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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ У БЕОГРАДУ 

 

 

Предмет: Извештај Комисије за избор једног доцента за ужу научну  област Педагогија 

 

Одлуком Изборног Већа Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности 

и консервацију бр. 77/3 од 12.11.2020. год., изабрани смо у Комисију за подношење 

извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс за избор једног наставника у звање 

доцента за ужу научну област Педагогија.  

 

На конкурс који је објављен у публикацији „Послови“ бр. 907 и на сајту Академије, дана 11. 

11. 2020 године, пријавио се др Нинослав Качарић. 

 

На основу анализе конкурсног материјала, Комисија у саставу: др Жана Бојовић, ванредни 

професор на Учитељском факултету у Ужицу, председник Комисије, др Жељко Ђурић, ванредни 

проф. Високе школе- Академије  СПЦ за уметности и консервацију и др Дарко Стојановић, доцент на 

Високој школи -АкаСПЦ за уметности  и консервацију подноси Изборном већу следећи 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 

Основни биографски подаци 

-Нинослав Качарић је рођен 13. децембра 1977. године у Зрењанину; 

-Основну школу „Вук Стефановић Караџић“ завршава 1992. године са одличним успехом, 

добивши „Вукову диплому“; 

-Нижу музичку школу „Јосиф Маринковић“ у Зрењанину, одсек хармоника, похађао је у 

периоду од 1986-1992. године, завршивши је са одличним успехом, док за време школовања 

осваја низ награда на покрајинским и републичким музичким такмичењима; 

-Зрењанинску Гимназију завршава 1996. године са одличним успехом, такође добивши 

„Вукову диплому“; 

-Богословски факултет Српске православне цркве у Београду завршава 2002. године 

Дипломским радом из наставног предмета Свето Писмо Старог Завета, под насловом 

„Музика у Старом Завету“; 
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-За време студирања у Београду завршава Нижу музичку школу „Коста Манојловић“ у 

Земуну и похађа Средњу музичку школу „Јосип Славенски“ у Београду, одсек соло-певање; 

-Постдипломске студије на Православном Богословском факултету „Свети Василије 

Острошки“ у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву похађа од 2008. до 2014. године, 

педагошко-психолошки смер; 

-Магистарски рад под насловом „Мисија Цркве кроз верску наставу у државним школама 

Републике Србије у 21. веку“ успешно је одбранио на Православном Богословском 

факултету „Свети Василије Острошки“ у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, 23. маја 

2014. године; 

-Докторску дисертацију под насловом „Допринос верске наставе моралности младих“ 

успешно је одбранио 4. јула 2016. године, на Филозофском факултету Универзитета у Новом 

Саду, одсек за педагогију; 

-Објавио више стручних радова из области педагогије, психологије и теологије, и узео 

учешћа на 19, 20. и 22. међународном научном скупу на Високој школи струковних студија 

за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, 2013, 2014. и 2016. године; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Оцена резултата уметничког/стручно уметничког/научног рада кандидата др Тадије 

Стефановића 

 

-  Oценa дела / радова реализованих у последњих 5 (пет) година 

-  Оцена свих уметничких / стручно уметничких / научних дела / радова које је кандидат 

приложио 

на конкурс (на основу података у Обрасцу 2 под 4, 5. и 6.) 

 

Кандидат Нинослав Качарић је објављивао велики број научних радова, учествовао на 

више међународних научних скупова и то:  

 

-Качарић, Н. (2002). Музика у Старом завету: необјављени дипломски рад. Београд: 

Богословски факултет Српске православне цркве. 

-Качарић, Н. (2009). Основи и могућности верског васпитања и образовања деце. 

Банатски Весник, 68(3), 6-19. 

-Качарић, Н. (2010). Мисија Цркве - историјат и перспективе.  Банатски Весник, 69(2), 9-

15. 

-Качарић, Н., Кокотовић, Б. (2013). Шематизам Српске православне Епархије банатске. 

Вршац: Епархијски управни одбор Српске православне Епархије банатске. М44 (3) 

-Качарић, Н. (2014). Допринос верске наставе моралности даровитих као индикатор 

квалитета образовања, У: Г. Гојков (Ур.), Зборник 19. „Даровити и квалитет 

образовања“, 216-226. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање 
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васпитача „Михаило Палов“. ISBN 978-86-7372-191-0:broš, COBISS.SR-ID 286077191.  

