ИЗБОРНОМ ВЕЋУ
ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Предмет: Реферат Комисије за избор у звање ванредног професора за ужу научну
област Практично богословље/Тежиште истраживања: Канонско право и Теологија људских
права, са пуним радним временом.
Одлуком Изборног и Наставно-научног већа Православног богословског факултета
Универзитета у Београду број 0104-936/3 од 27. децембра 2019. године и решењем о
образовању Комисије за припрему реферата за избор у звање ванредног професора за ужу
научну област Практично богословље, број 0205-35/1 од 17. јануара 2020. године, а по
конкурсу објављеном у дневним новинама Политика од 30. децембра 2019. године (бр.
конкурса

11912007-1, стр. 23.), изабрани смо у Комисију за припрему реферата о

пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област
Практично богословље/Тежиште истраживања: Канонско право и Теологија људских права,
са пуним радним временом. После увида у предложени конкурсни материјал имамо част и
задовољство да Изборном и Наставно-научном већу Православног богословског факултета
Универзитета у Београду поднесемо следећи
РЕФЕРАТ
На расписани јавни конкурс, објављен удневним новинамаПолитикаод 30. децембра
2019. године, пријавио се један кандидат – др Зоран Деврња, доцент на Групи за практично
богословље на Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Кандидат је
уз пријаву бр. 0205-1014/1 од 31. децембра 2019. године, уредно приложио сву конкурсом
предвиђену документацију.
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Др Зоран Деврња је рођен 15. марта 1971. године у Београду. Уписује се 1995. године
на Православни богословски факултет Универзитета Београду на којем је и дипломирао
2003. године са просечном оценом 9,07. Магистрирао је на Православном богословском
факултету Универзитета у Београду у мају 2009. године, одбранивши рад на тему: Савремена
проблематика брака у светлости брачних правила Светог Василија Великог. Докторирао је
на Православном богословском факултету Универзитета у Београду у децембру 2014.
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године, одбранивши рад на тему:Теолошка анализа појма људских права и њихова рецепција
у хришћанској Цркви.
Од 2001. до 2005. године радио је као наставник Православног катихизиса у неколико
реномираних београдских гимназија и средњих школа, а од 2005. године ради као асистентприправник за Канонско правона Православном богословском факултету Универзитета у
Београду. У звање асистента на истој предметној групи изабран је у јулу 2009. године
(реизабран 2012. године), а у звање доцента 15. јуна 2015. године на Катедри за Канонско
право.Од 2018. године је члан Већа докторских студија и држи предавања на истим
(докторским) студијама из предмета Теологија људских права. Испунио је услове и преузео
обавезу менторства на докторским студијама.
Учествовао је на више међународних научних скупова (Београд 2016. и 2018., СанктПетербург 2016. и Цирих 2019. година), као и на домаћим научним скуповима и различитим
конференцијама, трибинама и промоцијама књига.
Године 2016. постаје члан уређивачког одбора реномираног теолошког часописа
Христианское чтение који издаје Санкт-Петербуршка духовна академија од 1821. године, а
који је категоризован од стране Министарства науке Руске Федерације.
Члан је и Центра за биоетику у оквиру Института за европске студије у Београду.
Учествовао је на више предавања и дебатних форума у оквиру пројекта овог Центра везаног
за биоетичка питања и промоција књиге Између киборга и химере, која је резултат рада
сарадника наведеног Центра(кандидат је написао једно поглавље) и, такође, објавио
неколико радова на теме из области биоетике.
Члан је, такође, и Хришћанскогсоциолошког центра, акционог тела на Катедри за
Канонско право и Катедри за Хришћанску социологију, у оквиру којег је на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду учествовао у организацији неколико
предавања и трибина на актуелне етичке и биоетичке теме као што су: „Правне, друштвене и
психолошке последице сурогат материнства―, „Правна и фактичка заштита личних
биометријских података―, као и „Духовне, социјалне, културне и политичке последице
великих миграција становништва и правни и социјални положај миграната― уз пројектну
финансијску подршку Управе за сарадњу са Црквама и верским заједницама Министарства
правде Владе Републике Србије.
Актуелни је судија Великог црквеног суда СПЦ, а био је и судија (до 2017. године) и
Црквеног суда Архиепископије београдско-карловачке, као и члан неколико

Комисија

Светог Архијерејског Синода СПЦ: 1. Комисије за полагање стручног испита запослених у
Патријаршији и епархијским службама, 2. Комисије за полагање професорског испита
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запослених у богословијама СПЦ, 3. Председавајући Већа за полагање матурског испита
матураната богословија СПЦ у својству Изасланика СА Синода СПЦ.
Активно учествује у реализацији пројектне теме Матице српске: „Богословље и
духовни живот Карловачке митрополије - од краја XVII до почетка XX века― и у оквиру ње
пројекта Фондације Конрад Аденауер: „Теологија и модерно друштво: о неопходности
међурелигијског дијалога―.
Од 2019. године је члан Пријемне комисије за докторске студије на Православном
богословском факултету у Београду.
Лексикографском одредницом „Канонско предање― учествовао је и у реализацији
Лексикона библијске егзегезе (прир. проф. др Р. Кубат и проф. др П. Драгутиновић) у издању
Библијског института Православног богословског факултета Универзитета у Београду.
Одржао је, по позиву, и неколико популарних предавања на актуелне богословске и
друштвене теме у Београду, Новом Саду, Нишу, Сомбору, Зајечару, Требињу, Добоју.
Учествовао је, такође, и у неколико телевизијских и радијских емисија (РТС, Радио Београд
2, ТВ Храм, Радио Слово љубве) намењених животу Цркве и савременог друштва.
Објавио је већи број студија и чланака у домаћим и међународним научним
часописима.
Поседује знање енглеског и руског језика.

