
Članovi Stručnog povjerenstva Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole:
1. Dr. sc. Krešimir Šimić, docent, područje: humanističke znanosti, polje: filologija
2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
(preslike posljednjih Odluka o izboru u nastavna-znanstvena zvanja članova Stručnog povjerenstva 
priložene su uz ovo Izvješće).

MATIČNOM POVJERENSTVU
ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Predmet: Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u naslovno nastavno 
zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologija, grana ekumenska   teologija  . 

Odlukom Stručnog vijeća Visokog evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, 
donesenoj na temelju članka 25. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i o 
provedbi postupka izbora, imenovano je Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku 
izbora predloženika u naslovno nastavno zvanje predavača, za područje humanističkih znanosti, 
polje teologija, grana ekumenska teologija.

Natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje kojeg je raspisalo Visoko evanđeosko teološko
učilišta – Visoka škola objavljen je u dnevnom tisku "Glas Slavonije" od 23. prosinca 2016. godine, 
u Narodnim novinama broj 121/2016. 23.12.2016. godine, na mrežnim stranicamaVisokog 
evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, te na službenom internetskom portalu za radna 
mjesta Europskog istraživačkog prostora. Na natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje 
predavača prijavio se gospodin dr. sc. Peter Kuzmič.

Na temelju proučene dostupne dokumentacije podnosimo sljedeće

IZVJEŠĆE

Izvješće Stručnog povjerenstva:
a) Kratak životopis pristupnika 
(osobni podaci, podaci o obrazovanju, podaci o zaposlenju i radnom iskustvu u struci):

Dr. sc. Peter Kuzmič rođen je 26. lipnja 1946. godine u  Nuskovi u Prekmurju. Osnovnu
školu  završio  je  u  rodnoj  Sloveniji,  a  srednu  u  Zagrebu.  Teologiju,  pedagogiju  i  humanističke
znanosti je studirao u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i SAD-u. Magistrirao je u Chicagu na Wheaton
Graduate School iz područja tekstualne kritike nagrađenom disertacijom The Text of the Gospel of
John in the Writings of Theodoret of Cyrus. Na istom je sveučilištu bio asistent pri katedri Novoga
zavjeta,  a  poslije  studija  na  Harvard  University  doktorirao  je  u  Zagrebu  na  Katoličkom
bogoslovnom fakultetu disertacijom  Biblijska društva i njihova Biblija na južnoslavenskom tlu u
XIX. stoljeću, koju je potom izdavačka kuća "Kršćanska sadašnjost" iz Zagreba 1983. godine tiskala
pod nazivom  Vuk – Daničićevo Sveto pismo i biblijska društva. Sve je studije završavao  summa
cum laude, te je višekratno nagrađivan za akademski i spisateljski rad. 

U Zagrebu je 1972. godine bio jedan od utemeljitelja Biblijsko-teološkog instituta 
(današnjeg Visokog evanđeoskog teološkog učilišta), prve visokoškolske ustanove protestantske 
provenijencije na ovim prostorima. Najzaslužniji je za rast i međunarodnu reputaciju Učilišta, 
kojemu je višegodišnji dekan i redoviti nastavnik. Jedan je od utemeljitelja Hrvatskog Helsinškog 
Odbora i njegov počasni član. Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske odlikovan je Redom 



Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske, a od grada u kojem živi Grbom grada Osijeka, za osobit 
doprinos njegovoj međunarodnoj afirmaciji. Bio je članom Vijeća HRT-a i često sudjeluje u 
radijskim i televizijskim emisijama u zemlji i inozemstvu. Gostujući je profesor na nekoliko 
inozemnih sveučilišta; distinguirani profesor na postdiplomskom studiju Gordon-Conwella u 
Bostonu. Objavio je šest knjiga iz područja biblijskog prevodilaštva, hermeneutike i teologije. 
Knjige i mnogobrojni znanstveni i stručni radovi prevedeni su na više svjetskih jezika, uključujući 
kineski, korejski i arapski. Sudjeluje u uredničkim odborima nekoliko međunarodnih teoloških 
časopisa, te je napisao veći broj članaka za tuzemne i međunarodne leksikone i enciklopedije. Član 
je nekoliko međunarodnih znanstvenih društava i komisija. Predsjedavao je Teološkoj komisiji 
Svjetske evangeličke alijanse i Lausanskog odbora, a bio je plenarni govornik na dvije generalne 
skupštine Svjetskog vijeća crkava i drugim globalnim kršćanskim kongresima. Predavao je na svim 
kontinentima u više od 80 zemalja svijeta.

b) Opis nastavne djelatnosti pristupnika
(sukladno članku 9. stavak 1. točka 3. Pravilnika) 

Učešće u nastavi: 

Peter Kuzmič je do sada održao nastavu iz slijedećih kolegija:

Misija, evangelizacija i interkulturalna teologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2011./12., 30 sati predavanja.

Ekumenska teologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2012./13., 30 sati predavanja.

Uvod u sustavnu teologiju
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 45 sati predavanja.

Apologetika
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 30 sati predavanja.

Kršćansko vodstvo
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 30 sati predavanja.

Ekumenska teologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 30 sati predavanja.
 

Učešće na internacionalnim skupovima:

"Christianity under Communism: Contextual Reflections from Eastern Europe" 
The Forum of Chinese Theology Fifth Annual Symposium. Gordon-Conwell Theological 
Seminary, Boston, SAD (22.-24. kolovoza 2012.); 

"The Reformation and the Shaping of Modern Europe" 
The Conference of the International Conference Commemorating 450-year Anniversary of the 
First Printed New Testament in the Croatian Language. Sveučilište u Zagrebu (25.-27. travnja 
2013.);

"Uloga religije u izgrađivanju mira i tolerancije u našem društvu i današnjem svijetu" 
Predavanje. Sveučilište u Zadru (13. studenog 2013.);  



Mentorstvo i podizanje znanstvenog podmlatka:

Mentorstvo diplomskih radova:  

"Pastoralni pristup depresivnosti – uvod u integrativni model", 
(Tunjić, Marko), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2015. godina.

"Teologija nacionalnog anti-mita", 
(Pilsel, Drago), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2009. godina.

"Christian Faith and Public Life",
(Marchis, Vasile), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2004. godina.

"Misijski i evangelizacijski aspekt pastoralnog savjetovanja",
(Vargović, Zoran), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2004. godina.

"Bands and Bonds",
(Showalter, Richard), Gordon-Conwell Theological Seminary, SAD, 2004. godina.

"The New testament logia on divorce and remarriage",
(Kalev Zhekov, Yordan), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2001. godina.

Mentorstvo završnih radova:  

"Pregled teologije XX. stoljeća i doprinos protestantske teologije političkoj teologiji XX. stoljeća",
(Pilsel, Drago), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2003. godina.

"Anton Chraska (1868-1953) in njegov prevod celotnega slovenskoga Svetoga pisma",
(Brkić, Daniel), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 1998. godina.

Povjerenstva i odbori:

Član Odbora za akademska pitanja, Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek
Predsjednik Odbora za obranu završnih i diplomskih radova, Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek
Predsjednik Povjerenstva za pripremu dokumenata u postupku izvanredne akreditacije Visokog 

evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku, 2012.
Član međunarodnog vijeća AD 2000 and Beyond;
Član American Academy of Religion;
Član Hrvatskog teološkog društva;
Član izvršnog odbora European Evangelical Fellowship;
Član uredničkog odbora European Journal of Theology;
Član Evangelical Theological Society;
Član Helsinškog odbora za ljudska prava u Hrvatskoj; 
Član uredničkog odbora Journal of Pentecostal Theology;
Član Lausanne Committee of World Evangelization;
Član uredničkog odbora Missions and Missionaries;
Član National Religious Broadcasters (NRB);
Član uredničkog odbora Occasional Papers on Religion in Eastern Europe;
Član Peter Deyneka Russian Minsitries;
Član Society of Biblical Literature;
Član međunarodnog odbora World Vision International.



Ukupna ocjena nastavne djelatnosti pristupnika:

Nastavnu djelatnost pristupnika stručno povjerenstvo ocjenjuje iznimno uspješnom. Ističemo godine 
iskustva u predavanju u sustavu visokog obrazovanja uz praktični rad što je pripremilo pristupnika za 
napredovanje u nastavnom zvanju.

c) Opis stručne djelatnosti pristupnika zajedno s popisom stručnih radova

1. Kuzmič, P. (1980) “Biblijska društva i njihova Biblija na južnoslavenskom tlu u XIX. stoljeću”, 
doktorska disertacija, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb.

2. Kuzmič, P. (1983) Vuk-Daničićevo Sveto Pismo i Biblijska društva. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 

3. Kuzmič, P. (1979) Das Evangelium Des Johannes. Brussel: International Correspondence Institute.

4. Kuzmič, P. (1989) “Christian-Marxist Dialogue: An Evangelical Perspective”. Vinay Samuel i 
Albrecht Hauser (ur.) Proclaiming Christ in Christ’s Way, Studies in Integral Evangelism. Oxford: 
Regnum Books, 1989. 

5. Kuzmič, P. (1991) “Pentecostals Respond to Marxism”. Murray A. Dempster, Byron D. Klaus i 
Douglas Petersen (ur.) Called and Empowered: Global Mission in Pentecostal Perspecive. Peabody, 
Mass.: Hendrickson

6. Kuzmič, P. (1993) “Europe”. James M. Phillips i Robert T. Coote (ur.) Toward the 21st Century in 
Christian Mission. Grand Rapids: Eerdmans

7. Kuzmič, P. (1993) “Myths and Misunderstandings in East European Missions Today”. Sharon 
Linzey i M. Holt Ruffin (ur.) East-West Christian Organizations. Evanston, IL: Berry Publishing 
Services

8. Kuzmič, P. (1993) “The Spirit, the Kingdom, the Church: An Evangelical Way Forward”. Bong 
Rin Ro i Bruce Nicholls (ur.) Beyond Canberra. Oxford: Regnum Books

9. Kuzmič, P. (1997) “Eshatologija i poimanje milenija”. Fra Ljudevit Maracic (ur.) Spe Gaudentes: U 
Nadi Radosni.. Zagreb: Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca.

