ИЗБОРНОМ ВЕЋУ
ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Предмет: Реферат Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област
Библистика/Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог Завета, са пуним радним
временом.
Одлуком Изборног и Наставно-научног већа Православног богословског
факултета Универзитета у Београду (бр. 0104 – 161/4), донетом 24. фебруара 2020.
године, као и решењем о образовању Комисије за припрему реферата о резултату
конкурса за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Библистика /
Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог Завета (бр. 0205–464/2), од 23. јула
2020. године, објављеном у публикацији Националне службе за запошљавање Послови,
22. јула 2020. године, изабрани смо за чланове ове стручне Комисије за припрему
реферата за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област
Библистика / Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог Завета, са пуним радним
времменом.
После увида у приспели конкурсни материјал имамо част и задовољство да
Изборном и Наставно-научном већу Православног богословског факултета у Београду
поднесемо следећи
РЕФЕРАТ
На расписани конкурс пријавила су се два кандидата – ђакон Драган Радић,
доктор богословских наука, који је у статусу доцента за наведену научну област
запослен на Православном богословском факултету Универзитета у Београду, и Дарко
Крстић, доктор богословских наука, који је запослен као вероучитељ у Нишу. Оба
кандидата су уз своју пријаву приложили и релевантну документацију, на основу чега
ћемо о кандидатима реферисати по редоследу њиховог пријављивања на конкурс.
Кандидат др Драган Радић
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Драган Радић је рођен 22. октобра 1976. у Бугојну, где је завршио основну
школу, после чега је уписао Богословију Светог Саве у Београду и са одличним
успехом исту завршио 1996. године. Исте године је започео студије на Богословском
факултету Националног и Каподистријског Универзитета у Атини, на којем је, са врло
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добрим успехом, дипломирао 2000. године. На истом факултету се 2001. године уписао
на постдипломске студије, и после три године истраживања (2004.) написао и са
одличним успехом одбранио магистарски рад на тему Црква као Царство Божје у делу
Коментар на Песму над песмама светог Григорија Ниског (Ἡ Ἐκκλησία ὡς Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ στό ἔργο «Εἰς τὸ ᾎσµα ᾀσµάτων» τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης). Следеће године
(2005.) Научно-наставно веће Богословског факултета у Атини одобрило му је израду
докторске дисертације на тему: Учење антиохијских богослова Теодора
Мопсуестијског и Теодорита Кирског о Цркви (Ἡ διδασκαλία περὶ τῆς Ἐκκλησίας τῶν
ἀντιοχειανῶν θεολόγων Θεοδώρου Μοψουεστίας καὶ Θεοδωρήτου Κύρου), коју је успешно
написао и са одличним успехом одбранио 2014. године. У циљу прикупљања
литературе за израду докторске дисертације и ради усавршавања немачког језика и
бољег упознавања савремене западне богословске мисли, на предлог свог ментора,
годину дана (октобар 2005 – мај 2006. године) је боравио на Институту за Источне
Цркве (Ostkirchliches Institut) у Регензбургу (Немачка). У марту 2007. године
рукоположен је у чин ђакона. Ожењен је и отац четворо деце. Активно се служи
грчким језиком, а користи се енглеским, немачким и руским језиком.
2. НАСТАВНО-ПЕДАГОШКИ РАД
Др Драган Радић је радно искуство стицао у високошколском образовном
профилу у својству асистента 2007. на катедри за Нови Завет на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду. Године 2015. изабран је за доцента
у истој високошколској установи. Уже подручје његовог научног рада је новозаветна и
патристичка теологија, на чије теме је објавио научне радове у домаћим и страним
зборницима и научним часописима.
Од избора у последње звање (доцента), редовно држи предавања и вежбе из
предметâ Увод у Нови Завет и Теологија Новог Завета на основним студијама. На
мастер студијском програму, ангажован је на предавањима и вежбама из изборног
предмета Novum Testamentum Patristicum. Почев од 2017. године, кандидат Радић
такође учествује у извођењу наставе на Лиценцијатском и докторском студијском
програму на Католичком богословном факултету Свеучилишта у Загребу, на предмету
Православна теологија и јединство Цркве.
У свом педагошком раду кандидат је постигао запажене резултате, о чему
сведоче високе оцене у поступку студентске евалуације педагошког рада наставника. У
претходних пет академских година резултати анкетирања студената су по општој
оцени одлични – 2015/2016: 4,45; 2016/2017: 4,75; 2017/2018: 4,54; 2018/2019: 4,83;
2019/2020: 4,72. У поменутим анкетама студенти су овим оценама, између осталог,
истакли следеће параметре у раду кандидата: редовност одржавања наставе,
разумљивост излагања материје предвиђене предметом; подстицање студената на
активност, критичко размишљање и креативност; узимање у обзир студентских
коментара и редовно одговарање на студентска питања; професионалност и етичност у
комуникацији са студентима. Исто тако, треба напоменути да је кандидат, приликом
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свог рада, показао висок степен професионалности и етичности у комуникацији са
студентима, као и са осталим наставним и ненаставним особљем. Енергија и
ентузијазам са којима кандидат приступа настави у свим њеним димензијама
(препаративној, оперативној и евалуационој) недвосмислено заслужују уважавање и
признање. Претходно наведене чињенице говоре да је кандидат, за време наставнопедагошког рада на Православном богословском факултету у Београду, био посвећен
свом ангажману, те да је, путем сопственог научно-истраживачког усавршавања,
доприносио унапређењу квалитета извођења вежби и предавања и развијању позитивне
атмосфере у настави. Напослетку, треба напоменути да је, током трајања наведеног
ангажмана, кандидат био ангажован као члан више комисија за одбрану завршних и
дипломских мастер радова. Од избора у претходно звање (2015-2020) кандидат је
учествовао у раду 6 (шест) Комисија за одбрану завршних радова на основним и
мастер академским студијама, од чега је био ментор 1 (једног) завршног рада на мастер
академским студијама.
3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Кандидат др Драган Радић поседује вишедимензионалне компетенције за
научно-истраживачки рад у домену Библистике и патристичке теологије, о чему поред
његовог магистарског и докторског рада сведоче и потоњи објављени радови у
међународним и домаћим научним часописима и зборницима радова са међународних
и националних научних скупова. Истакнута способност за научно-истраживачки рад
кандидата огледа се у чињеници његовог учешћа у научно-истраживачким пројектима,
конференцијама, симпосионима и скуповима. Кандидат је,заједно са колегама са Групе
за библијско богословље Православног богословског факултета, учествовао у
покретању првог Библијског института при истој академској институцији. Кандидат је,
од избора у последње звање, учествовао у раду следећих међународних скупова:
1) Пророк Илија - 10. година Самостана-духовног центра Кармел Светог Илије: 20062016, одржан у манастиру Светог Илије на Бушком језеру (БиХ), 20. јула 2016 године;
2) Сагледавања „религијски другог“ у светим списима [Библије и Кур'ана] и њихове
импликације за формирање јавне комуникације, одржан 2–5. новембра 2017. у
просторијама Православног богословског факултета Универзитета у Београду, у саорганизацији Фридрих Александар Универзитета у Ерлангену, Немачке службе за
академску размену (DAAD) и Факултета исламских наука у Сарајеву;
3) Зашто је рецепција важна? (Why does reception matters?), одржан 31. мај – 3. јуни
2018. године на Православном богословском факултету, а у оквиру интернационалног
пројекта Европа и хришћанске вредности, подржаног од стране канцеларије Фондације
Конрад Аденауер у Београду;
4) Положај Српске православне Цркве у хрватском медијском простору, одржан 04.
јула 2017. године на Хрватском католичком Универзитету (са позивним писмом);
5) Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве, одржан на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду 18. децембра 2018. године.
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У категорији националних научних скупова, кандидат је учествовао у следећим
догађајима:
1) Видјехом свјет истиниј: Исихазам у животу Цркве Српских и поморских земаља
одржан у манастиру Тумане 14. септембра 2019. године;
2) Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности XI одржан 20–21.
августа 2019. године у Деспотовцу;
3) Богословље и духовни живот Карловачке Митрополије у оквиру 800 година
Аутокефалије Српске Православне Цркве, одржан 16–17. децембра 2019. године у
Београду и Новом Саду, у организацији Матице српске, канцеларије Фондације
Конрад Аденауер у Београду и Института за литургику и црквену уметност ПБФ УБ и
Центра Монс Хемус.
У оквиру докторских студија Католичког богословног факултета Свеучилишта
у Загребу ангажован је од 2017. године на предмету Православна теологија и
јединство Цркве. Поред научног и академског рада, Радић је учествовао у
организацији и помагао при реализацији и остварењу неколико догађаја и институција
у земљи и у иностранству, који су на научним основама остварили запажен друштвени
утицај. У јесен 2015. Године био је главни организатор Осмог састанка
међуправославне мреже иницијативâ за проучавање религија и деструктивних
култова, који је током четвородневног рада у Љубљани, 17-20. септембра, окупио
више од стотину теолога, професора, свештеника, психолога, политиколога и других
стручњака из света, а у октобру 2016. године био је организатор, у име Митрополије
загребачко-љубљанске, међународне конференције на тему Верске мањине као део
културно разноврсних друштава, која је организована у сарадњи Конференције
европских цркава (CEC), Радне групе Европског парламента за антирасизам и
различитости, Верске комисије за мигранте у Европи и Митрополије загребачкољубљанске.
3.1. Објављени научни радови (од избора у претходно звање)
А) Монографска публикација
1) Јединство у различитости: Исагошки и теолошки погледи на Синоптичка
Еванђељâ и Дела апостолска, Београд: ПБФ БИНСТ 2020; обим: 388 страница (ISBN
978-86-89525-19-9). Рецензенти: 1) др Предраг Драгутиновић, редовни професор
Православног богословског факултета Универзитета у Београду; 2) Митрополит др
Порфирије Перић, ванредни професор Православног богословског факултета
Универзитета у Београду; 3) др Максимилијан Матјаж, редовни професор Католичког
богословског факултета Универзитета у Љубљани.
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1. ЈЕДИНСТВО У РАЗЛИЧИТОСТИ (19-48)
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1.2. Уопштено о Еванђељима, о карактеру и циљу њиховог записивања
1.3. Синоптичка Еванђеља и њихов теолошки концепт
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2.1. Увод
2.1.2. Теолошки концепт Еванђеља по Марку
2.2. Појам Еванђеље (εὐαγγέλιον)
2.2. Христологија
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3. ТЕОЛОГИЈА ЕВАНЂЕЉА ПО МАТЕЈУ (173-214)
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3.2. Рецепција Старог Завета у Матејевом Еванђељу
3.3. Христологија
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3.4. Еклисиологија
3.5. Есхатологија
4. ТЕОЛОГИЈА ЛУКИНИХ СПИСА (233-314)
4.1. Увод
4.1.1. Јединство Лукиног Еванђеља и Дела апостолских
4.2. Еванђеље по Луки
4.3. Дела Апостолска
4.3.1. Теолошки концепт Лукиних списâ
4.4. Христологија
4.4.1. Христолошки наслови
4.5. Пневматологија Лукиних списа
4.6. Молитва у Лукиним списима
4.7. Еклисиологија
4.8. Есхатологија
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5

