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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Предмет: Реферат Комисије за избор редовног професора за ужу научну област 

Библистика/Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог Завета, са пуним радним 

временом 

 

Одлуком Изборног и Наставно-научног већа Православног богословског 

факултета Универзитета у Београду (бр. 0104-161/3), донетом 24. фебруара 2020. 

године, и решењем о образовању Комисије за припрему реферата о резултату конкурса 

за избор у звање редовног професора за ужу научну област Библистика/Тежиште 

истраживања: Свето Писмо Новог Завета (бр. 0205-463/2), од 23. јула 2020. године, 

именовани смо у Комисију за припрему реферата о пријављеним кандидатима за избор 

у звање редовног професора за ужу научну област Библистика/Тежиште 

истраживања: Свето Писмо Новог Завета, са пуним радним временом, на 

неодређено време, a на основу конкурса у публикацији Националне службе за 

запошљавање „Послови“, објављеног 22. јула 2020. године (бр. 981). По увиду у 

приспели конкурсни материјал имамо част и задовољство да Изборном и Наставно-

научном већу Православног богословског факултета поднесемо следећи  

Р   Е   Ф   Е   Р   А   Т 

На расписани конкурс пријавио се само један кандидат: Митрополит др 

Порфирије – Првослав Перић, доктор богословских наука, који је у статусу 

ванредног професора за ужу научну област Практично богословље запослен на 

Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Кандидат је уз своју 

пријаву, од 23. јула 2020. године (бр. 0205-463/1), уредно приложио сву конкурсом 

предвиђену документацију. О овом кандидату реферисаћемо уобичајеним редоследом 

који почиње основним биографским подацима.  

1. Биографија кандидата 

Др Порфирије – Првослав Перић рођен је 22. јула 1961. године у Бечеју од оца 

Радивоја и мајке Радојке. Основну школу је завршио у Чуругу, а гимназију „Јован 

Јовановић Змај“ у Новом Саду. Године 1985. је примио монашки постриг у манастиру 

Високи Дечани, из руку тадашњег јеромонаха а садашњег Епископа бачког др Иринеја 

(Буловића). По стеченој дипломи Богословског факултета Српске Православне Цркве у 

Београду 1986. године, кандидат је четири године провео на последипломским 

студијама на Богословском факултету Националног и Каподистријског Универзитета у 
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Атини, одакле је по благослову Епископа бачког др Иринеја постављен за игумана 

Светоархангелског манастира у Ковиљу. На редовном заседању Светог Архијерејског 

Сабора Српске Православне Цркве у Београду, одржаном 14. маја 1999. године, 

изабран је за епископа јегарског, викара Православне епархије бачке. Докторирао је 

2004. године на Богословском факултету Националног и Каподистријског 

Универзитета у Атини, одбранивши дисертацију на тему „Могућност познања Бога код 

апостола Павла по тумачењу светог Јована Златоустог“ (Τό δυνατόν τῆς γνώσεως τοῦ 

Θεοῦ εἰς τόν Ἀπόστολον Παῦλον κατά τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον).  

Кандидат је на Православном богословском факултету Универзитета у Београду 

запослен од 2004. године. Од тада је на Групи за катихетско и пастирско богословље 

два пута биран за доцента (2004, 2010) и једном за ванредног професора (2015). 

Истовремено је обављао и дужност наставника на Групи за библијско богословље. На 

редовном мајском заседању 2014. године, Свети Архијерејски Сабор Српске 

Православне Цркве изабрао је др Порфирија – Првослава Перића за Митрополита 

епархије загребачко–љубљанске. У међувремену, кандидат је наставио да објављује 

стручне радове у домаћим и страним часописима, односно да учествује у свим 

облицима научне и наставне делатности, научним пројектима, конференцијама, 

симпосионима и др. Влада грчким и енглеским, користи се руским и немачким 

језиком. 

2. Наставно-педагошки рад 

Митрополит др Порфирије – Првослав Перић стицао je радно искуство у 

наставно-педагошком раду током протеклих шеснаест година (2004–2020), 

захваљујући доцентском и професорском ангажовању на Православном богословском 

факултету Универзитета у Београду. На основним студијама при овој институцији 

наставу је, у оквиру Групе за катихетско и пастирско богословље, изводио на предмету 

Пастирско богословље са психологијом, као и при катедри за Свето Писмо Новог 

Завета Групе за библијско богословље, предајући предмет Теологија Новог Завета. 

При томе је обављао и дужност Шефа Групе за катихетско и пастирско богословље. 

Свој наставно-педагошки рад на истој институцији употпунио је ангажовањем на 

мастер студијама религиолошког смера, предајући предмет Психологија религије, као и 

на докторским студијама исте академске институције наставом на предмету Теологија 

посланицâ апостола Павла са тежиштем истраживања Свето Писмо Новога Завета (са 

правом менторства). Такође је, у више наврата, од последњег избора у звање, остварио 

стручну сарадњу на предмету Православна теологија и јединство Цркве, у оквиру 

докторских студија при Католичком богословном факултету Свеучилишта у Загребу.  

Чињеницу о запаженим резултатима кандидата у педагошком раду потврђују 

оцене студентског вредновања наставног ангажовања: у претходном изборном 

периоду, кандидат је оцењиван следећим оценама: 2015/2016. – 5,00; 2016/2017. – 4,42; 

2017/2018. - 4,98; 2018/2019. – 4,74; 2019/2020. – 3,54. У оквирима ових анкета, 

студенти су нарочито истицали следеће особине кандидатовог рада: редовност 
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одржавања наставе, разумљивост излагања материје предвиђене предметом; 

правовремено одговарање на постављена питања и обраћање пажње на студентске 

коментаре, подстицање студената на активност и критичко размишљање и 

креативност, узимање у обзир студентских коментара  и пружање корисних 

информација за њихов будући рад. У равни са наведеним чињеницама такође треба 

истаћи висок степен професионалности и етичности кандидата у комуникацији са 

студентима, што заједно са претходним подацима недвосмислено говори о 

посвећености наставној служби, као и о томе да је кандидат кроз наставно-педагошки 

рад унапредио квалитет наставе на матичној академској институцији и тиме такође 

допринео њеном угледу. Енергија и ентузијазам са којима кандидат приступа настави у 

свим њеним димензијама заслужују максимално уважавање и пуно признање. 

Особито треба поменути да је кандидат од заснивања наставничког звања на 

Православном богословском факултету па до данас (2004-2020) остварио чланства у 

више од 250 (две стотине педесет) комисија за одбрану завршних, мастер дипломских, 

магистарских и докторских радова. Учествовао је у раду укупно 142 (стотину 

четрдесет две) Комисије за одбрану завршних радова на основним академским 

студијама, као и у раду 17 (седамнаест) Комисија за одбрану завршних радова на 

мастер студијском нивоу. Менторску дужност обављао је за 79 (седамдесет девет) 

радова на основном студијском, односно за 2 (два) рада на мастер студијском нивоу. 

Такође је био ментор у изради 4 (четири) магистарска рада, члан у 5 (пет) Комисија за 

одбрану магистарских радова и члан у 6 (шест) Комисија за одбрану докторских 

дисертација (од чега је једна дисертација брањена на Факултету политичких наука, а 

једна на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у 

Београду). Почев од академске 2018/2019. године др Порфирије – Првослав Перић 

обавља функцију председника Савета Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду. 

3. Научно-истраживачки рад 

Кандидат др Порфирије – Првослав Перић поседује вишедимензионалне 

компетенције за научно-истраживачки рад у домену више богословских дисциплина, а 

нарочито Библистике са тежиштем истраживања у Светом Писму Новог Завета, о чему 

говоре радови које је објавио у међународним и домаћим научним часописима и 

зборницима радова са међународних и домаћих научних скупова. Истакнути квалитет 

научно-истраживачког рада кандидата огледа се у чињеници учешћа у различитим 

научно-истраживачким скуповима, пројектима и конференцијама, као и у способности 

интердисциплинарног приступа у истраживању, посебно у постизању интегративне 

сарадње библистичких и других теолошких дисциплина, попут практичних. Са 

колегама са Групе за библијско богословље Православног богословског факултета 

учествовао је у покретању и промоцији Библијског института при истој институцији 

(2015). Одлуком Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве председавао 

је Извршним одбором за прославу јубилеја Осам векова аутокефалије Српске 

Православне Цркве (1219-2019). У оквиру научних, културних и уметничких 
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манифестација посвећених овом јубилеју, у просторијама Факултета одржана је 9–14. 

децембра 2018. године међународна научна конференција Осам векова аутокефалије 

Српске Православне Цркве (1219-2019): историјско, културно и богословско наслеђе. 

Осим што је у овом догађају учешћа узео и као истраживач, са конкретним 

саопштењем, кандидат је учествовао и у раду Уређивачког одбора зборника радова са 

скупа, доприневши тако његовом квалитету (Осам векова аутокефалије Српске 

Православне Цркве, том I – II, ур. В. Пузовић и В. Таталовић, Београд: САС СПЦ 

2020). 

 Уз наведена остварења, кандидат је такође, од избора у последње звање (2015), 

учествовао у раду следећих међународних скупова: 1) Misericordia e perdono, одржан 9–

12. септембра 2015. године у Бозеу; 2) Човјек и смрт, одржан 14–16. септембра 2016. 

године у Загребу, у сарадњи Института друштвених знаности „Иво Пилар“, Хрватског 

католичког свеучилишта и Удружења „Посмртна помоћ“; 3) Свети Јован Златоусти 

данас, одржан 18–20. октобра 2018. у Источном Сарајеву, у организацији Православног 

богословског факултета „Свети Василијe Острошки“ у Фочи, Универзитета у Источном 

Сарајеву; 3) Сагледавања „религијски другог“ у светим списима [Библије и Кур'ана] и 

њихове импликације за формирање јавне комуникације, одржан 2–5. новембра 2017. 

