандидат је одржао изванредно 

предавање где је кроз историјску раван, аналитички и хронолошки приказао шта 

чини „новину“ и суштину философије хришћанске историје почев од античког 

времена до савремених философских поимања историје. Потом је укратко (тематски) 

изложио садржину предмета Историја српске цркве. Из одржаног предавања 

Комисија је констатовала да кандидат одлично познаје тематике из сфере свога 

предавања (философија историје), да поседује изванредне предавачке способности, 

да без оптерећења излаже сложене философске теме, изводи закључке и сублимације. 

Но, и поред исказаних изванредних кандидатових способности, Комисија је 

констатовала да све речено у предавању нема захтевани историјско-богословски 

аспект односно црквено-историјски методолошки приступ историјским 

проблематикама   

 

 

 

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 звање12 

испуњава/ 

не испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1) научни степен доктора 

наука у одговарајућој 

 

испуњава 

Кандидат поседује научни степен 

доктора наука из уже научне 

                                                 
11 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. 
12 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 



 

 

научној области области Филозофија религије, 

теологија и религиозне студије; 

уже образовне области: 

историјско-теолошке науке.  

2) најмање три (3) научна 

рада из области за коју се 

бира објављена у научним 

часописима и зборницима 

са рецензијом 

 

 

испуњава 

 

Кандидат је приложио пет (5) 

научних радова из области за коју 

се бира објављених у научним 

часописима са рецензијом. 

3) показане наставничке 

способности 

 

не испуњава 

 

 

 

 

Кандидат раније није изводио 

наставу у високошколским 

установама. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

 

Други кандидат  

 

Минимални услови за 

избор у звање 

испуњава/ 

не испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1) научни степен доктора 

наука у одговарајућој 

научној области 

 

 

не испуњава 

Кандидат не поседује научни 

степен доктора наука из захтеване 

уже научне области Филозофија 

религије, теологија и религиозне 

студије (уже образовне области: 

историјско-теолошке науке). 

2) најмање три (3) научна 

рада из области за коју се 

бира објављена у научним 

часописима и зборницима 

са рецензијом 

 

 

не испуњава 

 

Од укупно 21. приложеног рада 

Комисија је прихватила само 

један рад («Милански едикт на 

путу ка верској толеранцији») као 

адкеватан за бирану научну 

област  

3) показане наставничке 

способности 

 

не испуњава 

 

 

 

 

Кандидат раније није изводио 

наставу у високошколским 

установама. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу горе изложених чињеница Комисија констатује да ни један од два 

пријављена кандидата не задовољавају у потпуности минималне услови за избор 

у звање доцента. Наиме, ни један кандидат није претходно изводио наставу у 



 

 

високошколским установама односно нема минимум асистенског радног стажа. 

 

Након прегледа конкурсне документације, Комисија је посебну пажњу обратила 

на питање матичности завршених студија и стечених диплома кандидата (Статут 

Универзитета, чл. 149; Правилник о поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Источном Сарајеву, чл. 5). Комисија је ово питање 

детаљно разматрила, тј. извршила је поређење кандидатових стечених диплома са 

ужом научном облашћу која се тражи по конкурсу, и дошла до следећих 

закључака: 

- из приложене конкурсне докуменатције може се констатовати да је кандидат др 

Радован Радић завршио основне богословске студије (Богословски факултет у 

Атини), магистарске студије на Богословском факултету Аристотеловог 

Универзитета у Солуну – одсек историјско-богословски, те да је на истом 

факултету успјешно одбранио и докторску дисертацију.  

- кандидат др Данијела Грујић завршила је основне студије на Филозофском 

факултету у Новом Саду, последипломске студије на Правном факултету у Новом 

Саду, а докторску дисертацију одбранила је на Филозофском факултету у 

Источном Сарајеву. 

На основу анализиране документације Комисија је констатовала да кандидат др 

Радован Радић у потпуности испуњава матичност за тражену ужу научну област. 

Његова стечена звања и приложени научни радови одговарају предвиђеним 

условима уже научне области, као и  уже образовне области и важећем плану и 

програму предмета Општа и национална историја хришћанства. 

Кандидат др Данијела Грујић не испуњава матичност за ужу научну област и 

лиценцирани студијски програм. Сва њена стечена звања, од основних студија до 

доктора философије, нису из тражене уже научне области. Такође и њени 

објављени научни и стручни радови (укупно 21), суштински нису из захтијеване 

уже научне области. Већински део ових радове је из области философије религије 

или социологије религије, док се тек један рад тиче Историје хришћанства.    

 

Имајући у виду, дакле, да се избор у звање врши на ужу научну област у складу са 

Правилником о научним областима, научним пољима и ужим научним областима 

(чл 35. Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву), Комисија сматра да кандидат др Радован 

Радић, испуњава суштинске услове за избор у звање доцента на предмету Општа 

и национална историја хришћанства, те да има предност у односу на другог 

кандидата, др Данијелу Грујић, која нема матичност за ужу научну област и 

лиценцирани студијски програм историјско-богословских наука.  

 

Комисија предлаже Наставно-умјетничком вијећу Музичке академије, као и 

Сенату Универзитета у Источном Сарајеву, да се кандидат др Радован Радић 

изабере у звање доцента на ужу научну област Философија религије, 

теологија и религиозне студије. 

 



 

 

 

Ч Л А Н О В И  К О М И С И Ј Е: 

 

___________________________________________ 

проф. др Мирко Сајловић, редовни професор, предсједник 

 

 

____________________________________________ 

проф. др Радомир Поповић, редовни професор, члан 

 

 

 

____________________________________________ 

проф. др Далибор Петровић, ванредни професор, 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: Фоча 

Датум: 29. 08. 2108. 

 

 

 

 

 