ISSN 1820-1911, UDK: 371.95. Предавање по позиву са међународног скупа штампано у 

целини М61 (1,5). 

-Качарић, Н. (2014). Допринос верске наставе развоју креативности младих, У: Г. Гојков 

(Ур.), Зборник резимеа са међународног научног скупа-Јубиларни 20. округли сто о 

даровитима, 56. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“. ISBN 978-86-7372-213-9:broš, COBISS.SR-ID 296223751.  ISSN 1820-

1911, UDK: 159.928-053.5(082). Предавање по позиву са међународног скупа штампано у 

изводу М62 (1). 

-Качарић, Н. (2014). Развој верске наставе и њени ефекти у Србији. Педагошка 

стварност, 60(2), 237-248. ISSN 0553 4569, UDK:37.014.523, BIBLID:0553-4569.  Рад у 

научном часопису националног значаја M52 (1,5). 

-Качарић, Н. (2014). Мисија Цркве кроз верску наставу у државним школама Републике 

Србије у 21. веку: необјављени магистарски рад. Фоча: Православни Богословски 

факултет „Свети Василије Острошки“, Универзитет у Источном Сарајеву. 

-Качарић, Н. (2014). Организација верске наставе у Србији. Вршац: Градска Библиотека 

Вршац, 85 страна. ISBN 978-86-84449-43-8, COBISS.SR-ID 287200519 .  Монографија 

националног значаја М42 (7) 

-Качарић, Н. (2014). Веронаука у Србији-изазови и одговори. Вршац: Градска Библиотека 

Вршац, 90 страна. ISBN 978-86-84449-42-1, COBISS.SR-ID 287200263.     Монографија 

националног значаја М42 (7) 

-Качарић, Н. (2014). Српска православна верска настава у Србији-историјат и 

перспективе. Истраживања у педагогији, 4(2), 49-64. ISSN 2217-7337, UDK:37.014.523, 

COBISS.SR-ID 515568808. Рад у научном часопису националног значаја M52 (1,5). 

-Качарић, Н. (2014). Мисија Цркве кроз верску наставу у државним школама Републике 

Србије у 21. веку. Педагошка стварност, 60(3), 517-525. ISSN 0553 4569, 

UDK:37.014.5263(497.11)“20“, BIBLID:0553-4569. Рад у научном часопису националног 

значаја M52 (1,5)  

-Качарић, Н. (2015). Утицај Српске православне верске наставе на моралност младих – 

есхатолошки аспект. Истраживања у педагогији,  5(2), 44-61. ISSN 2217-7337, 

UDK:37.014.523, COBISS.SR-ID 241769228. Рад у научном часопису националног значаја 

M52 (1,5). 

-Качарић, Н. (2015). Наука и религија данас, за или против?.  Банатски Весник, 74(4), 8-

11. 

-Качарић, Н. (2016). Покајање и живот.  Банатски Весник, 75(1), 11-13. 

-Качарић, Н. (2016). Допринос верске наставе моралности младих: необјављена докторска 

дисертација, одбрањена 4. јула 2016. године на Филозофском факултету, Универзитета у 

Новом Саду (426 страница). М70 (6) 

-Качарић, Н. (2016). Допринос верске наставе моралном формирању ученика (емпиријска 

валидација). Нови Сад: Центар за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР), 257 страна. 

ISBN 978-86-84111-25-0, COBISS.SR-ID 308323335. Монографија националног значаја 

М42 (7) 

-Качарић, Н. (2016). Морал, религија, верска настава. Нови Сад: Центар за емпиријска 

истраживања религије (ЦЕИР), 222 стране. ISBN 978-86-84111-24-3, COBISS.SR-ID 
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308324103.  Монографија националног значаја М42 (7) 

-Качарић, Н. (2016). Допринос верске наставе развоју религиозне даровитости младих, У: 

Г. Гојков (Ур.), Зборник 21. „Даровити и дидактичка култура“, 176-185. Вршац: Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“. ISBN 978-86-7372-

227-6, COBISS.SR-ID 306009863.  ISSN 1820-1911, UDK: 371.95. Предавање по позиву са 

међународног скупа штампано у целини М61 (1,5). 