године у просторијама Православног богословског факултета Универзитета у 

Београду, у са-организацији Фридрих Александар Универзитету у Ерлангену, Немачке 

службе за академску размену (DAAD) и Факултета исламских наука у Сарајеву; 4) 

Јеврејскe и хришћанскe перспективе заједничког наслеђа, одржаног 3–6. септембра 

2019. године на Православном богословском факултету, а у оквиру интернационалног 

пројекта Европа и хришћанске вредности који подржава канцеларија Фондације 

Конрад Аденауер у Београду. У категорији националних научних скупова, кандидат је 

учествовао у следећим догађајима:1) Европа и хришћанске вредности: путеви 

библијске рецепције, одржан у оквиру скупа Зашто је рецепција важна? (31. мај – 3. 

јуни 2018) на Православном богословском факултету у Београду; 2) Богословље и 

духовни живот Карловачке Митрополије у оквиру 800 година Аутокефалије Српске 

Православне Цркве, одржан 16–17. децембра 2019. године у Београду и Новом Саду, у 

организацији Матице српске, канцеларије Фондације Конрад Аденауер у Београду и 

Института за литургику и црквену уметност ПБФ УБ и Центра Монс Хемус.  

У наредном делу Извештаја представљамо научну библиографију кандидата у 

периоду пре и после последњег избора у звање, како би потом били саопштени преглед 

и оцена његових значајнијих радова после последњег избора у звање (2015–2020). 

Потом ће, у складу са захтевима Реферата, као и у складу са критеријумима за избор у 

звање које прописује Универзитет у Београду, бити саопштена и квантитативна 

валоризација научне библиографије кандидата у периоду после последњег избора у 

звање. 
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3.1.Објављени научни радови: 

 

До избора у претходно звање (-2015): 

 

„Монашка правила Јована Рајића“, у: Јован Рајић: Историчар, песник и црквени 

великодостојник, Зборник радова научног скупа Поводом 275-годишњице рођења и 

200- годишњице смрти, Нови Сад, 4–5. октобар 2001, 119-124. 

П. Πέριτς, Τό δυνατόν τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ εἰς τόν Ἀπόστολον Παῦλον κατά τόν Ἅγιον 

Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, Ἀθήνα 2004. 

„Свети Сава и свети Владика Николај: двојица светитеља и равноапостолних 

просветитеља“, Летопис Матице српске 475.3 (2005), 375-379. 

[приређено издање у сарадњи са И. Граорац, Д. Обрадовић] Духовност и образовање: 

дијалог са делом Владете Јеротића: зборник радова са научног скупа одржаног 25. 

новембра 2005. године у САНУ - Огранак у Новом Саду, Београд: Ars Libri, Задужбина 

Владете Јеротића, 2008. 

„Ἡ ἀγάπη ὡς σύνδεσμος γινώσκοντος καὶ γινωσκομένου”, Philotheos11 (2011), 64-76. 

[у коауторству са D. Karan] „Ἡ ἀναζήτηση τῆς σχέσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιμαντικῆς 

μὲ τὴν ψυχολογία“, ΘΕΟΛΟΓΙΑ (2014), 247-267. 

[у коауторству са D. Karan] „Ὁ διάλογος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιμαντηκῆς μέ τήν 

ψυχολογία ὡς ἐκφραση διακονίας τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου“, Philotheos14 (2014), 311-330. 

Лицем к Лицу. Библијско-пастирска промишљања о Богу, човеку и свету, Београд: 

Православни богословски факултет Универзитета у Београду – Институт за теолошка 
истарживања; Загреб: Митрополија загребачко–љубљанска, 2015. 

[у коауторству са D. Radić] „Dijalektika 'prvoga' i 'posljednjeg' Adama u antropologiji 

Apostola Pavla“, Bogoslovska smotra 85 (2015), 1007–1025. 

П. Перић, „Новозаветне основе пастирског богословља“, Богословље 1 (2015), 29-43.  

[у коауторству са В. Таталовић] „Приповест Јовановог Јеванђеља о Васкрсењу 

Христовом (Јн 20 – 21)“, у: Српска теологија данас – Зборник радова научног скупа 

(Православни богословски факултет у Београду, 29-30. мај 2012), прир. Б. Шијаковић, 

Београд: Православни богословски факултет 2013, 11-22.  

[у коауторству са Д. Каран] „Пастирско присуствo и деловање Цркве у српском народу 

током Првог светског рата“, у: Православни свет и Први светски рат – Зборник 

радова са међународног научног скупа (Православни богословски факултет у 

Београду, 5-6. октобра 2014), Београд 2014, 112-140. 
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Од избора у претходно звање (2015-2020): 

 

А) Монографска публикација 

1) Премудрост у Тајни сакривена: Огледи из Теологије апостола Павла, Београд: ПБФ 

2020. ISBN 978-86-89525-18-2; 316 стр. Рецензенти: 1) Епископ др Иринеј Буловић, 

редовни професор Православног богословског факултета Универзитета у Београду; 2) 

др Предраг Драгутиновић, редовни професор Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду; 3) др Максимилијан Матјаж, редовни професор Католичког 

богословског факултета Универзитета у Љубљани. 

 

Садржај (5-9) 

Предговор (11) 

Скраћенице (15) 

1. Апостол Павле – први теолог Цркве (19-64) 

 1.1. Уводне речи о Апостолу Павлу 

 1.2. Мисионарска путовања 

 1.3. О посланицама Апостола Павла уопште  

 1.4. Увод у богословску мисао Апостола Павла  

2. Вера у једног и јединог Бога (65-78) 

 2.1. Увод 

 2.2. Вера у једнога Бога 

 2.3. Појам један Бог (εἷς θεὸς) 

3. Христологија (79-106) 

 3.1. Увод 

 3.2. Христос Син Божији и Господ  

 3.3. Христос – Спаситељ Крстом и Васкрсењем  

4. Пневматологија (107-134) 

 4.1. Увод 

 4.2. Дар Духа 

 4.3. Павлово искуство Духа 

 4.4. Појам „дух“ код Апостола Павла  

 4.5. Деловање Духа Светога  

 4.6. Слобода у Духу 

5. Еклисиологија (135-174) 

 5.1. Увод  

 5.2. Црква  

 5.3. Црква као Народ Божији 

 5.4. Црква као Тело Христово 

 5.5. Крштење – тајна иницијације у Цркву  
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 5.6. Евхаристија – темељ еклисиологије Апостола Павла  

 5.7. Организација и службе Цркве  

6. Јеванђеље и Закон (175-204) 

 6.1. Увод 

 6.2. Схватање Закона у Старом Завету  

 6.3. Апостол Павле о Закону 

 6.4. Однос Јеванђеља и Закона  

 6.5. Закључне мисли  

7. Антропологија (205-246) 

 7.1. Увод 

 7.2. Учење о човеку у старозаветној и старогрчкој мисли 

 7.3. Основни антрополошки појмови  

 7.4. Човеков пад и последице пада  

 7.5. Павлова теологија „нове твари“ 

8. Есхатологија (247-266) 

8.1. Увод 

8.2. Есхатолошка терминологија  

8.3. Есхатологија посланицâ Солуњанима 

8.4. Есхатологија посланицâ Коринђанима  

8.5. Пребивање са Христом након смрти (Фил)  

9. Теологија Пастирских посланица (267-288) 

 9.1. Увод 

  9.2. Тимотеј и Тит – сарадници и наследници Апостола Павла 

  9.3. Ауторство, време и место настанка Пастирских посланица 

  9.4. Предлошци 

  9.5. Црква и њена структура 

 9.6. Харизма и дар Духа Светога у служби Цркве Божије 

 9.7. Побијање погрешног учења 

 9.8. Христологија  

 9.9. Етика 

Библиографија (289-314) 

 

Б) Приређена издања 

 

2) Богословље и духовни живот Карловачке Митрополије у оквиру 800 година 

Аутокефалије Српске Православне Цркве, уред. В. Вукашиновић, П. Перић, Зборник 

радова са научног скупа (Београд – Нови Сад, 16-17. децембар 2019), Институт за 

литургику и црквену уметност ПБФ УБ, Београд 2020. M36 
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В) Радови у научним часописима 

3) „Pravoslavno poimanje sinodalnosti/sabornosti Crkve“, Bogoslovska Smotra 86 (2016), 297-

310. M24 

4) „Svetopisemska eksegeza in psihologija: možnosti ustvarjalne sinergije“, Bogoslovni 

vestnik 80(2020), 63-71. M23  

5) „Есхатологија апостола Павла: Посланице Солуњанимâ и Коринћанимâ“, 

Богословље 1 (2020), 21-34. M24 (Часопис међународног значаја верификован 

посебном одлуком Универзитета у Београду) 

6) „Павлова теологија 'нове твари'“, Теолошки погледи LIII (1/2020), 19-34. M51 

(Часопис водећег националног значаја према посебној одлуци Универзитета у 

Београду) 

7) „Библијски (хришћански) концепт мира“, Култура полиса 42(2020), 25-35. M51 

8) „Антропологија светог апостола Павла“, Зборник Матице српске за друштвене 

науке 174 (2/2020), 147-166. M24 

9) „Pojam μετάνοια u Starom i Novom Zavetu“, Edinost in dialog 76 (2020), у штампи 

(потврда у прилогу). M24 (Престижан светски часопис према одлуци Универзитета у 

Београду) 

 

 

Г) Радови са међународних научних конференција  

 

10) „Memoria e perdono: la riconcilliazone tra i popoli oggi“, Misericordia e perdono. Atti del 

XXIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualita ortodossa, (Bose, 9-12 septembre 

2015), Edizioni Qiqajon, Comunita di Bose, 2016, 355-369. M31 

11) „Iz smrti u život – Život u Crkvi kao jedini način prevazilaženja straha od biološke smrti“, 

Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, ur. I. Markešić, T. Matulić, 

Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt, Zagreb, 2017, 105-115. M31 

12) „Relation betwen Religion and Science: An Orthodox Point of View“, u: Science and 

Religion: Synergy not Skepticism, ur. A. Kurjak, F. A. Chervenak, Jaypee: The Health Sciences 

publisher, New Delhi-London-Panama, 2018, 73-82. M31 

13) „Павлово поимање праведности Божије у тумачењу Светог Јована Златоуста“, у: 

Свети Јован Златоусти данас, Зборник радова међународног научног богословског 

скупа „Свети Јован Златоусти данас“ (Источно Сарајево, 18-20. октобра 2018), Фоча, 

2019, 27-44. M31 

14) „Мисија Цркве у српском народу као плод aутокефалије”, у: Осам векова 

аутокефалије Српске Православне Цркве, том I (Историјски пут Српске Православне 

Цркве), ур. В. Пузовић, В. Таталовић, Београд: САС СПЦ, ПБФ, 2020, 49-56. M33 
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Д) Радови са домаћих научних скупова 

 

15) „Монашка правила Јована Рајића у контексту отпора унијаћењуу XVIII столећу у 

Карловачкој Митрополији“, Богословље и духовни живот Карловачке Митрополије у 

оквиру 800 година Аутокефалије Српске Православне Цркве, уред. В. Вукашиновић, П. 