10. Kuzmič, P. (1999) “Eschatology and Ethics: Evangelical Views and Attitudes”. Vinay Samuel i 
Chris Sugden (ur.) Mission as Transformation. Carlisle, CA: Paternoster

11. Kuzmič, P. (2002) "Integral Mission in a World of Violence". Tim Chester (ur.) Justice, Mercy and 
Humility: Integral mission and the poor. Great Britain: Paternoster Press

12. Kuzmič, P. (2004) “The Bible Society’s South Slavic Bible in the Balkan Maelstrom”. Stephen 
Batalden, Kathleen Cann i John Dean (ur.) Sowing The Word: The Cultural Impact of the British and 
Foreign Bible Society 1804-2004. Sheffield: Sheffield Phoenix Press

13. Kuzmič, P. (2005) “Missio Dei Viatorum”, Dijalogom do mira, Zbornik radova, Split



14. Kuzmič, P. (2006) “Leadership and the Whole Gospel”. Judson Birdsall (ur.) Living and 
Leading like Jesus. Pasadena: William Carey Library

15. Kuzmič, P. (2007) “Slavorum Apostoli, The Enduring Legacy of Cyril and Methodius”. Tim 
Perry (ur.) The Legacy of John Paul II: An Evangelical Assessment. Downers Grove: IVP Academic
Press

16. Kuzmič, P. (2007) “Transformative Generosity for Global Missions in a New Millennium”. John
Rowell, To Give of Not To Give?. Atlanta

17. Kuzmič, P. (2010) “Biblija: Božja riječ u ljudskim rukama”, Kairos. Zagreb: Biblijski institut

18. Kuzmič, P. (2011) “A Modern-Day Church Father”. Christopher J. Wright (ur.) John Stott A 
Portrait by his Friends. Downers Grove, IL: InterVarsity Press

19. Kuzmič, P. (2011) “Pentecostal Power under Political Pressure”. A.E. Dyer i W.K. Kay (ur.) 
European Pentecostalism. Leiden: Brill

20. Kuzmič, P. (2011) “The Story of Pain and Glory: Christianity in Eastern Europe”. Charles 
Farhadian (ur.) Introducing World Christianity. Oxford: Blackwell

21. Kuzmič, P. (2012) “Pentecostals in the Evangelical Family: A Historical and Theological 
Reflection”. A.Hamalainen i G. McClung (ur.) Together in One Mission: Pentecostal Cooperation 
in World Evangelization. Cleveland: Pathway Press

22. Kuzmič, P. (2013) “The Journey from War to Peace in Bosnia: A Contextual Reflection of an 
Active Participant”. R. Schreiter i K. Jorgensen (ur.) Mission as Ministry of Reconciliation. Oxford:
Regnum Books International, 2013. 

23. Kuzmič, P. (2013) "Imparatia lui Dumnezeu si misiunea Bisericii: Provocari si transformari ale 
misiunii crestine in context socio-politic contemporan (Kraljevstvo Božje i poslanje Crkve: Izazovi 
i transformacije kršćanskog poslanja u suvremenom društveno-političkom kontekstu)". Pleroma, 
Vol. 1. Bucurest: Succeed Publishing, 2013. 



ZAKLJUČAK, MIŠLJENJE I PRIJEDLOG

Na temelju navedenog, Stručno povjerenstvo ocjenjuje da pristupnik dr. sc. Peter Kuzmič ispunjava uvjete
propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04 i 
174/04) kao i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (Odluka o uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, NN 119/05) za izbor u nastavno zvanje 
predavača budući da:

• Ima završen doktorat znanosti iz znanstvenog polja teologije;
• Ima višegodišnje radno iskustvo u struci i crkvenoj službi te uspješnu nastavnu djelatnost na 

Visokom evanđeoskom teološkom učilištu;
• Ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje;
• Održao je ukupno 195 sati nastave na ovom visokom učilištu iz znanstvenog polja za koje se bira;
• Održao je više javnih predavanja;
• Bio je mentorom 2 završna i 6 diplomska rada;
• Napisao je 23 stručna rada koji su znatno unaprijedio struku;

Objavljeni radovi, crkveno djelovanje i opće radno iskustvo kvalificiraju kandidata za izbor u nastavno 
zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologije, granu ekumenske   teologije  , za koje 
se natječe.  

Temeljem iznesenog mišljenja, a ocjenjujući ukupnu znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost pristupnika,
ovo Povjerenstvo zaključuje da Peter Kuzmič ispunjava uvjete za izbor u zvanje predavača visoke škole te
stoga

PREDLAŽE

Stručnom vijeću Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole da se pristupnik dr. sc. 
Peter Kuzmič, izabere u naslovno nastavno zvanje predavača visoke škole za područje humanističkih 
znanosti, polje teologije, grana ekumenska   teologija  . 

Prilozi izvješću:

• Popis objavljenih znanstvenih radova, objavljenih i izvedenih stručnih radova i poslova, 
objavljenih udžbenika te ostalih aktivnosti koje se vrednuju u postupku izbora u naslovno 
nastavno zvanje predavača;

• Izvješće Stručnog povjerenstva u pisanom i u elektroničkom obliku.

Članovi Stručnog povjerenstva U Osijeku, 20.02.2017.

1. Dr. sc. Krešimir Šimić, _________________________

2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, _________________________

3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, _________________________



Članovi Stručnog povjerenstva Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole:
1. Dr. sc. Krešimir Šimić, docent, područje: humanističke znanosti, polje: filologija
2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
(preslike posljednjih Odluka o izboru u nastavna-znanstvena zvanja članova Stručnog povjerenstva 
priložene su uz ovo Izvješće).

MATIČNOM POVJERENSTVU
ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Predmet: Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u naslovno nastavno 
zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologija, grana crkvena povijest. 

Odlukom Stručnog vijeća Visokog evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, 
donesenoj na temelju članka 25. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i o 
provedbi postupka izbora, imenovano je Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku 
izbora predloženika u naslovno nastavno zvanje predavača, za područje humanističkih znanosti, 
polje teologija, grana crkvena povijest.

Natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje kojeg je raspisalo Visoko evanđeosko teološko
učilišta – Visoka škola objavljen je u dnevnom tisku "Glas Slavonije" od 23. prosinca 2016. godine, 
u Narodnim novinama broj 121/2016. 23.12.2016. godine, na mrežnim stranicamaVisokog 
evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, te na službenom internetskom portalu za radna 
mjesta Europskog istraživačkog prostora. Na natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje 
predavača prijavio se gospodin dr. sc. Redžo Trako.

Na temelju proučene dostupne dokumentacije podnosimo sljedeće

IZVJEŠĆE

Izvješće Stručnog povjerenstva:
a) Kratak životopis pristupnika 
(osobni podaci, podaci o obrazovanju, podaci o zaposlenju i radnom iskustvu u struci):

Dr. sc. Redžo Trako je rođen 20.10.1958. godine u selu Preočica, općina Vitez, Republika
Bosna i Hercegovina. Nakon osnovne škole, završio je 1977. godine Vojnu gimnaziju u Beogradu, a
zatim Tehničku vojnu akademiju kopnene vojske u Zagrebu u trajanju od 10 semestara (1977. –
1982.).  Kao diplomirani  inženjer  kemijske  tehnologije  i  poručnik  JNA,  radio  je  pet  godina  na
poslovima u struci od 1982. do 1987., nakon čega je dvije godine pohađao redovni poslijediplomski
studij pirotehnologije u Zagrebu od 1987. do 1989. Nakon toga je obavljao dužnost pomoćnika
komandanta  993.  tehničke  baze  7.  armijske  oblasti,  sve  do  demonstrativnog  javnog  odbijanja
sudjelovanja u posljednjem jugoslavenskom ratu i višemjesečnog zatočeništva u Titovom Užicu. 

Nakon bijega iz vojnog zatočeništva Redžo je s obitelji četiri godine bio ratni izbjeglica u Republici
Hrvatskoj, nakon čega je u redovitom postupku stekao hrvatsko državljanstvo. 

Tijekom izbjeglištva obavljao  je poslove pomoćnog radnika Vinarije "Badel" u Daruvaru, zatim
učitelja matematike u osnovnoj školi "Vladimir Nazor" u Daruvaru te tajnika pastora Kršćanske
baptističke crkve u Daruvaru. 

1995. godine je uspješno završio tečaj engleskog jezika (TEFL Centre, The Queen's University of
Belfast,  UK). 1998./99.  završio je jednogodišnje školovanje i  stekao  Certificate in Biblical and



Mission Studies na Belfast Bible College, te je 2000. godine u Belfastu upisao izvanredni doktorski
studij filozofije, koji je uspješno završio 2007. godine disertacijom "The Role of Bogomilism in the
Creation of Bosnian Identity in the Middle Ages". 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
stekao je Potvrdnicu o pedagoško-psihološkoj naobrazbi.

Redžo je  u međuvremenu obavljao poslove vezane za kršćansku misijsku organizaciju,  Church
Growth Croatia and Bosnia, humanitarno-vjerskog karaktera, sa sjedištem u Belfastu, čiji je jedan
od  vodećih  utemeljitelja.  Imenovani  je  također  od  2003.  do  2013.  godine  nadzirao  ekipu
prevoditelja prve cjelovite  (protestantske) Biblije na bosanskom jeziku,  koja je izišla iz tiska u
travnju 2013. godine. 

Od 2016. godine aktivan je član Europske akademije znanosti i umjetnosti.

Redžo je trenutno zaposlen kao vjerski službenik Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, 
te na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu predaje kolegije crkvene povijesti. 

b) Opis nastavne djelatnosti pristupnika
(sukladno članku 9. stavak 1. točka 3. Pravilnika) 

Učešće u nastavi: 

Redžo Trako je do sada održao nastavu iz slijedećih kolegija:

Odnosi kršćana i muslimana središnjeg prostora Zapadnog Balkana
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2010./11., 15 sati predavanja.

Srednjovjekovna Crkva Bosanska
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2011./12., 15 sati predavanja.

Uvod u Islam
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2012./13., 30 sati predavanja.

Uvod u Islam
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2013./14., 60 sati predavanja.

Crkvena povijest
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 60 sati predavanja.
 