2. НАСТАВНО-ПЕДАГОШКИ РАД
Радно искуство у просвети,у трајању од 19 година, стицао је прво као вероучитељ у Трећој
београдској и Филолошкој гимназијидо 2005. године, а потом и као асистент-приправник,
асистент и, на концу,као доцент на Катедри за Канонско правона Православном
богословском факултету Универзитета у Београду. Од 2015. године, на Православном
богословском факултету, држи предавања и вежбе на мастер студијама из предмета
Теологија

канона,

Црквено

брачно

право,

Казнено

право

и

Црквено

право

са

администрацијом, а од 2018. године на докторским студијама држи предавања из предмета
Теологија људских права. Ангажован је и као ментор докторских студија на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду.
У свом педагошком раду кандидат је постигао запажене и високо вредноване резултате, о
чему сведоче оцене добијене у поступку студентске евалуације педагошког рада наставника.
У претходне четири академске године резултати анкетирања студената су по општој оцени
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одлични - 2015/2016: 4,73; 2016/2017: 5,00; 2017/2018: 4,85; 2018/2019: 4,91. У наведеним
анкетама

студенти

су

изузетно

високим

оценамаистакли

следеће

карактеристикекандидатовог приступа раду у настави и другим обавезама у раду са
студентима: редовност одржавања наставе, разумљивост излагања предметне материје,
подстицање студената на активност, критичко мишљање и креативност; уважавање
студентских коментара, ставова и критика, као и благовремено и ажурно одговарање на
студентска питања; професионалност и етичност у комуникацији са студентима.
Одговорност и посвећеност којима кандидат приступа предавањимаи раду са студентима у
припремној, демонстративној и евалуационој фази наставе заслужују највише уважавање и
признање.
Од избора у претходно звање (2015-2018) кандидат је био ментор за одбрану
завршних радова на основним академским студијам: 4 (четири) пута; члан Комисије за
одбрану завршних радова на основним академским студијама: 177 (сто седамдесет седам)
пута; ментор за одбрану мастер радова на мастер академским студијама: 5 (пет) пута; члан
Комисије за одбрану мастер радова на мастер академским студијама: 86 (осамдесет шест)
пута; члан Комисије за одбрану предлога теме докторске дисертације: 1 (један) пут.
3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Кандидат др Зоран Деврња поседује комплексне и вишедимензионалне компетенције
за научно-истраживачки рад, о чему најбоље сведоче његове магистарска и докторска
дисертација, монографија, као и бројни научни радови објављени у водећим међународним и
домаћим научним часописима и зборницима радова међународних и националних научних
скупова. Кандидат је учесник пројекта Матице српске: „Богословље и духовни живот
Карловачке митрополије - од краја XVII до почетка XX века“ и у оквиру ње пројекта
Фондације

Конрад

Аденауер:

„Теологија

и

модерно

друштво:

о

неопходности

међурелигијског дијалога“.
Кандидат је, од избора у претходно звање, учествовао у раду следећих међународних
и националних научних скупова:
Национални скупови:

1.

Научна конференција -Старе и нове границе Европе – идентитетска
истраживања: Институт за литургику и црквену уметност ПБФ, Институт
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за културу сакралног Монс Хемус и Фондација Конрад Аденауер, Београд,
ПБФ УБ 3-4. новембра 2017. године.(објављен зборник са радовима)
2.

Научна

конференција

-Покајање,

праштање,

спасење

у

савременој

(постмодерној) култури – Испунило се време и приближило се Царство
Божје; покајте се и верујте у Јеванђеље (Мк1,15):Институт за систематско
богословље ПБФ УБ и Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачке и
браничевске, ман. Покајница 21. мај 2018. године. .(објављен зборник са
радовима)
Међународни скупови:

1.

International Scientific Conference - 22nd Annual Forum of Young Legal
Historians:History of Legal Sources: The Changing Structure of Law: Association
of Young Legal Historians and University of Belgrade - Faculty of Law,
Belgrade, University of Belgrade 6-8 May 2016.

2.

Международная

научно-богословская

конференция-Актуальные

вопросы

современного богословия и церковной науки: Санкт-Петербургская Духовная
Академия, Россия, 16-17 нояабря 2016 года.
3.

Међународни научни скупОсам векова аутокефалије СПЦ (1219-2019):
историјско, богословско и културно наслеђе, одржаног 10-14. децембра
2018. године на Православном богословском факултету Универзитета у
Београду у организацији СА Си СПЦ и ПБФ УБ. (Кандидат је био члан
организационог одбора)

4.