Б) Уредник издања / редактор превода
2) Т. Н. Папатанасиу, Апостоли субверзивне наде: Црква и сведочанство, дело и
изненађење, превод са грчког језика Д. Тадић-Папаниколау, Београд: Библијски
институт 2018; обим: 176 стр. (ISBN 978-86-7405-190-0).
В) Радови у научним часописима
3) „Ἡ ἑρµηνευτική µέθοδος τοῦ Θεοδωρήτου Κύρου. Μία προσπάθεια πρός ἐπίτευξη τῆς
ἰσορροπίας µεταξύ ἱστορισµοῦ καί ἀλληγορίας, µεταξύ γράµµατος καί πνεύµατος“,
Philotheos 15 (2015), 117-128. M24 (Часопис међународног значаја верификован
посебном одлуком Универзитета у Београду)
4) „Jezik apostola Pavla kao paradigma teološkog govora“, Edinost in dialog Unity and
Dialogue 74 (2019) 1: 151–174. M24 (Престижни светски часопис верификован
посебном одлуком Универзитета у Београду)
5) „The Reception of the Book of Jonah by Theodoret of Cyrus”, Annali di Storia
dell’Esegesi, 37/1 (2020), 89-100. M24
Г) Радови са међународних научних конференција
6) „Prorok Ilija u Pravoslavnoj Crkvi“, у: Prorok Ilija (ur. Jure Zečević), Zbornik radova o
sv. Iliji u povodu 10. Obljetnice Samostana-duhovnog centra Karmel Svetog Ilije: 20062016, izd. Kiz, Zagreb 2016, 91-113. (ISBN 978-953-6621-66-8) M31
7) „Položaj Srpske pravoslavne Crkve u hrvatskom medijskom prostoru“, у: Vjerska tematika
u hrvatskom medijskom prostoru, Zbornik radova znanstvenoga simpozija i projekta na
Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, ur. Jerko Valković, Zagreb 2019, 247-253.
(ISBN 978-953-8014-29-1) M31
8) „Употреба и рецепција Новог Завета у делима Светог Саве“, у: Осам векова
аутокефалије Српске Православне Цркве, том II (Путеви српског богословља, Српска
Православна Црква у српској и европској култури), ур. В. Пузовић, В. Таталовић,
Београд: САС СПЦ, ПБФ, 2020, 35-48. M33
Д) Радови са домаћих научних скупова
9) „А он се удаљаваше у пустињу и мољаше се Богу“ (Лк 5, 16): Јеванђеље по Луки о
Исусовој молитви и повлачењу у самоћу“, Видјехом свјет истиниј: Исихазам у
животу Цркве Српских и поморских земаља, Зборник радова са научног богословског
скупа поводом прославе 800 година Цркве српских и поморских земаља и 630 година
манастира Тумане (Манастир Тумане, 14. септембар 2019), уред. протођакон доц. др
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Златко Матић, Институт за Систематско богословље ПБФ УБ, Одбор за просвету и
културу ЕПБ, Манастир Тумане, Београд – Пожаревац, 2019, 75–97. M61
10) „Црква и нација - рецепција старозаветних појмова изабрани народ и народ Божји у
новозаветним текстовима и у савременом контексту“, Европа и хришћанске вредности:
путеви библијске рецепције, прир. Н. Божовић/В. Таталовић, Тематски зборник радова,
Београд: Библијски институт ПБФ и Konrad Adanauer Stiftung, 2020, 99-124. M63
Ђ) Лексикографске јединице
11) „Свете Тајне“, у: Р. Кубат, П. Драгутиновић, Лексикон библијске егзегезе [ЛБЕ],
Београд: Службени гласник, Библијски институт ПБФ, 387-389. M46

3.2. Преглед и оцена најважнијих радова (избор)
1) Јединство у различитости: Исагошки и теолошки погледи на Синоптичка
Еванђељâ и Дела апостолска, Београд: ПБФ БИНСТ 2020.
Ова монографска публикација, написана на више од три стотине страница,
представља резултат вишегодишњег рада и истраживања кандидата у области
теологије Синоптичких Еванђељâ и Дела апостолских. Она је начелно одређена жељом
писца да проникне у теолошки свет и да богословски протумачи еванђељску поруку
сваког новозаветног писца појединачно. На тај начин писац жели да укаже на
јединство у различитости теологије новозаветних текстова и да истовремено нагласи
начин на који приповест о Исусу Христу износе сама Eванђеља у својој
разнообразности и јединству вере. С тим у вези, она је мотивисана основном
карактеристиком теологије новозаветних текстова – да полифонија теолошких исказа
не угрожава јединство и суштину саме еванђелске поруке. Штавише, та плуралност
потврђује истинитост и аутентичност теолошких исказа новозаветних писаца, јер
претпоставља сапостојање различитих изразâ вере.
После уводног дела у којем кандидат обрађује основне исагошке теме везане за
Синоптичка Еванђељâ и Дап, он износи и разлоге због којих се одлучио да
монографија методолошки, поред излагања саме теологије, обухвати и неке основне
исагошке теме. Разлози су мотивисани жељом аутора да читалац што лакше премости
временски и културолошки јаз између нас и оних који су били први читаоци Новог
Завета. Главни део студије дели се у три целине у којима се излаже теологија
новозаветних текстова: Еванђеља по Марку, Еванђеља по Матеју и Еванђеља по Луки
и Дела Апостолских. Прва целина главног дела студије (стр. 49-172) посвећена је
теологији Марковог еванђеља и она у најширем формату приступа представљању
теологије (ове) библијске књиге и дели се на три потцелине. У првој потцелини,
обрађују се основни исагошки подаци. У другој потцелини, обрађена је христологија
Марковог еванђеља са нарочитим акцентом на христолошке наслове које проналазимо
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у овом еванђељу, док је у трећој потцелини обрађена есхатологија Марковог еванђеља.
У другој главној целини (стр. 173-232), пажња је посвећена Еванђељу по Матеју и дели
се на пет потцелина. У првој потцелини обрађују се основне уводне теме и сам
теолошки концепт Матејевог еванђеља. У другој потцелини разматра се рецепција
Старог Завета и њихова христолошка позадина. У трећој потцелини, обрађена је
христологија, док су у четвртој и петој потцелини, аналитички приказане
еклисиологија и есхатологија. Коначно, у последњој целини (стр. 233-314), пажња је
посвећена Еванђељу по Луки и Делима апостолским, у којој се истиче јединство овог
двотомног дела и обрађује систематски теологија: 1) христологија, 2) пневматологија,
3) молитва 4) еклисиологија и 5) есхатологија. У том погледу, кандидат је показао
способност приступа сложеном изазову представљања интепретативних приступа у
теологији Синоптичких еванђеља и Дела апостолских и тиме увођења читаоца у
слојевити свет библијске теологије. Систематски преглед теологије Синоптичких
Еванђеља и Дела апостолских, дат у представљеној научној монографији кандидата,
има посебну вредност будући да је први такве врсте у опусу српског новозаветног
стваралаштва.
2) „Ἡ ἑρµηνευτική µέθοδος τοῦ Θεοδωρήτου Κύρου. Μία προσπάθεια πρός ἐπίτευξη
τῆς ἰσορροπίας µεταξύ ἱστορισµοῦ καί ἀλληγορίας, µεταξύ γράµµατος καί πνεύµατος“,
Philotheos 15 (2015), 117-128. Ова студија приказује ерминевтичку методу тумачења
блаженог Теодорита Кирског, једног од најважнијих библијских коментатора
Антиохијске школе. Аутор врло јасно и концизно указује на чињеницу да у личности
блаженог Теодорита проналазимо први покушај синтезе између антиохијске и
александријске егзегезе. Кандидат наводи конкретне примере који потврђују да је
Теодорит у свом егзегетском раду покушао да превазиђе постојеће контрадикције и да
иде средњим путем, не одбацујући ни дословни смисао нити, пак, алегоријско
тумачење, одбацујући, при том, крајности и трендове и једне и друге школе. Аутор на
крају констатује да је Теодорит у свом егзегетском раду развио јединствену методу
тумачења, која је била укорењена на претходној патристичкој традицији отаца Цркве.
3) „Jezik apostola Pavla kao paradigma teološkog govora“, Edinost in dialog Unity
and Dialogue 74 (2019) 1: 151–174. Кандидат у раду истиче важност и значај теолошког
језика апостола Павла као парадигматског модела комуникације и споразумевања,
наглашавајући његове огромне практичне импликације на пољу хришћанске мисије и
живота Цркве у свету. С тим у вези, аутор анализира конкретне примере Павловог
теолошког језика и указује на његову примену у конкретним мисионарским
активностима, нарочито у проблематичним ситуацијама приликом додира са другим
културама и религијама тог времена. Коначно, констатује да језик апостола Павла
може бити и данас актуелан и да послужи као парадигма теолошког говора и
комуникације Цркве са савременим светом.
4) „The Reception of the Book of Jonah by Theodoret of Cyrus”, Annali di Storia
dell’Esegesi, 37/1 (2020), 89-100. У овом раду кандидат се бави рецепцијом књиге
Пророка Јоне у егзегези блаженог Теодорита Кирског. Аутор у уводном делу износи
основне исагошке податке везане за књигу пророка Јоне и њену рецепцију у
предхришћанском и хришћанском периоду. У наставку, аутор излаже егзегетске
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метода Теодорита Кирског при тумачењу књиге Пророка Јоне, како би, коначно,
изложио саму рецепцију са различитих аспеката, који су у великој зависности од
контекста у којем блажени Теодорит пише своје дело.
5) „Prorok Ilija u Pravoslavnoj Crkvi“, у: Prorok Ilija (ur. Jure Zečević), Zbornik
radova o sv. Iliji u povodu 10. Obljetnice Samostana-duhovnog centra Karmel Svetog Ilije:
2006-2016, izd. Kiz, Zagreb 2016, 91-113. У овом раду, кандидат истражује рецепцију
Пророка Илије у Православној Цркви. У уводном делу аутор обрађује лик и улогу
пророка Илије у древним и савременим богослужбеним и химнографским текстовима
као и у иконографији Православне Цркве, да би у наставку изложио основна
патристичка тумачења везана за лик Пророка Илије и његово поштовање у
Православној Цркви.
6) „Употреба и рецепција Новог Завета у делима Светог Саве“, у: Осам векова
аутокефалије Српске Православне Цркве, том II (Путеви српског богословља, Српска
Православна Црква у српској и европској култури), ур. В. Пузовић, В. Таталовић,
Београд: САС СПЦ, ПБФ, 2020, 35-48. У овој студији кандидат истражује употребу и
рецепцију новозаветних библијских текстова у делима Светога Саве, с циљем да укаже
на чињеницу да се фундамент Савиног богословља налази у текстовима Новог Завета,
као и на егзегетским делима Светих Отаца Цркве. Аутор констатује да се у Савиним
делима проналази мноштво библијских асоцијација, парафраза, мотива, стилских
фигура и метафора које он вешто реципира и реинтерпретира. Аутор, с једне стране,
говори о утицају Новог Завета на богословље Светога Саве и статистички обрађује
употребу Светог Писма у његовим делима, док, са друге стране, обрађује рецепцију
Новог Завета у делима богоносног Оца, са акцентом на Житије Светог Симеона, у
којима Свети Сава на аутентичан начин реципира Свето Писмо Новог Завета.
7) „А он се удаљаваше у пустињу и мољаше се Богу“ (Лк 5, 16): Јеванђеље по
Луки о Исусовој молитви и повлачењу у самоћу“, Видјехом свјет истиниј: Исихазам у
животу Цркве Српских и поморских земаља, Зборник радова са научног богословског
скупа поводом прославе 800 година Цркве српских и поморских земаља и 630 година
манастира Тумане (Манастир Тумане, 14. септембар 2019), уред. протођакон доц. др
Златко Матић, Институт за Систематско богословље ПБФ УБ, Одбор за просвету и
културу ЕПБ, Манастир Тумане, Београд – Пожаревац, 2019, 75–97. У овој, веома
обимној студији, аутор анализира појам молитве и мотив Исусовог повлачења у самоћу
у Лукиним списима (Еванђеље и Дела апостолска). Посебну пажњу посвећује анализи
свих стихова у којима се говори о Исусовој молитви и њеном значају за хришћанску
Цркву.
8) „Црква и нација - рецепција старозаветних појмова изабрани народ и народ
Божји у новозаветним текстовима и у савременом контексту“, Европа и хришћанске
вредности: путеви библијске рецепције, прир. Н. Божовић/В. Таталовић, Тематски
Зборник радова, Београд: Библијски институт ПБФ и Konrad Adanauer Stiftung, 2020,
99-124. У овој студији кандидат се бави питањем односа Цркве и нације у ужем
смислу, то јест, религије и национализма у ширем и савременом контексту, које је
одувек заокупљало пажњу у богословском дискурсу. Истраживање које аутор
представља у овој студији почиње рецепцијом старозаветних појмова изабрани народ и
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народ Божји у новозаветним текстовима. У наставку се обрађују појмови Цркве као
новог народа Божијег у посланицама апостола Павла и другим новозаветним
текстовима, да би на крају обрадио однос Цркве и нације у савременом српском
контексту.
4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Од избора у претходно звање, ангажовање кандидата у струци значило је и
његов следећи стручно-професионални допринос:
1) У периоду 2017–2019. учествовао је у организацији међународног научног
скупа Зашто је рецепција важна? (31. мај – 3. јуни 2018), а у оквиру
интернационалног пројекта Европа и хришћанске вредности који подржава
канцеларија Фондације Конрад Аденауер у Београду.
2) Од 2015. учествовао је у 6 (шест) Комисија за израду завршних радова на
основним и мастер академским студијама у својству председника, члана или ментора.
3) У периоду 2017–2018. учествовао је у међународном научном пројекту
Сагледавања „религијски другог“ у светим списима [Библије и Кур'ана] и њихове
импликације за формирање јавне комуникације, подржаног од стране Немачке службе
за академску размену (DAAD). Овај пројекат је остварен у сарадњи Фридрих
Александар Универзитета у Ерлангену, Факултета исламских наука Универзитета у
Сарајеву, Православног богословског факултета Свети Василије Острошки у Србињу
и Православног богословског факултета Универзитета у Београду.
Од избора у претходно звање, ангажовање кандидата у струци значило је и
следеће
резултате
у
области
сарадње
са
другим
високошколским,
научноистраживачким установама, односно установама културе или уметности у
земљи и иностранству:
1) Од 2017. године, учествује у извођењу наставе на линценцијатском и
докторском студијском програму Католичког богословног факултета Свеучилишта у
Загребу држећи предавања на једносеместралном курсу Православна теологија и
јединство Цркве.
2) Од академске 2018/2019. године др Драган Радић је члан Савета
Православног богословског факултета Универзитета у Београду.
3) Од избора у претходно звање, кандидат је био ангажован као рецензент у
домаћим и страним теолошким часописима: Bogoslovska smotra (Хрватска),
Богословље (Србија) и Црквене студије (Србија).
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5.

ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА ЗА
ИЗБОР У ПРЕДЛОЖЕНО НАСТАВНИЧКО ЗВАЊЕ

5.1.

ОПШТИ УСЛОВ

Кандидат др Драган Радић испуњава опште услове за избор у звање ванредног
професора. Он је у свом досадашњем раду на Православном богословском факултету
Универзитета у Београду (13 година радног стажа) прошао звања асистента и доцента
на Групи за библијско богословље, у складу са свим предвиђеним условима и
критеријумима.
5.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране
високошколске установе позитивно оцењено приступно предавање из
области за коју се бира, уколико нема педагошко искуство
Кандидат др Драган Радић има 13 година педагошког искуства, које је стицао
као асистент и доцент на Православном богословском факултету Универзитета у
Београду. Године 2007. изабран је у звање асистента на Групи за библијско богословље
Православног богословског факултета у Београду (поново је изабран у звање асистента
2010. године). Године 2015. изабран је у звање доцента на истој Групи. Од избора у
звање доцента, држао је предавања и вежбе из предметâ Увод у Нови Завет и Теологија
Новог Завета на основним, затим Novum Testamentum Patristicum на мастер студијама.
У периоду (2017-2020) учествује у извођењу наставе на интердисциплинарном
докторском студијском програму Католичког богословног факултета Свеучилишта у
Загребу, држећи предавања на једносеместралном предмету Православна теологија и
јединство Цркве.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама
током целокупног протеклог изборног периода:
2015/2016: 4,45
2016/2017: 4,75
2017/2018: 4,54
2018/2019: 4,83
2019/2020: 4,72
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3. Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије M51
у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира
Од избора у последње звање, кандидат је објавио три рада из категорије М20:
„Ἡ ἑρµηνευτική µέθοδος τοῦ Θεοδωρήτου Κύρου. Μία προσπάθεια πρός ἐπίτευξη
τῆς ἰσορροπίας µεταξύ ἱστορισµοῦ καί ἀλληγορίας, µεταξύ γράµµατος καί
πνεύµατος“, Philotheos 15 (2015), 117-128. M24 (Часопис међународног значаја
верификован посебном одлуком Универзитета у Београду)
„Jezik apostola Pavla kao paradigma teološkog govora“, Edinost in dialog Unity and
Dialogue 74 (2019) 1: 151–174. М24 (Престижни светски часопис верификован
посебном одлуком Универзитета у Београду)
„The Reception of the Book of Jonah by Theodoret of Cyrus”, Annali di Storia
dell’Esegesi, 37/1 (2020), 89-100. M24
4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту
Кандидат је у периоду 2017–2018. учествовао у реализацији међународног
научног пројекта Сагледавања „религијски другог“ у светим списима [Библије и
Кур'ана] и њихове импликације за формирање јавне комуникације, подржаног од стране
Немачке службе за академску размену(DAAD).
5. Одобрен или објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског
програма факултета, односно универзитета, или научна монографија (са
ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у
претходно звање
Од избора у последње звање, кандидат је објавио једну научну монографију из
области за коју се бира:
Јединство у различитости: Исагошки и теолошки погледи на Синоптичка
Еванђељâ и Дела апостолска, Београд: Библијски институт Православног
богословског факултета 2020, обим 388 страница (ISBN 978-86-89525-19-9).
Рецензенти: 1) Митрополит др Порфирије Перић, професор Православног
богословског факултета Универзитета у Београду; 2) др Предраг Драгутиновић,
професор Православног богословског факултета Универзитета у Београду; 3) др
Максимилијан Матјаж, професор Католичког богословског факултета
Универзитета у Љубљани.
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6. Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије
М31 или М33
Од избора у претходно звање, кандидат др Драган Радић објавио је три рада у
зборницима са међународних конференција:
1) „Prorok Ilija u Pravoslavnoj Crkvi“, у: Prorok Ilija, Zbornik radova o sv. Iliji u
povodu 10. Obljetnice Samostana-duhovnog centra Karmel Svetog Ilije: 2006-2016,
(ur. Jure Zečević), izd. Kiz, Zagreb 2016, 91-113 (ISBN 978-953-6621-66-8). M31
2) „Položaj Srpske pravoslavne Crkve u hrvatskom medijskom prostoru“, у: Vjerska
tematika u hrvatskom medijskom prostoru, Zbornik radova znanstvenoga simpozija i
projekta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, ur. Jerko Valković, Zagreb
2019, 247-253 (ISBN 978-953-8014-29-1) M31
3) „Употреба и рецепција Новог Завета у делима Светог Саве“, у: Осам векова
аутокефалије Српске Православне Цркве, том II (Путеви српског богословља,
Српска Православна Црква у српској и европској култури), ур. В. Пузовић, В.
Таталовић, Београд: САС СПЦ, ПБФ, 2020, 35-48. M33
7. Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини
категорије М61 или М63
Од избора у претходно звање, кандидат др Драган Радић објавио је два рада у
зборницима са национално значајних конференција:
1) „А он се удаљаваше у пустињу и мољаше се Богу“ (Лк 5, 16): Јеванђеље по
Луки о Исусовој молитви и повлачењу у самоћу“, Видјехом свјет истиниј:
Исихазам у животу Цркве Српских и поморских земаља, Зборник радова са
научног богословског скупа поводом прославе 800 година Цркве српских и
поморских земаља и 630 година манастира Тумане (Манастир Тумане, 14.
септембар 2019), уред. протођакон доц. др Златко Матић, Институт за
Систематско богословље ПБФ УБ, Одбор за просвету и културу ЕПБ, Манастир
Тумане, Београд – Пожаревац, 2019, 75–97. M61
2) „Црква и нација - рецепција старозаветних појмова изабрани народ и народ
Божји у новозаветним текстовима и у савременом контексту“, Европа и
хришћанске вредности: путеви библијске рецепције, прир. Н. Божовић/В.
Таталовић, Тематски Зборник радова, Београд: Библијски институт ПБФ и Konrad
Adanauer Stiftung, 2020, 99-124. M63
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5.3. ИЗБОРНИ УСЛОВИ
1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС
1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама
Учествовао је у шест (шест) комисија за израду завршних радова на основним
академским и мастер студијама, у својству председника, члана или ментора.
1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним
пројектима
У периоду 2017–2018. учествовао је у реализацији међународног научног
пројекта Сагледавања „религијски другог“ у светим списима [Библије и Кур'ана] и
њихове импликације за формирање јавне комуникације, подржаног од стране Немачке
службе за академску размену (DAAD).
2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
2.2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству.
Почев од 2018. године члан је Савета Православног богословског фалкултета
Универзитета у Београду.
2.4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и
институција, програми едукације наставника) или у активностима
популаризације науке.
1) Године 2015. био је главни организатор Осмог састанка међуправославне
мреже иницијативâ за проучавање религија и деструктивних култова, који
је одржан у Љубљани, 17-20. септембра.
2) У октобру 2016. године био је један од организатора међународне
конференције на тему Верске мањине као део културно разноврсних
друштава, која је организована у сарадњи Конференције европских цркава
(CEC), Радне групе Европског парламента за антирасизам и различитости,
Верске комисије за мигранте у Европи и Митрополије загребачкољубљанске.
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3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким
установама, односно установама културе или уметности у земљи и иностранству
3.2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача
Од 2017. године, учествује у извођењу наставе на лиценцијатском и докторском
студијском програму на Католичком богословском факултету Универзитета у Загребу
држећи предавања на једносеместралном предмету Православна теологија и јединство
Цркве.
2. Кандидат др Дарко Крстић
1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА
Дарко Крстић је рођен 18. априла 1974. године у Чачку где је завршио основну
школу и гимназију, после чега уписује Богословски факултет Српске Православне
Цркве који је завршио 1997. године са просечном оценом 8,75. Септембра 2000. године
одлази на магистарске студије на Академију Светог Владимира у Крествуду (Њујорк,
САД), где је 2002. године одбранио магистарски рад из области Новог Завета под
насловом „Eucharist in the New Testament – A Covenantal Perspective: Paul and Luke as
Witnesses“. Исте године (2002.) одлази у Солун, где после годину дана учења грчког
језика уписује докторске студије из области Новог Завета (2003.) на Богословском
факултету Аристотеловог Универзитета, а које успешно завршава 2007. године
одбраном докторске дисертације на тему: „Ο θεολογικός χαρακτήρας της χιαστί δοµής
του προλόγου του κατά Ιωάννην ευαγγελίου“. Године 2009. враћа се у Србију у град Ниш,
и једанаест година (2009-2020) предаје веронауку у Гимназији „Бора Станковић“ и
Уметничкој школи у Нишу. Ожењен је и отац двоје деце.
2. НАСТАВНО-ПЕДАГОШКИ РАД
Др Дарко Крстић није стицао радно искуство у високошколском образовном
профилу, већ само у средњошколском, као професор верске наставе.
3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Кандидат др Дарко Крстић поседује високе компетенције за научноистраживачки рад у домену библистике, о чему сведоче његови објављени радови у
међународним и домаћим научним часописима и зборницима радова са међународних
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и националних научних скупова. У конкурсној пријави кандидат др Дарко Крстић
пријавио је и учешће на научном пројекту „Превод Септуагинте на савремени српски
језик“, при чему, међутим, није приложио никакву потврду о учешћу на истом.
Истовремено, будући да је Комисија стекла увид у то да наведени подухват превођења
Септуагинте није подржан званичном пројектном процедуром и документацијом, те да
не поседује одобрење Наставно-научног већа Православног богословског факултета,
он се онда не може сматрати званичним пројектом, а пријава кандидата тим поводом –
валидном.
Даљим прегледом документације Комисија је закључила да је кандидат узео
учепћа у раду следећих међународних скупова:
1) Ο Απόστολος Παύλος και ο πολιτισµός, Κ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ, одржан 26-28. јуна 2014.
године у Верији (Грчка);
2) Ο ποιῶν τούς αγγέλους αυτοῦ πνεύµατα (Εβρ. 1, 7) Άγγελοι καί πνεύµατα στην Αγία
Γραφή, одржан 7-9. новембра 2014. године у Сересу (Грчка);
3) Свети Јован Владимир кроз векове – историја и предање (1016-2016), одржан
15-17. септембра 2016. године у Бару;
4) Српска краљевства у средњем веку, одржан у Краљеву 15-17. септембра
2017. године;
5) Why does Reception Matter, одржан 31. маја – 3. јуна 2018. године у Београду;
6) Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS), одржан 30. јула – 2. августа 2019.
године у Марбургу.
У категорији националних научних скупова, кандидат је учествовао у следећим
догађајима: 1) Православна теологија и култура, одржан 25. и 26. децембра 2008.
године у Нишу; 2) Стефан Немања и Топлица, одржан 10. и 11. маја 2010. године у
Пролом Бањи; 3) Наука и савремени универзитет, одржан 10. и 11. новембра 2011.
године у Нишу; 4) Византијско-словенска чтенија I, одржан 25. новембра 2017. године
у Нишу.
3.1. Објављени научни радови:
А) Монографска публикација
1) Бојовић Д. – Крстић, Д., Премудрост у Светом Писму и српској књижевности,
Ниш: Филозофски факултет 2011 (ISBN 978-86-7379-213-2), 180 стр.; рецензенти:
проф. др Љиљана Јухас-Георгиевска, Филолошки факултет Универзитета у Београду;
проф. др Родољуб Кубат, Православни богословски факултет Универзитета у
Београду; проф. др Александар Наумов, Међународни центар за православне студије
Универзитета у Венецији.
Уместо предговора (5-7)
Премудрост у Светом Писму (11-22)
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Увод
I Трпеза Господња (Божија, Јахвеова) у Старом Завету
А. Трпеза Господња у Изл 24, 1-11
Б. Трпеза Господња у Иса 55, 1-3
II Трпеза Премудрости у мудросној књижевности (22-60)
А. Трпеза Премудрости у Пр 9, 1-6
Трпеза Премудрости и Трпеза Господња
Трпеза Премудрости (Пр. 9, 1-6. 11) и њене паралеле у Пр. 1-8
Трпеза Премудрости (Пр. 9, 1-6.11) и Трпеза Врсне Жртве (Пр. 31, 10-31)
Б. Трпеза Премудрости у књизи Премудрости Исуса сина Сирахова
В. Трпеза Премудрости у књизи Премудрости Соломонових
III Трпеза Логоса као Трпеза Премудрости у Јовановом Јеванђељу (60-98)
А. Трпеза Логоса/Исуса/Премудрости у Јн. 13-17: Вечера
Б. Трпеза Логоса/Премудрости у Јн. 21: Доручак
В. Трпеза Логоса у Јн. 6
Екскурс: Софиолошки контекст Јн. 1, 14 и Исус као истинити хлеб
IV Трпеза Премудрости и богонадахнутост (98-115)
Софиолошки оквир Савиног Житија Светог Симеона (116-130)
Софиолошки SitzimLeben Житија
Библијска слика мудрог владара у Житију
Мудри владар као мудри саветодавац
Б) Радови у научним часописима
2) „Η πανοπλία του Θεού: Η χρήση της αρχαίας ελληνικής κοινοτοποίας στο Εφ. 6, 11-17“,
The Journal of Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies, I, 1 (2008), 25-60.
3) „Појам 'Једног' као стожер теологије Апостола Павла у посланици Галатима“,
Црквене студије 5: 1 (2008), 15-30. M51
4) „Космогонија или присуство у историји - улога Логоса у Јн 1,3“, Видослов, 16: 47
(2008), 101–112.
5) „Апокалиптичκи карактер Јеремијиног Новог Завета у Јевр. 8, 8-12“, Црквене
студије 6: 1 (2009), 37-51. M51
6) „Коришћење Књиге Изласка у Прологу Јовановог Јеванђеља као оквир приказивања
супериорности Исуса Христа над Мојсијем“, Црквене студије 7: 1 (2010), 41-53. M51
7) „Значај цитата из 111. Псалма у Прологу Карејског Типика“, Philologia Mediana, 2: 2
(2010), 33 – 50. M51
8) „Сирах 24 и ауторитет учитеља мудрости“, Црквене студије 8: 2 (2011), 127-152.
M51
9) „Структурална анализа прва два знамења (σηµεία) у Јовановом Јеванђељу (Јн 2, 1-11;
4, 46б -54)“, Црквене студије 9: 1 (2012),13-23. M51
10) „Мотив повратка брата из туђине код Алкеа и код Јеванђелисте Луке“, Црквене
студије 10: 2 (2013), 297-303. M51
17