Перић, Зборник радова са научног скупа (Београд – Нови Сад, 16-17. децембар 2019), 

Институт за литургику и црквену уметност ПБФ УБ, Београд 2020, 135-145. M61 

16) „Европска рецепција библијског сиромаштва“,у: Европа и хришћанске вредности: 

путеви библијске рецепције, прир. Н. Божовић/В. Таталовић, Београд: Библијски 

институт ПБФ, Konrad Adanauer Stiftung, 2020, 137-148. M63 

 

3.2. Преглед и оцена најважнијих радова (избор) 

 

У даљем излагању понудићемо валоризацију научних радова др Порфирија -

Првослава Перића, објављених у периоду након избора у звање ванредног професора, а 

у закључку ћемо предочити општу оцену његовог новијег стваралаштва. Радове 

анализирамо сходно њиховим резултатима релевантним за научну област и звање за 

које се бира и у обзир узимамо само оне које је кандидат као такве истакао и који то 

непосредно и у потпуности испуњавају.  

1) Премудрост у Тајни сакривена: Огледи из Теологије апостола Павла, Београд: ПБФ 

2020. Ова научна монографија, написана на више од три стотине страница, представља 

резултат вишегодишњих истраживања кандидата у области теологије Апостола Павла. 

Сачињена је од низа огледа из теологије Апостола Павла, који обрађују њене 

појединачне делове, а заједно чине систем Павловог богословског стваралаштва, који 

кандидат у изразито аналитичкој и истовремено питкој форми саопштава читаоцу. 

После исагошких увида у Павлову личност и дело у првом поглављу, монографија се 

дели у осам целина које редом обрађују кључне елементе Павлове мисли. Полазећи од 

Павлових монотеистичких схватања, аутор суочава читаоца са теолошким изазовима 

са којима се и Апостол суочио развијајући своја монотеистичка схватања 

христологијом и пневматологијом. Значајан део монографије посвећен је 

еклисиолошким темама, кроз које аутор указује на фундаменте еклисијалног бића у 

најранијем хришћанском добу. Иако је разматрање односа Јеванђеља и Закона 

постављено у посебно (шесто) поглавље, ова тема, како аутор сугерише, промиче кроз 

све аспекте Павлове мисли. Монографија ни у ком погледу не би била потпуна да 

аутор систематски, потом, није обрадио антрополошка и есхатолошка схватања 

Апостола Павла, ограничивши се, при томе, на кључне термине и текстове. У 

последњем поглављу монографије обрађена је теологија Пастирских посланица, чиме 

аутор, не одступајући од предањског разумевања ових новозаветних књига као 

Павлових, дакле, практично успоставља ближи однос са познијим, односно свагда 

актуелним изазовима у животу Цркве. Систематски преглед Павлове мисли, дат у 
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представљеној научној монографији кандидата, има посебну вредност будући да је 

први такве врсте у опусу српског егзегетског стваралаштва. 

3) „Pravoslavno poimanje sinodalnosti/sabornosti Crkve“, Bogoslovska Smotra 86 (2016), 297-

310. У раду се концизно приказује православно поимање синодалности Цркве, посебно 

кроз ангажовање новозаветних и патристичких сведочанства о синодалном устројству 

Цркве. Синтезом библијских и других извора, као и радова савремених аутора, 

показује се кључни значај институције сабора за јединство Цркве, садржан у очувању 

равнотеже између помесне Цркве као католичанске (καθολικῆς) и универзалне Цркве 

коју јединство помесних Цркава устројава у једно тело. Радом се закључује да је 

универзалност Цркве последица и манифестација, а не узрок и основа њене 

саборности. 

4) „Svetopisemska eksegeza in psihologija: možnosti ustvarjalne sinergije“, Bogoslovni 

vestnik 80 (2020), 63-71. Кандидат износи претпоставке психолошког приступа у 

тумачењу библијске књижевности, испитујући могућности и правце креативне сарадње 

библијске егзегезе и психологије. У циљу конкретизације изнетих претпоставки, аутор 

бира Јунгов психоаналитички модел и поставља га у приповедни оквир параболе о 

изгубљеном сину (Лк 15, 11-32). Кандидат радом афирмише позитивне стране 

психолошког приступа, не пропуштајући, међутим, да укаже и на неке од његових 

недостатака. 

5) „Есхатологија апостола Павла: Посланице Солуњанимâ и Коринћанимâ“, 

Богословље 1 (2020), 21-34. У раду кандидат прегледно излаже основе есхатолошких 

садржина у Павловим посланицама. С обзиром на обим и комплексност теме, кандидат 

се ограничава на сведочанства посланица Солуњанима и Коринћанима: у првом делу 

темељно износи основе Павлове есхатолошке терминологије, док у другом делу 

представља есхатолошке аспекте четири одабрана новозаветна списа. Радом се 

успешно презентује слојевитост Павловог приступа есхатолошким темама, као и 

многостраност њихових реторичких импликација.  

6) „Павлова теологија 'нове твари'“, Теолошки погледи LIII (1/2020), 19-34. Аутор 

радом прегледно излаже Павлову богословског разумевање појма нове твари, уз осврт 

на друге кључне антрополошке појмове у посланицама. У првом делу износе се основе 

Павлове антропологије и обрађују се главни аспекти појмова нова твар, први и 

последњи Адам, док се у другом делу образлаже дијалектика првоги последњег Адама - 

Христа. Радом се представља битност појмова нове твари и новог човека у Павловој 

антропологији. 

7) „Библијски (хришћански) концепт мира“, Култура полиса 42 (2020), 25-35. Кандидат 

у раду даје систематску скицу библијско-теолошког концепта мира у хришћанском 

кључу. После излагања етимолошког залеђа појма мир у јеврејском, грчком и 

латинском формату, редом темељно излаже сведочанства о схватању мира као 

инхерентног Божијим дејствима и историјском постојању творевине. Ово излагање 

поткрепљено је примерима ране и касније хришћанске рецепције анализираних 
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појмова, без чега, како исправно закључује, није могуће коректно у потпуности 

успоставити обрисе истраживаног појма и концепта. 

8) „Антропологија светог апостола Павла“, Зборник Матице српске за друштвене 

науке 174 (2/2020), 147-166. Аутор у раду систематски обрађује учење апостола Павла 

о човеку. У првом делу показује се укорењеност Павлове мисли у старозаветној 

антропологији, али и блискост јелинистичкој мисли. У другом делу обрађују се 

најзначајнији појмови: дух (πνεῦμα), душа (ψυχή), тело (σάρξ/σῶμα), ум (νοῦς) и срце 

(καρδία). Истраживањем ових појмова аутор убедљиво показује да се човек, према 

Павлу, не може ограничити ни на једну од њихових садржина, него да је он целовито, 

психосоматско биће. 

11) „Iz smrti u život – Život u Crkvi kao jedini način prevazilaženja straha od biološke smrti“, 

Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, ur. I. Markešić, T. Matulić, 

Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt, Zagreb, 2017, 105-115. 

Кандидат у раду сапоставља библијска сведочанства животне перспективе твари њеном 

искуству смрти. У циљу потпунијег приступа показивању библијских и патристичких 

сведочанстава новог живота у Цркви као богочовечанском организму, износе се 

различита схватања о смртиу античкој философији, савременој науци и психологији. 

Аутор исправно поставља акценат на две врсте смрти: биолошку и онтолошку смрт. 

13) „Павлово поимање праведности Божије у тумачењу Светог Јована Златоуста“, у: 

Свети Јован Златоусти данас, Зборник радова међународног научног богословског 

скупа „Свети Јован Златоусти данас“ (Источно Сарајево, 18-20. октобра 2018), Фоча, 

2019, 27-44. У раду кандидат излаже тумачење Јована Златоустог о једном од 

најзначајнијих појмова у Павловој мисли – праведност Божја. Претходно, кандидат 

најпре систематски излаже Павлово учење о праведности Божјој, које превасходно 

поима као Божје деловању у Исусу Христу. Потом у другом делу излаже тумачење појма 

кроз призму Златоустовог егзегетског стваралаштва, указујући на слојевитост рецепције 

и актуализације Павлове мисли у одређеном историјском и теолошком контексту. 

14) „Мисија Цркве у српском народу као плод aутокефалије”, у: Осам векова 

аутокефалије Српске Православне Цркве, том I (Историјски пут Српске Православне 

Цркве), ур. В. Пузовић, В. Таталовић, Београд: САС СПЦ 2020, 49-56. Кандидат радом 

осветљава значај догађаја аутокефалије за делатност Православне Цркве у српском 

народу. Пошто у првом делу упути на подстицаје који су кроз догађај стицања 

аутокефалности Српске Цркве довели до боље успешности рада Светог Саве и његових 

наследника на трону, кандидат у другом делу сагледава пастирски рад Светог Саве, 

дајући на значају његовој харизматичној, организационој и просветитељској страни. 

Закључак студије слојевито захвата у сплет начина којима је први српски архиепископ 

поставио темеље црквеног живота у српском народу. 

15) „Монашка правила Јована Рајића у контексту отпора унијаћењуу XVIII столећу у 

Карловачкој Митрополији“, Богословље и духовни живот Карловачке Митрополије у 

оквиру 800 година Аутокефалије Српске Православне Цркве, уред. В. Вукашиновић, П. 