International wissenschaftlichen Konferenz “Orthodoxie in der Schweiz”, Institut für
Christkatholische Theologie der Theologischen Fakultat der Universitat Bern und
Serbisch-orthodoxen Kirchgemeinde Zürich anlässlich der Jubiläen 800 Jahre der
Autokephalie der Serbisch-orthodoxen Kirche und 50 Jahre ihrer Mission in der
Schweiz ab 8. bis 10. November 2019 in Zürich;наслов изложене теме: ―The
Legal Position of Religious Communites in the States of the Former Yugoslavia‖.
3.1. Библиографија радова Деврња Зорана
(од избора у претходно звање)

А. Научна монографија:
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1. О

КАНОНИМА

И

ДРЕВНИМ

ЗАКОНИМА,

Православни богословски факултет

Универзитета у Београду - ИТИ, Београд (ISBN 978-86-7405-223-5), 2019.
година.[М42]
Рецензенти: 1) др Зоран Крстић, редовни професор Православног богословског
факултета Универзитета у Београду; 2) др Миша Ђурковић, научни саветник
Института за европске студије у Београду; 3) др Далибор Ђукић, доцент Правног
факултета Универзитета у Београду.
Б. Чланци и студије:
2. Дијалошки идентитет Цркве и последице његовог урушавања, Црквене студије,
Универзитет у Нишу – Центар за византијско/словенске студије; Центар за
црквене студије, Ниш; Међународни центар за православне студије, vol. 1, No.15,
pp. 235-246, УДК: 27-67; 27-662:3, Април 2018. године[М24]
3. Престанак брака без пресуде црквеног суда у црквеном законодавствуи канонима
Светог Василија Великог о браку: Осврт на брачна правила СПЦ, Богословљебр.
1, LXXV (2016), 47 - 59, ISSN: 0006-5714, УДК: 27-74., doi: -5039432[M51](Часопис водећег националног значаја са листе коју утврђује Стручно веће друштвених и
хуманистичких наука на основу предлога факултета )

4. Светосавско

наслеђе

као

одговор

савременим

изазовима

у

црквеном

организовању, Богословљебр. 1, LXXVI (2017) 196-208., ISSN: 0006-5714, УДК:
271.222(497.11)-735, doi: -1377477- [M51](Часопис водећег националног значаја са листе
коју утврђује Стручно веће друштвених и хуманистичких наука на основу предлога факултета )

5. Формирање теологије људских права у теолошком систему Реформацијских
цркава, Теолошки погледи год. LI, бр. 3 (2018) 413-430., САСи СПЦ, УДК:
274/278-67:342.7; 274-1 Бapт К.; 274-1 Молтман Ј., дец. 2018.[M51]
6. Законоправило Светог Саве и Душанов Законик, Богословље 2, LXXVIII (2019)
86–103, УДК: 340.15(497.11)"12/13"; 271.222(497.11)-726.1-36:929 Сава, свети;
34(497.11)(091), [M51]
7. Римокатолочка Црква и људска права, Теолошки погледи бр. 3 год. LII, СА Си
СПЦ, Београд (2019), 711-736., COBISS.SR-ID-282033676, УДК:272-662:342.7,
2019. [M51](Часопис водећег националног значаја са листе коју утврђује Стручно веће
друштвених и хуманистичких наука на основу предлога факултета )

8. Профессор доктор Сергей Троицкий

–

кандидат богословия

Санкт6

Петербургской Духовной Академии и профессор церковного канонического права
Белградского университета, Международная научно-богословская конференция Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки: СанктПетербургская Духовная Академия, Издательство СПбПДА 2017., vol. 2, No.1,
108-118, UDC 281.9(063), ISBN 978-5-906627-44-5, Россия, Санкт-Петербург 16-17
нояабря 2016 года.[М31]
9. Покајање у канонском предању Цркве и савремена црквеносудска пракса, Научни
богословски скуп поводом прославе два века оснивања манастира Покајница:
Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури, vol. 1, 143156, Манастир Покајница, 21. мај 2018, уред. З. Матић, I, Београд : Институт за
Систематско богословље Православног богословског факултета Универзитета у
Београду ; Пожаревац: Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачкобраничевске, 2018, 143-156. ISBN 978-86-87329-63-8[M61]
10. Актуелност "древног" црквеног законодавстваи његова применљивост у
контексту савремености, Научни скуп: Старе и нове границе Европе:
идентитетска истраживања, Београд, 3. - 4. Nov, 2017, уред. В. Вукашиновић,
Београд : Институт за културу сакралног - Монс Хемус : Православни
богословски факултет Универзитета у Београду, Институт за литургику и црквену
уметност 2018., 29-41. ISBN 978-86-89567-10-6(МХ) [M61]
11. The Sources of the Canon Law – Presence of the Roman Law in Canons of the Church,
International Scientific Conference: History of Legal Sources – The Changing Structure
of Law,eds. Andreja Katančević, Sebastiaan Vandenbogaerde, Valerio Massimo Minale
and Miloš Vukotić;University of Belgrade – Faculty of Law, Association of Young
Legal Historians, vol. 1 (2018) 55-67., UDC 34(091)(082), ISBN: 978-86-7630-750-0,
2018.[M14]
12. Православна Црква и биоетичка питања, Зборник: Између киборга и химере човек и савремена биоетика, уред. М. Ђурковић, Београд, Центар за биоетику Институт за европске студије; Catena mundi, 252-281, УДК: 608(082), ISBN 97886-6343-102-7, 2018.[M45]
13. Утицај канонске и пастирске делатности Епископа далматинског Никодима
Милаша на политички и културни положај српског народа у Аустро-угарској
крајем XIX и почетком XX века, у Зборнику са научног скупа: Културолошка и
образовна преплитања и узајамни односи Цркава и политичких ентитета
Централне и Југоисточне Европе од 1690. до 1918. године (Нови Сад – Београд
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17. и 18. децембар 2018. године) у оквиру Пројектне теме Матице српске:
„Богословље и духовни живот Карловачке митрополије

- од краја XVII до

почетка XX века“ и Пројекта Фондације Конрад Аденауер: „Теологија и модерно
друштво: о неопходности међурелигијског дијалога“, Фондација Конрад
Аденауер и центар за литургичке студије Монс Хемус, Београд 2019., 35-47.
[М45]
14. Смисаоност

и

сврховитост

феномена

аутокефалије

у

контексту

аутокефалности Жичке архиепископије из 1219. године, у Гласник бр. 7 год.
XCIX, службени лист СПЦ, Београд 2019., 263-265.

