
 

Прилог бр. 1. 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ 

ФАКУЛТЕТА „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“ у ФОЧИ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

доцент , ужа научна/умјетничка област Филозофија религије, теологија и 

религиозне студије (ужа образовна област умјетност и хуманистичке науке 

,предмети: Хришћанска етика 1 и 2 и Увод у богословље 1 и 2) 

 

Одлуком Наставно-научног/умјетничког вијећа Православног богословског факултета  у 

Фочи,Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 840/18 од 09.10.2018. године именовани 

смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, 

објављеном у дневном листу “Глас српске“ од 18. Јула 2018. године, за избор у академско 

звање доцента, ужа научна/умјетничка област Филозофија религије, теологија и религиозне 

студије (ужа образовна област умјетност и хуманистичке науке предмети: Хришћанска етика 

1 и 2 и Увод у богословље 1 и 2 ) 

 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

 

Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, 

научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у 

звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. Проф др Мирко Томасовић, редовни професор, предсједник 

Научна област религија, теологија и религиозне студије 

Научно поље Православна теологија 

Ужа научна/умјетничка област: Библијска теологија  

Датум избора у звање 25.11.2010. 

Универзитет  у Источном Сарајеву 

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи 

 

2.Проф др Дарко Ђого, ванредни професор, члан. 

Научна област: религија, теологија и религиозне студије 

Научно поље: Православна теологија 

Ужа научна/умјетничка област Систематско богословље 

Датум избора у звање 15.06.2016.  

Универзитет у Источном Сарајеву 

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Фоча 

3. Проф др Драгомир Сандо, ванредни професор, члан. 

Научна област Практично богословље 

Научно поље Православна теологија 

Ужа научна/умјетничка област: Катихетско-педагошке богословске науке 

Датум избора у звање_______________________________ 

Универзитет  у Београду 

Православни богословски факултет Београд  

 

 

                                                 
1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 

научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном 

односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој 

високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се 

кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 



 

 

На претходно наведени конкурс пријавило се један кандидата: 

1 .  д о ц  д р  С а в о  Д е н д а  

 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане чланове2 77., 

78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 

104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном 

Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 393. Правилника о поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним 

кандидатаима за изборе у звања, Наставно-научном вијећу Православног богословског 

факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље 

одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

531/18 од 26.06.2018. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас српске од 18. јули 2018. године 

Број кандидата који се бира 

1 (један) 

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

расписан, списак предмета 

Доцент, Филозофија религије, теологија и религиозне студије, Хришћанска етика 1 и 2 

и Увод у богословље 1 и 2 

Број пријављених кандидата 

1 (један) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

С а в о  ( М и л а н )  Д е н д а  

Датум и мјесто рођења 

19.09.1958. године, Котор 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи 

Звања/радна мјеста 

Виши асистент и доцент 

Научна област 

Филозофија религије, теологија и религиозне студије 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи, дипломирао 1984. 

године 

                                                 
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

општи 

Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив 

8,88 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи 2006. магистрирао 

Назив студијског програма, излазног модула 

општи 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

8,63 

Наслов магистарског/мастер рада 

Богословско-аскетско учење Светог Силуана Атонског“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Филозофија религије, теологија и религиозне студије 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи, пријава 11.05.2012 , 

одбрана 27.06.2012. године 

Наслов докторске дисертације 

Тајна обожења у богословљу и пастирском служењу старца Софронија 

Ужа научна област 

Филозофија религије, теологија и религиозне студије 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1.17.04.2007. године звање виши асистент 

25.14.11.2013. додине доцент 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Стручни радови објављени послије избора у звање вишег асистента, наведени у процесу 

избора у звање доцента: 

 

- Саво Денда, Личност – темељ обожеаа у учењу Старца Софронија Сахарова, 

Теолошки погледи, Београд, 1-2013. Стр. 23-37 УДК 271.2-1: Рад се бави 

персоналистичким карактером богословских и аскетских дјела Старца Софронија 

Сахарова. С обзиром да је се у савременој православној теологији углавном сматрало 

да су персоналистички присупти карактеристични за грчку теологију, рад је значајан 

јер показује да је она била присутна и у мисли и ријечи Старца Софронија Сахарова. 

Такође, рад освјетљава библијско-отачко поријекло просопологије Старца Софронија 

као и конкретно мјесто његовог схватња личности и пастирском служењу Старца 

Софронија. 