-Качарић, Н. (2016). Религиозност као вид интраперсоналне даровитости, У: Г. Гојков и 

С. Пртљага (Ур.), Зборник резимеа 22. Међународни научни скуп „Интраперсонална 

даровитост – могућности развоја, 46-47. Вршац: Висока школа струковних студија за 

васпитаче „Михаило Палов“. ISBN 978-86-7372-229-0, COBISS.SR-ID 306011143.  ISSN 

1820-1911, UDK: 159.928-053.5(048.4). Предавање по позиву са међународног скупа 

штампано у изводу М62 (1). 

-Качарић, Н. (2017). Јеврејска музика у светлости Библије – на темељима Светог писма 

Старог завета. Рад је у процесу рецензије у уредништву Часописа за музичку културу 

„Музика“, Музиколошког друштва Федерације Босне и Херцеговине и Музичке 

академије Сарајево; 

-Kačarić, N. (2017). Religious teaching – factors of moral development. Rad je u procesu 

recenzije u uredništvu časopisa „Journal of Research on Christian Education“, Routledge, 

Taylor&Francis Group, Thompson Reuters. 

 

 

Докторска дисертација 

-Качарић, Н. (2016). Допринос верске наставе моралности младих: необјављена докторска 

дисертација, одбрањена 4. јула 2016. године на Филозофском факултету, Универзитета у 

Новом Саду (426 страница). М70 (6) 

 

Монографија националног значаја  (М42) 5x7=35 

 

-Качарић, Н., Кокотовић, Б., (2013). Шематизам Српске православне Епархије банатске. 

Вршац: Епархијски управни одбор Српске православне Епархије банатске, 200 

страна. ISBN 978-86-84131-42-5, COBISS.SR-ID 278668295.  Монографија 

националног значаја М42 (7). 

-Качарић, Н. (2014). Организација верске наставе у Србији. Вршац: Градска Библиотека 

Вршац, 85 страна. ISBN 978-86-84449-43-8, COBISS.SR-ID 287200519 .  Монографија 

националног значаја М42 (7). 

-Качарић, Н. (2014). Веронаука у Србији-изазови и одговори. Вршац: Градска Библиотека 

Вршац, 90 страна. ISBN 978-86-84449-42-1, COBISS.SR-ID 287200263.     Монографија 

националног значаја М42 (7). 

-Качарић, Н. (2016). Допринос верске наставе моралном формирању ученика (емпиријска 

валидација). Нови Сад: Центар за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР), 257 страна. 

ISBN 978-86-84111-25-0, COBISS.SR-ID 308323335. Монографија националног значаја 

М42 (7). 

-Качарић, Н. (2016). Морал, религија, верска настава. Нови Сад: Центар за емпиријска 

истраживања религије (ЦЕИР), 222 стране. ISBN 978-86-84111-24-3, COBISS.SR-ID 

308324103.  Монографија националног значаја М42 (7). 



 

5 

 

 

Рад у научном часопису националног значаја (M52) 4x1,5 = 6   

-Качарић, Н. (2014). Развој верске наставе и њени ефекти у Србији. Педагошка 

стварност, 60(2), 237-248. ISSN 0553 4569, UDK:37.014.523, BIBLID:0553-4569.  Рад у 

научном часопису националног значаја M52 (1,5). 

-Качарић, Н. (2014). Српска православна верска настава у Србији-историјат и 

перспективе. Истраживања у педагогији, 4(2), 49-64. ISSN 2217-7337, UDK:37.014.523, 

COBISS.SR-ID 515568808. Рад у научном часопису националног значаја M52 (1,5). 

-Качарић, Н. (2014). Мисија Цркве кроз верску наставу у државним школама Републике 

Србије у 21. веку. Педагошка стварност, 60(3), 517-525. ISSN 0553 4569, 

UDK:37.014.5263(497.11)“20“, BIBLID:0553-4569. Рад у научном часопису националног 

значаја M52 (1,5). 

-Качарић, Н. (2015). Утицај Српске православне верске наставе на моралност младих – 

есхатолошки аспект. Истраживања у педагогији,  5(2), 44-61. ISSN 2217-7337, 

UDK:37.014.523, COBISS.SR-ID 241769228. Рад у научном часопису националног значаја 

M52 (1,5). 

Предавање по позиву са међународног научног скупа штампано у целини  

(M61) 2x1,5=3 

-Качарић, Н. (2014). Допринос верске наставе моралности даровитих као индикатор 

квалитета образовања, У: Г. Гојков (Ур.), Зборник 19. „Даровити и квалитет 

образовања“, 216-226. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача „Михаило Палов“. ISBN 978-86-7372-191-0:broš, COBISS.SR-ID 286077191.  