Перић, Зборник радова са научног скупа (Београд – Нови Сад, 16-17. децембар 2019), 
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Институт за литургику и црквену уметност ПБФ УБ, Београд 2020, 135-145. Кандидат 

у раду истражује садржину монашких правила која је архимандрит Јован Рајић у XVIII 

столећу саставио у контексту отпора унијаћењу православног становништва од стране 

Хабзбуршке монархије у Карловачкој Митрополији. По изложењу развоја и значаја 

монашких правила и манастирских типика у православном предању, осветљен је 

контекст интензивних покушаја Хабзбуршке државе на унијаћењу православних 

верника кроз саображавање православних манастира критеријумима просветитељства. 

Будући да је један од важних метода таквих покушаја био садржан, како кандидат 

добро показује, у претварању православних манастира у превасходно културне и 

интелектуалне центре, и то кроз успостављање монашких типика који нису примарно 

схватали монаштво као подвижничко, молитвено-литургијско живљење, архимандрит 

Рајић је на молбу митрополита Викентија Јовановића Видака сачинио таква монашка 

правила и такав типик који су настојали да очувају везу са вековном традицијом 

монашког живота на православном Истоку. Анализом грађе и контекста, кандидат 

показује претпостављене спреге духовних токова, допирући до парадигматских 

структура и механизама, те чинећи то на такав начин да се закључци његовог рада 

могу сматрати актуелним у савременом контексту.   

16) „Европска рецепција библијског сиромаштва“, у: Европа и хришћанске вредности: 

путеви библијске рецепције, прир. Н. Божовић/В. Таталовић, Београд: Библијски 

институт ПБФ, Konrad Adanauer Stiftung, 2020, 137-148. У раду кандидат повезује 

библијске, углавном новозаветне погледе на сиромаштво, указујући на његов 

христолошки аспект. Потом даје кратак пресек каснијих друштвених померања који су 

довели до савремених схватања о социјалној правди. Постављајући кључно питање о 

рецепцији библијског сиромаштва у савременом европском контексту, кандидат отвара 

актуелно теолошко питање о способности хришћанског друштва да изнедри учење о 

социјалној доктрини, као и о главним правцима којима би садржина таквог штива 

могла да се развија у светлу захтева секуларног друштва за једнакошћу и правдом. 

После прегледа и оцене важнијих научних радова др Порфирија - Првослава 

Перића закључује се да је кандидат кроз своја научна интересовања успешно 

интегрисао релевантне теме из библијског богословља, обраћајући пажњу на актуелне 

теме које су до сада биле недовољно истражене. Кандидат је својим радовима, на овом 

пољу, значајно унапредио досадашња истраживања својим креативним приступом 

темама, чиме је заобишао приступе који су дуго времена преовладавали у богословској 

науци. Такође, треба истаћи да је кандидат успео да, у оквиру својих радова, 

интегрише библијско и практично богословље и смести их у шири контекст 

богословско-академских научних дисциплина. Кандидат примењује 

интердисциплинарни приступ и резултати његових истраживања могу се сматрати 

релевантним за ужу научну област у коју се бира. Сагледавајући научни опус др 

Порфирија - Првослава Перића, констатујемо да се ради о драгоценом доприносу ужој 

научној области Библијско богословље, али и целокупној српској теолошкој науци.  
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4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

 Досадашње научно-наставно ангажовање кандидата у струци значило је и његов 

следећи стручно-професионални допринос: 

 1) У припреми зборника радова са међународног научног скупа Осам векова 

аутокефалије Српске Православне Цркве (1219–2019): историјско, културно и 

богословско наслеђе, одржаног 9–14. децембра 2018. године на Православном 

богословском факултету, кандидат је остварио учешће у раду Уређивачког одбора 

зборника радова Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве, том I – II, ур. 

В. Пузовић и В. Таталовић, Београд: САС СПЦ 2020. 

 2) У јесен 2015. године, 17–20. септембра, кандидат је био председник 

организационог одбора Осмог састанка међуправославне мреже иницијативâ за 

проучавање религија и деструктивних култова који је током четвородневног рада у 

Љубљани окупио више од стотину научних и црквених радника. У октобру 2016. 

године такође је био председник организационог одбора, у име Митрополије 

загребачко-љубљанске, међународне конференције на тему Верске мањине као део 

културно разноврсних друштава, која је организована у сарадњи Конференције 

европских цркава (CEC), Радне групе Европског парламента за антирасизам и 

различитости, Верске комисије за мигранте у Европи и Митрополије загребачко-

љубљанске. 

 3) Од заснивања наставничког звања на Православном богословском факултету 

па до данас (2004-2020) кандидат је остварио чланства у више од 250 (две стотине 

педесет) комисија за одбрану завршних, мастер дипломских, магистарских и 

докторских радова. Учествовао је у раду 142 (стотину четрдесет две) Комисије за 

одбрану завршних радова на основним академским студијама, као и у раду 17 

(седамнаест) Комисија за одбрану завршних радова на мастер студијама. Менторску 

дужност обављао је за 79 (седамдесет девет) радова на основном студијском, односно 

за 2 (два) рада на мастер студијском нивоу. Такође је био ментор 4 (четири) 

магистарска рада, члан у 5 (пет) Комисија за одбрану магистарских радова и члан у 6 

(шест) Комисија за одбрану докторских дисертација (од чега је једна дисертација 

брањена на Факултету политичких наука, а једна на Факултету за специјалну едукацију 

и рехабилитацију Универзитета у Београду). 

 4) У периоду 2017–2018. кандидат је учествовао у међународном научном 

пројекту Сагледавања „религијски другог“ у светим списима [Библије и Кур'ана] и 

њихове импликације за формирање јавне комуникације, подржаног од стране Немачке 

службе за академску размену (DAAD). Овај пројекат је остварен у сарадњи Фридрих 

Александар Универзитета у Ерлангену, Факултета исламских наука Универзитета у 

Сарајеву, Православног богословског факултета Свети Василије Острошки у Србињу 

и Православног богословског факултета Универзитета у Београду.  

  



14 

 

 Од избора у претходно звање, ангажовање кандидата у струци значило је и његов 

следећи допринос академској и широј заједници: 

 1) Од академске 2018/2019. др Порфирије – Првослав Перић обавља функцију 

председника Савета Православног богословског факултета Универзитета у Београду. 

 2) У оквиру свог епископског, дакле, јавног деловања, посебно у домену 

медијских могућности Митрополије загребачко-љубљанске, те кроз различите видове 

сарадње са водећим медијским кућама у региону, кандидат је дао снажан подстицај и 

допринос остварењу бројних и разнородних теолошких садржаја којима су 

популаризоване научне дисциплине, нарочито библијска егзегеза и теологија.   

 3) У фебруару 2016. године, Митрополит др Порфирије Перић одликован је од 

стране Академије Светог Игнатија у Стокхолму орденом за допринос помирењу 

народа на Балкану и предани рад на унапређењу јединства међу хришћанима. Такође, 

дана 12. јануара 2019. године, у свечаној сали Ректората Свеучилишта у Загребу je 

примио годишње признање Удружења за верске слободеу Републици Хрватској. Иако 

обе награде нису непосредно везане за конкретне научне резултате, оне су ипак 

додељене у центрима академског живота. Осим тога, будући да проистичу из 

аутентичне примене теолошке струке, оне у садржинском погледу имају довољно 

потенцијала да утичу на научни развој теолошких дисциплина и на њихову друштвену 

имплементацију и актуализацију, због чега заслужују да буду поменуте. 

 Од избора у претходно звање, ангажовање кандидата у струци подразумевало је 

и његову сарадњу са другим високошколским, научноистраживачким установама, 

односно установама културе или уметности у земљи и иностранству. Почев од 

академске 2015/2016. године, кандидат је више пута остваривао стручну сарадњу на 

предмету Православна теологија и јединство Цркве, у оквиру докторских студија при 

Католичком богословном факултету Свеучилишта у Загребу. 

 

 

5. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ИЗБОР У ПРЕДЛОЖЕНО НАСТАВНИЧКО ЗВАЊЕ 

 

 

5.1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Кандидат др Порфирије – Првослав Перић испунио је опште услове за избор у 

звање редовног професора. Он је у досадашњем раду на Православном богословском 

факултету Универзитета у Београду (16 година радног стажа) прошао звања доцента и 

ванредног професора на Групи за катихетско и пастирско богословље, као и на Групи 

за библијско богословље, у складу са свим предвиђеним условима и критеријумима.  
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5.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране 

високошколске установе позитивно оцењено приступно предавање из области за 

коју се бира, уколико нема педагошко искуство. 

 

Кандидат др Порфирије – Првослав Перић има 16 година педагошког искуства 

које је стицао као доцент и затим као ванредни професор на Православном 

богословском факултету Универзитета у Београду. Од избора у звање доцента, на 

основним студијама при овој институцији изводио је наставу, у оквиру Групе за 

катихетско и пастирско богословље, на предмету Пастирско богословље са 

психологијом, као и при катедри за Свето Писмо Новог Завета Групе за библијско 

богословље, предајући предмет Теологија Новог Завета (са правом менторства). При 

томе је обављао и дужност Шефа Групе за катихетско и пастирско богословље. Свој 

наставно-педагошки рад на истој институцији употпунио је ангажовањем на мастер 

студијама религиолошког смера, предајући предмет Психологија религије, као и на 

докторским студијама исте академске институције, држећи наставу на предмету 

Теологија посланицâ апостола Павла са тежиштем истраживања Свето Писмо Новога  

Завета (са правом менторства). Такође је, у више наврата, од последњег избора у звање 

остварио стручну сарадњу на предмету Православна теологија и јединство Цркве, у 

оквиру докторских студија при Католичком богословном факултету Свеучилишта у 

Загребу.  

 

2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама 

током целокупног протеклог изборног периода: 

 

2015/2016: 5,00 

2016/2017: 4,42 

2017/2018: 4,98 

2018/2019: 4,74 

2019/2020: 3,54 

 

3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 од избора у 

претходно звање из научне области за коју се бира. 