В. Лексикографска одредница:
15. Канонско предање, у Лексикон библијске егзегезе, (прир. Р. Кубат, П.
Драгутиновић), Београд : Православни богословски факултет Универзитета у
Београду, Библијски институт ПБФ: JП Службени гласник, 206-208. УДК: 27277.2(031);

27-23-277(031);

271.2-53(031),

ISBN

978-86-7405-192-4(ПБФ),

2018.[M46]

3.2 Преглед и оцена важнијих радова
А. Научна монографија:
[1] О КАНОНИМА И ДРЕВНИМ ЗАКОНИМА, Православни богословски факултет Универзитета у
Београду - ИТИ, Београд (ISBN 978-86-7405-223-5), 2019. година. [М42]
Рецензенти: 1) др Зоран Крстић, редовни професор Православног богословског
факултета Универзитета у Београду; 2) др Миша Ђурковић, научни саветник
Института за европске студије у Београду; 3) др Далибор Ђукић, доцент Правног
факултета Универзитета у Београду.
Монографија О канонима и древним законима, кандидатадр Зорана Деврње,
представља истраживачки искорак у правцу потпунијег сагледавања узајамних утицаја
нормативних вредносних садржаја „обучених― у различите законске и канонске oблике.
Монографија се састоји од четири тематски и садржајно повезана одељка у којима се на
аналитичан и, савременим схватањима присуства нормативног у животу друштва и
појединца, усаглашен начин осветљава карактер и место моралних (друштвених и
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индивидуалних) вредности заснованих на религиозном искуству, схваћеном у најширем
смислу, као и хришћанском вероисповедању.
Прва два одељка указују на валидност и виталност канонског наслеђа сабора Картагинске
цркве из друге половине 4. и прве две деценије 5. века и Трулског сабора са краја 7 века н.е..
Аутор се не задржава само на археолошком испитивању канонске и историјске грађе који
прате наведене саборе и њиховуопштију еклисиолошку контекстуализацију, већ успева да
снагу и дух њиховог сведочења пренесе на савремени тренутак и сагледа га у
егзистенцијалној сфери модерног друштва и у њему присутне Хришћанске цркве. Канони
Трулског сабора, који се односе на богослужење, и данас имају функцију нормативног
критеријума приликом формирања литургијске праксе, као и организационих модела за
устројство Цркава источног (православог) културног миљеа, тако да за аутора представљају
кредибилне изворе црквеног нормативног устројства подесне за анализирање дијахронијског
идентитета црквених заједница који се простире кроз различите епохе и плуралност
друштвених система. Кандидат овом монографијом указује на чињеницу да нормативна
димензија саборских правила Картагинске цркве има снажан трансформативан социјални
потенцијал и да је у периоду од скоро два века представљала значајан извор конституишућих
друштвених
вредности етничких и племенских заједница северо-западне Африке.
Проницљивим препознавањем сложености и конфликтности савременог друштва у
структурама социјалних промена и трансформација позноантичких латинских провинција
Нумидије и Мауританије са средиштем у Картагини, аутор монографије успева да покаже
како канонско сведочење древних ранохришћанских црквених заједница на свеобухватан
начин оцењује и квалификује специфичне политичке, етичке и социјалне промене које
мењају лик како појединаца тако и целих заједница, и на који начин верске заједнице
покушавају да учествују и донекле управљају поменутим процесима који често попримају
деструктивне и ентропијске облике за друштво у целини.
У другом делу монографије аутор одлази још даље у древност у покушају да у најстаријим
законским споменицима Сумеро-акадске културе препозна оне нормиране друштвене и
људске вредности које су могле представљати изворе и садржину библијског законског
корпуса као и социјалних структура и друштвених институција старозаветних Јевреја.
Кандидат препознаје у анализираном вредносном трансферу кроз велике историјске периоде
од по неколико хиљада година ону снажну и виталну нормативну структуру која је у
контексту Божјег откровења суштински допринела конституисању моралног и
вероисповедног идентитета како Јевреја тако и хришћана. Завршавајући истраживање
унутар законског корпуса античке Месопотамије аутор се претходним, трећим одељком,
усмерава ка егзегетској анализи структуре Посланице апостола Јакова и њеним рефлексијама
на процес уобличавања вероисповедног хришћанског етоса, како у доба њеног настанка и
епохи средњовековља, тако и данас. Сучељавајући се са анимозитетом етички
структурисаних сотириолошких концепција заснованих само на вери или и на добрим
делима, као манифестацији вредности у контексту реалног друштва, кандидат Зоран Деврња
жели и успева да укаже на трајност конфликтних процеса и њихов потенцијал за
уобличавање појединаца и целих заједница са наглашеном опште-друштвеном
трансформативном улогом, при чему покушава да појасни како анализирана посланица
првобитно преузима улогу структурирања и дефинисања младе заједнице хришћана у односу
на њене јеврејске корене, а касније и у односу на друге хришћанске вероисповедне моделе
који су настајали кроз историју.
Б. Чланци и студије:
[2] Дијалошки идентитет Цркве и последице његовог урушавања, Црквене студије,
Универзитет у Нишу – Центар за византијско/словенске студије; Центар за црквене
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студије, Ниш; Међународни центар за православне студије, vol. 1, No.15,235-246,
УДК: 27-67; 27-662:3, април 2018. године[М24]
Кандидат Зоран Деврња у свом чланку Дијалошки идентитет Цркве и последице његовог
урушавања указује на чињеницу да је Црква по својој природи дијалошка и да је она
оваплоћени израз дијалога који је Бог остварио са светом који је створио, кроз личност
Његовог Јединородног Сина Исуса Христа. За аутора, Црква не само да је носилац Христовог
идентитета већ је остварење и циљ Христове икономије. У том смислу, кандидат сматра у
овом чланку, да је Црква позвана да свој унутарњи дијалог испољи и према свету као
реалности која је вредна очовечења Сина Божјег, као и према креативним садржајима
целокупне историје човечанства која су достојна светотајинског преображаја и спасења. У
овом чланку кандидат анализира дијалошко искуство Цркве испољено на свим нивоима њене
егзистенције као јединство мноштвености светодуховске мистириолошке праксе пројављене,
између осталог, и кроз њено литургијско и канонско предање.
Овај чланак има дванаест страна и поред Увода, Закључка и Апстракта на српском и
енглеском језику има још три дела: Божје творачко дело у форми дијалога, Литургијска
(богослужбена) димензија дијалога и Унутар-црквени статусни дијалог.
[3] Престанак брака без пресуде црквеног суда у црквеном законодавству и канонима
Светог Василија Великог о браку: Осврт на брачна правила СПЦ, Богословљебр. 1,
LXXV (2016), 47 - 59, ISSN: 0006-5714, УДК: 27-74., doi: -5039432-[M51](Часопис
водећег националног значаја са листе коју утврђује Стручно веће друштвених и хуманистичких наука
на основу предлога факултета )