- Саво Денда, Крст, страдање, мучеништво, „Древнохришћанско и светосавско наслеђе 

у Црној Гори“, Зборник радова са научног скупа одржаног у манастиру Превлака 

17.1.2010, прир. Павле Кондић, Цетиње-Београд, 2010, стр. 25-40. Рад представља 

теолошко промишљање страдања и мучеништва као саставног дијела хришћанског 

постојања и задобијања Царства Божијег. Аутор доноси не само икономијско-

сотириолошки аспект, него ка повезује са тријадолошко-космолошким који, свавако, 

кулминира ставролошким.  

- Саво Денда, Крсна педагогија, „Годишњак – Часопис ПБФ УИС“, новембар 2012 

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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
5 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

(11), 189-200 УДК 27-117.023.34. Рад описује специфично хришћаснко ставролошко 

заснивање педагогије. Комбинује омилитичке елементе са теолошким садржајем и 

указује на темељност искуства Крста и Васкрсења за хришћанску педагогију. 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора6 

 

Послије избора у звање доцента, кандидат је објавио сљедеће радове: 

 

1.) Богословље кроз дјелање у мисли Силуана Атонског, Годишњак ПБФа, 

бр.16,2017, стр. 1-7. Рад представља ауторов увид у јединство молитве и богословља 

код Старца Силуана Атонског. Кроз читав прилог даје се главна идеја о јединству 

молитвеног подвига и богословског свједочења као предуслову саме могућности 

говора о аутентичном богословљу. 

 

2.) О духовном животу и обожењу, Годишњак ПБФ 13-2014, 63-71. У прилогу аутор 

свједочи агонистички карактер „духовне борбе“ али и светоотачке и еванђелске 

основе православне сотириологије и аксетике, 

 

 

3.) Есхатологија Његошева, Годишњак ПБФ бр.16-2017, стр. 77-82. Ријеч је о 

оригиналном научном раду који даје занимљив и углавном мање присутан 

богословкси поглед на есхатологију Петра Петровића Његоша. Упркос чињеници да 

је Његошева есхатологија углавном проблематизована као хетеродоксна или бар под 

утицајем Оригеновог учења о апокатастази, с. Денда наглашава Његошеву 

утемељеност у православном схватању онтолошког триптиха Бога, човјека и свијета. 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

Kандидат је у протеклом периоду био ангажован у настави на Православном богословском 

факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Имајући у виду квалитет одржавања наставе 

као и досадашње педагошко искуство, Комисија сматра да ће кандидат Саво Денда и у 

наредном периоду, уколико буде ре-изабран у звање доцента, успјешно реализовати наставу 

на ПБФу УИС-а. 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Кандидат је сваке године оцјењиван на студентским анкетама којом приликом је углавном 

добијао добре оцјене и коментаре студената.  

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

 

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

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА7 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
7 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника 

о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију 



 

 

На конкурс се појавио само један кандидат. Интервју са њиме је обављен у 

просторијама ПБФ-а дне 18.10.2018.г. у 14.ч. Комсија једногласно изражава 

задовољство показаним комуникацијским и осталим способностима и знањима 

кандидата.  

 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ 

КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ 

ОБРАЗОВАЊУ8 

Кандидат има радно искуство предавача на ПБФу. 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за избор 

у звање или их не испуњава.  

Први кандидат 

Минимални услови за избор 

у звање9 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

1) има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој научној 

области  

Испуњава Кандидат је 27.6.2012.одбранио 

докторску дисертацију. 

2) има најмање три (3) 

научна рада из области за 

коју се бира објављена у 

научним часописима и 

зборницима са рецензијом   

Испуњава Кандидат је и у периоду послије 

избора у звање доцента објавио 

радове у рецензираном часопису. 

3)  показане научне 

способности. 

Испуњава Кандидат је дугогодишњи научни 

радник-истраживач светоотачке 

мисли, и бавио се углавном темама из 

православне аскетике. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

 

 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за  првог) 

 

Имајући у виду све у извјештају наведено, Комисија предлаже Наставно-научном 

вијећу Православног богословског факултета и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву да изврше ре-избор др Сава Денде у наставно звање доцента за ужу научну 

област Филозофија религије, теологија и религиозне студије (ужа образовна област 

умјетност и хуманистичке науке ,предмети: Хришћанска етика 1 и 2 и Увод у богословље 

1 и 2) 

 

 

                                                                                                                                                     
подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама 

факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи  

датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 
8 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  

предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 
9 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

 

 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________________,  

Проф. др Мирко Томасовић предсједник 

2. ____________________________________________, 

Проф. Др Дарко Ђого  члан 

3. ____________________________________________,  

Проф. Др Драгомир Сандо, члан 

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан је своје 

издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио овог извјештаја 

комисије.  

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: ________________________ 

Датум: ________________________ 


