
                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Православни богословски факултет  

Ужа научна, oдносно уметничка област: Библистика / Свето Писмо Старог Завета 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. _др_Данило Михајловић____________________ 

 2. ______________________ 

  ................................................ 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Данило Гостимир Михајловић 

- Датум и место рођења: 04.02.1987. / Нови Сад 

- Установа где је запослен: Православни богословски факултет Универзитета у Београду 

- Звање/радно место: асистент 

- Научна, односно уметничка област: Библистика / Свето Писмо Старог Завета 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Православни богословски факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2009. 

Мастер:   

- Назив установе: Православни богословски факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2012. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Библистика / Свето Писмо Старог Завета 

Магистеријум:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат: 

- Назив установе: Православни богословски факултет Универзитета у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 2021. 

- Наслов дисертације: Рецепција Старог Завета у аскетској литератури ране Цркве у Египту 

- Ужа научна, односно уметничка област: Библистика / Свето Писмо Старог Завета 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Асистент (2017-2020.) 

- Асистент (2020-) 

 



3) Испуњени услови за избор у звање_____доцента (први пут)__________ 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране високошколске установе 

5,00 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

4,94 / за све 4 године 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

4 године 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

5 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 

и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или 

три рада из категорије М51 из научне области 

за коју се бира. 

1 рад из 

категорије 

М20 

 

3 рада из 

категорије 

М51 

-„Августинови приступи Писму у De 

doctrina christiana“, Црквене студије 

14 (2017), 113-129. М24 

-„Манастирске библиотеке и 

преписивање књига у хришћанским 

аскетским заједницама Египта у 

периоду IV – VII века – положај и 

улога Светог Писма“, Богословље 2 

(2021) – у штампи. М51 

-„Схватање подвига у посланицама 

апостола Павла – анализа појмова и 

мотива“, Богословље 2 (2014), 296-

320. М51 

-„Културно-религијско залеђе Дап 

14, 8-17“, Богословље 2 (2017), 46-

58. М51 

8 Саопштен један рад на научном скупу, 

објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 

2 рада из 

категорије 

М33 

 

-“Old Testament Prophets in the 

Service of Community – Holistic 

Perspective of Prophetic Role“, у: I. 

Mihoc/J. Stanovici (прир.), 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 рад из 

категорије 

М63 

Proceedings of the International 

Symposium “The Theophaneia School” 

Timișoara, November 12th–13th, 2020, 

volume I – Biblical Exegesis, - in press. 

М33 

-„Библијска ерминевтика Илариона 

Зеремског – приказ и анализа“, у: В. 

Вукашиновић/Н. Лукић (прир.), 

Богословље и духовни живот 

Карловачке митрополије, Mons 

Haemus, Београд 2021, 62-71. М33 

 

 

-„Савремена еколошка свест и однос 

према природи у Старом Завету“, у: 

Н. Божовић/В. Таталовић (прир.), 

Европа и хришћанске вредности – 

путеви библијске рецепције, 

Библијски институт/Konrad 

Adenauer Stiftung, Београд 2020, 72-

82. М63 

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 

радова из категорије М51 у периоду од 

последњег избора у звање из научне области за 

коју се бира.  

 

  

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 

  

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

  

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 

 

  

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 професора из 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. 

 
  

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. Стручно-професионални 

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 

(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 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

Иностранству 

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. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

1.1. Приређивач зборника радова у земљи: Милански едикт – наслеђе св. Цара Константина на просторима 

северне Србије, Д. Михајловић (прир.), Беседа, Нови Сад 2015. 

 

1.2. Члан оргaнизационог одбора међународног научног скупа Осам векова аутокефалије СПЦ (1219-2019): 

Историјско, богословско и културно наслеђе, одржаног 10-14. децембра 2018. године на Православном 

богословском факултету Универзитета у Београду. 

 

1.3. Кандидат је остварио и учешће у комисијама за одбрану завршних радова на основним академским 

студијама, као члан на одбрани укупно 2 (два) завршна рада, и на мастер академским студијама, као члан на 

одбрани укупно 5 (пет) мастер радова. 

 

2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

2.2. а) Чланство у Савету факултета као органа управљања 2017. године.  

       б) Секретар Библијског института ПБФ у периоду 2018-2021. године. 