У чланку Престанак брака без пресуде црквеног суда у црквеном законодавству и
канонима Светог Василија Великог о браку Зоран Деврња износи став да брак може престати
на основу различитих услова међу којима се фокусира на оне који до престанка брака доводе
самим фактичким крајем живота (у психо-физичком и социјалном смислу), што одлуку
Црквеног суда о престалости брака чини излишном. У овакве услове кандидат сврстава смрт
и проглашење умрлим једног брачног друга, као и његово монашење или избор за епископа
Цркве. Кандидат Деврња сматра да канонски институти које у чланку наводи, на начин како
су формулисани у Брачним правилима СПЦ,одликују се недовољном богословском
промишљеношћу и великом оптерећеношћу правним аспектима престанка брака. Кандидат
сматра да би покушај њиховог богословског превредновања и дубљег канонско-литургијског
утемељења био неопходан.
Овај чланак има тринаест страна и поред Увода, Закључка и Апстракта на српском и
енглеском језику садржи још четири одељка: Смрт као узрок престанка брака, Проглашење
несталог лица умрлим као основ за престанак брака, Монашење једног брачног друга као
узрок престанка брака и Рукоположење за епископа као основ престанка брака.
[4] Светосавско наслеђе као одговор савременим изазовима у црквеном организовању,
Богословљебр. 1, LXXVI (2017) 196-208., УДК: 271.222(497.11)-735, doi: -1377477[M51] (Часопис водећег националног значаја са листе коју утврђује Стручно веће друштвених и
хуманистичких наука на основу предлога факултета )

У чланку Светосавско наслеђе као одговор савременим изазовима у црквеном
организовању кандидат износи став да је у турбулентним временима 13. века Свети Сава
пројавио непатворену црквену свест васељенских размера која је омогућила да Црква Истока
превазиђе своју дубоку организациону и егзистенцијалну кризу и да неколико деценија после
10