Učešće na internacionalnim skupovima:

"Church of Bosnia in the Middle Ages"
Byzantine Studies Conference. The Queens University, Belfast, Sjeverna Irska (listopad, 2006.)
3 sata predavanja;

"The Role of Bogomilism in the Creation of Identity in the Middle Ages"
Byzantine Studies Conference. Oxford University, Oxford, UK (listopad, 2007.)
3 sata predavanja; 

" The Fall of the Kingdom of Bosnia"
Culture of Wars Conference. Trinity College, Dublin, Irska (kolovoz, 2008.)
3 sata predavanja;



"Deconstruction of Bosnian Bogomilism"
Interdisciplinary Conference on Religion in Everyday lives. Centre for Research in Social 
Sciences and Humanities, Beč, Austrija (ožujak, 2014.)
3 sata predavanja;

"Prva Bosanska Biblija u službi pomirenja između muslimana i kršćana na središnjem prostoru 
Zapadnog Balkana"

Religija, odgovornost, pomirenje i tranzicijska pravda. Visoko evanđeosko teološko učilište, 
Osijek, Hrvatska (lipanj, 2014.)
3 sata predavanja; 

" The first translation of the entire Bible into the standard Bosnian made by Bosniak Muslim 
scholars - a public path to reconciliation"

ESA Sociology of Religion Research Network Conference. Belfast, Sjeverna Irska (rujan, 2014.)
3 sata predavanja;

"The first translation of the entire Bible into the standard Bosnian (as a way of proclaiming the truth
to Muslims)"

The Prevail Conference on the Rise of Islam in the Balkans. Eagles of Peace, Struga, Makedonija
(rujan, 2014.)
3 sata predavanja;

"The first translation of the whole Bible into Bosnian language (Sarajevo, 2013) – a path to 
reconciliation"

International Scientific Conference - Religions and Ideologies, Peace or Violence? Pathways 
towards Local / Global Empathy and Justice. Teološka fakulteta - Univerza v Ljubljani, 
Slovenija (studeni, 2014.)
3 sata predavanja;

"Bošnjačko - muslimanski identitet u svjetlu prve Bosanske Biblije - Odnos religijskog i 
nacionalnog identiteta i stvarnost balkanskih naroda"

Islamski centar Zagreb, Republika Hrvatska (ožujak, 2015.)
3 sata predavanja.

Učešće na internacionalnim predavanjima:

"Islam u Europi", predavao prof. dr. Enzo Pace (Universita degli studi di Padova, Dipartimento di 
sociologie, Padova, Italija). Talijanski kulturni institut, Zagreb, 22. rujna 2011. 

"Međuvjerski odnosi u srednjovjekovnom svijetu (Muslimanska tumačenja kršćanskih svetih knjiga)", 
predavala prof. dr. Lejla Demiri (Univerzitet u Tübingenu, Njemačka). Međunarodni forum Bosna, 
Sarajevo, 9. ožujka 2013.

"U vremenu pometnje, promjene i obnove (Mulimansko-kršćanski odnosi danas, iskustva i mogućnosti)", 
predavao prof. dr. Stefan Schreiner (Univerzitet u Tübingenu, Njemačka). Međunarodni forum Bosna, 
Sarajevo, 9. ožujka 2013.

Ukupna ocjena nastavne djelatnosti pristupnika:

Nastavnu djelatnost pristupnika stručno povjerenstvo ocjenjuje uspješnom. Ističemo godine iskustva u 



predavanju u sustavu visokog obrazovanja uz praktični rad što je pripremilo pristupnika za napredovanje u
nastavnom zvanju.

Autorstvo knjiga:
  
Trako, R., Uloga bogumilskog dualizma u stvaranju srednjovjekovnog bosanskog identiteta. Knjiga u 
tisku, Synopsis, Sarajevo-Zagreb 

Uredništvo knjiga:
Redžo Trako je urednik prvog cjelovitog prijevoda Biblije (protestantske verzije) na bosanski jezik. 
Imenovani je inicijator projekta, a u timu biblijskih prevoditelja obavljao je poslove urednika. Nakon 
završetka projekta na njega su službeno prenesena sva intelektualna i moralna prava na prvu Bosansku 
Bibliju. 

d) Opis znanstvene djelatnosti pristupnika zajedno s popisom znanstvenih radova

1. Trako, R. (2007) The Role of Bogomilism in the Creation of Bosnian Identity. Doktorska disertacija: 
The Queens University of Belfast, S. Irska, UK

2. Trako, R. (2009) “Uloga bogumilstva u razvoju srednjovjekovnog bosanskog identiteta”, Loci 
Communes, I., Zagreb, 129-131  

3. Trako, R. (2011) “Stećci. Božanska igra brojki i slova”, Socijala ekologija, Vol. 20,  No. 1, Zagreb,  
71-84



ZAKLJUČAK, MIŠLJENJE I PRIJEDLOG
Na temelju navedenog, Stručno povjerenstvo ocjenjuje da pristupnik dr. sc. Redžo Trako ispunjava uvkete
propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04 i 
174/04) kao i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (Odluka o uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, NN 119/05) za izbor u nastavno zvanje 
predavača budući da:

• Ima doktorat znanosti iz znanstvenog polja teologije;
• Ima višegodišnje radno iskustvo u struci i petogodišnju uspješnu nastavnu djelatnost na Visokom 

evanđeoskom teološkom učilištu, u zvanju izvanrednog suradnika u nastavi, odnosno nastavnika;
• Ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje;
• Održao je ukupno 207 sati nastave na ovom i drugim visokim učilištima iz znanstvenog polja za 

koje se bira;
• Održao je više javnih predavanja iz područja struke za koje se bira;
• Ima dva (2) znanstvena rada iz znanstvene, odnosno stručne grane za koju se natječe, a koji su 

znatno unaprijedili struku;
• Ima u pripremi za tisak jednu knjigu;
• Urednik je i vlasnik svih intelektualnih i moralnih prava na prvi cjeloviti prijevod Biblije 

(protestantska verzija) na bosanski jezik;

Objavljeni radovi, misijsko djelovanje, prevodilački rad i opće radno iskustvo kvalificiraju kandidata za 
izbor u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologije, granu crkvene 
povijesti, za koje se natječe.  

Temeljem iznesenog mišljenja, a ocjenjujući ukupnu znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost pristupnika,
ovo Povjerenstvo zaključuje da Redžo Trako ispunjava uvjete za izbor u zvanje predavača visoke škole te 
stoga

PREDLAŽE
Stručnom vijeću Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole da se pristupnik dr. sc. 
Redžo Trako izabere u naslovno nastavno zvanje predavača visoke škole za područje humanističkih 
znanosti, polje teologije, grana crkvena povijest. 

Prilozi izvješću:

• Popis objavljenih znanstvenih radova, objavljenih i izvedenih stručnih radova i poslova, 
objavljenih udžbenika te ostalih aktivnosti koje se vrednuju u postupku izbora u naslovno 
nastavno zvanje predavača;

• Izvješće Stručnog povjerenstva u pisanom i u elektroničkom obliku.

Članovi Stručnog povjerenstva U Osijeku, 20.02.2017.

1. Dr. sc. Krešimir Šimić, _________________________

2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, _________________________

3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, _________________________



Članovi Stručnog povjerenstva Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole:
1. Dr. sc. Krešimir Šimić, docent, područje: humanističke znanosti, polje: filologija
2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
(preslike posljednjih Odluka o izboru u nastavna-znanstvena zvanja članova Stručnog povjerenstva 
priložene su uz ovo Izvješće).

MATIČNOM POVJERENSTVU
ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Predmet: Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u naslovno nastavno 
zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologija, grana biblijska   teologija  . 

Odlukom Stručnog vijeća Visokog evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, 
donesenoj na temelju članka 25. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i o 
provedbi postupka izbora, imenovano je Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku 
izbora predloženika u naslovno nastavno zvanje predavača, za područje humanističkih znanosti, 
polje teologija, grana biblijska teologija.

Natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje kojeg je raspisalo Visoko evanđeosko teološko
učilišta – Visoka škola objavljen je u Narodnim novinama; dnevnom tisku"Glas Slavonije" od 23. 
prosinca 2016. godine, u Narodnim novinama broj 121/2016. 23.12.2016. godine, na mrežnim 
stranicamaVisokog evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, te na službenom internetskom 
portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora. Na natječaj za izbor u naslovno nastavno 
zvanje predavača prijavio se gospodin dr. sc. Gregory Thellman.

Na temelju proučene dostupne dokumentacije podnosimo sljedeće

IZVJEŠĆE

Izvješće Stručnog povjerenstva:
a) Kratak životopis pristupnika 
(osobni podaci, podaci o obrazovanju, podaci o zaposlenju i radnom iskustvu u struci):

Dr.  sc.  Gregory Thellman rođen je  17.  prosinca 1970. godine u Sjedinjenim Američkim
Državama, gdje je 1993. godine završio preddiplomski sveučilišni studij poslovne administracije,
2004.  godine  završio  diplomski  studij  teologije  na  Wheaton  College,  te  2016.  godine  završio
doktorski program teologije također na Wheaton College. Na imenovanom učilištu bio je asistent u
nastavi te je vodio tjedne seminare pod nazivom Evanđelje, crkva i kultura,  pregledavao radnje i
ispite, održao nekoliko gostujućih predavanja te vršio dužnosti dopredsjednika Grupe za diskusiju o
globalnom teološkom obrazovanju.

Trenutno živi u Osijeku, Hrvatska, te predaje kolegije biblijske teologije i obnaša funkciju
prodekana za nastavu na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu. U razdoblju od 2006. do 2010.
godine  bio  je  pomoćnik  dekana  za  preddiplomski  stručni  studij  na  Visokom  evanđeoskom
teološkom  učilištu  te  je  pripremao  godišnje  nastavne  planove,  angažirao  redovite  i  gostujuće
nastavnike, sudjelovao u izradi nastavnih programa, bio član povjerenstva za akademska pitanja i
mentor studentima u izradi završnih radova. 

Osim svoje disertacije, autor je dva stručna rada. Od 2015. godine član je uredničkog odbora
evanđeoskog teološkog časopisa Kairos. 

Od 2014. godine služi kao voditelj  kršćanskog centra  za mlade  Zadarska 19 u Osijeku,
Hrvatska te je član teološkog odbora evanđeosko-pentekostne crkve u Hrvatskoj. 



b) Opis nastavne djelatnosti pristupnika
(sukladno članku 9. stavak 1. točka 3. Pravilnika) 

Učešće u nastavi: 

Gregory Thellman je do sada održao nastavu iz slijedećih kolegija:

Uvod u egzegezu Novog zavjeta, sinoptici
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 30 sati predavanja.

Uvod u Novi zavjet
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 60 sati predavanja.

Grčki (Koine) jezik
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 120 sati predavanja.

Grčki (Koine) jezik
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 120 sati predavanja.

Uvod u Novi zavjet
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 60 sati predavanja.

Uvod u egzegezu Novog zavjeta
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 30 sati predavanja.
 
Pastoralna teologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2016./17., 60 sati predavanja.