11) „Коришћење Светог Писма у политичком дискурсу Византије: владавина Михајла
I Рангабеа (811-813) у Теофановој Хронографији“, Црквене студије 11: 2 (2014), 71-81.
M24
12) „Апокалиптички елементи у опису Битке код Дористолона (971) у делу Лава
Ђакона“, Црквене студије 12: 3 (2015), 347-355. M24
13) „Библијски мотиви у причи о светом Јовану Владимиру у Летопису попа
Дукљанина“,Црквене студије 13: 3 (2016), 113-125. M24
14) „Псалам 1,1-3 у Теодосијевом песничком опусу“, Зборник Матице Српске за
књижевност и језик 64: 3 (2016), 623-636. M24
15) „Стефан Дечански као антипод Изгубљеном Сину (Лк 15,11-32) - библијска
апологија краља Милутина у списима Данила Другог“, Philologia Mediana 8: 1 (2016),
87 -98. M51
16) „Почетак и крај књиге Постања као организациони принцип у писању Савиног
Живота господина Симеона“, Бокатин Дијак 6: 1 (2017), 206-220.
17) „Растково монашење у Животу светог Симеона Стефана Првовенчаног у светлу
јовановске теологије“, Богословље 2 (2017), 124 -135. M51
18) „The Good Shepherd, the Sheep and the Wolf – St. Sava’s Usage of the Johannine
Theology of the Good Shepherd (Jn 10) in His Life of St. Simeon“,Филолог, 8:15 (2017),
259-271. M51
19) „Псалам 55 као критеријум за одређивање односа између Светог Саве и
студеничког игумана Спиридона“, Philologia Mediana 9: 1 (2017), 87-97. M51
20) „Рецепција новозаветних мотива у Алексијади Ане Комнине у сврху назначења
апостолског карактера Алексија Комнина (1081-1118)“, Годишњак – Часопис
Православног богословског факултета Св. Василија Острошког, 4: 17 (2018), 21-35.
21) „Да ли свети Сава користи жанр 'владарског огледала' пишући Немањин
опроштајни говор у Животу господина Симеона?“, Црквене студије 16: 1 (2019), 347357. M51
22) „Новозаветна мотивација за започињање монашког живота у Житију Светог
Антонија од Светог Атанасија“, Богословље 2 (2019), 53-63. M24 (Часопис
међународног значаја верификован посебном одлуком Универзитета у Београду)
23) „Stephan Nemanja, Ruler and Seer. The Reception of Apocalyptic Visions in Purpose of
the Theological Articulation of 'translatio imperii' in the Hagiography of Saint Symeon by
Stephan II Nemanjic (The First – Crowned), Annali di Storia dell' esegesi, 37/1 (2020), 151163. M24
В) Радови са међународних научних конференција
24) „Отац и равноапостолни владар: Свето писмо и владарска идеологија у Алексијади
Ане Комнине и Животу светог Симеона од Стефана Првовенчаног“ у: Синиша Мишић
(ур.), Српска краљевства у средњем веку (Зборник радова са међународног научног
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скупа одржаног од 15. – 17. септембра 2017. године у Краљеву, Краљево 2017, 215-230.
M31
25) „Ο Απόστολος Παύλος και η αυτοκρατορική λατρεία στην επιστολή προς Γαλάτας“, Δ.
Μπακλαγής (εκδ), Κ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ:О Απόστολος Παύλος και ο Πολιτισµός - Πρακτικά
διεθνούς επιστηµονικού συνεδρίου, Βέροια, Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και
Καµπανίας, 2014, 223-241. M31
Г) Радови са домаћих научних скупова
26) „Библијска димензија српског културног идентитета у народној песми 'Пропаст
царства српскога'“, у: Бојовић, Д. (ур.), Православна теологија и култура - зборник са
научног скупа одржаног 25. и 26. децембра 2008. у Нишу, Ниш: Центар за црквене
студије, 2009, 41-49. M61
27) „Библијски топос опроштајног говора у Савином Житију светога Симеона
Немање“, у: Драгиша Бојовић (ур.), Стефан Немања и Топлица (тематски зборник),
Ниш: Центар за црквене студије, 2010, 185-197. M61
28) Дарко Крстић-Маријан Мишић, „Искуство приватног живота у библијској
симболици пророка Осије“, у: Бојана Димитријевић (ур.) Филологија и универзитет тематски зборник радова са научног скупа Наука и савремени Универзитет, одржаног у
Нишу 10. и 11. новембра 2011. године. Ниш: Филозофски факултет, 2012, 234-243
(коауторски чланак). M61
29) „Од Постања до Апокалипсе: библијски космогонијски и апокалиптички мотиви
при опису градње Студенице и Хиландара у Савином Житију светог Симеона“, у: Д.
Бојовић (ур.), Византијско-словенска чтенија (Зборник са научног скупа одржаног 25.
новембра 2017. године на Универзитету у Нишу), Ниш: Центар за византијскословенске студије, 2018, 269-280. M61
30) „Рецепција библијског појма завета у историософско-књижевном мотиву
Косовског завета“, у: Н. Божовић/В. Таталовић (ур.), Европа и хришћанске вредности:
Путеви библијске рецепције, Београд: Библијски институт/фондација Конрад Аденауер,
2020, 125-136. M63
Д) Лексикографске јединице
31) „Апостол“, у: Р. Кубат, П. Драгутиновић, Лексикон библијске егзегезе [ЛБЕ],
Београд: Службени гласник, Библијски институт ПБФ, 75. M46
32) „Дијатриба“, ЛБЕ, 123. M46
33) „Житије“, ЛБЕ, 157. M46
34) „Киригма“, ЛБЕ, 212. M46
35) „Киригматска теологија“, ЛБЕ, 213. M46
36) „Нови Завет“, ЛБЕ, 276. M46
37) „Паренеза“, ЛБЕ, 291. M46
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38) „Хијазам“, ЛБЕ, 484. M46

3.2. Преглед и оцена најважнијих радова (избор)
1) Бојовић Д. – Крстић, Д., Премудрост у Светом Писму и српској књижевности,
Ниш: Филозофски факултет, 2011.
На почетку треба констатовати да је кандидат Крстић доставио само копију
коауторске монографске публикације, а не оригинал, што је Комисији отежало задатак
да дође до важних података из садржаја и импресума монографије, попут ISBN броја,
рецензената и др. Обим монографијa износи 130 страница и иста је подељена на два
поглавља: Премудрост у Светом Писму и Премудрост у српској књижевности. На
њеном почетку налази се краћи предговор под насловом Теолог и филолог пред
Премудрошћу у коме се истиче важност проучавања српске средњовековне
књижевности и са аспекта теологије. У првом делу монографије аутори проучавају и
истражују тему Премудрости Божје у Светом Писму (стр. 11-22), са нарочитим
акцентом, с једне стране, на старозаветне књиге (Друга књига Мојсијева - Излазак,
Девтероисаија, Приче Соломонове, Књига Премудрости Исуса сина Сирахова, Књига
Премудрости Соломонових), а са друге стране, на новозаветну књигу – Јеванђеље по
Јовану. Аутори у свом проучавању наведених тема приступају веома темељно и на
систематски начин анализирају различите аспекте Премудрости у назначеним
библијским списима. У средишту њиховог интересовања је представа Трпезе Господње
(Изл 24, 1-11 и у Ис 55, 1-3), као и представа Трпезе Логоса као Трпезе Премудрости у
Јовановом Јеванђељу (стр. 60-98). Аутори у следећој потцелини обрађују однос Трпезе
Премудрости и феномена богонадахнутости (стр. 98-115). Друга целина књиге
посвећена је теми Премудрости у старословенској и српској књижевности средњег
века и састоји се из пет потцелина у којима се истражује софиолошки оквир Савиног
Житија Светог Симеона (стр. 116-130), где се истиче Савино одлично познавање
библијских софиолошких мотива које он веома успешно користи и комбинује при
опису кључних момената из живота Стефана Немање.
3) „Појам 'Једног' као стожер теологије Апостола Павла у посланици Галатима“,
Црквене студије 5: 1 (2008), 15-30. Ова студија приказује Павлову апологију
апостолске службе и проповеданог јеванђеља у посланици Галатима. Аутор истиче да
је Апостол Павле у својој комуникацији употребио средство аксиолошке
супериорности Једног над мноштвом, како би оставио дубок утисак на своје читаоце, и
како би Галати лако препознали функцију овог аргумента у његовој апостолској
апологији. На тај начин, Апостол Павле представља себе као Једног (идеалног)
Апостола, насупрот мноштву јерусалимских апостола; Бога, кога им је проповедао као
Једног Бога, који је извор Једног Јеванђеља; Авраама, као Једног човека, у коме ће као
многобошци бити благословени; Једног Христа, као једини начин да партиципирају у
20