 

Од избора у последње звање, кандидат је објавио један рад из категорије М23, 

који испуњава задати критеријум:  

„Svetopisemska eksegeza in psihologija: možnosti ustvarjalne sinergije“, Bogoslovni 

vestnik 80 (2020), 63-71. М23 
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4. Објављен један рад из категорије М24 од избора у претходно звање из 

научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М21, М22 

или М23 може, један за један, да замени услов из категорије М24 или М51. 

 

Од избора у последње звање, кандидат је објавио један рад из категорије М24, 

који испуњава задати критеријум: 

„Pravoslavno poimanje sinodalnosti/sabornosti Crkve“, Bogoslovska Smotra 86 (2016), 

297-310.  M24 

 

 5. Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од последњег избора 

из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М24 

може, један за један, да замени услов из категорије М51.  

 

Од избора у последње звање, кандидат је објавио следећих пет радова који 

испуњавају задати критеријум – три рада категорије М24 и два рада категорије М51: 

 5) „Есхатологија апостола Павла: Посланице Солуњанимâ и Коринћанимâ“, 

Богословље 1 (2020), 21-34. M24 (Часопис међународног значаја верификован 

посебном одлуком Универзитета у Београду) 

 6) „Павлова теологија 'нове твари'“, Теолошки погледи LIII (1/2020), 19-34. M51 

(Часопис водећег националног значаја верификован посебном одлуком Универзитета у 

Београду) 

 7) „Библијски (хришћански) концепт мира“, Култура полиса 42 (2020), 25-35. 

M51 

 8) „Антропологија светог апостола Павла“, Зборник Матице српске за друштвене 

науке 174 (2/2020), 147-166. M24 

 9) „Pojam μετάνοια u Starom i Novom Zavetu“, Edinost in dialog 76 (2020), у 

штампи (потврда у прилогу). M24 (Престижни светски часопис верификован посебном 

одлуком Универзитета у Београду) 

 

 6. Цитираност од најмање 10 xeтepoцитата. 

 

Увидом у конкурсни материјал, Комисија је установила да кандидат има 

четрнаест хетероцитата: 

Чланак П. Перић, „Монашка правила Јована Рајића“, у: Јован Рајић: Историчар, 

песник и црквени великодостојник, Зборник радова научног скупа Поводом 275-

годишњице рођења и 200-годишњице смрти, Нови Сад, 4–5. октобар 2001, 119-124, 

цитиран је у следећем тексту: В. Вукашиновић, „Прилог бољем разумевању 
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литургијске теологије и праксе карловачких митрополита XVIII века“, Саборност 2 

(2008), 131–168, два пута: 1) фуснота 5 (стр. 136) и 2) фуснота 6 (стр. 138). 

Монографија П. Πέριτς, Τό δυνατόν τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ εἰς τόν Ἀπόστολον 

Παῦλον κατά τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, Ἀθήνα 2004, цитирана је два пута: 1) 

Ј. Пурић, Бог се јави у телу: христолошке теме патристичке књижевности, Београд – 

Ниш 2014, стр. 190; 2) V. Tatalović, „Orthodox New Testament Scholarship in Serbia“, у: 

The Holy Spirit and the Church according to the New Testament. Sixth International East-

West Symposium of New Testament Scholars, Belgrade, August 25 to 31, 2013, ур. P. 

Dragutinovic, K.-W. Niebuhr, J. B. Wallace, WUNTI/354, Tübingen: Mohr Siebeck 2016, 

39-72, стр. 68. 

Чланак В. Таталовић, П. Перић, „Приповест Јовановог Јеванђеља  о  Васкрсењу  

Христовом (Јн 20–21)“, Српска теологија данас, књ. 5: Зборник радова Петог 

годишњег симпосиона, уред. Р. В. Поповић (Београд: ПБФ, 14. децембар 2013), 11–21, 

цитиран је једном, у тексту: М. Кострешевић, „Како су Марија Магдалина и апостол 

Тома доживели васкрслог Христа према Јн 20?”, Богословље 77/1 (2018), 31-48: 

фуснота 1 (стр. 32). 

Чланак P. Perić, D. Radić, „Dijalektika »prvoga Adama« i »posljednjega Adama« u 

antropologiji apostola Pavla“, Bogoslovska smotra 85 (2015), 1007–1025, цитиран је 

једном, у следећем тексту: D. Radić, „Jezik apostola Pavla kao paradigma teološkog 

govora“, Edinost in dialog 74 (2019), 151–174, фуснота 16 (стр. 162). 

Монографија П. Перић, Лицем к лицу. Библијско-теолошки говори о Богу, свету 

и човеку, Београд: ПБФ2015, цитирана је осам пута, у следећим делима: В. Таталовић, 

Основи егзегезе списâ Светог Јована Богослова, Београд: ПБФ 2019: 1) стр. 15; 2) стр. 

18; 3) стр. 19; 4) стр. 185; 5) стр. 186; D. Radić, „Jezik apostola Pavla kao paradigma 

teološkog govora“, Edinost in dialog 74 (2019), 151–174: 6) фуснота 21 (стр. 166); Д. 

Радић, Јединство у различитости. Исагошки и теолошки погледи на Синоптичка 

Еванђеља, Београд: ПБФ 2020: 7) фуснота 19 (стр. 26); 8) фуснота 137 (стр. 87). 

 

 7. Два рада са међународног научног скупа објављена у целини категорије 

М31 или М33. 

 

Од избора у последње звање, кандидат је објавио следећих пет радова који 

задовољавају задати критеријум:  

 „Memoria e perdono: la riconcilliazone tra i popoli oggi“, Misericordia e perdono. Atti 

del XXIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualita ortodossa, (Bose, 9-12 septembre 

2015), Edizioni Qiqajon, Comunita di Bose, 2016, 355-369. M31 

 „Iz smrti u život – Život u Crkvi kao jedini način prevazilaženja straha od biološke 

smrti“, Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, ur. I. Markešić, T. 
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Matulić, Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt, Zagreb, 2017, 105-115. 

M31 

 „Relation betwen Religion and Science: An Orthodox Point of View“, u: Science and 

Religion: Synergy not Skepticism, ur. A. Kurjak, F. A. Chervenak, Jaypee: The Health Sciences 

publisher, New Delhi-London-Panama, 2018, 73-82. M31 

 „Павлово поимање праведности Божије у тумачењу Светог Јована Златоуста“, у: 

Свети Јован Златоусти данас, Зборник радова међународног научног богословског 

скупа „Свети Јован Златоусти данас“ (Источно Сарајево, 18-20. октобра 2018), Фоча, 

2019, 27-44. M31 

 „Мисија Цркве у српском народу као плод aутокефалије”, у: Осам векова 

аутокефалије Српске Православне Цркве, том I (Историјски пут Српске Православне 

Цркве), ур. В. Пузовић, В. Таталовић, Београд: САС СПЦ, ПБФ, 2020, 49-56. M33 

  

 8. Два рада са научног скупа националног значаја објављена у целини 

категорије М61 или М63. 

 

Од избора у последње звање, кандидат је објавио два рада који задовољавају 

задати критеријум: 

 „Монашка правила Јована Рајића у контексту отпора унијаћењу у XVIII столећу у 

Карловачкој Митрополији“, Богословље и духовни живот Карловачке Митрополије у 

оквиру 800 година Аутокефалије Српске Православне Цркве, уред. В. Вукашиновић, П. 

Перић, Зборник радова са научног скупа (Београд – Нови Сад, 16-17. децембар 2019), 

Институт за литургику и црквену уметност ПБФ УБ, Београд 2020, 135-145. M61 

 „Европска рецепција библијског сиромаштва“, у: Европа и хришћанске 

вредности: путеви библијске рецепције, прир. Н. Божовић/В. Таталовић, Београд: 

Библијски институт ПБФ, Konrad Adanauer Stiftung, 2020, 137-148. M63 

 

 9. Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског 

програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ISBN 

бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање. 

 

  На основу увида у библиографију комисија констатује да је овај услов испуњен: 

 

 Премудрост у Тајни сакривена: Огледи из Теологије апостола Павла, Београд: 

ПБФ 2020. ISBN 978-86-89525-18-2. 

 

 10. Резултати у развоју научно-наставног подмлатка. 

 

 На основу документације приложене из Студентске службе комисија констатује 

да је кандидат као наставник дао значајан допринос развоју научно-наставног 

подмлатка. Од заснивања наставничког звања на Православном богословском 
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факултету па до данас (2004-2020) кандидат је остварио чланства у више од 250 (две 

стотине педесет) комисија за одбрану завршних, мастер дипломских, магистарских и 

докторских радова. Учествовао је у раду 142 (стотину четрдесет две) Комисије за 

одбрану завршних радова на основним академским студијама, као и у раду 17 

(седамнаест) Комисија за одбрану завршних радова на мастер студијама. Менторску 

дужност обављао је за 79 (седамдесет девет) радова на основном студијском, односно 

за 2 (два) рада на мастер студијском нивоу. Такође је био ментор 4 (четири) 

магистарска рада, члан у 5 (пет) Комисија за одбрану магистарских радова и члан у 6 

(шест) Комисија за одбрану докторских дисертација (од чега је једна дисертација 

брањена на Факултету политичких наука, а једна на Факултету за специјалну едукацију 

и рехабилитацију Универзитета у Београду). 

 

 11. Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације. 

 

 На највишем нивоу студија кандидат је такође дао значајан допринос. 

Наставник је на докторским студијама са правом менторства. Био је члан шест 

комисија за израду и одбрану докторских дисертација, а тренутно врши дужност 

ментора студија двојици студената докторских студија на Православном богословском 

факултету. 

 

 12. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 

специјалистичким, односно мастер студијама.  

 

 Увидом у конкурсни материјал, закључује се да је тражени услов испуњен: 

кандидат је учествовао у раду 17 (седамнаест) Комисија за одбрану завршних радова 

на мастер студијама и на истом студијском нивоу био је ментор 2 (два) завршна рада. 

 

5.3. ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

 

1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 

1.1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи и иностранству 

 

У припреми зборника радова са међународног научног скупа Осам векова 

аутокефалије Српске Православне Цркве (1219-2019): историјско, културно и 

богословско наслеђе, одржаног 9–14. децембра 2018. године на Православном 

богословском факултету, кандидат је остварио учешће у раду Уређивачког одбора 

зборника радова Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве, том I – II, ур. 