његовог уснућа успостави здрав црквени организам. По ауторовом мишљењу делатност
Светога Саве није била инспирисана политичким, већ искључиво црквеним и пастирским
мотивима, а његово архиепископство и аутокефалност Жичке архиепископије били су у
служби искључиво црквеног јединства. Кандидат сматра да се наслеђе Савине пастирске и
богословске заоставштине данас јавља као добра основа супротстављању кризи ауторитета и
нарастајућим идеологијама аутокефализма и концилијаризма у савременом организовању
Цркве.
Чланак има тринаест страна и поред Увода, Закључка и Апстракта на српском и
енглеском језику поседује још три дела: Криза као константа црквеног искуства, Црквена
криза у време Светога Саве и Црквена криза данас – аутокефализам и концилијаризам.
[5] Формирање теологије људских права у теолошком систему Реформацијских цркава,
Теолошки погледи год. LI, бр. 3 (2018) 413-430., САСи СПЦ, УДК: 274/278-67:342.7;
274-1 Бapт К.; 274-1 Молтман Ј., дец. 2018.[M51]
У чланку Формирање теологије људских права у теолошком систему Реформацијских
цркавакандидат Зоран Деврња појашњава да је теологија људских права као специфична и
историјским и друштвеним околностима одређена теолошка дисциплина настала у окриљу
теолошког сведочења Реформацијских цркава. Највећи допринос њеном уобличавању су, по
ауторовом мишљењу, дали најеминентнији представници протестантске теолошке мисли 20.
века, Карл Барт и Јирген Молтман. Поред многих специфичности, па и евидентних слабости,
реформацијски теолошки концепт људских права се временом разраста у развијен теолошки
систем са наглашеним социјалним импликацијама и политичким утицајем. Доношењем
Декларације о људским правима Светског савеза Реформацијских цркава 1976. године
теолошки концепт људских права постаје саставни део проповеди и мисије ове хришћанске
деноминације.
Чланак има седамнаест страна и поред Увода, Закључка и Апстракта на српском и
енглеском језику садржи још три дела: Поимање људских права унутар протестантизма,
Бартов допринос теолошком промишљању људских права и Молтманова теологија људских
права.
[6] Законоправило Светог Саве и Душанов Законик, Богословље 2, LXXVIII (2019) 86–
103,

УДК:

340.15(497.11)"12/13";

271.222(497.11)-726.1-36:929

Сава,

свети;

34(497.11)(091), [M51]
У чланку Законоправило Светог Саве и Душанов Законик кандидат указује да је 2019.
година јубиларна за два истакнута правна споменика – Законоправило Светога Саве и
Душанов Законик. Он наглашава да је први документ настао пре осам стотина година, а
други пре шест стотина седамдесет година, у динамичним друштвеним, политичким и
духовним околностима. Ови законици су примарно и кључно утицали на каснији
позносредњовековни развој друштва и правног поретка у српском народу.Кандидат сматра
да су недовољно осветљени токови њиховог утицаја на развој правних прецедената који су у
дугом временском периоду од неколико векова одређивали позитивни црквени нормативни
поредак народа југоисточне Европе. Овај чланак представља његов покушај кратког и
непретенциозног осветљавања историјских, друштвених, културних и духовних околности,
путева утицаја који су извршили на потоњи развој правних система православних народа
Европе, као и њихов значај за нас данас.
Чланак има осамнаест страна и поред Увода, Закључка и Апстракта на српском и
енглеком језику садржи још
четири дела: Историјски контекст настанка Савиног
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Законоправила, Настанак Душановог Законика, Друштвени и правни контекст нормативног
дејства Савиног Законоправила и Душановог Законика и Правни домети Савиног
Законоправила и Душановог Законика.
[7] Римокатолочка Црква и људских права, Теолошки погледи бр. 3 год. LII, СА Си СПЦ,
Београд (2019), 711-736., COBISS.SR-ID-282033676, УДК:272-662:342.7, 2019. [M51]
(Часопис водећег националног значаја са листе коју утврђује Стручно веће друштвених и
хуманистичких наука на основу предлога факултета )