 

2.4. Кандидат је активност на популаризацији науке вршио у оквиру гостовања различитим радијским и 

телевизијским емисијама: 1. ТВ Храм, емисија Хришћански траг, епизода Судија Аод 27.10.2018; 

2. ТВ Храм, емисија Хришћански траг, епизода Судија Самсон 20.10.2018; 3. Радио Беседа, интервју на тему 

„Нови превод Светог Писма Старог Завета од стране проф. др Д. Милина“, октобар 2021.  

3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА, ОДНОСНО УСТАНОВАМА 
КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 

3.2. Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, сарадник у настави, (2015-2021), предавања из 

предмета Палијативна медицина.  



3.3. а) Локални координатор Генералне скупштине Конференције Европских Цркава, Брисел-Нови Сад 2018. 

године. б) редовни члан Матице српске. 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Прегледом свих релевантних аспеката приложене конкурсне документације Комисија је 

констатовала да кандидат испуњава све критеријуме, како формалне, тако и суштинске, за избор у звање 

доцента за ужу научну област Библистика / Свето Писмо Старог Завета на Православном богословском 

факултету Универзитета у Београду. Кандидат има четири године искуства у наставно-педагошком раду, у 

оквиру којег је држао часове вежби на свим годинама основних студија. Током овог наставног периода имао 

је константно високе оцене анонимних анкета које се из године у годину повећавају. Одржано приступно 

предавање је оцењено највишом оценом. Више пута је био члан комисија за одбрану завршних и мастер 

радова.  

Кандидат је објавио један рад из М20 категорије и три из М51 категорије, поседује три објављена 

саоштења са научних скупова и то два са међународног у категорији М33 и један са националног скупа М63,  

чиме је не само стекао, него и премашио правилником предвиђене услове. Објављене референце у 

релевантним часописима непосредно се тичу његове научне области у којој показује одлично познавање 

научне методологије савремене библистике, а учешће у припреми и издавању тематских зборника показују 

уређивачке компетенције и искуство у публиковању научних издања. Због његових академских 

компетенција више пута је позиван од стране различитих редакција те је вршио рецензије научних радова за 

научне часописе. 

Учествовао је на бројним домаћим и међународним научним скуповима, а такође учествовао у 

организацији бројних научних и стручних скупова што показује изванредне организационе компетенције. 

Стечене академске компетенције и знања делио је у ширем кругу публике кроз активности популаризације 

науке на радијским и телевизијским емисијама. Посебност кандидату даје и његова психотерапеутска 

лиценца као и сарадња са другим високошколским установама што све значајно доприноси 

интердисциплинарном приступу теолошким и библијским темама, односно повезује их са њима 

најсроднијим дисциплинама из области друштвено-хуманистичких наука. Допинос матичној академској 

заједници кандидат је показао и кроз учешће у стручним органима управљања. 

На основу изложеног, Комисија сматра да су се испунили сви законски услови да се досадашњи 

асистент др Данило Михајловић, изабран за ужу научну област Библистика / Тежиште истраживања: 

Свето Писмо Старог Завета на Православном богословском факултету Универзитета у Београду, предложи 

за избор у звање доцента за наведену област и тежиште истраживања, на основу објављеног конкурса у 

публикацији ,, Послови“ од 10. новембра 2021. године, на који се пријавио као једини кандидат и који 

испуњава све законом предвиђене услове. Са особитим поштовањем обраћамо се Изборном и Наставно-

научном већу Православног богословског факултета у Београду са предлогом да прихвати реферат 

Комисије и упути предлог Стручном већу за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Београду 

за избор др Данила Михајловића у звање доцента за ужу научну област Библистика / Тежиште 

истраживања: Свето Писмо Старог Завета, са пуним радним временом на овом Факултету.    

 

 

Место и датум: Београд, 13.12.2021. 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 

 

др Владан Таталовић, ванредни професор  

Православног богословског факултета Универзитета у Београду 

 

_________________________________________ 



 

др Ненад Божовић, доцент  

Православног богословског факултета Универзитета у Београду 

 

__________________________________________ 

 

др Владислав Топаловић, ванредни професор 

Православног богословског факултеа Свети Василије Острошки Универзитета у Источном Сарајеву 

 

_________________________________________ 

 