Učešće na internacionalnim skupovima:

"Hope of the Nations: A Theological Exploration of the Name of the Servant in Matthew 12:21" 
Midwest Regional Meeting of the Evangelical Society. Chicago, SAD (2012.) 
3 sata predavanja;

Mentorstvo i podizanje znanstvenog podmlatka:

Mentorstvo završnih radova:

"Kršćanski obiteljski život u poslanici Efežanima 5:21 - 6:9 i danas", 
(Husak, Danijela), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2005. godina.

"Islam i kršćanstvo (istraživanja u Mostaru)",
(Romić, Adrijana), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2005. godina.

"Strategija Sotone i pobjeda Krista",
(Tatarin, Vedrana), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2005. godina.



Povjerenstva i odbori:

Član Odbora za duhovno oblikovanje i učeništvo, Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2009.

Član Odbora za akademska pitanja, Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2006.-2010.

Član teološkog odbora za evanđeosko-pentekostnu crkvu u RH, 2016. -.

Ukupna ocjena nastavne djelatnosti pristupnika:

Nastavnu djelatnost pristupnika stručno povjerenstvo ocjenjuje iznimno uspješnom. Ističemo godine 
iskustva u predavanju u sustavu visokog obrazovanja uz praktični rad što je pripremilo pristupnika za 
napredovanje u nastavnom zvanju.

c) Opis stručne djelatnosti pristupnika zajedno s popisom stručnih radova

1. Thellman, G. (2016) “Revealing the Past and Envisioning the Future: Matthew’s Apocalyptic 
Frame”, doktorska disertacija, Wheaton College, Wheaton, IL, kolovoz 2016.

2. Thellman, G. (2013) “Scribes”. Joel B. Green, Jeannine K. Brown i Nicholas Perrin (ur.) Dictionary 
of Jesus and the Gospels. Donwner’s Grove, IL: IVP Academic, 840-45.

3. Thellman, G. (2009) “A Comparison of Pauline and Stoic Ethics of Slavery”. Marcel V. Macelaru i 
Corneliu Constantineanu (ur.), Theological Pilgrimages: Collected Faculty Papers 2007-2009. Osijek: 
Evanđeoski teološki fakultet.



ZAKLJUČAK, MIŠLJENJE I PRIJEDLOG
Na temelju navedenog, Stručno povjerenstvo ocjenjuje da pristupnik dr. sc. Gregory Thellman, ispunjava 
uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04 i
174/04) kao i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (Odluka o uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, NN 119/05) za izbor u nastavno zvanje 
predavača budući da:

• Ima završen doktorat znanosti iz znanstvenog polja teologije;
• Ima višegodišnje radno iskustvo u struci i crkvenoj službi te uspješnu nastavnu djelatnost na 

Visokom evanđeoskom teološkom učilištu, u suradničkom zvanju asistenta;
• Ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje;
• Održao je ukupno 480 sati nastave na ovom visokom učilištu iz znanstvenog polja za koje se bira;
• Održao je više javnih predavanja;
• Bio je mentorom 3 završna rada;
• Napisao je dva stručna rada koji su znatno unaprijedio struku ("Scribes". Joel B. Green, Jeannine 

K. Brown i Nicholas Perrin (ur.) Dictionary of Jesus and the Gospels. Donwner’s Grove, IL: IVP 
Academic, 840-45; "A Comparison of Pauline and Stoic Ethics of Slavery". Marcel V. Macelaru i 
Corneliu Constantineanu (ur.), Theological Pilgrimages: Collected Faculty Papers 2007-2009. 
Osijek: Evanđeoski teološki fakultet.);

Objavljeni radovi, crkveno djelovanje i opće radno iskustvo kvalificiraju kandidata za izbor u nastavno 
zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologije, granu biblijske   teologije  , za koje se 
natječe.  

Temeljem iznesenog mišljenja, a ocjenjujući ukupnu znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost pristupnika,
ovo Povjerenstvo zaključuje da Gregory Thellman ispunjava uvjete za izbor u zvanje predavača visoke 
škole te stoga

PREDLAŽE

Stručnom vijeću Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole da se pristupnik dr. sc. 
Gregory Thellman, izabere u naslovno nastavno zvanje predavača visoke škole za područje humanističkih
znanosti, polje teologije, grana biblijska   teologija  . 

Prilozi izvješću:

• Popis objavljenih znanstvenih radova, objavljenih i izvedenih stručnih radova i poslova, 
objavljenih udžbenika te ostalih aktivnosti koje se vrednuju u postupku izbora u naslovno 
nastavno zvanje predavača;

• Izvješće Stručnog povjerenstva u pisanom i u elektroničkom obliku.

Članovi Stručnog povjerenstva U Osijeku, 20.02.2017.

1. Dr. sc. Krešimir Šimić, _________________________

2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, _________________________

3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, _________________________



Članovi Stručnog povjerenstva Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole:
1. Dr. sc. Krešimir Šimić, docent, područje: humanističke znanosti, polje: filologija
2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
(preslike posljednjih Odluka o izboru u nastavna-znanstvena zvanja članova Stručnog povjerenstva 
priložene su uz ovo Izvješće).

MATIČNOM POVJERENSTVU
ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Predmet: Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u naslovno nastavno 
zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologija, grana fundamentalna     
teologija. 

Odlukom Stručnog vijeća Visokog evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, 
donesenoj na temelju članka 25. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i o 
provedbi postupka izbora, imenovano je Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku 
izbora predloženika u naslovno nastavno zvanje predavača, za područje humanističkih znanosti, 
polje teologija, grana fundamentalna teologija.

Natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje kojeg je raspisalo Visoko evanđeosko teološko
učilišta – Visoka škola objavljen je u dnevnom tisku "Glas Slavonije" od 23. prosinca 2016. godine, 
u Narodnim novinama broj 121/2016. 23.12.2016. godine, na mrežnim stranicamaVisokog 
evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, te na službenom internetskom portalu za radna 
mjesta Europskog istraživačkog prostora. Na natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje 
predavača prijavila se gospođa, mr. sc. Melody Wachsmuth.

Na temelju proučene dostupne dokumentacije podnosimo sljedeće

IZVJEŠĆE

Izvješće Stručnog povjerenstva:
a) Kratak životopis pristupnika 
(osobni podaci, podaci o obrazovanju, podaci o zaposlenju i radnom iskustvu u struci):

Mr. sc. Melody Wachsmuth, rođena je 10. prosinca 1974. godine u Sjedinjenim Američkim
Državama,  gdje  je  1997.  završila  preddiplomski  sveučilišni  studij,  a  zatim  2008.  diplomski
sveučilišni  studij  kulturologije  na  Fuller  Theological  Seminary  te  2009.  godine  diplomski
sveučilišni studij teologije također na Fuller Theological Seminary. Njezin diplomski rad obuhvaćao
je istraživanje o poslijeratnom izmirivanju u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji i Kosovu, što ju je i ponukalo
da se preseli u Hrvatsku i nastavi istraživati, pisati, predavati i studirati. Trenutno istražuje položaj i
život Roma u Istočnoj Europi, pomaže u radu romske pentekostne crkve u Dardi, Hrvatska, predaje
kolegije iz područja misiologije na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku, Hrvatska,
te je na doktorskom programu u Oxford Centre for Mission Studies. 
Njezino akademsko iskustvo uključuje i suradničko zvanje na Fuller Seminary, SAD, od 2008. do
2010. godine, gdje je predavala kolegije: Biblijski temelji misije; Međuvjerski dijalog; Misiološko
promišljanje; Grupni rad i vodstvo. 
Članica je stručnih organizacija International Association of Mission Studies; Central and Eastern
European  Association  for  Mission  Studies;  Romani  Studies  Academic  Network  i Gypsy  Lore
Society.



Osnivačica je i urednica časopisa Evangelical Theological Dialogue od 2009. godine, te od 2007.
godine  sudjeluje  o  raznim  akademskim  međuvjerskim  događajima.  Bila  je  u  organizacijskom
odboru međuvjerskog skupa  InterSem  (2010.),  koji  je  obuhvaćao židove,  katolike i  evanđeoske
kršćane. Sudjelovala je i izlagala na više međunarodnih konferencija, objavila desetak znanstvenih i
stručnih članaka te je dobitnica Ministry Magazine nagrade 2010. godine za svoj rad pod nazivom
"Philemon: Social Implications of Transformative Relationships."

b) Opis nastavne djelatnosti pristupnika
(sukladno članku 9. stavak 1. točka 3. Pravilnika) 

Učešće u nastavi: 

Melody Wachsmuth je do sada održala nastavu iz slijedećih kolegija:

Misija, evangelizacija i interkulturalna teologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2011./12., 30 sati predavanja.

Misija, evangelizacija i interkulturalna teologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 30 sati predavanja.

Misija, evangelizacija i interkulturalna teologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 30 sati predavanja.

Učešće na internacionalnim skupovima:

"Each Particular Story: Narrative Perspectives on Romani Women in Context"
International Conference. Oral History Institute, Cluj, Rumunjska (listopad, 2016.)
3 sata predavanja;

"Roma Mission"
Chinese Consultation. Solun, Grčka (rujan, 2015.)
3 sata predavanja;

"Storying Identity: Using narrative to understand conversion and transformation" 
International Association for Mission Studies. Seul, Koreja (kolovoz, 2016.)
3 sata predavanja;

"Roma Demographics"
Chinese Consultation. Budimpešta, Mađarska (rujan, 2015.)
3 sata predavanja;

"Roma Demographics"
Roma for the Nations. Budimpešta, Mađarska (rujan, 2014.)
3 sata predavanja;

"Discerning the Body’ in Cross-Cultural Relationships: A Critical Analysis of Partnerships in 
Southeastern Europe"

Nordic Association of Mission and Ecumenical Studies. Helsinki, Finska (travanj, 2014.)
3 sata predavanja;



"Separated Peoples: The Roma as prophetic pilgrims in Eastern Europe"
International Association for Mission Studies. Toronto, Kanada (kolovoz, 2012.)
3 sata predavanja;

Ukupna ocjena nastavne djelatnosti pristupnice:

Nastavnu djelatnost pristupnice stručno povjerenstvo ocjenjuje uspješnom. Ističemo godine iskustva u 
predavanju u sustavu visokog obrazovanja uz praktični rad što je pripremilo pristupnicu za napredovanje u
nastavnom zvanju.

c) Opis stručne djelatnosti pristupnika zajedno s popisom stručnih radova

1. Wachsmuth, M. (knjiga u tisku, 2017) “Learning from Rituals”. Doug McConnel (ur.), Culture, 
Leadership, and Mission: Understanding the dynamics that shape our organizations. Baker Books. 