обећању и благослову Божјем, датом Аврааму; њихово хришћанско постојање као
Једног Наследника у Христу Исусу; Једну Реч као једину заповест новог Христовог
Закона.
5) „Апокалиптични карактер Јеремијиног Новог Завета у Јевр. 8, 8-12“, Црквене
студије 6: 1 (2009), 37-51. Кандидат обрађује апокалиптички карактер Јеремијиног
пророчанства о успостављању Новог Завета које је цитирано у Јевр. 8, 8–12, као
светописамски доказ тезе о супериорности Христовог првосвештенства над службом
јеврејског првосвештеника. Кандидат наглашава да је ова теза развијена у упоређење
Првог и Новог Завета, при чему се у одељку Јевр. 8, 1–6 супериорност Христовог
Новог Завета утврђује статичном просторном шемом, као служба при узвишенијој,
небеској Скинији. У раду се у наставку констатује да се у светописамском доказу ове
тезе (Јевр 8, 8-12), цитат пророка Јеремије модификује у изразито апокалиптички текст.
Аутор на крају констатује да се коришћењем динамичке временске схеме библијске
апокалиптике наглашава не само узвишенији карактер Новог Завета, него и временска
сукцесија Старог Завета, чиме Стари Завет престаје да важи.
6) „Коришћење Књиге Изласка у Прологу Јовановог Јеванђеља као оквир
приказивања супериорности Исуса Христа над Мојсијем“, Црквене студије 7: 1 (2010),
41-53. У овом раду кандидат истражује тему употребе Књиге Изласка у Прологу
Јовановог јеванђеља и наглашава да се интертекстуалним читањем Пролога Јовановог
јеванђеља кроз призму Књиге изласка, омогућава jеванђелисти да прикаже антитезу
између Исуса Христа и Мојсија (Јн 1, 17) сходно примеру како је приказана
супериорност Јахвеа над Мојсијем у Књизи изласка. На тај начин, не само да се Исус
Христос приказује као Јахве старозаветних теофанија, него се антитеза између Исуса
Христа и Мојсија доводи до крајњих граница, као антитеза између Бога и човека
Мојсија у наративном оквиру Књиге изласка. Кандидат у раду наглашава да је Логос (ὁ
λόγος) централна личност Пролога Јовановог јеванђеља (Јн 1, 1-18) како у теолошком,
тако и у наративном погледу. Штавише, сви наративни ликови Пролога представљени
су непосредно или посредно повезаним са Логосом, који је једина личност која се од
почетка уводи у причу без икаквог објашњења (ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος), тј. са којом
теолошка прича Пролога почиње.
10) „Мотив повратка брата из туђине код Алкеа и код Јеванђелисте Луке“,
Црквене студије 10: 2 (2013), 297-303. У овом раду кандидат се бави темом коришћења
мотива повратка брата из туђине код Алкеја и код Јеванђелисте Луке, који на леп
начин може да подстакне читаоца да Христову параболу о блудном сину схвати у
ширем социјалном и културном миљеу средоземног басена, у коме је антитеза частсрамота матрица за схватање односа старијег брата и оца према посрамљеном млађем
брату. Кандидат у раду наглашава да упркос чињеници да у овом наведеном културном
светлу понашање старијег брата постаје разумљиво, у први план ипак избија
парадоксална љубав оца према сину која му у туђини васпоставља изгубљену част.
15) „Стефан Дечански као антипод Изгубљеном Сину (Лк 15,11-32) - библијска
апологија краља Милутина у списима Данила Другог“, Philologia Mediana 8: 1 (2016),
87-98. У овој студији кандидат истражује библијску позадину апологије краља
Милутина у списима Данила Другог, кроз тему Стефан Дечански као антипода
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Изгубљеном Сину. Кандидат веома вешто сагледава ову тематику и истиче да Данило
Други користи новозаветну причу о изгубљеном сину (Лк 15, 11-32) као библијску
парадигму описа побуне Дечанског против краља Милутина и наглашава да његов
метод коришћења библијског текста превазилази једноставно цитирање тематски
сличног новозаветног одељка, јер се писац свесно ангажује у стварању много
комплексније интертекстуалне мреже односа између нарације о побуни Милутиновог
сина и библијске приче о изгубљеном сину. Данило Други, према аутору, нема ропски
однос према библијском тексту, нити га уводи у спис само као сакралну валидацију
свог писања, већ му приступа слободно, у складу са својим апологетским потребама.
Као резултат овог свесног дијалога са тематски сродним библијским текстом јесте
стварање антитетског односа између две приче, што има за последицу изузетно
софистицирану апологију Милутинове немилосрдне реакције према Дечанском. Аутор
коначно констатује да је Милутинова реакција према покајаном Дечанском антипод
реакцији оца из Лукине приче, јер је и сама Милутинова прича антитетски постављена
и наративно конструисана у односу на библијску причу о изгубљеном сину.
17) „Растково монашење у Животу светог Симеона Стефана Првовенчаног у
светлу јовановске теологије“, Богословље 2 (2017), 124-135. Ова студија бави се
сагледавањем описа Растковог монашења у делу Живот Светог Симеона од Стефана
Првовенчаногу у светлу јовановске теологије. Кандидат наглашава да Стефан
Првовенчани умеће у Житије светог Симеона епизоду о Растковом монашењу да би
јасније повезао однос духовног искуства оца и сина, јер Растков бег на Свету Гору
проузрокује Немањино напуштање престола и кретање синовљевим стопама. У раду се
јасно истиче да се Стефан Првовенчани у сликању ове епизоде користио бројним
алузијама на представе, изразе и термине карактеристичне за јовановску књижевност у
корпусу новозаветних књига, са намером да прикаже Растково напуштање света у
светлу јовановске апокалиптике, као следовање Христу који је такође напустио свет
(уп. Јн 13, 1), док је непосредан повод овом догађају Немањина визија Вишњег
Јерусалима (Откр 21).
22) „Новозаветна мотивација за започињање монашког живота у животу у
Житију Светог Антонија од Светог Атанасија“, Богословље 2 (2019), 53-63. Кандидат у
овом раду истражује монашки подвиг светог Антонија, приказан кроз перо светог
Атанасија Великог, који представља парадигму монаштва и монашког живота.
Кандидат наглашава да је при опису светог Антонија и његовог монашког живота,
свети Атанасије нарочиту пажњу посветио Антонијевој одлуци да напусти све и да се
посвети монашком подвигу. С тим у вези, кључну улогу у том опису има мрежа
новозаветних места, претежно из Матејевог јеванђеља, које млади Антоније слуша на
богослужењима и која га постепено мотивишу да установи монашки идеал напуштања
свега ради подвига.
24) „Отац и равноапостолни владар: Свето писмо и владарска идеологија у
Алексијади Ане Комнине и Животу светог Симеона од Стефана Првовенчаног“ у:
Синиша Мишић (ур.), Српска краљевства у средњем веку (Зборник радова са
међународног научног скупа одржаног од 15–17. септембра 2017. године у Краљеву,
Краљево 2017, 215-230. У овој студији кандидат обрађује начин на који Ана Комнина у
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Алексијади и Стефан Првовенчани у Животу светог Симеона осликавају ликове својих
очева као равноапостолних владара који поседују неке битне особине карактеристичне
за средњовековну владарску идеологију. Кандидат констатује да и поред одређених
разлика како Ана, тако и Стефан, дају једну релативно кохерентну слику својих очева
као идеалних владара, чије је назначење да подигну пропалу државу.
30) „Рецепција библијског појма завета у историософско-књижевном мотиву
Косовског завета“, у: Н. Божовић/В. Таталовић (ур.), Европа и хришћанске вредности:
Путеви библијске рецепције, Београд: Библијски институт/фондација Конрад Аденауер,
2020, 125-136. У овој студији кандидат обрађује рецепцију библијског појма завета у
историософско-књижевном мотиву Косовског завета. Аутор истиче да у српској
средњовековној књижевности настаје књижевно-теолошки концепт који се најчешће
назива Косовски завет, а који представља специфичну историософску рефлексију
важног историјског догађаја и да је овај појам у тесној вези са библијским концептом
завета, односно да настаје на специфичном схватању библијског текста у светлу
историософских разматрања. Кандидат истиче да није случајно то што је појам завета
централни појам Светог Писма, чији се саставни делови и дефинишу појмом завет Свето Писмо Старог и Новог Завета.
5. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА
ЗА ИЗБОР У ПРЕДЛОЖЕНО НАСТАВНИЧКО ЗВАЊЕ

5. 1.

ОПШТИ УСЛОВ

Кандидат др Дарко Крстић није био запослен у статусу доцента ни у једној
академској институцији, али се у погледу значајног дела општих услова – академске
титуле доктора наука и радова који би, изузев библиографских јединица неопходних за
тражени избор у звање ванредног професора, били потребни за избор у звање доцента
– може рећи да овај општи услов углавном испуњава. Укупном збиру услова који чине
категорију укупног општег услова недостаје, међутим, приступно предавање из
области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе, што
пак кандидат ни не може имати, будући да није ни био биран у звање доцента.

