
           Образац3Г 

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 Универзитета у Београду 

Ужа научна, oдносно уметничка област:Библијско-патристичка филологија, предмет Грчки језик 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. др Милосав Вешовић 

  

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме:Милосав К. Вешовић 

- Датум и место рођења:23.06.1972, Београд 

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

- Звање/радно место:Доцент 

- Научна, односно уметничка област: Библијско-патристичка филологија, предмет Грчки језик 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе:Филозофски факултетУниверзитета у Београду 

- Место и година завршетка:Београд, 2002. 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе:Филозофски факултетУниверзитета у Београду 

- Место и година завршетка:Београд, 2011. 

- Ужа научна, односно уметничка област:Класичне науке/ тежиште истраживања: Грецистика 

Докторат: 

- Назив установе:Филозофски факултетУниверзитета у Београду 

- Место и година одбране:Београд, 2017. 

- Наслов дисертације:Термини ΣΩΜΑиΣΑΡΞ у контексту формирања новозаветне 

антропологије – историјат, семантичка и компаративна анализа 

- Ужа научна, односно уметничка област:Класичне науке/ тежиште истраживања: Грецистика 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Асистент-приправник (од 2005) 

-Асистент (од 2012) 

-Доцент (од 2018) 



3) Испуњени услови запрви избор у звањеВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / 

бројгодинарадногискуства 

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од страневисокошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

2017/2018: 4,45 

2018/2019: 4,52 

2019/2020: 4,70 

2020/2021: 4,77 

2021/2022: 4,68 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

18 (осамнаест) година 

 

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развојунаучнонаставногподмлатка 

 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

Члан 4 комисије за 

одбрану мастер рада 

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. 

  

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, 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.  

 

2 1) „Изводи из историје 

истраживања језика Новог 

Завета“,Lucidaintervalla47(2

018), Београд 2019, стр.93-

131.(М24) 

2) „Изводи из лексике 

Септуагинте“, 

Lucidaintervalla48 (2019), 

Београд 2020, стр.39-61. 

(М24) 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

2 „Богословље и духовни живот 

Српске православне Цркве: историја 



 и идентитет“ који је део 

научноистраживачког плана рада 

Одељења за друштвене науке Матице 

српске за четворогодишњи период 

(2021-2024). 

 

„Богословље код Срба: изазови и 

перспективе“, који је финансиран од 

стране Министарства правде – 

Управе за сарадњу са црквама и 

верским заједницама, а реализује га 

Православни богословски факултет у 

Београду у периоду 2021-2022. 

године. 

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 

1 Тело и телесност у библијској 

антропологији.Термини ΣΩΜΑ и 

ΣΑΡΞ у контексту формирања 

новозаветне антропологије: 

историјат, семантичка и 

компаративна анализа, 

Београд(Православни богословски 

Факултет Универзитета у Београду) 

2021, стр. 422, ISBN: 978-86-7405-

244-0. 

(М42) 

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

1 „Лексичка супституција као одраз 

старозаветне вере: грчки извори и 

рани црквенословенски преводни 

еквиваленти“, Тематски зборник 

међународног научног скупа „Осам 

векова аутокефалије Српске 

Православне Цркве (1219-2019): 

историјско, богословско и културно 

наслеђе“, Православни богословоски 

факултет у Београду, Београд 2020, 

том II, стр. 385-392. (М31) 

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 

 

1 „Лексема σῶμα у зачењу жртва“, 

Тематски зборник 

конференције„Страни језик струке и 

професионални идентитет“, 

Учитељски факултет у Београду, 

Београд 2018, стр. 557-568.(М61) 

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.  (запоновниизборванр. проф) 

 

  

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33.  

(запоновниизборванр. проф) 

 

  



16 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63.  

(запоновниизборванр. 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 Цитираностод 10 xeтepoцитата. 

 
  

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-

професионалнидопринос 
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 

професионалномудружењу 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, одреднице 3 и 4: Кандидат је био члан четири комисијеза 

одбрану мастер рада, а такође учестује у реализацији два домаћа пројекта. 