ISSN 1820-1911, UDK: 371.95. Предавање по позиву са међународног скупа штампано у 

целини М61 (1,5). 

-Качарић, Н. (2016). Допринос верске наставе развоју религиозне даровитости младих, У: 

Г. Гојков (Ур.), Зборник 21. „Даровити и дидактичка култура“, 176-185. Вршац: Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“. ISBN 978-86-7372-

227-6, COBISS.SR-ID 306009863.  ISSN 1820-1911, UDK: 371.95. Предавање по позиву са 

међународног скупа штампано у целини М61 (1,5) 

 

Предавање по позиву са међународног научнoг скупа штампано у изводу  

(М62) 2x1=2 

 

-Качарић, Н. (2014). Допринос верске наставе развоју креативности младих, У: Г. Гојков 

(Ур.), Зборник резимеа са међународног научног скупа-Јубиларни 20. округли сто о 

даровитима, 56. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“. ISBN 978-86-7372-213-9:broš, COBISS.SR-ID 296223751.  ISSN 1820-

1911, UDK: 159.928-053.5(082). Предавање по позиву са међународног скупа штампано у 

изводу М62 (1). 

 

-Качарић, Н. (2016). Религиозност као вид интраперсоналне даровитости, У: Г. Гојков и 

С. Пртљага (Ур.), Зборник резимеа 22. Међународни научни скуп „Интраперсонална 

даровитост – могућности развоја, 46-47. Вршац: Висока школа струковних студија за 

васпитаче „Михаило Палов“. ISBN 978-86-7372-229-0, COBISS.SR-ID 306011143.  ISSN 

1820-1911, UDK: 159.928-053.5(048.4). Предавање по позиву са међународног скупа 

штампано у изводу М62 (1). 
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Структура остварених коефицијената: 

 

Категорија рада Број радова  Вредност Укупно поена 

1. Докторска дисертација (М70) 1 6 6 

2. Националне монографије, тематски 

зборници, лексикографске и карто-

графске публикације националног зна-

чаја; научни преводи и критичка изда-

ња грађе, библиографске публикације 

(М40): M42 

 

 

 

 

          5 

 

 

 

 

            7 

 

 

 

 

           35 

3.Часописи националног значаја 

(М50): M52   

 

4 

 

1,5 

 

6 

4. Зборници скупова националног 

значаја (М60): 

M61 

M62 

 

 

2 

2 

 

 

1,5 

             1 

 

 

3 

2 

Укупно поена          14 52 52 

 

 

 
 

2.   Оцена резултата педагошког рада кандидата 
 

-  Оцена укупног педагошког рада кандидата (прилог у Обрасцу 2 под 5, 6, 7, 8 и 9) 

-  Oцена педагошког ангажмана кандидата у последњих 5 (пет) година 
 

Др Нинослав Качарић је био предавач по позиву  на Учитељском факултету 

Универзитета у Београду, одељење у Вршцу (наставни предмет „Тумачење Библије“)

   2008-2012. година и 

 предавач по позиву  на Високој школи струковних студија за образовање 

васпитача „Михаил Палов“ у Вршцу (наставни предмет Општа педагогија)  

   2008-2012. године, на основу чега је Комисија закључила да кандидат има потребно 

искуство за рад  са студентима на високошколској установи. 

 

Др Нинослав Качарић је сем педагошког искуства остварио и веома значајна учешћа на 

домаћим и међународним научним скуповима који су наведени у претходном одељку. 
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3.   Оцена рада кандидата у развоју наставе и других делатности 

Факултета и Универзитета 
 

-  Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.   Оцена резултата уметничког / стручно уметничког / научног рада 

са студентима и резултата  кандидата у обезбеђивању уметничког 

/ научног / наставног подмлатка 
 

-  Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 8. 
 

Својим научним дугогодишњеим радом, др Нинослав Качарић је дуги низ година 

изучавао и унапређивао своја знања из области  педагогије , преносећи своја знања на 

младе. Посебан допринос је дао верској настави, много пута обрађујући тему утицај 

верске наставе на моралност младих, допринос верске наставе моралности даровитих као 

индикатор квалитета образовања, као и допринос верске наставе развоју религиозне 

даровитости младих. 
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5.   Оцена резултата активности кандидата ван Факултета и Универзитета 

који су значајни за избор у предложено звање 
 

-  Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 10. 
 