В. Пузовић и В. Таталовић, Београд: САС СПЦ 2020. 
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1.2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним 

скуповима националног или међународног нивоа 

 

У јесен 2015. године, 17–20. септембра, кандидат је био председник 

организационог одбора Осмог састанка међуправославне мреже иницијативâ за 

проучавање религија и деструктивних култова који је током четвородневног рада у 

Љубљани окупио више од стотину научних и црквених радника. У октобру 2016. 

године такође је био председник организационог одбора, у име Митрополије 

загребачко-љубљанске, међународне конференције на тему Верске мањине као део 

културно разноврсних друштава, која је организована у сарадњи Конференције 

европских цркава (CEC), Радне групе Европског парламента за антирасизам и 

различитости, Верске комисије за мигранте у Европи и Митрополије загребачко-

љубљанске. 

1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама 

 

  Кандидат је остварио чланства у 19 (деветнаест) Комисија за одбрану завршних 

радова на академским мастер студијама (17 пута члан, 2 пута ментор), као и у 6 (шест) 

Комисија за одбрану докторских дисертација. 

 

 1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима 

 

  У периоду 2017–2018. кандидат је учествовао у међународном научном 

пројекту Сагледавања „религијски другог“ у светим списима [Библије и Кур'ана] и 

њихове импликације за формирање јавне комуникације, подржаног од стране Немачке 

службе за академску размену (DAAD). Овај пројекат је остварен у сарадњи Фридрих 

Александар Универзитета у Ерлангену, Факултета исламских наука Универзитета у 

Сарајеву, Православног богословског факултета Свети Василије Острошки у Србињу 

и Православног богословског факултета Универзитета у Београду. 

 

  

2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

  

 

1.2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 
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 Од академске 2018/2019. године, др Порфирије – Првослав Перић обавља 

функцију председника Савета Православног богословског факултета Универзитета у 

Београду. 

  

1.4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и 

институција, програми едукације наставника) или у активностима 

популаризације науке. 

 

 У оквиру свог епископског, дакле, јавног деловања, посебно у домену медијских 

могућности Митрополије загребачко-љубљанске, те кроз различите видове сарадње са 

водећим медијским кућама у региону, кандидат је дао снажан подстицај и допринос 

остварењу бројних и разнородних теолошких садржаја којима су популаризоване 

научне дисциплине, нарочито библијска егзегеза и теологија. 

 

 1.5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 

науке. 

 У фебруару 2016. године, Митрополит др Порфирије Перић одликован је од 

стране Академије Светог Игнатија у Стокхолму орденом за допринос помирењу 

народа на Балкану и предани рад на унапређењу јединства међу хришћанима. Такође, 

дана 12. јануара 2019. године, у свечаној сали Ректората Свеучилишта у Загребу je 

примио годишње признање Удружења за верске слободе у Републици Хрватској. Иако 

обе награде нису непосредно везане за конкретне научне резултате, оне су ипак 

додељене у центрима академског живота. Осим тога, будући да проистичу из 

аутентичне примене теолошке струке, оне у садржинском погледу имају довољно 

потенцијала да утичу на научни развој теолошких дисциплина и на њихову друштвену 

имплементацију и актуализацију, због чега заслужују да буду поменуте. 

 

3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким 

установама, односно установама културе или уметности у земљи и иностранству 

 

  Досадашње ангажовање кандидата у струци подразумевало је и сарадњу са 

другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама 

културе или уметности у земљи и иностранству. Почев од академске 2015/2016. 

године, кандидат је више пута остваривао стручну сарадњу на предмету Православна 

теологија и јединство Цркве, у оквиру докторских студија при Католичком 

богословном факултету Свеучилишта у Загребу. 
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6. МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Пажљивим и акривичним прегледом конкурсног материјала, Комисија закључује да 

пријављени кандидат др Порфирије – Првослав Перић потврђује висок степен 

научно-истраживачких и наставно-педагошких квалификација у области за коју 

се бира, као и да испуњава све законске услове за избор у звање редовног 

професора. Следствено, на основу увида у достављени конкурсни материјал, као и на 

основу изложеног, Комисија сматра да су се стекли сви законски услови да се проф. др 

Порфирије – Првослав Перић предложи за избор у звање редовног професора по 

конкурсу објављеном у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, 

од 22. јула 2020. године (бр. 981), на који се пријавио као једини кандидат и који 

испуњава све законом предвиђене услове, па се с поверењем и уважавањем обраћа 

Изборном већу Православног богословског факултета Универзитета у Београду са 

предлогом да прихвати реферат Комисије и упути предлог Стручном већу за 

друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Београду и Сенату Универзитета 

за избор проф. др Порфирија – Првослава Перића у звање редовног професора за 

ужу научну област Библистика/Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог 

Завета, са пуним радним временом на поменутом факултету. 

Београд, 29. септембра 2020. године 

КОМИСИЈА: 

 

---------------------------------------------------------------- 

Проф. др Иринеј Буловић, редовни професор 

Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду, у пензији 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Проф. др Предраг Драгутиновић, редовни професор 

Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду 
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------------------------------------------------------------- 

Проф. др Војислав Јелић, редовни професор 

Филозофског факултета 

Универзитета у Београду 
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Образац 4Г 

 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 
 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

 

Назив факултета: Православни богословски факултет Универзитета у Београду 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Библистика / Тежиште истраживања: Свето Писмо 

Новог Завета  

Број кандидата који се бирају: 1 

Бројпријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. др Порфирије – Првослав Перић 

 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) – Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Порфирије – Првослав, Радивоје, Перић 

- Датум и место рођења: 22. 07. 1961, Бечеј 

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

- Звање/радно место: ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област: Практично богословље, Библистика/Тежиште 

истраживања: Свето Писмо Новог Завета 

 

 

2) – Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Богословски факултет Српске Православне Цркве 

- Место и година завршетка: Београд, 1986 

Мастер: 

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе:  

- Место и година завршетка:  

- Ужа научна, односно уметничка област:  

Докторат: 

- Назив установе: Богословски факултет Националног и Каподистријског Универзитета у Атини 

- Место и година одбране: Атина, 2004 

- Насловдисертације: Τό δυνατόν τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ εἰς τόν Ἀπόστολον Παῦλον κατά τόν Ἅγιον 

Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον (Могућност познања Бога код апостола Павла по тумачењу 

светогЈована Златоустог) 

- Ужа научна, односно уметничка област: Библистика/Тежиште истраживања: Свето Писмо 

Новог Завета 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Доцент (2004) (поновни избор 2010) 

- Ванредни професор (2015) 
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3) Испуњени услови за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:  

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
oценa / број година 

радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оценапедагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног претходног изборног периода 

2015/2016: 5,00 

2016/2017: 4,42 

2017/2018: 4,98 

2018/2019: 4,74 

2019/2020: 3,54 
3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 
16 (шеснаест) година 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисијии 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

Ментор: 2 

Члан Комисије: 17 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

Члан Комисије: 6 

 

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које 

се бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и 

др 

Навести часописе, скупове, књиге и 

друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или 

три рада из категорије М51 из научне 

области за коју се бира. 

  

8 Саопштен један рад на научном скупу, 

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

  

9 Објављена два рада из категорије М20 или 

пет радова из категорије М51 у периоду 

одизбора у претходно звање из научне 

области за коју се бира.  

  

10 Оригинално стручно остварење или 

руковођење или учешће у пројекту 

  

11 Одобрен и објављен универзитетски 

уџбеник за предмет из студијског програма 

факултета, односно универзитета или 

научна монографија (са ISBN бројем) из 

научне области за коју се бира, у периоду од 

избора у претходно звање 

  

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

  

13 Један рад са научног скупа националног 

значаја објављен у целини категорије М61 

или М63. 

  

14 Објављена један рад из категорије М20 или 

четири рада из категорије М51 у периоду од 
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последњег избора из научне области за коју 

се бира. (за поновни избор ванр. проф) 

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или 

М33.(за поновни избор ванр. проф) 

  

16 Један рад са научног скупа националног 

значаја објављен у целини категорије М61 

или М63. (за поновни избор ванр. проф) 

  

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 

или М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира 
1 

„Svetopisemska eksegeza in psihologija: 

možnosti ustvarjalne sinergije“, 

Bogoslovni vestnik 80 (2020), 63-71. 

М23 

18 Објављен један рад из категорије М24 од 

првог избора у звање ванредног професора 

из научне области за коју се бира. Додатно 

испуњен услов из категорије М21, М22 или 

М23 може, један за један, да замени услов 

из категорије М24 или М51 

1 

„Pravoslavno poimanje 

sinodalnosti/sabornosti Crkve“, 

Bogoslovska Smotra 86 (2016), 297-310. 

M24 

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 

периоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира. Додатно испуњен 

услов из категорије М24 може, један за 

један, да замени услов из категорије М51 

5 

три рада категорије М24: 

 

„Есхатологија апостола Павла: 

Посланице Солуњанимâ и 

Коринћанимâ“, Богословље 1 (2020), 

21-34. M24 (Часопис међународног 

значаја верификован посебном 

одлуком Универзитета у Београду.) 

 

„Антропологија светог апостола 

Павла“, Зборник Матице српске за 

друштвене науке 174 (2/2020), 147-166. 

M24 
 

„Pojam μετάνοια u Starom i Novom 

Zavetu“, Edinost in dialog 76 (2020), у 

штампи (потврда у прилогу). M24 

(Престижан светски часопис према 

одлуци Универзитета у Београду.) 

 

два рада категорије М51 

 

„Павлова теологија 'нове твари'“, 

Теолошки погледи LIII (1/2020), 19-34. 

M51 (Часопис водећег националног 

значаја према посебној одлуци 

Универзитета у Београду.) 

 

„Библијски (хришћански) концепт 

мира“, Култура полиса 42 (2020), 25-

35. M51 

 

20 Цитираност од 10 xeтepoцитата. 