2. Wachsmuth, M. (2016) “Roma Christianity in Central and Eastern Europe: Challenges, 
Opportunities for Mission, Modes of Appropriation and Social Significance”. Corneliu 
Constantineanu, Mihai Himcinschi, Anne-Marie Kool, Marcel Macelaru (ur.) Mission in Central and 
Eastern
 Europe: Realities, Perspectives, Trends. Oxford: Regnum Centenary Edinburgh Series.

3. Wachsmuth, M., Magda K. (2014) “Discerning the Body in Cross-Cultural Relationships: A Critical 
Analysis of Mission Partnership in Southeastern Europe”. Kairos, 8/1, 25-43.

4. Wachsmuth, M. (2013) “Missional Reorientation—The Intersection of Surprise and Constancy”. 
Kairos, 7/2, 209-220.

5. Wachsmuth, M. (2013) “Separated Peoples:  The Roma as Prophetic Pilgrims in Eastern Europe”. 
International Bulletin of Mission Research, 37/3, 145.

6. Wachsmuth, M. (2013) “Missional Insights: Exploring the Foundations of Mission in the Southeastern 
European Context”. Kairos, 7/1, 69-78.

7. Wachsmuth, M. (2012) “Christ’s Atonement and the Gospel of Reconciliation: A Discussion of 
Relational Implications for Evangelicals and Latter-Day Saints”. Objavljeno u elektronskom časopisu 
Sacred Tribes Journal.



ZAKLJUČAK, MIŠLJENJE I PRIJEDLOG

Na temelju navedenog, Stručno povjerenstvo ocjenjuje da pristupnica mr. sc. Melody Wachsmuth, 
ispunjava uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 
198/03, 105/04 i 174/04) kao i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (Odluka o 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, NN 119/05) za 
izbor u nastavno zvanje predavača budući da:

• Ima završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog polja teologije;
• Ima višegodišnje radno iskustvo u struci i petogodišnju uspješnu nastavnu djelatnost na Visokom 

evanđeoskom teološkom učilištu, u zvanju suradnika u nastavi, odnosno nastavnika;
• Ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje;
• Održala je ukupno 90 sati nastave na ovom visokom učilištu iz znanstvenog polja za koje se bira;
• Održala je više javnih predavanja iz područja struke za koje se bira;
• Napisala je sedam stručnih radova koji su znatno unaprijedili struku: 

(“Learning from Rituals”. Doug McConnel (ur.), Culture, Leadership, and Mission: 
Understanding the dynamics that shape our organizations. Baker Books; 

“ Roma Christianity in Central and Eastern Europe: Challenges, Opportunities for Mission, 
Modes of Appropriation and Social Significance”. Corneliu Constantineanu, Mihai 
Himcinschi, Anne-Marie Kool, Marcel Macelaru (ur.) Mission in Central and Eastern 
Europe: Realities, Perspectives, Trends. Oxford: Regnum Centenary Edinburgh Series;

 “Discerning the Body in Cross-Cultural Relationships: A Critical Analysis of Mission 
Partnership in Southeastern Europe”. Kairos, 8/1, 25-43; 

“Missional Reorientation—The Intersection of Surprise and Constancy”. Kairos, 7/2, 209-
220; 

“Separated Peoples:  The Roma as Prophetic Pilgrims in Eastern Europe”. International 
Bulletin of Mission Research, 37/3, 145;

“Missional Insights: Exploring the Foundations of Mission in the Southeastern European 
Context”. Kairos, 7/1, 69-78;

“Christ’s Atonement and the Gospel of Reconciliation: A Discussion of Relational Implications for
Evangelicals and Latter-Day Saints”. Objavljeno u elektronskom časopisu Sacred Tribes 
Journal.);

Objavljeni radovi, crkveno djelovanje i opće radno iskustvo kvalificiraju kandidatkinju za izbor u 
nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologije, granu fundamentalne 
teologije, za koje se natječe.  

Temeljem iznesenog mišljenja, a ocjenjujući ukupnu znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost pristupnice,
ovo Povjerenstvo zaključuje da Melody Wachsmuth ispunjava uvjete za izbor u zvanje predavača visoke 
škole te stoga



PREDLAŽE

Stručnom vijeću Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole da se pristupnica mr. 
sc. Melody Wachsmuth, izabere u naslovno nastavno zvanje predavača visoke škole za područje 
humanističkih znanosti, polje teologije, grana fundamentalna teologija. 

Prilozi izvješću:

• Popis objavljenih znanstvenih radova, objavljenih i izvedenih stručnih radova i poslova, 
objavljenih udžbenika te ostalih aktivnosti koje se vrednuju u postupku izbora u naslovno 
nastavno zvanje predavača;

• Izvješće Stručnog povjerenstva u pisanom i u elektroničkom obliku.

Članovi Stručnog povjerenstva U Osijeku, 20.02.2017.

1. Dr. sc. Krešimir Šimić, _________________________

2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, _________________________

3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, _________________________



Članovi Stručnog povjerenstva Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole:
1. Dr. sc. Krešimir Šimić, docent, područje: humanističke znanosti, polje: filologija
2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
(preslike posljednjih Odluka o izboru u nastavna-znanstvena zvanja članova Stručnog povjerenstva 
priložene su uz ovo Izvješće).

MATIČNOM POVJERENSTVU
ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Predmet: Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u naslovno nastavno 
zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologija, grana religiozna pedagogija 
i katehetika. 

Odlukom Stručnog vijeća Visokog evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, 
donesenoj na temelju članka 25. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i o 
provedbi postupka izbora, imenovano je Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku 
izbora predloženika u naslovno nastavno zvanje predavača, za područje humanističkih znanosti, 
polje teologija, grana religiozna pedagogija i katehetika.

Natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje kojeg je raspisalo Visoko evanđeosko teološko
učilišta – Visoka škola objavljen je u dnevnom tisku "Glas Slavonije" od 23. prosinca 2016. godine, 
u Narodnim novinama broj 121/2016. 23.12.2016. godine, na mrežnim stranicama Visokog 
evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, te na službenom internetskom portalu za radna 
mjesta Europskog istraživačkog prostora. Na natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje 
predavača prijavila se gospođa Maja Seguin, mag. spec. teol.

Na temelju proučene dostupne dokumentacije podnosimo sljedeće

IZVJEŠĆE

Izvješće Stručnog povjerenstva:
a) Kratak životopis pristupnika 
(osobni podaci, podaci o obrazovanju, podaci o zaposlenju i radnom iskustvu u struci):

Maja Séguin,  mag. spec.  teol.,  rođena je 6.  srpnja 1984. godine u Slavonskom Brodu u
Republici  Hrvatskoj.  Završila  je  2006.  godine  usavršavanje  za  vjeroučitelje  na  Visokom
evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku, te je iste godine na imenovanom Učilištu diplomirala
studij teologije.

Praktično radno iskustvo pristupnice obuhvaća službe vjeroučiteljice u Baptističkoj crkvi u
Slavonskom Brodu, Baptističkoj crkvi u Osijeku te u evanđeoskoj pentekostnoj crkvi "Radosne
vijesti" u Osijeku između 2006. i 2014. godine.
 Osim rada u administraciji od 2006. godine, na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u
Osijeku  od  2010.  godine  radi  kao  asistentica  dekana,  a  od  2014./15.  odgovorna  je  za  izradu
akademskih  planova  te  angažiranje  redovitih  i  gostujućih  nastavnika.  Od 2011.  godine  predaje
kolegije Engleskog jezika za teologe, te trenutno studira primijenjenu lingvistiku na University of
Birmingham, UK. 

Redovito  pohađa  i  sudjeluje  na  stručnim  skupovima  vjeroučitelja  pod  pokroviteljstvom
Agencije  za  odgoj  i  obrazovanje,  te  na  stručnim  konferencijama  i  skupovima  za  nastavnike
engleskog jezika.



b) Opis nastavne djelatnosti pristupnika
(sukladno članku 9. stavak 1. točka 3. Pravilnika) 

Učešće u nastavi: 

Maja Séguin je do sada održala nastavu iz slijedećih kolegija:

Engleski jezik za teologe
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2011./12., 90 sati predavanja.

Engleski jezik za teologe
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2012./13., 60 sati predavanja.

Engleski jezik za teologe
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2013./14., 120 sati predavanja.

Engleski jezik za teologe
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 120 sati predavanja.

Engleski jezik za teologe
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 120 sati predavanja.

Autorstvo internih skripata:
  
Maja Séguin autor je sljedećih internih skripata:

Seguin, Maja, Engleski jezik za teologe, Osijek: Visoko evanđeosko teološko učilište, 2012.

Povjerenstva i odbori:

Članica je Povjerenstva za pripremu dokumenata u postupku izvanredne akreditacije Visokog 
evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku, 2012.

Članica je HUPE (Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika).

Prijevod udžbenika:

Teološki priručnik "ISOM Trimester 1 - English notes", International School of Ministry, San Bernardino, 
Kalifornija
Teološki priručnik "ISOM Trimester 2 - English notes", International School of Ministry. San Bernardino, 
Kalifornija



Ostale nastavne djelatnosti:

Sudjelovanje na stručnim skupovima za vjeroučitelje evanđeoskog i baptističkog vjeronauka u RH, 
pod pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje:

"Sola Scriptura u suvremenom kontekstu nastave vjeronauka", Stručni skup vjeroučitelja, 
Zagreb, 17. rujna 2016.

"Kurikularni pristup nastavi vjeronauka", Stručni skup vjeroučitelja, Zagreb, 21. rujan 2013.

"Vjeronauk i vjeroučitelji pred novim izazovima", Stručni skup vjeroučitelja, Crikvenica, 15.-17.
veljače 2013. 

"Utjecaj vjerskog odgoja na psihosocijalni razvoj vjeroučenika", Stručni skup vjeroučitelja, 
Zagreb, 22. rujna 2012.

"Vjeroučitelji kao promicatelji kvalitetne komunikacije" Stručni skup vjeroučitelja, Zagreb, 17. 
rujna 2011. 

"Vjera u životu adolescenata", "Suradnja s roditeljima", "Razvoj vještine poučavanja", Stručni 
skup vjeroučitelja, Crikvenica, 11-13. veljače 2011. 

Sudjelovanje na stručnim skupovima Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika:
"Chicago and University Life in America". HUPE Podružnica Osijek, 13. lipnja 2015. 

"How to boost self-esteem leading to higher academic achievements", "Catch me if you can - Crime in 
ELT". HUPE Podružnica Osijek, 14. ožujka 2015. 