У чланку Римокатолочка Црква и људских права кандидат сматра да је Други ватикански
сабор лик Римокатоличке цркве учинио савременијим и отворенијим за појединца и друштво
на прагу 21. века. Деврња наглашава да после дуге конфронтације РКЦ са идејама
модернитета папа Лав XIII енцикликом Rerum Novarumутире пут помирљивијем односу
према феноменима савремености. Он такође указује и на чињеницу да енциклика Pacem in
terrisнаводи сва права која су садржана и у Универзалној декларацији ОУН о људским
правимадајући им богословску интерпретацију. Затим, он истиче и да документ Dignitatis
humanaeпоред људске личности, право на слободно исповедање вере, као основно људско
право, темељи на још два основа – Божјем откровењу и разуму. Кандидат, такође, дефинише
документ Црква и људска права, понтификалне комисије Iustitia et Pax,као својеврсну
хришћанску декларацију о људским правима.
Чланак има 25 страна и поред Увода, Закључка и Апстракта на српском и енглеском
језику садржи још седам делова: Однос РКЦ према нарастајућим социјалним и идеолошким
конфликтима после Другог светског рата, Папа Јован XXIII и енциклика Pacem in terris,
Други ватикански сабор и пасторална конституцијаGaudium et Spes,Декларација Dignitatis
humanae, Епоха после Другог ватиканског сабора, Промоција римокатоличке агенде људских
права кроз међународне институције и Iustitia et Pax:Црква и људска права.
[8] Профессор доктор Сергей Троицкий – кандидат богословия Санкт-Петербургской
Духовной Академии и профессор церковного канонического права Белградского
университета, Международная научно-богословская конференция -Актуальные
вопросы современного богословия и церковной науки: Санкт-Петербургская Духовная
Академия, Издательство СПбПДА 2017., vol. 2, No.1, pp.108-118, UDC 281.9(063),
ISBN 978-5-906627-44-5, Россия, Санкт-Петербург 16-17 нояабря 2016 года.[М31]
Чланак Профессор доктор Сергей Троицкий – кандидат богословия
СанктПетербургской Духовной Академии и профессор церковного канонического права
Белградского университета аутор је написао поводом јубилеја седамдесетогодишњице
обнове рада Санкт-Петербуршке духовне академије и изложио га на међународном научном
скупу који је организован тим поводом. Кандидат у овом чланку осветљава личност и дело
проф. Сергија Троицког који је био професор Канонског права на Православном
богословском факултету и Правном факултету Универзитета у Београду, а завршио је СанктПетербуршку духовну академију. Кандидат се посебно осврнуо на научни опус проф.
Троицког и на велики број тема из области Канонског права и Историје Цркве којима се овај
професор бавио и којим научним увидима је задужио српску, руску и свеправославну
црквену и академску јавност.
Чланак има десет страна и поред Увода, (Уместо) Закључка и Апстракта на руском језику
садржи и још два дела: Биографические сведения о проф. Сергее Троицком и
Научнаядеятельность проф. Троицкого.
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[9] Покајање у канонском предању Цркве и савремена црквеносудска пракса, Научни
богословски скуп поводом прославе два века оснивања манастира Покајница:
Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури, vol. 1, 143-156,
Манастир Покајница, 21. мај 2018, уред. З. Матић, I, Београд : Институт за
Систематско богословље Православног богословског факултета Универзитета у
Београду ; Пожаревац : Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачкобраничевске, 2018, 143-156. ISBN 978-86-87329-63-8[M61]
Чланак Покајање у канонском предању Цркве и савремена црквеносудска пракса
кандидат је презентовао на научном скупу Покајање, праштање и спасење у савременој
(постмодерној) култури. Кандидат Деврња наглашава да је покајање неодвојиви део живота
Цркве. Сâм улазак у Цркву крштењем подразумева искуство покајања као предуслов
примања свете тајне погружења и оцерковљења. Поред тога, кандидат сматра да је дубоко
свесна човекове слабости и његове склоности да не види увек јасно егзистенцијалне исходе
свога поступања, Црква је увек била отворена да прими натраг сваког свог члана који се било
личним преступима било колективним подухватима удаљио и одвојио од ње. Канонско
предање својим правилима покушава да нормира и каналише праксу покајања и да на
најподеснији начин врати отуђене чланове у духовни амбијент Цркве. Тако су се
издиференцирали канони који се баве покајном дисциплином палих клирика, повратком у
Цркву оних који су се својом вољом обрели или су рођени и крштени у каквој јеретичкој,
расколничкој или парасинагогалној заједници, као и оних који су се одрекли вере. Кандидат
изражава утисак да се пред савремену генерацију теолога и каноничара поставља питање
када у процесу покајања и повратка Цркви треба пратити критеријуме које нам нормирају
канони, а у којој мери је тај процес детерминисан самом литургијском праксом, актуелном
црквеном свешћу и пастирском интуицијом епископа (свештеника), односно, на који начин
данас успоставити суптилан и деликатан компромис између акривијског и икономијског у
примени покајне праксе и каква је актуелна пракса црквених судова по том питању.
Чланак има тринаест страна и поред Увода, Закључка и Апстракта на српском језику
садржи још четири дела: Покајање у Новом Завету, Покајање у канонским нормама,
Еклисијална димензија покајања и Савремено црквено судство.
[10] Актуелност "древног" црквеног законодавстваи његова применљивост у контексту
савремености, Научни скуп: Старе и нове границе Европе: идентитетска
истраживања, Београд, 3. - 4. Nov, 2017, уред. В. Вукашиновић, Београд : Институт
за културу сакралног - Монс Хемус: Православни богословски факултет Универзитета
у Београду, Институт за литургику и црквену уметност 2018., 29-41. ISBN 978-8689567-10-6(МХ) [M61]
Чланак Актуелност "древног" црквеног законодавства и његова применљивост у
контексту савремености кандидат је презентовао на научном скупу Старе и нове границе
Европе: идентитетска истраживања. У њему Деврња указује на чињеницу да систем
норми канонског права у доскорашњем развоју показује изузетну виталност. Иако временом
апсорбује многе вредносне нормативне исказе старе и по неколико хиљада године овај
систем моралних, организационих, еклисијалних, брачних, дисциплинарних, судских и
пеналних правила поседује велику динамичност и апликативни потенцијал одређујући живот
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Цркве као заједнице и као институције. Овај кандидатов чланак има за циљ да одговори на
питање како Црква решава проблем непроменљивости и иновативности њеног канонског
предања, као и питања да ли је Црква талац своје древности и на који начин својим