2. Допринос академској и широј заједници, одредница 2: Кандидат је вишегодишњи секретар 

Катедре за филологију на Православном богословском факултету у Београду, члан је Савета тог 

Факултета, такође је као његов представник члан Већа групације друштвено-хуманистичких наука 

и Већа института на Универзитету у Београду. 

3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама 

културе или уметности у земљи ииностранству, одредница 3:Кандидатје члан „Друштва за стране 

језике и књижевности Србије“ и у његовим оквирима секције универзитетских наставника страног 

језика струке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу пажљиве анализе приложеног конкурсног материјала, долепотписана Комисија 

закључуједа су се стекли сви услови да се др Милосав Вешовић, досадашњи доцент за ужу научну 

област Библијско-патристичка филологија, предмет Грчки језик, при Катедри за филологију на 

Православном богословском факултету Универзитета у Београду, изабере у звање ванредног 

професора на основу конкурса објављеног у публикацији „Послови“ број 1010, дана 19. октобра 

2022. године, на који се пријавио као једини кандидат, будући да испуњава све услове предвиђене 

законом, како формалне тако и суштинске.Његов научноистраживачки профил лепо се уклапа у 

ужу научну област за коју се бира, а његов досадашњи педагошки рад препоручује га за даљу 

наставу предмета Грчки језик на Православном богословском факултету.Од свог избора у 

садашње звање доцента он је, успешно спајајући филолошко-лингвистичку анализу са 

културноисторијским увидима, остварио значајне научне помаке, којима се потврдио као добар 

грециста и профилисаоу ретког стручњака продубљених знања и широке компетенције код нас, 

која поред старогрчког сада укључује јеврејски језик.Стога са поверењем и великим уважавањем 

предлажемо Наставно-научном и Изборном већу Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду да прихвати реферат Комисије и упути предлог Стручном већу за 

друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Београду за избор др Милосава Вешовића у звање 

ванредног професора за ужу научну област Библијско-патристичка филологија, предмет Грчки 

језик, са пуним радним временом. 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: Београд, 17. новембра 2022.                          ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ: 

 

др Зоран Ранковић, 

 редовни професор 

     Православног богословског факултета  

Универзитета у Београду 

 

др Јелена Фемић-Касапис,  

ванредни професор 

Православног богословског факултета  

Универзитета у Београду 

 

академик др Александар Лома,  

редовни професор 

Филозофског факултета 

Универзитета у Београду 



ДОДАТАК УЗ ТАЧКУ 3 САЖЕТКА 

 

Име кандидата: др Милосав Вешовић 

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА 

2018-2022. 

 

 

Монографија: 

1) Тело и телесност у библијској антропологији.Термини ΣΩΜΑ и ΣΑΡΞ у контексту 

формирања новозаветне антропологије: историјат, семантичка и компаративна 

анализа, Београд(Православни богословски Факултет Универзитета у Београду) 

2021, стр. 422, ISBN: 978-86-7405-244-0.М42 

 

Радови у научним часописима: 

1) „Изводи из историје истраживања језика Новог Завета“,Lucidaintervalla47(2018), 

Београд 2019, стр.93-131.М24 

2) „Изводи из лексике Септуагинте“, Lucidaintervalla 48 (2019),Београд 2020, стр.39-

61.М24 

 

Објављениу целини радови са научних скупова: 

 

1) „Лексичка супституција као одраз старозаветне вере: грчки извори и рани 

црквенословенски преводни еквиваленти“, Тематски зборник међународног 

научног скупа „Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве (1219-2019): 

историјско, богословско и културно наслеђе“, Православни богословоски факултет 

у Београду, Београд 2020, том II, стр. 385-392.М31 

 

2) „Лексема σῶμα у зачењу жртва“, Тематски зборник конференције„Страни језик 

струке и професионални идентитет“, Учитељски факултет у Београду, Београд 

2018, стр. 557-568.М61 

 