"Animated films in ELT", "Factifile: Ireland". HUPE Podružnica Osijek, 31. siječnja 2015. 

"Oxford 3,000 and more". HUPE Podružnica Osijek, 18. svibnja 2013. 

"Teachers in Adult Education", "Adult Educators Staff", "Validation of Adult Educators", predavala 
prof. dr. Magdolna Tratnyek na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 14.-15. 
svibnja 2013. 

19. godišnja HUPE konferencija, Opatija 7.-10. travnja 2011.

"English in Action". HUPE Podružnica Osijek, 26. ožujka 2011. 

"Listening Skills", radionica. British Council, 26. veljače 2011.

"South and Southern language, accent and culture", HUPE Podružnica Osijek, 11. prosinca 2010. 

"Find your Happy Solution Tour", Oxford University Press, Elektrontehnički fakultet Osijek, 11. 
veljače 2010.

Ukupna ocjena nastavne djelatnosti pristupnice:

Nastavnu djelatnost pristupnice stručno povjerenstvo ocjenjuje uspješnom. Ističemo godine iskustva u 
predavanju u sustavu visokog obrazovanja uz praktični rad što je pripremilo pristupnicu za napredovanje u
nastavnom zvanju.



c) Opis stručne djelatnosti pristupnika zajedno s popisom stručnih radova

1. Séguin, M. (2006) “The christian offer to New Age spirituality”, završni rad, Visoko evanđeosko 
teološko učilište, Osijek, travanj 2006. 

d) Opis znanstvene djelatnosti pristupnika zajedno s popisom znanstvenih radova

1. Séguin, M. (2017) “Exploration of the relationship between word-association and learners’ lexical 
development with a focus on American L1 and Croatian L2 speakers”. ExELL. Volume 3, Issue 2, Pages 
80–101, ISSN (Online) 2303-4858, DOI: https://doi.org/10.1515/exell-2017-0003, February 2017



ZAKLJUČAK, MIŠLJENJE I PRIJEDLOG

Na temelju navedenog, Stručno povjerenstvo ocjenjuje da pristupnica Maja Séguin, mag.spec.theol., 
ispunjava uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 
198/03, 105/04 i 174/04) kao i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (Odluka o 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, NN 119/05) za 
izbor u nastavno zvanje predavača budući da:

• Ima završen specijalistički diplomski studij iz znanstvenog polja teologije;
• Ima višegodišnje radno iskustvo u struci i crkvenoj službi te uspješnu nastavnu djelatnost na 

Visokom evanđeoskom teološkom učilištu, u suradničkom zvanju asistenta;
• Ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje;
• Održala je ukupno 510 sati nastave na ovom visokom učilištu;
• Napisala je 1 skripta namijenjene internoj uporabi za potrebe nastave;
• Prevela je dva stručna teološka priručnika;
• Ima objavljen 1 znanstveni rad;
• Sudjelovala je na više seminara i radionica za stručno usavršavanje.

Objavljeni radovi, crkveno djelovanje, prevodilački rad i opće radno iskustvo kvalificiraju kandidatkinju 
za izbor u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologije, granu 
r  eligiozna pedagogija i katehetika  , za koje se natječe.  

Temeljem iznesenog mišljenja, a ocjenjujući ukupnu znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost pristupnice,
ovo Povjerenstvo zaključuje da Maja Séguin ispunjava uvjete za izbor u zvanje predavača visoke škole te 
stoga

PREDLAŽE

Stručnom vijeću Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole da se pristupnica Maja
Séguin, mag. spec. theol., izabere u naslovno nastavno zvanje predavača visoke škole za područje 
humanističkih znanosti, polje teologije, grana r  eligiozna pedagogija i katehetika   . 

Prilozi izvješću:

• Popis objavljenih znanstvenih radova, objavljenih i izvedenih stručnih radova i poslova, 
objavljenih udžbenika te ostalih aktivnosti koje se vrednuju u postupku izbora u naslovno 
nastavno zvanje predavača;

• Izvješće Stručnog povjerenstva u pisanom i u elektroničkom obliku.

Članovi Stručnog povjerenstva U Osijeku, 20.02.2017.

1. Dr. sc. Krešimir Šimić, _________________________

2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, _________________________

3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, _________________________



Članovi Stručnog povjerenstva Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole:
1. Dr. sc. Krešimir Šimić, docent, područje: humanističke znanosti, polje: filologija
2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
(preslike posljednjih Odluka o izboru u nastavna-znanstvena zvanja članova Stručnog povjerenstva 
priložene su uz ovo Izvješće).

MATIČNOM POVJERENSTVU
ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Predmet: Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u naslovno nastavno 
zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologija, grana fundamentalna teologija. 

Odlukom Stručnog vijeća Visokog evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, 
donesenoj na temelju članka 25. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i o 
provedbi postupka izbora, imenovano je Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku 
izbora predloženika u naslovno nastavno zvanje predavača, za područje humanističkih znanosti, 
polje teologija, grana fundamental  na teologija  .

Natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje kojeg je raspisalo Visoko evanđeosko teološko
učilišta – Visoka škola objavljen je u dnevnom tisku "Glas Slavonije" od 23. prosinca 2016. godine, 
u Narodnim novinama broj 121/2016. 23.12.2016. godine, na mrežnim stranicamaVisokog 
evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, te na službenom internetskom portalu za radna 
mjesta Europskog istraživačkog prostora. Na natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje 
predavača prijavila se gospođa mr. sc. Julijana Mladenovska-Tešija.

Na temelju proučene dostupne dokumentacije podnosimo sljedeće

IZVJEŠĆE

Izvješće Stručnog povjerenstva:
a) Kratak životopis pristupnice 
(osobni podaci, podaci o obrazovanju, podaci o zaposlenju i radnom iskustvu u struci):

Mr.  sc.  Julijana  Mladenovska-Tešija  je  rođena  18.01.1969.  godine  u  Skopju,  Republika
Makedonija.  Diplomirala  je  filozofiju  na  Sveučilištu  Sv.  Kiril  i  Metodij,  Filozofski  fakultet  u
Skopju 1992. godine (stupanj VII/1 - Cum Laude) i pohađala magistarski studij Balkanskog centra
za  proučavanje  mira  pri  istom Sveučilištu  (1997.-1999.)  gdje  je  položila  svih  šest  (6)  ispita  s
najvišom ocjenom koji su se priznali na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu gdje je 2007.
godine magistrirala teologiju s radom "O nasilju i nenasilju - filozofski, teološki i politički značaj
Rimljana 12 do 15". Dodatno se obrazovala na Sveučilištu u Oslu (1998.) i Nansen akademiji u
Lillehamer, Norveška (1996.) iz područja mira, nenasilja i razrješenja sukoba te u Londonskoj školi
za odnose s javnošću iz navedenog područja (2001.).

Radno iskustvo pristupnice obuhvaća sljedeće: 
Prije dolaska u Hrvatsku 2005. godine, radila je za više inozemnih i makedonskih nevladinih

udruga i fondacija, akademskih i istraživačkih centara te marketing i PR agencija i medija. Tako je
od 1992. do 1995. godine vodila programe za visoko obrazovanje i razvoj civilnog društva za Soros
fondaciju Makedonija. Zatim je radila kao suradnica Britanskog vijeća u Skopju kao evaluatorica
projekata  i  voditeljica  fokus  grupa,  a  surađivala  je  i  s  fondacijama Friedrich  Ebert  i  Friedrich
Neumann kao trenerica na projektima za mlade. Kao predsjednica izvršnog odbora Nansen dijalog



centra  u Skopju (1997.  -  1999.)  sudjelovala  je  u  osnivanju istoga  centra  na Kosovu,  odabiru  i
treningu  tima.  U  razdoblju  od  1997.  do  1999.  godine  radila  je  kao  asistentica  Pročelnice  za
poslijediplomski studij Balkanskog centra za proučavanje mira pri Filozofskom fakultetu u Skopju.
Između  2000.  i  2005.  godine  radila  je  u  marketinškom timu  za  Forum institut  za  strategijska
istraživanja, Indigo marketing agenciju i ImagePR agenciju na kampanjama političkih stranaka u
Makedoniji kao politička analitičarka i odgovorna za odnose s javnošću. Tijekom ljeta 1999. godine
radila je kao pripravnica za PRIO, Instituta za istraživanje mira u Oslu, Norveška. 

Na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu  u Osijeku  asistentica  je  za predmet Uvod u
filozofiju od 2007. godine, za predmet Filozofija religije od 2008. godine, za predmet Metodologija
istraživanja  i  pisanja  od  2010.  godine,  te  za  izborne  predmete  Antropologija,  Teorija  spoznaje,
Komunikacija  s  medijima  također  od  2010.  godine.  Na  imenovanom  Učilištu  vodi  i  projekte
suradnje  s  vjerskim  zajednicama,  civilnim  sektorom,  lokalnom  samoupravom  i  akademskom
zajednicom od 2013. godine.  Od rujna 2012. godine do lipnja 2013. godine radila je u Centru za
mir, nenasilje i ljudska prava Osijek na projektu "Daj mi ruku za slijedeći korak - razvijanje alata za
međuetnički  dijalog  i  razrješenje  sukoba",  projekt  mladih  Izraelaca  i  Palestinaca.  Također,  pri
zakladi za razvoj lokalne zajednice Slagalica radi na raznim projektima i aktivnostima vidljivosti i
odnose s javnošću.

b) Opis nastavne djelatnosti pristupnika
(sukladno članku 9. stavak 1. točka 3. Pravilnika) 

Učešće u nastavi: 

Julijana Mladenovska-Tešija je do sada održala nastavu iz slijedećih kolegija:

Uvod u filozofiju
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2009./10., 15 sati predavanja.

Povijest i filozofija religije
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2009./10., 30 sati predavanja.

Povijest i filozofija religije
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2010./11., 30 sati predavanja.

Metodologija istraživanja i pisanja
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2011./12., 30 sati predavanja.

Pisati za medije
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2011./12., 15 sati predavanja.

Episemologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2011./12., 15 sati predavanja.

Povijest i filozofija religije
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2011./12., 30 sati predavanja.

Metodologija istraživanja i pisanja
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2012./13., 30 sati predavanja.

Međuvjerski dijalog i nenasilna komunikacija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2012./13., 30 sati predavanja.



Filozofijska antropologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2012./13., 30 sati predavanja.
 
Metodologija istraživanja i pisanja
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2013./14., 30 sati predavanja.

Metodologija istraživanja i pisanja
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 30 sati predavanja.