Др Нинослав Качарић је: 

 

Оснивач, руководилац и председник Управног одбора Школе Српског православног 

црквеног појања и црквенословенског језика – КУД „Рафаило“, при храму Ваведења 

Пресвете Богородице у Зрењанину 

-Вокални солиста Уметничког ансамбла Војске Југославије / Србије и Црне Горе 

„Станислав Бинички“ Београд, и гост вокални солиста многих професионалних и 

аматерских хорова у Београду, Новом Саду и Зрењанину, у периоду од 1998. до 2001. 

године; 

-Наставник верске наставе у 5 средњих школа у Зрењанину у школској 2001/2002. 

години;  

-Секретар Епископа банатског и Секретар Епархијског управног одбора у периоду од 

2002. до 2017. године;  

-Координатор за верску наставу Епархије банатске, при Министарству просвете и спорта 

Републике Србије, у периоду од 2004. до 2017. године;  

-Главни и одговорни уредник часописа Епархије банатске „Банатски Весник“, у периоду 

од 2004. до 2017. године; 

-Уредник уџбеника за верску наставу за осам разреда основне и четири разреда средње 

школе, са радним свескама, који се и данас користе као помоћно наставно средство у 

извођењу верске наставе у Епархији банатској; 

-Парох при Саборном храму Светог Оца Николаја и Старешина храма Светог 

свештеномученика Теодора Вршачког у Вршцу, у периоду од 2004. до 2017. год.; 

-Парох при храму Ваведења Пресвете Богородице у Зрењанину, од 2017. године до данас; 

-у чин чтеца рукопроизведен је храму Ваведења Пресвете Богородице у Зрењанину 4. 

децембра 1996. године; 

-у чин ђакона рукоположен је у храму Ваведења Пресвете Богородице у Зрењанину 1. 

августа 2003. године; 

-у чин презвитера рукоположен је у храму Вазнесења Господњег у Манастиру Жичи 20. 

јануара 2004. године; 

-звање протонамесника добија 26. августа 2006. године, док је у чин протојереја 

произведен 20. октобра 2013. године. 
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6.   Закључно мишљење и предлог кандидата 
 

-  Образложење предлога за одређеног кандидата уз закључак о резултатима његовог уметничког / стручно 

уметничког / научног и педагошког рада, и усклађеност тих резултата са условима које Закон и Општа акта 

предвиђају за избор у предложено звање 
 

Пажљивим прегледом приложеног конкурсног материјала комисија је донела 

једногласну одлуку да је др Нинослав Качарић најбољи кандидат на овом конкурсу, у 

свим праћеним и оцењиваним аспектима. Научна библиографија и презентовани 

резултати квантитетом и научним квалитетом испуњавају минималне услове за избор у 

звање доцента према важећим актима Високе школе-Академије СПЦ за уметности и 

консервацију, а његово педагошко искуство је оцењено као позитиван однос студената и 

предавача. Постдипломске студије је завршио на Православном Богословском факултету 

„Свети Василије Острошки“ у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву похађа од 2008. 

до 2014. године на педагошко-психолошком смеру; Магистарски рад је одбранио на тему  

„Мисија Цркве кроз верску наставу у државним школама Републике Србије у 21. веку“.  

Докторску дисертацију под насловом „Допринос верске наставе моралности младих“ 

успешно је одбранио 4. јула 2016. године, на Филозофском факултету Универзитета у 

Новом Саду, одсек за педагогију; Објавио је више стручних радова из области педагогије, 

психологије и теологије, и узео учешћа на 19, 20. и 22. међународном научном скупу на 

Високој школи струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, 2013, 2014. и 

2016. године, чиме се истакао као компетентан и вишестрани истраживач, научног става 

који је адекватно утемељен у савременим методолошким праксама педагогије као науке.. 

Због свега наведеног, комисија је одлучила да Изборном већу Високе школе Српске 

Православне Цркве за уметности и консервацију предложи да колегу др Нинослава 

Качарића изабере у звање доцента за ужу научну област Педагогија, са пуним радним 

временом, на одређено време од пет година. 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 

 

 

________________________________________________ 

др Жана Бојовић, ванредни професор 

 председник Комисије; 

 

 

________________________________________________ 

 

др Жељко Ђурић, 

ванредни професор Високе школе СПЦ за уметности и консервацију; 

 

________________________________________________ 

 

др Дарко Стојановић, доцент  

на Високој школи СПЦ за уметности и консервацију; 

 

 