5.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно од стране
високошколске установе позитивно оцењено приступно предавање из области за
коју се бира, уколико нема педагошко искуство
Кандидат др Дарако Крстић није стицао искуство у високообразовном
педагошком профилу, него само у средњообразовном профилу као вероучитељ.
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2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током
целокупног протеклог изборног периода:
С обзиром да кандидат др Дарко Крстић није стицао радно искуство у
високообразовном педагошком профилу, него само у средњообразовном као
вероучитељ, позитивну оцену педагошког рада у студентским анкетама није ни могао
приложити.
3. Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије M51
упериоду од последњег избора из научне области за коју се бира
Кандидат је објавио 6 радова из категорије М20 и 12 радова из категорије М51:
1) „Појам 'Једног' као стожер теологије Апостола Павла у посланици Галатима“,
Црквене студије, 5: 1 (2008), 15-30. M51
2) „Апокалиптични карактер Јеремијиног Новог Завета у Јевр. 8, 8-12“, Црквене
студије, 6: 1 (2009), 37-51. M51
3) „Коришћење Књиге Изласка у Прологу Јовановог Јеванђеља као оквир
приказивања супериорности Исуса Христа над Мојсијем“, Црквене студије, 7: 1
(2010), 41-53. M51
4) „Значај цитата из 111. Псалма у Прологу Карејског Типика“, Philologia
Mediana, 2: 2 (2010), 33 – 50. M51
5) „Сирах 24 и ауторитет учитеља мудрости“, Црквене студије 8:2 (2011), 127152. M51
6) „Структурална анализа прва два знамења (σηµεία) у Јовановом Јеванђељу (Јн
2, 1-11; 4, 46б -54)“, Црквене студије, 9: 1 (2012),13-23. M51
7) „Мотив повратка брата из туђине код Алкеа и код Јеванђелисте Луке“,
Црквене студије, 10:2 (2013), 297 -303. M51
8) „Коришћење Светог Писма у политичком дискурсу Византије: владавина
Михајла I Рангабеа (811-813) у Теофановој Хронографији“, Црквене студије, 11:
2 (2014), 71-81. M24
9) „Апокалиптички елементи у опису Битке код Дористолона (971) у делу Лава
Ђакона“, Црквене студије, 12:3 (2015), 347-355. M24
10) „Библијски мотиви у причи о светом Јовану Владимиру у Летопису попа
Дукљанина“,Црквене студије 13:3 (2016), 113-125. M24
11) „Псалам 1,1-3 у Теодосијевом песничком опусу“, Зборник Матице Српске за
књижевност и језик, 64: 3 (2016), 623-636. M24
12) „Стефан Дечански као антипод Изгубљеном Сину (Лк 15,11-32) - библијска
апологија краља Милутина у списима Данила Другог“, Philologia Mediana, 8:1
(2016), 87 -98. M51
13) „Растково монашење у Животу светог Симеона Стефана Првовенчаног у
светлу јовановске теологије“, Богословље 2 (2017), 124 -135. M51
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14) „The Good Shepherd, the Sheep and the Wolf – St. Sava’s Usage of the Johannine
Theology of the Good Shepherd (Jn 10) in His Life of St. Simeon“, Филолог, 8:15
(2017), 259-271. M51
15) „Псалам 55 као критеријум за одређивање односа између Светог Саве и
студеничког игумана Спиридона“, Philologia Mediana, 9:1 (2017), 87-97. M51
16) „Да ли свети Сава користи жанр 'владарског огледала' пишући Немањин
опроштајни говор у Животу господина Симеона?“, Црквене студије, 16:1
(2019), 347-357. M51
17) „Новозаветна мотивација за започињање монашког живота у животу у
Житију Светог Антонија од Светог Атанасија“, Богословље 2 (2019), 53-63. M24
(Часопис међународног значаја верификован посебном одлуком Универзитета у
Београду)
18) „Stephan Nemanja, Ruler and Seer. The Reception of Apocalyptic Visions in
Purpose of the Theological Articulation of 'translatio imperii' in the Hagiography of
Saint Symeon by Stephan II Nemanjic (The First – Crowned), Annali di Storia dell'
esegesi, 37/1 (2020), 151-163. M24
4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту
Вероватно имајући овај услов у виду, кандидат др Дарко Крстић навео је у
конкурсној пријави и учешће на научном пројекту „Превод Септуагинте на савремени
српски језик“. Тим поводом, међутим, није приложио никакву потврду о учешћу на
истом. Истовремено, будући да је Комисија стекла увид у то да наведени подухват
превођења Септуагинте није подржан званичном пројектном процедуром и
документацијом, те да не поседује одобрење Наставно-научног већа Православног
богословског факултета, он се онда не може сматрати званичним пројектом, а пријава
кандидата – валидном. Друге доприносе који би испунили тражени услов, кандидат
није навео.
5. Одобрен или објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског
програма факултета, односно универзитета, или научна монографија (са ISBN
бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање
Кандидат је објавио једну коауторску монографију из области Светог Писма и
српске књижевности:
Бојовић Д. – Крстић, Д., Премудрост у Светом Писму и српској књижевности,
Ниш: Филозофски факултет 2011 (ISBN 978-86-7379-213-2), 180 стр.; рецензенти:
проф. др Љиљана Јухас-Георгиевска, Филолошки факултет Универзитета у Београду;
проф. др Родољуб Кубат, Православни богословски факултет Универзитета у
Београду; проф. др Александар Наумов, Међународни центар за православне студије
Универзитета у Венецији.
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6. Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије
М31 или М33
Кандидат др Дарко Крстић објавио је два рада у зборницима са међународних
конференција:
1) „Отац и равноапостолни владар: Свето писмо и владарска идеологија у
Алексијади Ане Комнине и Животу светог Симеона од Стефана Првовенчаног“ у:
Синиша Мишић (ур.), Српска краљевства у средњем веку (Зборник радова са
међународног научног скупа одржаног од 15–17. септембра 2017. године у Краљеву,
Краљево 2017, 215-230. M31
2) „Ο Απόστολος Παύλος και η αυτοκρατορική λατρεία στην επιστολή προς Γαλάτας“,
Δ. Μπακλαγής (εκδ), Κ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ:О Απόστολος Παύλος και ο Πολιτισµός - Πρακτικά
διεθνούς επιστηµονικού συνεδρίου, Βέροια, Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και
Καµπανίας, 2014, 223-241. M31
7. Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини
категорије М61 или М63
Кандидат др Дарко Крстић објавио је пет радова у зборницима научних скупова
националног значаја:
1) „Библијска димензија српског културног идентитета у народној песми
'Пропаст царства српскога'“, у: Бојовић, Д. (ур.), Православна теологија и култура зборник са научног скупа одржаног 25. и 26. децембра 2008. у Нишу, Ниш: Центар за
црквене студије, 2009, 41-49. M61
2) „Библијски топос опроштајног говора у Савином Житију светога Симеона
Немање“, у: Драгиша Бојовић (ур.), Стефан Немања и Топлица (тематски зборник),
Ниш: Центар за црквене студије, 2010, 185-197. M61
3) Дарко Крстић-Маријан Мишић, „Искуство приватног живота у библијској
симболици пророка Осије“, у: Бојана Димитријевић (ур.) Филологија и универзитет тематски зборник радова са научног скупа Наука и савремени Универзитет, одржаног у
Нишу 10. и 11. новембра 2011 године. Ниш: Филозофски факултет, 2012, 234-243
(коауторски чланак) M61
4) „Од Постања до Апокалипсе: библијски космогонијски и апокалиптички
мотиви при опису градње Студенице и Хиландара у Савином Житију светог Симеона“,
у: Д. Бојовић (ур.), Византијско-словенска чтенија (Зборник са научног скупа
одржаног 25. новембра 2017. године на Универзитету у Нишу), Ниш: Центар за
византијско-словенске студије, 2018, 269-280. M61
5) „Рецепција библијског појма завета у историософско-књижевном мотиву
Косовског завета“, у: Н. Божовић/В. Таталовић (ур.), Европа и хришћанске вредности:
Путеви библијске рецепције, Београд: Библијски институт/фондација Конрад Аденауер,
2020, 125-136. M63
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6. УКУПНА ОЦЕНА
Сагледавајући све релевантне сегменте делатности обојице кандидатâ - др
Драгана Радића и др Дарка Крстића (наставно-педагошки рад, научно-истраживачки
рад и друге одговарајуће активности), Комисија констатује да оба пријављена
кандидата поседују висок степен научно-истраживачких квалификација у области за
коју се бира, али да само један кандидат – др Драган Радић – испуњава све законске
услове за избор у звање ванредног професора за ужу научну област
Библистика/Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог Завета, на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду. Кандидат др Драган Радић има
вишегодишње искуство у наставно-педагошком раду на Православном богословском
факултету (13 година), у оквиру којег је држао часове вежби и предавања из предмета
на Групи за библијско богословље, на два нивоа студија (основне и мастер). Током
последњег изборног периода имао је константно високе оцене наставно-педагошког
рада исказане у студентским анкетама. Осим тога, он је био ментор и члан комисије за
6 (шест) завршних радова на основним и мастер академским студијама.
На основу свих наведених елемената, Комисија је уверена да ће др Драган
Радићи у наредном периоду пружати значајан допринос унапређењу наставнопедагошког и научно-истраживачког рада, као и свих других релевантних сегмената
академске делатности на Православном богословском факултету Универзитета у
Београду.
7. МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Пошто је пажљиво прегледала и упоредила приспели конкурсни материјал,
Комисија је констатовала да:
1) др Драган Радић поседује потребан степен научних и стручних
квалификација у оквиру области и на предмету за који се бира. Овде првенствено
имамо у виду квалитет његове научне монографије израђене за потребе наставе за
предмете: Увод у Нови Завет и Теологија Новог Завета, као и висок степен научноистраживачких и наставно-педагошких квалификација у области за коју се бира. Он
испуњава све законске услове за избор у звање ванредног професора за ужу научну
област Библистика/Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог Завета, и то:
завршене докторске студије, вишегодишње искуство у наставно-педагошком раду са
студентима на Православном богословском факултету (13 година), у оквиру којег је
држао часове вежби и предавања из предмета на Групи за библијско богословље на два
нивоа студија (основне и мастер), константно високе оцене наставно-педагошког рада
исказане у студентским анкетама, чланство и менторство у комисијама за завршне
радове на основним и мастер академским студијама, монографску научну публикацију
за ужу научну област за коју се бира, као и релевантне научне радове у одговарајућој
области објављене у научним часописима и зборницима;
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2) др Дарко Крстић такође поседује висок степен научног квалитета, што
потврђује како његова научна биографија, тако и библиографија. Међутим, с обзиром
да кандидат нема искуства у академској настави, односно у наставно-педагошком раду
са студентима, да није приложио адекватан доказ о оригиналном стручном остварењу
или руковођењу или учешћу у научном пројекту, те да својом конкурсном
документацијом уопште није представио свој стручно-професионални допринос
академској и широј заједници, Комисија закључује да он не испуњава услове
предвиђене конкурсом и да његова пријава не говори о испуњености потребног
степена научних и стручних квалификација у области и на предмету за који се бира,
као ни о испуњености свих законских услова за избор у звање ванредног професора.
На основу изложеног, Комисија недвосмислено закључује да су се стекли сви
законски услови да се др Драган Радић, досадашњи доцент изабран за ужу научну
област Библистика/Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог Завета на
Православном богословском факултету Универзитета у Београду, предложи за избор у
у звање ванредног професора за наведену област и тежиште истраживања, по конкурсу
у публикацији „Послови“, објављеном 22. јула 2020. године (бр. 981), као кандидат
који испуњава све законске услове, па се стога с поверењем и особитим поштовањем
обраћа Изборном већу Православног богословског факултета Универзитета у
Београду са предлогом да прихвати реферат Комисије и упути предлог Стручном
већу за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Београду за избор др
Драгана Радића у звање ванредног професора за ужу научну област Библистика /
Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог Завета, са пуним радним временом
на поменутом факултету.
У Београду,
1. октобра 2020. године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

_______________________________________
др Предраг Драгутиновић, редовни професор
Православног богословског факултета
Универзитета у Београду
____________________________________
др Порфирије Перић, ванредни професор
Православног богословског факултета
Универзитета у Београду
_________________________________
др Ненад Ристовић, редовни професор
Филозофског факултета
Универзитета у Београду
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Образац 4Г
Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Православни богословски факултет Универзитета у Београду
Ужа научна, oдносно уметничка област: Библистика / Тежиште истраживања:
Свето Писмо Новог Завета
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 2
Имена пријављених кандидата:
1. др Драган Радић
2. др Дарко Крстић

II - О КАНДИДАТИМА
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Драган (Миленко) Радић
- Датум и место рођења: 22. 10. 1976, Бугојно
- Установа где је запослен: Православни богословски факултет Универзитета у
Београду
- Звање/радно место: доцент
- Научна, односно уметничка област: Библистика / Тежиште истраживања:
Свето Писмо Новог Завета
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Богословски факултет Националног и Каподистријског
Универзитета у Атини
- Место и година завршетка: Атина, 2000.
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе: Богословски факултет Националног и Каподистријског
Универзитета у Атини
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- Место и година завршетка: Атина, 2004.
- Ужа научна, односно уметничка област: Библистика / Патристика
Докторат:
- Назив установе: Богословски факултет Националног и Каподистријског
Универзитета у Атини
- Место и година одбране: Атина, 2014.
- Наслов дисертације: „Учење антиохијских богослова Теодора Мопсуестијског
и Теодорита Кирског о Цркви“
- Ужа научна, односно уметничка област: Библистика / Патристика
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- Асистент (2007) (поновни избор 2010)
- Доцент (2015)

3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (први пут)
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1

2

oценa / број година
радног искуства

Приступно предавање из области за коју се бира,
позитивно оцењено од страневисокошколске
установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским 2015/2016: 4,45
анкетама током целокупногпретходног изборног 2016/2017: 4,75
периода
2017/2018: 4,54
2018/2019: 4,83
2019/2020: 4,72

3

Искуство у педагошком раду са студентима

4

Број менторства /
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) учешћа у
комисијии др.
Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

5

13 (тринаест)
година

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на Ментор: 1
академским специјалистичким, односно мастер Члан Комисије: 5
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6

студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду
докторске дисертације

(заокружити испуњен
звање у које се бира)

7

8

9

Број
Навести часописе, скупове,
услов за радова,
књиге и друго
сапштења,
цитата и
др
категорије
категорије
за коју се

Објављен један рад из
М20 или три рада из
М51 из научне области
бира.
Саопштен један рад на научном
скупу, објављен у целини (М31,
М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије 3 рада из
М20 или пет радова из категорије категорије
М51 у периоду одизбора у М20
претходно звање из научне области
за коју се бира.

10 Оригинално стручно остварење или 1

Радови категорије М20
1. „Jezik apostola Pavla kao
paradigma teološkog govora“,
Edinost in dialog Unity and
Dialogue 74 (2019) 1: 151–174.
M24
(Престижни
светски
часопис верификован посебном
одлуком
Универзитета
у
Београду.)
2. „Ἡ ἑρµηνευτική µέθοδος τοῦ
Θεοδωρήτου
Κύρου.
Μία
προσπάθεια πρός ἐπίτευξη τῆς
ἰσορροπίας µεταξύ ἱστορισµοῦ
καί
ἀλληγορίας,
µεταξύ
γράµµατος
καί
πνεύµατος“,
Philotheos 15 (2015), 117-128.
M24 (Часопис међународног
значаја верификован посебном
одлуком
Универзитета
у
Београду)
3. „The Reception of the Book of
Jonah by Theodoret of Cyrus”,
Annali di Storia dell’Esegesi,
37/1 (2020), 89-100. М24
1.