 

14 

Чланак П. Перић, „Монашка правила 

Јована Рајића“, у: Јован Рајић: 

Историчар, песник и црквени 

великодостојник, Зборник радова 

научног скупа Поводом 275-

годишњице рођења и 200- годишњице 

смрти, Нови Сад, 4–5. октобар 2001, 

119-124, цитиран је у следећем тексту: 

В. Вукашиновић, „Прилог бољем 
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разумевању литургијске теологије и 

праксе карловачких митрополита 

XVIII века“, Саборност2 (2008), 131–

168, два пута: 1) фуснота 5 (стр. 136) и 

2) фуснота 6 (стр. 138). 

Монографија П. Πέριτς, Τό δυνατόν τῆς 

γνώσεως τοῦ Θεοῦ εἰς τόν Ἀπόστολον 

Παῦλον κατά τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν 

Χρυσόστομον, Ἀθήνα 2004, цитирана је 

два пута: 1) Ј. Пурић, Бог се јави у 

телу: христолошке теме патристичке 

књижевности, Београд – Ниш 2014, 

стр. 190; 2) V. Tatalović, „Orthodox New 

Testament Scholarship in Serbia“, у: The 

Holy Spirit and the Church according to 

the New Testament. Sixth International 

East-West Symposium of New Testament 

Scholars,Belgrade, August 25 to 31, 

2013, ур. P. Dragutinovic, K.-W. 

Niebuhr, J. B. Wallace, WUNTI/354, 

Tübingen: MohrSiebeck 2016, 39-72, 

стр. 68. 

Чланак В. Таталовић, П. Перић, 

„Приповест Јовановог Јеванђеља  о  

Васкрсењу  Христовом (Јн 20–21)“, 

Српска теологија данас, књ. 5: 

Зборник радова Петог годишњег 

симпосиона, уред. Р. В. Поповић 

(Београд: ПБФ, 14. децембар 2013), 

11–21, цитиран је једном, у тексту: М. 

Кострешевић, „Како су Марија 

Магдалина и апостол Тома доживели 

васкрслог Христа према Јн 20?”, 

Богословље 77/1 (2018), 31-48: фуснота 

1 (стр. 32). 

Чланак P. Perić, D. Radić, „Dijalektika 

»prvogaAdama« i »posljednjegaAdama« 

u antropologijiapostolaPavla“, 

Bogoslovska smotra 85 (2015), 1007–

1025, цитиран је једном, у следећем 

тексту: D. Radić, „Jezik apostola Pavla 

kao paradigma teološkog govora“, 

Edinost in dialog 74 (2019), 151–174, 

фуснота 16 (стр. 162). 

Монографија П. Перић, Лицем к лицу. 

Библијско-теолошки говори о Богу, 

свету и човеку, ИТИ, ПБФ, Београд 

2015, цитирана је осам пута, и то у 

следећим делима: В. Таталовић, 

Основи егзегезе списâ Светог Јована 

Богослова, Београд: ПБФ 2019: 1) стр. 

15; 2) стр. 18; 3) стр. 19; 4) стр. 185; 5) 

стр. 186; D. Radić, „Jezik apostola Pavla 

kao paradigma teološkog govora“, 

Edinost in dialog Unity and Dialogue 74 

(2019), 151–174: 6) фуснота 21 (стр. 

166); Д. Радић, Јединство у 

различитости. Исагошки и теолошки 

погледи на Синоптичка Еванђеља, 
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Београд: ПБФ 2020: 7) фуснота 19 (стр. 

26); 8) фуснота 137 (стр. 87). 

21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или 

М33 

 

5 

Четири рада категорије M31: 

„Memoria e perdono: la riconcilliazone tra 

i popoli oggi“, Misericordiae perdono. Atti 

del XXIII Convegno ecumenico 

internazionale di spiritualita ortodossa, 

(Bose, 9-12 septembre 2015), Edizioni 

Qiqajon, Comunita di Bose, 2016, 355-

369. M31 

„Iz smrti u život – Život u Crkvi kao jedini 

način prevazilaženja straha od biološke 

smrti“, Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, 

bioetički i društveni pristup, ur. I. 

Markešić, T. Matulić, Zbornik radova sa 

Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt, 

Zagreb, 2017, 105-115. M31 

„Relation betwen Religion and Science: 

An Orthodox Point of View“, u: Science 

and Religion: Synergy not Skepticism, ur. 

A. Kurjak, F. A. Chervenak, Jaypee: The 

Health Sciences publisher, New Delhi-

London-Panama, 2018, 73-82. M31 

 „Павлово поимање праведности 

Божије у тумачењу Светог Јована 

Златоуста“, у: Свети Јован Златоусти 

данас, Зборник радова међународног 

научног богословског скупа „Свети 

Јован Златоусти данас“ (Источно 

Сарајево, 18-20. октобра 2018), Фоча, 

2019, 27-44. M31 

 

Један рад категорије М33: 

„Мисија Цркве у српском народу као 

плод aутокефалије”, у: Осам векова 

аутокефалије Српске Православне 

Цркве, том I (Историјски пут Српске 

Православне Цркве), ур. В. Пузовић, В. 

Таталовић, Београд: САС СПЦ, ПБФ, 

2020, 49-56. M33 

22 Два рада са научног скупа националног 

значаја објављена у целини категорије М61 

или М63 

 

2 

Један рад категорије М61: 

„Монашка правила Јована Рајића у 

контексту отпора унијаћењуу XVIII 

столећу у Карловачкој Митрополији“, 

Богословље и духовни живот 

Карловачке Митрополије у оквиру 800 

година Аутокефалије Српске 

Православне Цркве, уред. В. 

Вукашиновић, П. Перић, Зборник 
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радова са научног скупа (Београд – 

Нови Сад, 16-17. децембар 2019), 

Институт за литургику и црквену 

уметност ПБФ УБ, Београд 2020, 135-

145. M61 

 

Један рад категорије М63: 

„Европска рецепција библијског 

сиромаштва“,у: Европа и хришћанске 

вредности: путеви библијске 

рецепције, прир. Н. Божовић/В. 

Таталовић, Београд: Библијски 

институт ПБФ, Konrad Adanauer 

Stiftung, 2020, 137-148. M63 

23 Одобрен и објављен универзитетски 

уџбеник за предмет из студијског програма 

факултета, односно универзитета или 

научна монографија (са ISBN бројем) из 

научне области за коју се бира, у периоду од 

избора у претходно звање 

1 

Премудрост у Тајни сакривена: Огледи 

из Теологије апостола Павла, Београд: 

ПБФ 2020. ISBN 978-86-89525-18-2. 

24 Број радова као услов за менторство у 

вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 

Правилника о стандардима...) 
13 

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пoједна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-

професионалнидопринос 
1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним 

научним пројектима. 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 
1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или 

иностранству. 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 

и комисије министарстава. 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 

професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју 

образовања или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у 
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установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

земљи или иностранству, или звање гостујућег професора или 

истраживача. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 
 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 

1.1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у 

земљи и иностранству 

 

У припреми зборника радова са међународног научног скупа Осам векова аутокефалије Српске 

Православне Цркве (1219-2019): историјско, културно и богословско наслеђе, одржаног 9–14. децембра 

2018. године на Православном богословском факултету, кандидат је остварио учешће у раду 

Уређивачког одбора зборника радова Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве, том I – II, 

ур. В. Пузовић и В. Таталовић, Београд: САС СПЦ 2020. 

 

1.2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима 

националног или међународног нивоа 

 

У јесен 2015. године, 17–20. септембра, кандидат је био председник организационог одбора 

Осмог састанка међуправославне мреже иницијативâ за проучавање религија и деструктивних култова 

који је током четвородневног рада у Љубљани окупио више од стотину научних и црквених радника. У 

октобру 2016. године такође је био председник организационог одбора, у име Митрополије загребачко-

љубљанске, међународне конференције на тему Верске мањине као део културно разноврсних 

друштава, која је организована у сарадњи Конференције европских цркава (CEC), Радне групе Европског 

парламента за антирасизам и различитости, Верске комисије за мигранте у Европи и Митрополије 

загребачко-љубљанске. 

 

1.3. Председник или члан комисија за израду завршнихрадова на академским мастер или 

докторским студијама 

 

Кандидат је остварио чланства у 19 (деветнаест) Комисија за одбрану завршних радова на 

академским мастер студијама (17 пута члан, 2 пута ментор), као и у 6 (шест) Комисија за одбрану 

докторских дисертација. 

 

1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима 

 

У периоду 2017–2018. кандидат је учествовао у међународном научном пројекту Сагледавања 

„религијски другог“ у светим списима [Библије и Кур'ана] и њихове импликације за формирање јавне 

комуникације, подржаног од стране Немачке службе за академску размену (DAAD). Овај пројекат је 

остварен у сарадњи Фридрих Александар Универзитета у Ерлангену, Факултета исламских наука 

Универзитета у Сарајеву, Православног богословског факултета Свети Василије Острошки у Србињу и 

Православног богословског факултета Универзитета у Београду. 
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2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

2.2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету 

или универзитету у земљи или иностранству 

 

 Од академске 2018/2019. године др Порфирије – Првослав Перић обавља функцију председника 

Савета Православног богословског факултета Универзитета у Београду. 

 

2.4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно 

образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција, програми 

едукације наставника) или у активностима популаризације науке. 

 

У оквиру свог епископског, дакле, јавног деловања, посебно у домену медијских могућности 

Митрополије загребачко-љубљанске, те кроз различите видове сарадње са водећим медијским кућама у 

региону, кандидат је дао снажан подстицај и допринос остварењу бројних и разнородних теолошких 

садржаја којима су популаризоване научне дисциплине, нарочито библијска егзегеза и теологија.   

 

 2.5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке. 