Povijest i filozofija religije
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 30 sati predavanja.

Metodologija istraživanja i pisanja
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 30 sati predavanja.

Filozofija o Bogu
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 30 sati predavanja.

Teologija otpora
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 30 sati predavanja.

Odnosi s javnošću i kultura govorenja, čitanja i pisanja
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 30 sati predavanja.

Povijest i filozofija religije
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2016./17., 30 sati predavanja.

Autorstvo knjiga:
  1. Mladenovska-Tešija, J. (2013.) Not by Might. The Power of Peacemaking. Osijek: Evanđeoski 
teološki fakultet / Mozaik društva. ISBN: 978-953-57690-1-9.

Uredništvo knjiga:
1. Mladenovska-Tešija, J. (2012.) Marketing u crkvi. Suvremeni koncepti nove evangelizacije naroda. 
Antal Balog. Daruvar: Logos. ISBN: 978-953-6110-16-2

2. Mladenovska-Tešiija, J. (2011.) Zajedništvo različitosti - priča Osijeka. Zbornik. Osijek: Agencija 
lokalne demokracije. ISBN: 978-953-7630-28-7

Ko-uredništvo:
1. Mladenovska-Tešija, J., Kaselj, B. (2014.) Zelena staza. Turistički vodič za bicikliste i pješake. Osijek: 
Zaklada Slagalica.

2. Mladenovska-Tešija, J., Balog, A. (2013.) Mladi i vjera ususret Europskoj uniji. Osijek: AGAPE. ISBN:
978-953-57690-0-2

3. Mladenovska-Tešija, J., Macelaru, M. (2012.) Demokracija, dijalog i dar-al salam: međuvjerski dijalog
i praktično djelovanje. Osijek: VETU. ISBN: 978-953-6110-19-3

4. Mladenovska-Tešija, J., Macelaru, M. (2011.) Obrazovanje za rodnu jednakost. Tenja: Ženska udruga 
Izvor. ISBN: 978-953-99681-3-5

5. Mladenovska-Tešija, J., Balog, A. (2009.) Biblija i ravnopravnost spolova. Osijek: VETU. ISBN: 978-
953-6110-04-9



Mentorstvo i podizanje znanstvenog podmlatka:

Mentorstvo završnih radova:

"Kierkegaardov paradoks vjere uz osvrt na knjigu Postanka 11:10 - 22:19", 
(pristupnik Ivan Koledić), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2013. godina.

Ukupna ocjena nastavne djelatnosti pristupnika:

Nastavnu djelatnost pristupnice stručno povjerenstvo ocjenjuje uspješnom. Ističemo godine iskustva u 
predavanju u sustavu visokog obrazovanja uz praktični rad što je pripremilo pristupnicu za napredovanje u
nastavnom zvanju.

c) Opis stručne djelatnosti pristupnika zajedno s popisom stručnih radova

1. Mladenovska-Tešija, J. (proljeće 2017.) "Challenges and Chances of the Protestant Theological 
Education in Croatia: Philosophical Anthropology Perspectice". Tekst prihvaćen za objavu u Oxford 
Regnuum Volume on Mission in Central and Eastern Europe. 

2. Mladenovska-Tešija, J. (2015.) "Dijalog kao metoda učenja u teološkom obrazovanju. Visoko 
evanđeosko teološko učilište kao studija slučaja", Kairos. Zagreb: Biblijski institut.

3. Mladenovska-Tešija, J. (2014.) "Raspeti kao nužnost: Relevantnost Moltmannove teologije za 
evanđeoske vjernike i njihov društveni angažman", Kairos. Zagreb: Biblijski institut.

4. Mladenovska-Tešija, J. (2011.) "Paradigma Eve", Diskursi - Društvo, religija, kultura, I/1, Sarajevo.

d) Opis znanstvene djelatnosti pristupnika zajedno s popisom znanstvenih radova

1. Mladenovska-Tešija, J., Magda, K. (2013.) "The Context of Female Suffering and Hope". Anić, J. 
R., et al. (ur.) And God will wipe away all tears from their eyes. A theological approach to the suffering
and hopes of women. Zagreb: Ivo Pilar Institute of Social Sciences.



ZAKLJUČAK, MIŠLJENJE I PRIJEDLOG

Na temelju navedenog, Stručno povjerenstvo ocjenjuje da pristupnica mr. sc.   Julijana Tešija   ispunjava 
uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04 i
174/04) kao i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (Odluka o uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, NN 119/05) za izbor u nastavno zvanje 
predavača budući da:

• Ima magisterij znanosti iz znanstvenog polja teologije;
• Ima višegodišnje radno iskustvo u struci i uspješnu nastavnu djelatnost na Visokom evanđeoskom 

teološkom učilištu, u suradničkom zvanju asistenta;
• Ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje;
• Održala je ukupno 495 sati nastave na ovom visokom učilištu iz znanstvenog polja za koje se bira;
• Ima četiri (4) stručna i jedan   (  1  )   znanstveni rad iz znanstvene, odnosno stručne grane za koju se 

natječe, a koji su znatno unaprijedili struku;
• Napisala je 1 knjigu, kao urednica je priredila 2 knjige, a kao ko-urednica 5 knjige;
• Bila je mentorica 1 završnom radu;

Objavljeni radovi kvalificiraju kandidata za izbor u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih 
znanosti, polje teologije, granu fundamentalne teologije, za koje se natječe.  

Temeljem iznesenog mišljenja, a ocjenjujući ukupnu znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost pristupnice,
ovo Povjerenstvo zaključuje da Julijana Tešija ispunjava uvjete za izbor u zvanje predavača visoke škole 
te stoga

PREDLAŽE

Stručnom vijeću Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole da se pristupnik mr. sc.
Julijana Tešija izabere u naslovno nastavno zvanje predavača visoke škole za područje humanističkih 
znanosti, polje teologije, grana fundamentalna teologija. 

Prilozi izvješću:

• Popis objavljenih znanstvenih radova, objavljenih i izvedenih stručnih radova i poslova, 
objavljenih udžbenika te ostalih aktivnosti koje se vrednuju u postupku izbora u naslovno 
nastavno zvanje predavača;

• Izvješće Stručnog povjerenstva u pisanom i u elektroničkom obliku.

Članovi Stručnog povjerenstva U Osijeku, 23.02.2017.

1. Dr. sc. Krešimir Šimić, _________________________

2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, _________________________

3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, _________________________



Članovi Stručnog povjerenstva Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole:
1. Dr. sc. Krešimir Šimić, docent, područje: humanističke znanosti, polje: filologija
2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, redoviti profesor, područje: humanističke znanosti, polje: teologija
(preslike posljednjih Odluka o izboru u nastavna-znanstvena zvanja članova Stručnog povjerenstva 
priložene su uz ovo Izvješće).

MATIČNOM POVJERENSTVU
ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Predmet: Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u naslovno nastavno 
zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologija, grana dogmatska   teologija  . 

Odlukom Stručnog vijeća Visokog evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, 
donesenoj na temelju članka 25. Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i o 
provedbi postupka izbora, imenovano je Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku 
izbora predloženika u naslovno nastavno zvanje predavača, za područje humanističkih znanosti, 
polje teologija, grana dogmatska teologija.

Natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje kojeg je raspisalo Visoko evanđeosko teološko
učilišta – Visoka škola objavljen je u dnevnom tisku "Glas Slavonije" od 23. prosinca 2016. godine, 
u Narodnim novinama broj 121/2016. 23.12.2016. godine, na mrežnim stranicamaVisokog 
evanđeoskog teološkog učilišta – Visoke škole, te na službenom internetskom portalu za radna 
mjesta Europskog istraživačkog prostora. Na natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje 
predavača prijavio se gospodin David Kovačević, mag. spec. theol.

Na temelju proučene dostupne dokumentacije podnosimo sljedeće

IZVJEŠĆE

Izvješće Stručnog povjerenstva:
a) Kratak životopis pristupnika 
(osobni podaci, podaci o obrazovanju, podaci o zaposlenju i radnom iskustvu u struci):

David Kovačević, mag. spec. theol., rođen je 13. listopada 1985. godine u Vinkovcima u
Republici  Hrvatskoj.  Završio  je  2008.  godine  usavršavanje  za  vjeroučitelje  na  Visokom
evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku, te je iste godine na imenovanom Učilištu diplomirao
studij  teologije.  Trenutno  studira  teologiju  na  doktorskom  programu  na  Gordon-Conwell
Theological Seminary, SAD. 

Radno  iskustvo  pristupnika  obuhvaća  službe  đakona  i  vjeroučitelja  u  Crkvi  Božjoj  u
Republici  Hrvatskoj  od  2009.  godine,  a  od  2014.  godine,  nakon  položenog  stručnog  ispita  za
zanimanje vjeroučitelja evanđeoskog vjeronauka, predaje vjeronauk u osnovnoj školi  Tordinci u
Tordincima i od 2016. godine u osnovnoj školi Zrinskih u Nuštru. Aktivno sudjeluje u organizaciji i
realizaciji  društvenog  događaja  "Dolina  blagoslova"  u  Vukovaru,  koji  se  organizira  jednom
mjesečno,  također  u  organizaciji  Crkve  Božje  u  RH  i  Kristove  Crkve  u  RH.  Na  Visokom
evanđeoskom teološkom učilištu  u Osijeku od 2011.  godine predaje  kolegije:  Uvod u sustavnu
teologiju,  Kristologija  i  soteriologija,  Pneumatologija  i  ekleziologija,  Eshatologija.  Pri  istom
obnaša funkciju prodekana za studentska pitanja i voditelja praktikuma te je član Odbora za obranu
završnih  i  diplomskih  radova.  Suradnik  je  teološkog  časopisa  "Kairos",  "Pleroma"  i  časopisa
"Izvori". 



b) Opis nastavne djelatnosti pristupnika
(sukladno članku 9. stavak 1. točka 3. Pravilnika) 

Učešće u nastavi: 

David Kovačević je do sada održao nastavu iz slijedećih kolegija:

Uvod u sustavnu teologiju
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2011./12., 30 sati predavanja.

Kristologija i Soteriologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2011./12., 30 sati predavanja.

Uvod u sustavnu teologiju
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2012./13., 30 sati predavanja.

Pneumatologija i Ekleziologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2012./13., 30 sati predavanja.

Kristologija i Soteriologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2012./13., 30 sati predavanja.