Међународни

научни

31

руковођење или учешће у пројекту

11 Одобрен
и
објављен 1
универзитетски уџбеник за предмет
из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна
монографија (са ISBN бројем) из
научне области за коју се бира, у
периоду од избора у претходно
звање

12 Један рад са међународног научног 3
скупа објављен у целини категорије
М31 или М33

пројекат
Универзитетâ
у
Ерлангену,
Сарајеву
и
Београду током 2017–2018:
Сагледавање
„религијски
другог“ у светим списима
[Библије и Кур'ана] и њихове
импликације за формирање
јавне комуникације, подржан од
стране Немачке службе за
академску размену (DAAD).
Јединство у различитости:
Исагошки и теолошки погледи
на Синоптичка Еванђељâ и
Дела апостолска, Београд:
ПБФ БИНСТ 2020; обим: 388
страница (ISBN 978-86-8952519-9)
Рецензенти: 1) др Предраг
Драгутиновић,
професор
Православног
богословског
факултета Универзитета у
Београду; 2) Митрополит др
Порфирије Перић, професор
Православног
богословског
факултета Универзитета у
Београду; 3) др Максимилијан
Матјаж, професор Теолошког
факултета Универзитета у
Љубљани
1. „Prorok Ilija u Pravoslavnoj
Crkvi“, у: Prorok Ilija (ur. Jure
Zečević), Zbornik radova o sv.
Iliji u povodu 10. Obljetnice
Samostana-duhovnog
centra
Karmel Svetog Ilije: 2006-2016,
izd. Kiz, Zagreb 2016, 91-113.
(ISBN 978-953-6621-66-8) M31
2. „Položaj Srpske pravoslavne
Crkve u hrvatskom medijskom
prostoru“, у: Vjerska tematika u
hrvatskom medijskom prostoru,
Zbornik radova znanstvenoga
simpozija
i
projekta
na
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Hrvatskom
katoličkom
sveučilištu u Zagrebu, ur. Jerko
Valković, Zagreb 2019, 247-253
(ISBN 978-953-8014-29-1) M31
3. „Употреба и рецепција
Новог Завета у делима Светог
Саве“,
у:
Осам
векова
аутокефалије
Српске
Православне Цркве, том II
(Путеви српског богословља,
Српска Православна Црква у
српској и европској култури),
ур. В. Пузовић, В. Таталовић,
Београд: САС СПЦ, ПБФ,
2020, 35-48. M33
13 Један рад са научног скупа 2
националног значаја објављен у
целини категорије М61 или М63.

1. „А он се удаљаваше у
пустињу и мољаше се Богу“
(Лк 5, 16): Јеванђеље по Луки о
Исусовој молитви и повлачењу
у самоћу“, Видјехом свјет
истиниј: Исихазам у животу
Цркве Српских и поморских
земаља, Зборник радова са
научног богословског скупа
поводом прославе 800 година
Цркве српских и поморских
земаља
и
630
година
манастира Тумане (Манастир
Тумане, 14. септембар 2019),
уред. протођакон доц. др
Златко Матић, Институт за
Систематско богословље ПБФ
УБ, Одбор за просвету и
културу
ЕПБ,
Манастир
Тумане, Београд – Пожаревац,
2019, 75–97. M61
2. „Црква и нација - рецепција
старозаветних
појмова
изабрани народ и народ Божји
у новозаветним текстовима и у
савременом контексту“, Европа
и
хришћанске
вредности:
путеви библијске рецепције,
33

прир.
Н.
Божовић/В.
Таталовић, Тематски Зборник
радова, Београд: Библијски
институт ПБФ и Konrad
Adanauer Stiftung, 2020, 99124. M63
14 Објављена један рад из категорије
М20 или четири рада из категорије
М51 у периоду од последњег
избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф)
15 Један рад са међународног научног
скупа објављен у целини категорије
М31 или М33.(за поновни избор
ванр. проф)
16 Један рад са научног скупа
националног значаја објављен у
целини категорије М61 или М63.(за
поновни избор ванр. проф)
17 Објављен један рад из категорије
М21, М22 или М23 од првог избора
у звање ванредног професора из
научне области за коју се бира
18 Објављен један рад из категорије
М24 од првог избора у звање
ванредног професораиз научне
области за коју се бира. Додатно
испуњен услов из категорије М21,
М22 или М23 може, један за један,
да замени услов из категорије М24
или М51
19 Објављених
пет
радова
из
категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне
области за коју се бира. Додатно
испуњен услов из категорије М24
може, један за један, да замени
услов из категорије М51
20 Цитираност од 10 xeтepo цитата.
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21 Два рада са међународног научног
скупа објављена у целини
категорије М31 или М33
22 Два рада са научног скупа
националног значаја објављена у
целини категорије М61 или М63
23 Одобрен и објављен
универзитетски уџбеник за предмет
из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна
монографија (са ISBN бројем) из
научне области за коју се бира, у
периоду од избора у претходно
звање
24 Број
радова
као
услов
за
менторство у вођењу докт. дисерт.
– (стандард 9 Правилника о
стандардима...)
ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручнопрофесионални
допринос

1. Председник или члан уређивачког одбора научних
часописа или зборника радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог или научног
одбора на научним скуповима националног или
међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за израду завршних
радова на академским мастер или докторским
студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим и
међународним научним пројектима.

2. Допринос академској
и широј заједници

1.Чланство у страним или домаћим академијама наука,
чланство у
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа управљања, стручног
органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи или
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иностранству.
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или
другог органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима ван студијских
програма (перманентно образовање, курсеви у
организацији
професионалних удружења и институција, програми
едукације
наставника) или у активностима популаризације
науке.
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју
образовања или науке.
3. Сарадња са другим
1. Руковођење или учешће у међународним научним или
високошколским,
стручним пројекатима и студијама
научноистраживачким
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на
установама, односно
другим
установама културе или високошколским или научноистраживачким
уметности у земљи и
институцијама у земљи или иностранству, или звање
иностранству
гостујућег професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство у органу или
професионалном удружењу или организацији националног
или међународног нивоа.
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских
програма
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или
иностранству.
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС

1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама
Учествовао је у 6 (шест) комисија за израду завршних радова на основним
академским и мастер студијама, у својству председника, члана или ментора.
1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним
пројектима
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У периоду 2017–2018. учествовао је у реализацији међународног научног
пројекта Сагледавања „религијски другог“ у светим списима [Библије и Кур'ана] и
њихове импликације за формирање јавне комуникације, подржаног од стране Немачке
службе за академску размену (DAAD).
2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
2.2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству.
У периоду 2018-2020 члан је Савета Правослваног богословског фалкултета
Универзитета у Београду.
2.4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и
институција, програми едукације наставника) или у активностима
популаризације науке.
1) Године 2015. био је главни организатор Осмог састанка међуправославне
мреже иницијативâ за проучавање религија и деструктивних култова, који је одржан
у Љубљани, 17-20. септембра наведене године.
2) У октобру 2016. године био је један од организатора међународне
конференције на тему Верске мањине као део културно разноврсних друштава, која је
организована у сарадњи Конференције европских цркава (CEC), Радне групе
Европског парламента за антирасизам и различитости, Верске комисије за мигранте у
Европи и Митрополије загребачко-љубљанске.
3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким
установама, односно установама културе или уметности у земљи и иностранству
3.2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача
Почев од 2017. године, учествује у извођењу наставе на лиценцијатском и
докторском студијском програму на Католичком богословном факултету Свеучилишта
у Загребу држећи предавања на једносеместралном предмету Православна теологија и
јединство Цркве.
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1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Дарко Крстић
- Датум и место рођења: 18. априла 1974. Чачак
- Установа где је запослен: Гимназија „Бора Станковић“ и Уметничка школа у
Нишу.
- Звање/радно место: вероучитељ
- Научна, односно уметничка област: Новозаветна теологија / Историја
Византије
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Богословски факултет Српске Православне Цркве
- Место и година завршетка: Београд, 1997.
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе: Академија светог Владимира у Крествуду.
- Место и година завршетка: Крествуд, Њујорк 2002.
- Ужа научна, односно уметничка област: Библистика
Докторат:
- Назив установе: Богословски факултет Аристотеловог Универзитета
- Место и година одбране: Солун, 2007.
- Наслов дисертације: „Ο θεολογικός χαρακτήρας της χιαστί δοµής του προλόγου
του κατά Ιωάννην ευαγγελίου“.
- Ужа научна, односно уметничка област: Библистика
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- вероучитељ 2009-2020

3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (први пут)
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2
3

oценa / број година
радног искуства

Приступно предавање из области за коју се бира,
позитивно оцењено од страневисокошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским
анкетама током целокупногпретходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са студентима

38

Број менторства /
учешћа у комисијии
др.

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским
специјалистичким,
односно
мастер
студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду
докторске дисертације

6

(заокружити испуњен услов за звање у
које се бира)

7

8

9

Објављен један рад из категорије М20
или три рада из категорије М51 из
научне области за коју се бира.
Саопштен један рад на научном скупу,
објављен у целини (М31, М33, М61,
М63)
Објављена два рада из категорије М20
или пет радова из категорије М51 у
периоду одизбора у претходно звање из
научне области за коју се бира.

Број
радова,
сапштења,
цитата и
др

Навести часописе, скупове,
књиге и друго

6 радова из
категорије
М20 и 12
радова из
категорије
М51

Радови категорије М20 и М51
1) „Појам 'Једног' као стожер
теологије Апостола Павла у
посланици Галатима“, Црквене
студије, 5: 1 (2008), 15-30. M51
2)
„Апокалиптични
карактер
Јеремијиног Новог Завета у Јевр. 8,
8-12“, Црквене студије, 6: 1 (2009),
37-51. M51
3) „Коришћење Књиге Изласка у
Прологу Јовановог Јеванђеља као
оквир приказивања супериорности
Исуса Христа над Мојсијем“,
Црквене студије, 7: 1 (2010), 41-53.
M51
4) „Значај цитата из 111. Псалма у
Прологу
Карејског
Типика“,
Philologia Mediana, 2: 2 (2010), 33
– 50. M51
5) „Сирах 24 и ауторитет учитеља
мудрости“, Црквене студије 8:2
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(2011), 127-152. M51
6) „Структурална анализа прва два
знамења (σηµεία) у Јовановом
Јеванђељу (Јн 2, 1-11; 4, 46б -54)“,
Црквене студије, 9: 1 (2012),13-23.
M51
7) „Мотив повратка брата из
туђине
код
Алкеа
и
код
Јеванђелисте
Луке“,
Црквене
студије, 10:2 (2013), 297 -303. M51
8) „Коришћење Светог Писма у
политичком дискурсу Византије:
владавина Михајла I Рангабеа
(811-813)
у
Теофановој
Хронографији“, Црквене студије,
11: 2 (2014), 71-81. M24
9) „Апокалиптички елементи у
опису Битке код Дористолона
(971) у делу Лава Ђакона“,
Црквене студије, 12:3 (2015), 347355. M24
10) „Библијски мотиви у причи о
светом Јовану Владимиру у
Летопису
попа
Дукљанина“,
Црквене студије 13:3 (2016), 113125. M24
11) „Псалам 1, 1-3 у Теодосијевом
песничком
опусу“,
Зборник
Матице Српске за књижевност и
језик, 64: 3 (2016), 623-636. M24
12) „Стефан Дечански као антипод
Изгубљеном Сину (Лк 15,11-32) библијска
апологија
краља
Милутина у списима Данила
Другог“, Philologia Mediana, 8: 1
(2016), 87 -98. M51
13) „Растково монашење у Животу
светог
Симеона
Стефана
Првовенчаног у светлу јовановске
теологије“, Богословље 2 (2017),
124 -135. M51
14) „The Good Shepherd, the Sheep
and the Wolf – St. Sava’s Usage of
the Johannine Theology of the Good
Shepherd (Jn 10) in His Life of St.
Simeon“,Филолог, 8: 15 (2017), 259271. M51
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15) „Псалам 55 као критеријум за
одређивање односа између Светог
Саве и студеничког игумана
Спиридона“, Philologia Mediana,
9:1 (2017), 87-97. M51
16) „Да ли свети Сава користи
жанр 'владарског огледала' пишући
Немањин опроштајни говор у
Животу господина Симеона?“,
Црквене студије, 16: 1 (2019), 347357. M51
17) „Новозаветна мотивација за
започињање монашког живота у
животу у Житију Светог Антонија
од Светог Атанасија“, Богословље
2 (2019), 53-63. M24 (Часопис
међународног значаја верификован
посебном одлуком Универзитета у
Београду)
18) „Stephan Nemanja, Ruler and
Seer. The Reception of Apocalyptic
Visions in Purpose of the Theological
Articulation of 'translatio imperii' in
the Hagiography of Saint Symeon by
Stephan II Nemanjic (The First –
Crowned), Annali di Storia dell'
esegesi, 37/1 (2020), 151-163. M24
10

Оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту

11

Одобрен и објављен универзитетски
уџбеник за предмет из студијског
програма
факултета,
односно
универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у
претходно звање
Један рад са међународног научног
скупа објављен у целини категорије
М31 или М33

12

1

1. Бојовић Д. – Крстић, Д.,
Премудрост у Светом Писму и
српској
књижевности,
Ниш:
Филозофски факултет, 2011.