  

 У фебруару 2016. године, Митрополит др Порфирије Перић одликован је од стране Академије 

Светог Игнатија у Стокхолму орденом за допринос помирењу народа на Балкану и предани рад на 

унапређењу јединства међу хришћанима. Такође, дана 12. јануара 2019. године, у свечаној сали 

Ректората Свеучилишта у Загребу je примио годишње признање Удружења за верске слободеу 

Републици Хрватској. Иако обе награде нису непосредно везане за конкретне научнерезултате, оне су 

ипак додељене у центрима академског живота. Осим тога, будући да проистичу из аутентичне примене 

теолошке струке, оне у садржинском погледу имају довољно потенцијала да утичу на научни развој 

теолошких дисциплина и на њихову друштвену имплементацију и актуализацију, због чега заслужују да 

буду поменуте. 

 

3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно 

установама културе или уметности у земљи и иностранству 

 

3.2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или 

научноистраживачким институцијама у земљи или иностранству, или звање гостујућег професора 

или истраживача 

 

Досадашње ангажовање кандидата у струци подразумевало је и сарадњу са другим 

високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе или уметности у 

земљи и иностранству. Почев од академске 2015/2016. године, кандидат је више пута остваривао 

стручну сарадњу на предмету Православна теологија и јединство Цркве, у оквиру докторских студија 

при Католичком богословном факултету  Свеучилишта у Загребу. 

 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Пажљивим и акривичним прегледом конкурсног материјала, Комисија закључује да 

пријављени кандидат др Порфирије – Првослав Перић потврђује висок степен 

научно-истраживачких и наставно-педагошких квалификација у области за коју 

се бира, као и да испуњава све законске услове за избор у звање редовног 
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професора. Следствено, на основу увида у достављени конкурсни материјал, као и на 

основу изложеног, Комисија сматра да су се стекли сви законски услови да се проф. др 

Порфирије – Првослав Перић предложи за избор у звање редовног професора по 

конкурсу објављеном у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, 

од 22. јула 2020. године (бр. 981), на који се пријавио као једини кандидат и који 

испуњава све законом предвиђене услове, па се с поверењем и уважавањем обраћа 

Изборном већу Православног богословског факултета Универзитета у Београду са 

предлогом да прихвати реферат Комисије и упути предлог Стручном већу за 

друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Београду и Сенату Универзитета 

за избор проф. др Порфирија – Првослава Перића у звање редовног професора за 

ужу научну област Библистика/Тежиште истраживања: Свето Писмо Новог 

Завета, са пуним радним временом на поменутом факултету. 

 

У Београду, 29. септембра 2020. године    ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

Проф. др Иринеј Буловић, редовни професор 

Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду, у пензији 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Проф др Предраг Драгутиновић, редовни професор 

Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду 

 

------------------------------------------------------------- 

Проф. др Војислав Јелић, редовни професор 

Филозофскогфакултета 

Универзитета у Београду 
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ДОДАТАК УЗ ТАЧКУ 3. САЖЕТКА 

 

 

Име кандидата: др Порфирије – Првослав Перић 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА 

 

 

До избора у претходно звање (-2015): 

 

„Монашка правила Јована Рајића“, у: Јован Рајић: Историчар, песник и црквени 

великодостојник, Зборник радова научног скупа Поводом 275-годишњице рођења и 200- 

годишњице смрти, Нови Сад, 4–5. октобар 2001, 119-124. 

П. Πέριτς, Τό δυνατόν τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ εἰς τόν Ἀπόστολον Παῦλον κατά τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν 

Χρυσόστομον, Ἀθήνα 2004. 

„Свети Сава и свети Владика Николај: двојица светитеља и равноапостолних просветитеља“, 

Летопис Матице српске 475.3 (2005), 375-379. 

[приређено издање у сарадњи са И. Граорац, Д. Обрадовић] Духовност и образовање: дијалог 

са делом Владете Јеротића: зборник радова са научног скупа одржаног 25. новембра 2005. 

године у САНУ - Огранак у Новом Саду, Београд: Ars Libri, Задужбина Владете Јеротића, 2008. 

„Ἡ ἀγάπη ὡς σύνδεσμος γινώσκοντος καὶ γινωσκομένου”, Philotheos11 (2011), 64-76. 

[у коауторству са D. Karan] „Ἡ ἀναζήτηση τῆς σχέσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιμαντικῆς μὲ τὴν 

ψυχολογία“, ΘΕΟΛΟΓΙΑ (2014), 247-267. 

[у коауторству са D. Karan] „Ὁ διάλογος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιμαντηκῆς μέ τήν ψυχολογία ὡς 

ἐκφραση διακονίας τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου“, Philotheos14 (2014), 311-330. 

Лицем к Лицу. Библијско-пастирска промишљања о Богу, човеку и свету, Београд: 

Православни богословски факултет Универзитета у Београду – Институт за теолошка 
истарживања; Загреб: Митрополија загребачко–љубљанска, 2015. 

[у коауторству са D. Radić] „Dijalektika 'prvoga' i 'posljednjeg' Adama u antropologiji Apostola 

Pavla“, Bogoslovska smotra 85 (2015), 1007–1025. 

П. Перић, „Новозаветне основе пастирског богословља“, Богословље 1 (2015), 29-43.  

[у коауторству са В. Таталовић] „Приповест Јовановог Јеванђеља о Васкрсењу Христовом (Јн 

20–21)“, у: Српска теологија данас – Зборник радова научног скупа (Православни богословски 
факултет у Београду, 29-30. мај 2012), прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски 
факултет 2013, 11-22.  

[у коауторству са Д. Каран] „Пастирско присуствo и деловање Цркве у српском народу током 

Првог светског рата“, у: Православни свет и Први светски рат – Зборник радова са 

међународног научног скупа (Православни богословски факултет у Београду, 5-6. октобра 

2014), Београд 2014, 112-140. 
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Од избора у претходно звање (2015-2020): 

 

А) Монографскапубликација 

 

1) Премудрост у Тајни сакривена: Огледи из Теологије апостола Павла, Београд: ПБФ 2020. 

ISBN978-86-89525-18-2; 316 стр. Рецензенти: 1) Епископ др Иринеј Буловић, редовни 

професор Православног богословског факултета Универзитета у Београду; 2) др Предраг 

Драгутиновић, редовни професор Православног богословског факултета Универзитета у 

Београду; 3) др Максимилијан Матјаж, редовни професор Католичког богословског факултета 

Универзитета у Љубљани. 

 

Б) Приређена издања 

 

2) Богословље и духовни живот Карловачке Митрополије у оквиру 800 година Аутокефалије 

Српске Православне Цркве, уред. В. Вукашиновић, П. Перић, Зборник радова са научног скупа 

(Београд – Нови Сад, 16-17. децембар 2019), Институт за литургику и црквену уметност ПБФ 

УБ, Београд 2020. M36 

В) Радови у научним часописима 

3) „Pravoslavno poimanje sinodalnosti/sabornosti Crkve“, Bogoslovska Smotra 86 (2016), 297-310. 

M24 

4) „Svetopisemska eksegeza in psihologija: možnosti ustvarjalne sinergije“, Bogoslovni vestnik 80 

(2020), 63-71. M23  

5) „Есхатологија апостола Павла: Посланице Солуњанимâ и Коринћанимâ“, Богословље 1 

(2020), 21-34. M24 (Часопис међународног значаја верификован посебном одлуком 

Универзитета у Београду.) 

6) „Павлова теологија 'нове твари'“, Теолошки погледи LIII (1/2020), 19-34. M51 (Часопис 

водећег националног значаја према посебној одлуци Универзитета у Београду.) 

7) „Библијски (хришћански) концепт мира“, Култура полиса 42 (2020), 25-35. M51 

8) „Антропологија светог апостола Павла“, Зборник Матице српске за друштвене науке 174 

(2/2020), 147-166. M24 

9) „Pojam μετάνοια u Starom i Novom Zavetu“, Edinost in dialog 76 (2020), у штампи (потврда у 

прилогу). M24 (Престижан светски часопис према одлуци Универзитета у Београду.) 

 

Г) Радови са међународних научних конференција  

 

10) „Memoria e perdono: la riconcilliazone tra i popoli oggi“, Misericordia e perdono. Atti del XXIII 

Convegno ecumenico internazionale di spiritualita ortodossa, (Bose, 9-12 septembre 2015), Edizioni 

Qiqajon, Comunita di Bose, 2016, 355-369. M31 
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11) „Iz smrti u život – Život u Crkvi kao jedini način prevazilaženja straha od biološke smrti“, Čovjek i 

smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, ur. I. Markešić, T. Matulić, Zbornik radova sa 

Znanstveno-stručnog skupa Čovjek i smrt, Zagreb, 2017, 105-115. M31 

12) „Relation betwen Religion and Science: An Orthodox Point of View“, u: Science and Religion: 

Synergy not Skepticism, ur. A. Kurjak, F. A. Chervenak, Jaypee: The Health Sciences publisher, New 

Delhi-London-Panama, 2018, 73-82. M31 

13) „Павлово поимање праведности Божије у тумачењу Светог Јована Златоуста“, у: Свети 

Јован Златоусти данас, Зборник радова међународног научног богословског скупа „Свети Јован 

Златоусти данас“ (Источно Сарајево, 18-20. октобра 2018), Фоча, 2019, 27-44. M31 

14) „Мисија Цркве у српском народу као плод aутокефалије”, у: Осам векова аутокефалије 

Српске Православне Цркве, том I (Историјски пут Српске Православне Цркве), ур. В. Пузовић, В. 

Таталовић, Београд: САС СПЦ, ПБФ, 2020, 49-56. M33 

 

Д) Радови са домаћих научних скупова 

 

15) „Монашка правила Јована Рајића у контексту отпора унијаћењу у XVIII столећу у 

Карловачкој Митрополији“, Богословље и духовни живот Карловачке Митрополије у оквиру 

800 година Аутокефалије Српске Православне Цркве, уред. В. Вукашиновић, П. Перић, 

Зборник радова са научног скупа (Београд – Нови Сад, 16-17. децембар 2019), Институт за 

литургику и црквену уметност ПБФ УБ, Београд 2020, 135-145. M61 

16) „Европска рецепција библијског сиромаштва“, у: Европа и хришћанске вредности: путеви 

библијске рецепције, прир. Н. Божовић/В. Таталовић, Београд: Библијски институт ПБФ, 

Konrad Adanauer Stiftung, 2020, 137-148. M63 