"Realizacija srednjoškolskog vjeronauka kroz tri temeljna metodička koraka"
Predavanje (autorsko djelo) održano na stručnom skupu za vjeroučitelje evanđeoskog i baptističkog 
vjeronauka u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Crikvenica, 15.-17. veljače 2013., 2 sata 
predavanja.

Kristologija i Soteriologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2013./14., 30 sati predavanja.
 
Pneumatologija i Ekleziologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 30 sati predavanja.

Kristologija i Soteriologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 30 sati predavanja.

Osobni duhovni rast
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2014./15., 12 sati predavanja.

Uvod u sustavnu teologiju
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 30 sati predavanja.

Pneumatologija i Ekleziologija
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 30 sati predavanja.

Osobni duhovni rast
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 15 sati predavanja.

Homiletika
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2015./16., 30 sati predavanja.

Uvod u pastoral zajednice
Visoko evanđeosko teološko učilište – Visoka škola, akademska godina 2016./17., 45 sati predavanja.



Učešće na radionicama i skupovima:

"Motivation", "How to develop good relationship between genders", "Process of teaching", "Christian 
literature and education", voditelj radionica Vinko Filipović,
Radionice, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb (rujan, 2008)

"Attitudes toward unhealthy sexual behavior", "Work with different age groups", "Work with children with 
special needs", voditelj radionica Vinko Filipović,
Radionice, Agencija za odgoj i obrazovanje, Severin na Kupi (veljača, 2010)

"The Trinity Forum", 
Konferencija pod naslovom Science a Matter of Faith? Seeing and Believing: Science and Faith in 
Dialogue, Chateau D'Andelot, Francuska, 6. listopada 2012.

"53. Teološko – pastoralni tjedan, Vjera u Boga Spasitelja danas", 
Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, 22. - 24. siječnja 2013.

European Leadership Forum, Wisla, Poljska, 25. – 30. svibnja 2013.

"NET-EU – Support for NETworking and Twinning at EUropean Level (Podrška umrežavanju i europskoj 
suradnji gradova i općina)", 
Agencija lokalne demokracije, Osijek, Hrvatska, 13. - 14. lipnja 2013.

"54. Teološko – pastoralni tjedan, Siromašna Crkva - Crkva za siromašne u novoj evangelizaciji", 
Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, 28. - 30. siječnja 2014. 

"56. Teološko – pastoralni tjedan, Teologija i pastoral Božjeg milosrđa", 
Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, 26. - 28. siječnja 2016. 

European Leadership Forum, Wisla, Poljska, 21. – 26. svibnja 2016. 

"Theological Education in Central and Eastern Europe",
Teološke akademske konzultacije,  Malenovice, Češka, 5. - 7. prosinca 2016. 

Autorstvo internih skripata:
  
David Kovačević autor je sljedećih internih skripata:

Kovačević, David, Uvod u sustavnu teologiju, Osijek: Visoko evanđeosko teološko učilište, 2011.
Kovačević, David, Uvod u kristologiju i soteriologiju, Osijek: Visoko evanđeosko teološko učilište, 2011.
Kovačević, David, Uvod u pneumatologiju i ekleziologiju, Osijek: Visoko evanđeosko teološko učilište, 
2012.

Mentorstvo i podizanje znanstvenog podmlatka:

Mentorstvo završnih radova:

"Uloga Duha Svetoga u propovijedanju u kontekstu života Crkve", 
(pristupnik Goran Martinovski), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2011. godina.

"Pneumatologija Bazilija iz Cezareje kao model za pentekostnu pneumatološku misao", 
(pristupnik Igor Budanov), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2012. godina.

"Značaj posvećenja kao djela Duha Svetoga u životu i djelovanju Crkve",
(pristupnik Danijel Milas), Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2013. godina.



Gostujući nastavnik:

"Naviještati silna djela Božja kao rezultat razumijevanja vlastitog identiteta bez ugroze drugoga i 
drugačijega", kolokvij, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, 25. siječnja 2016. godine.

"Isus kao metodičar", predavanje (autorsko djelo) održano na stručnom skupu za vjeroučitelje 
evanđeoskog i baptističkog vjeronauka u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Crikvenica,
26. – 28. veljače 2016.

"Realizacija srednjoškolskog vjeronauka kroz tri temeljna metodička koraka", predavanje 
(autorsko djelo) održano na stručnom skupu za vjeroučitelje evanđeoskog i baptističkog 
vjeronauka u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Crikvenica, 15. – 17. veljače 2013.

"Kristologija na drugi način: Isus kojega sam mislio da poznajem", predavanja održana na 
Konferencije za mlade u Orahovici u organizaciji Odbora za rad s mladima pri Evanđeoskoj 
pentekostnoj crkvi u Hrvatskoj, 25. – 30. srpnja 2016.

Ostale nastavne djelatnosti:

Sudjelovanje na stručnim skupovima za vjeroučitelje evanđeoskog i baptističkog vjeronauka u RH, 
pod pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje:

"Sola Scriptura u suvremenom kontekstu nastave vjeronauka", Stručni skup vjeroučitelja, 
Zagreb, 17. rujna 2016.

"Metodika vjeronaučne nastave", Stručni skup vjeroučitelja, Crikvenica, 26. - 28. veljače 2016.

"Uloga vjeronauka u evangelizacijskom poslanju crkve", Stručni skup vjeroučitelja, Zagreb, 19. 
rujna 2015.

"Vjeronauk i vjeroučitelji kao partneri lokalne crkve u pastoralu obitelji", Stručni skup 
vjeroučitelja, Zagreb, 20. rujna 2014.

"Kurikularni pristup nastavi vjeronauka", Stručni skup vjeroučitelja, Zagreb, 21. rujna 2013.

"Vjeronauk i vjeroučitelji pred novim izazovima", Stručni skup vjeroučitelja, Crikvenica, 15. - 
17. veljače 2013.

"Utjecaj vjerskog odgoja na psihosocijalni razvoj vjeroučenika", Stručni skup vjeroučitelja, 
Zagreb, 22. rujna 2012.

Povjerenstva i odbori:

Predstavnik Evanđeoske pentekostne crkve u RH u mješovitom povjerenstvu vlade RH i crkava za 
vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u predškolskim ustanovama.

Član Odbora za obranu završnih i diplomskih radova, Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2011-
2013.



Član Povjerenstva za pripremu dokumenata u postupku izvanredne akreditacije Visokog evanđeoskog 
teološkog učilišta u Osijeku, 2012.

Predsjednik Odbora za vjeronauk, Crkva Božja u RH, Vinkovci, 2013. -.

Ukupna ocjena nastavne djelatnosti pristupnika:

Nastavnu djelatnost pristupnika stručno povjerenstvo ocjenjuje uspješnom. Ističemo godine iskustva u 
predavanju u sustavu visokog obrazovanja uz praktični rad što je pripremilo pristupnika za napredovanje u
nastavnom zvanju.

c) Opis stručne djelatnosti pristupnika zajedno s popisom stručnih radova

1. Kovačević, D. (2013) “Prikaz razvoja Crkve Božje u Banovcima”, Kairos, 7/1, 53-65 

2. Kovačević, D. (2011) “The Revelation of God: A Comparison of the Views of Karl Barth and 
Evangelicalism”, diplomski rad, Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, lipanj 2011. 

3. Kovačević, D. (2008) “Trinitarna teologija kao ključ za razumijevanje Grgura Nazijanskog”, završni 
rad, Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, travanj 2008.

Prijevodi:

Eric Titus, «Božji atributi ili njegove savršenosti u teologiji Karla Bartha: razmatranje osnovne 
strukture.» Kairos, godina 4, br. 2, 2010, 313-331.  

Recenzije: 

Fisher Humphreys, Razmišljanje o Bogu (Zagreb: Biblijski institut, 2016). 



ZAKLJUČAK, MIŠLJENJE I PRIJEDLOG

Na temelju navedenog, Stručno povjerenstvo ocjenjuje da pristupnik David Kovačević, mag.spec.theol., 
ispunjava uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 
198/03, 105/04 i 174/04) kao i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (Odluka o 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, NN 119/05) za 
izbor u nastavno zvanje predavača budući da:

• Ima završen specijalistički diplomski studij iz znanstvenog polja teologije;
• Ima višegodišnje radno iskustvo u struci i crkvenoj službi te šestogodišnju uspješnu nastavnu 

djelatnost na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu, u suradničkom zvanju asistenta;
• Ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje;
• Održao je ukupno 404 sati nastave na ovom visokom učilištu iz znanstvenog polja za koje se bira;
• Napisao je 3 skripte namijenjene internoj uporabi za potrebe nastave iz znanstvenog polja za koje 

se bira ("Uvod u sustavnu teologiju", Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2011; "Uvod u 
kristologiju i soteriologiju", Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2011; "Uvod u 
pneumatologiju i ekleziologiju", Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2012;);

• Bio je mentorom 3 završna rada;
• Preveo je jedan stručni rad iz stručne grane za koju se natječe, a koji je znatno unaprijedio struku 

(Eric Titus, "Božji atributi ili njegove savršenosti u teologiji Karla Bartha: razmatranje osnovne 
strukture", Kairos, 4/2, 2010, 313-331);

• Napisao je jedan stručni rad koji je znatno unaprijedio struku ("Prikaz razvoja Crkve Božje u 
Banovcima", Kairos, 7/1, 2013, 53-65);

Objavljeni radovi, crkveno djelovanje, prevodilački rad i opće radno iskustvo kvalificiraju kandidata za 
izbor u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje teologije, granu dogmatske 
teologije, za koje se natječe.  

Temeljem iznesenog mišljenja, a ocjenjujući ukupnu znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost pristupnika,
ovo Povjerenstvo zaključuje da David Kovačević ispunjava uvjete za izbor u zvanje predavača visoke 
škole te stoga

PREDLAŽE
Stručnom vijeću Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku – Visoke škole da se pristupnik David 
Kovačević, mag.spec.theol., izabere u naslovno nastavno zvanje predavača visoke škole za područje 
humanističkih znanosti, polje teologije, grana dogmatska teologija. 

Prilozi izvješću:

• Popis objavljenih znanstvenih radova, objavljenih i izvedenih stručnih radova i poslova, 
objavljenih udžbenika te ostalih aktivnosti koje se vrednuju u postupku izbora u naslovno 
nastavno zvanje predavača;

• Izvješće Stručnog povjerenstva u pisanom i u elektroničkom obliku.

Članovi Stručnog povjerenstva U Osijeku, 20.02.2017.

1. Dr. sc. Krešimir Šimić, _________________________

2. Prof. dr. sc. Juraj Kolarić, _________________________

3. Prof. dr. sc. Ivan Golub, _________________________