2

1) „Отац и равноапостолни владар:
Свето
писмо
и
владарска
идеологија у Алексијади Ане
Комнине
и
Животу
светог
Симеона
од
Стефана
Првовенчаног“ у: Синиша Мишић
(ур.), Српска краљевства у
средњем веку (Зборник радова са
међународног
научног
скупа
одржаног од 15–17. септембра
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2017. године у Краљеву, Краљево
2017, 215-230. M31
2) „Ο Απόστολος Παύλος και η
αυτοκρατορική
λατρεία
στην
επιστολή
προς
Γαλάτας“,
Δ.
Μπακλαγής (εκδ), Κ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ:О
Απόστολος Παύλος και ο Πολιτισµός
- Πρακτικά διεθνούς επιστηµονικού
συνεδρίου, Βέροια, Ιερά Μητρόπολις
Βεροίας, Ναούσης και Καµπανίας,
2014, 223-241. M31

13

Један
рад
са
научног
скупа
националног значаја објављен у целини
категорије М61 или М63.

5

1) „Библијска димензија српског
културног идентитета у народној
песми 'Пропаст царства српскога'“,
у: Бојовић, Д. (ур.), Православна
теологија и култура - зборник са
научног скупа одржаног 25. и 26.
децембра 2008. у Нишу, Ниш:
Центар за црквене студије, 2009,
41-49. M61
2) „Библијски топос опроштајног
говора у Савином Житију светога
Симеона Немање“, у: Драгиша
Бојовић (ур.), Стефан Немања и
Топлица (тематски зборник), Ниш:
Центар за црквене студије, 2010,
185-197. M61
3)
Дарко
Крстић-Маријан
Мишић, „Искуство приватног
живота у библијској симболици
пророка
Осије“,
у:
Бојана
Димитријевић (ур.) Филологија и
универзитет - тематски зборник
радова са научног скупа Наука и
савремени Универзитет, одржаног
у Нишу 10. и 11. новембра 2011
године.
Ниш:
Филозофски
факултет,
2012,
234-243
(коауторски чланак) M61
4) „Од Постања до Апокалипсе:
библијски
космогонијски
и
апокалиптички мотиви при опису
градње Студенице и Хиландара у
Савином Житију светог Симеона“,
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у: Д. Бојовић (ур.),Византијскословенска чтенија (Зборник са
научног скупа одржаног 25.
новембра
2017.
године
на
Универзитету у Нишу), Ниш:
Центар за византијско-словенске
студије, 2018, 269-280. M61
5) „Рецепција библијског појма
завета
у
историософскокњижевном мотиву Косовског
завета“,
у:
Н.
Божовић/В.
Таталовић
(ур.),
Европа
и
хришћанске вредности: Путеви
библијске
рецепције,
Београд:
Библијски
институт/фондација
Конрад Аденауер, 2020, 125-136.
M63
14

Објављена један рад из категорије М20
или четири рада из категорије М51 у
периоду од последњег избора из
научне области за коју се бира. (за
поновни избор ванр. проф)

15

Један рад са међународног научног
скупа објављен у целини категорије
М31 или М33.(за поновни избор ванр.
проф)

16

Један
рад
са
научног
скупа
националног значаја објављен у целини
категорије М61 или М63.(за поновни
избор ванр. проф)

17

Објављен један рад из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне
области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24
од првог избора у звање ванредног
професораиз научне области за коју се
бира. Додатно испуњен услов из
категорије М21, М22 или М23 може,
један за један, да замени услов из
категорије М24 или М51
Објављених пет радова из категорије
М51 у периоду од последњег избора из
научне области за коју се бира.

18

19
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20

Додатно испуњен услов из категорије
М24 може, један за један, да замени
услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.

21

Два рада са међународног научног
скупа објављена у целини категорије
М31 или М33

22

Два рада са научног скупа националног
значаја објављена у целини категорије
М61 или М63

23

Одобрен и објављен универзитетски
уџбеник за предмет из студијског
програма факултета, односно
универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у
претходно звање
Број радова као услов за менторство у
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)

24

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручнопрофесионални допринос

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа
или зборника радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог или научног одбора на
научним скуповима националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним
научним пројектима.

2. Допринос академској и
широј заједници

1.Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство
у
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи или
иностранству.
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма
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3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

(перманентно образовање, курсеви у организацији
професионалних удружења и институција, програми едукације
наставника) или у активностима популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју
образовања или науке.
1. Руковођење или учешће у међународним научним или
стручним пројекатима и студијама
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у
земљи или иностранству, или звање гостујућег професора или
истраживача.
3. Руковођење радом или чланство у органу или
професионалном удружењу или организацији националног или
међународног нивоа.
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских
програма
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или
иностранству.

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Пошто је пажљиво прегледала и упоредила приспели конкурсни материјал, Комисија је
констатовала да:
1) др Драган Радић поседује потребан степен научних и стручних квалификација у
оквиру области и на предмету за који се бира. Овде првенствено имамо у виду квалитет његове
научне монографије израђене за потребе наставе за предмете: Увод у Нови Завет и Теологија
Новог Завета, као и висок степен научно-истраживачких и наставно-педагошких
квалификација у области за коју се бира. Он испуњава све законске услове за избор у звање
ванредног професора за ужу научну област Библистика/Тежиште истраживања: Свето
Писмо Новог Завета, и то: завршене докторске студије, вишегодишње искуство у наставнопедагошком раду са студентима на Православном богословском факултету (13 година), у
оквиру којег је држао часове вежби и предавања из предмета на Групи за библијско
богословље на два нивоа студија (основне и мастер), константно високе оцене наставнопедагошког рада исказане у студентским анкетама, чланство и менторство у комисијама за
завршне радове на основним и мастер академским студијама, монографску научну
публикацију за ужу научну област за коју се бира, као и релевантне научне радове у
одговарајућој области објављене у научним часописима и зборницима;
2) др Дарко Крстић такође поседује висок степен научног квалитета, што потврђује
како његова научна биографија, тако и библиографија. Међутим, с обзиром да кандидат нема
искуства у академској настави, односно у наставно-педагошком раду са студентима, да није
приложио адекватан доказ о оригиналном стручном остварењу или руковођењу или учешћу у
научном пројекту, те да својом конкурсном документацијом уопште није представио свој
стручно-професионални допринос академској и широј заједници, Комисија закључује да он не
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испуњава услове предвиђене конкурсом и да његова пријава не говори о испуњености
потребног степена научних и стручних квалификација у области и на предмету за који се
бира, као ни о испуњености свих законских услова за избор у звање ванредног професора.
На основу изложеног, Комисија недвосмислено закључује да су се стекли сви законски услови
да се др Драган Радић, досадашњи доцент изабран за ужу научну област
Библистика/Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог Завета на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду, предложи за избор у у звање ванредног
професора за наведену област и тежиште истраживања, по конкурсу у публикацији „Послови“,
објављеном 22. јула 2020. године (бр. 981), као кандидат који испуњава све законске услове, па
се стога с поверењем и особитим поштовањем обраћа Изборном већу Православног
богословског факултета Универзитета у Београду са предлогом да прихвати реферат
Комисије и упути предлог Стручном већу за друштвено-хуманистичке науке
Универзитета у Београду за избор др Драгана Радића у звање ванредног професора за ужу
научну област Библистика / Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог Завета, са пуним
радним временом на поменутом факултету.

У Београду,
1. октобра 2020. године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

_______________________________________
др Предраг Драгутиновић, редовни професор
Православног богословског факултета
Универзитета у Београду

____________________________________
др Порфирије Перић, ванредни професор
Православног богословског факултета
Универзитета у Београду

_________________________________
др Ненад Ристовић, редовни професор
Филозофског факултета
Универзитета у Београду
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ДОДАТАК УЗ ТАЧКУ 3. САЖЕТКА
Име кандидата: др Драган Радић
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА
2015-2020.
А) Монографска публикација
1) Јединство у различитости: Исагошки и теолошки погледи на Синоптичка
Еванђељâ и Дела апостолска, Београд: ПБФ БИНСТ 2020; обим: 388 стр. (ISBN 97886-89525-19-9). Рецензенти: 1) др Предраг Драгутиновић, редовни професор
Православног богословског факултета Универзитета у Београду; 2) Митрополит др
Порфирије Перић, ванредни професор Православног богословског факултета
Универзитета у Београду; 3) др Максимилијан Матјаж, редовни професор Католичког
богословског факултета Универзитета у Љубљани.
Б) Уредник издања / редактор превода
2) Т. Папатанасиу, Апостоли субверзивне наде: Црква и сведочанство, дело и
изненађење, превод са грчког Д. Тадић-Папаниколау, Београд: Библијски институт
2018; обим: 175 стр. (ISBN 978-86-7405-190-0).
В) Радови у научним часописима
3) „Ἡ ἑρµηνευτική µέθοδος τοῦ Θεοδωρήτου Κύρου. Μία προσπάθεια πρός ἐπίτευξη τῆς
ἰσορροπίας µεταξύ ἱστορισµοῦ καί ἀλληγορίας, µεταξύ γράµµατος καί πνεύµατος“,
Philotheos 15 (2015), 117-128. M24 (Часопис међународног значаја верификован
посебном одлуком Универзитета у Београду)
4) „Jezik apostola Pavla kao paradigma teološkog govora“, Edinost in dialog Unity and
Dialogue 74 (2019) 1: 151–174. M24 (Престижни светски часопис верификован
посебном одлуком Универзитета у Београду)
5) „The Reception of the Book of Jonah by Theodoret of Cyrus”, Annali di Storia
dell’Esegesi, 37/1 (2020), 89-100. M24
Г) Радови са међународних научних конференција
6) „Prorok Ilija u Pravoslavnoj Crkvi“, у: Prorok Ilija (ur. Jure Zečević), Zbornik radova o
sv. Iliji u povodu 10. Obljetnice Samostana-duhovnog centra Karmel Svetog Ilije: 20062016, izd. Kiz, Zagreb 2016, 91-113. (ISBN 978-953-6621-66-8) M31
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7) „Položaj Srpske pravoslavne Crkve u hrvatskom medijskom prostoru“, у: Vjerska tematika
u hrvatskom medijskom prostoru, Zbornik radova znanstvenoga simpozija i projekta na
Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, ur. Jerko Valković, Zagreb 2019, 247-253.
(ISBN 978-953-8014-29-1) M31
8) „Употреба и рецепција Новог Завета у делима Светог Саве“, у: Осам векова
аутокефалије Српске Православне Цркве, том II (Путеви српског богословља, Српска
Православна Црква у српској и европској култури), ур. В. Пузовић, В. Таталовић,
Београд: САС СПЦ, ПБФ, 2020, 35-48. M33
Д) Радови са домаћих научних скупова
9) „А он се удаљаваше у пустињу и мољаше се Богу“ (Лк 5, 16): Јеванђеље по Луки о
Исусовој молитви и повлачењу у самоћу“, Видјехом свјет истиниј: Исихазам у
животу Цркве Српских и поморских земаља, Зборник радова са научног богословског
скупа поводом прославе 800 година Цркве српских и поморских земаља и 630 година
манастира Тумане (Манастир Тумане, 14. септембар 2019), уред. протођакон доц. др
Златко Матић, Институт за Систематско богословље ПБФ УБ, Одбор за просвету и
културу ЕПБ, Манастир Тумане, Београд – Пожаревац, 2019, 75–97. M61
10) „Црква и нација - рецепција старозаветних појмова изабрани народ и народ Божји у
новозаветним текстовима и у савременом контексту“, Европа и хришћанске вредности:
путеви библијске рецепције, прир. Н. Божовић/В. Таталовић, Тематски Зборник радова,
Београд: Библијски институт ПБФ и Konrad Adanauer Stiftung, 2020, 99-124. M63
Ђ) Лексикографске јединице
12) „Свете Тајне“, у: Р. Кубат, П. Драгутиновић, Лексикон библијске егзегезе [ЛБЕ],
Београд: Службени гласник, Библијски институт ПБФ, 387-389. M46

48