вредносним системом комуницира са савременошћу.
Чланак има дванаест страна и поред Увода, Закључка и Апстракта на српском и
енглеском језику садржи још три дела: Непроменљивост канонске свести, Црква – „талац―
традиције и проблем иновативности њеног вредносног израза и Црква у историји –
савременост Цркве.
[11] The Sources of the Canon Law – Presence of the Roman Law in Canons of the Church,
International Scientific Conference: History of Legal Sources – The Changing Structure of
Law, eds. Andreja Katančević, Sebastiaan Vandenbogaerde, Valerio Massimo Minale i
Miloš Vukotić; University of Belgrade – Faculty of Law, Association of Young Legal
Historians, vol. 1 (2018) 55-67., UDC 34(091)(082), ISBN: 978-86-7630-750-0,
2018.[M14]
РадThe Sources of the Canon Law – Presence of the Roman Law in Canons of the Church
кандидат Деврња је објавио у тематском зборнику међународног значаја History of Legal
Sources – The Changing Structure of Law. У њему кандидат указује на утицај Римског права на
развој канонског предања Цркве. Он наглашава како је правни систем Римске империје био
дефинисан персонално и статусно што је утицало на то да неколико нормативних традиција
сапостоји истовремено унутар једног друштва. Временом, ови правни системи су се узајамно
прожели и отворили за међусобни утицај. Црква је прихватила неке правне институте у свој
канонскоправни систем у посебним областима друштвеног живота, са нагласком на
породичне и брачне односе. Она је, по кандидатовом експлицитно израженом уверењу,
избегавала да чини и охрабрује револуционарне помаке у постојећем друштвеном и правном
поретку, указујући да прихвата постојећи правни систем као обавезујући за њу и њене
чланове.
Рад има тринаест страна и четири поглавља: The origin and frameworks of the Canon Law
as a normative system, The sources of the Canon Law, Legal norms of Marital law in the Canonical
system и Conclusion.
[12] Православна Црква и биоетичка питања, Зборник: Између киборга и химере -човек и
савремена биоетика, уред. М. Ђурковић, Београд, Центар за биоетику - Институт за
европске студије; Catena mundi, 252-281, УДК: 608(082), ISBN 978-86-6343-102-7,
2018.[M45]
Поглавље Православна Црква и биоетичка питања је последњи део зборника Између
киборга и химере -Човек и савремена биоетика. Кандидат у овом раду излаже и анализира
званичне и службене ставове које су на актуелне биоетичке теме формулисале званичне
институције две Православне Цркве – Свети Архијерејски Сабор Московске Патријаршије и
Комисија за биоетичка питања Светог Архијерејског Синода Атинске Архиепископије. Он
сматра да је једна од одлика савремености све интензивније присуство биоетичких питања
која се дотичу темељних истина и искустава која баштини људски род. Вредности које
суштински изграђују и одређују човека и друштво данашњице настајале су у непрекинутом
процесу од скоро пет миленијума, при чему је последњих две хиљаде година одређено
присуством у животу творевине богооткривене ипостасне Истине Божије, самога Господа
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Исуса Христа. Тајна очовечења вечног Сина Божијег и Његово уипостазирање целокупног
човековог егзистенцијалног искуства чини Христову Цркву данас одговорном за очување
наведених вредности и њихов трансфер од савремених ка будућим генерацијама. Однос
Цркве према биоетичким питањима заснован је на Откровењу и Предању. За Цркву је
највећа и најважнија богооткривена истина човекова личносност по угледу на Бога, односно,
богоиконичност сваке људске јединке независно од њених биолошких, социјалних или
моралних карактеристика и ограничења. Човек је, на основу овог откровења, позван да, иако
створено биће, постоји на начин и са достојанством самога Тројичног Бога. На хоризонту
савремених кретања у науци, пре свега природним, техничким и информационим, пројављује
се опасност од урушавања човековог богоустановљеног достојанства превасходно
имплементацијом достигнућа наведених наука у области биомедицине, биофармације и
осталих биотехнологија под изговором побољшања човекових базичних способности,
његовог лечења, као и превазилажења других облика биолошких и психолошких
ограничења. У том смислу, кандидат износи мишљење да тзв. трансхуманистичка вредносна
агенда прети да у потпуности промени и замени традиционално поимање човека, разумевање
његове природне и друштвене улоге, његов допринос развоју људског друштва и целокупног
природног окружења, као и да понуди другачије циљеве и нов смисао човековом постојању
као и егзистенцији целокупне Божје творевине. Деврња наводи да хришћанске заједнице већ
неколико деценија покушавају да на савремене биоетичке изазове дају адекватне одговоре, а
од пре двадесетак година те мисије се подухватила и Руска Православна Црква која на истом
попришту са Свештеним синодом Атинске архиепископије, односно њеним одбором за
биоетику, покушава и успева да понуди виђење биоетичких проблема из пребогате ризнице
теолошког наслеђа Православног Истока. Овај рад представља кандидатов покушај
вредновања доприноса поменутих Цркава у процесу њиховог сучељавања са биоетичким
изазовима, као и потенцијалима и рефлексијама које њихово сведочење може имати на развој
савременог српског друштва.
Ово поглавље има двадесет девет страна и поред Увода, Закључка и Апстракта на
српском и енглеском језику садржи још седам одељака: Теолошке претпоставке
заинтересованости Цркве за биоетику, Богословски проблеми и друштвене последице
биоетике из угла православне теологије, Институционални став Православне Цркве према
биоетичким питањима, „Побољшање људи― (enhancement),Контрола рађања, Генетика и
трансплантација као терапеутски методи и Технике реанимације, одлагање смрти и
еутаназија.
[13] Утицај канонске и пастирске делатности Епископа далматинског Никодима
Милаша на политички и културни положај српског народа у Аустро-угарској крајем
XIX и почетком XX века, у Зборнику са научног скупа: Културолошка и образовна
преплитања и узајамни односи Цркава и политичких ентитета Централне и
Југоисточне Европе од 1690. до 1918. године (Нови Сад – Београд 17. и 18. децембар
2018. године) у оквиру Пројектне теме Матице српске: „Богословље и духовни живот
Карловачке митрополије - од краја XVII до почетка XX века“ и Пројекта Фондације
Конрад Аденауер: „Теологија и модерно друштво: о неопходности међурелигијског
дијалога“, Konrad Adenauer Stiftung и центар за литургичке студије Монс Хемус,
Београд 2019., 35-47. [М45]
Рад Утицај канонске и пастирске делатности Епископа далматинског Никодима
Милаша на политички и културни положај српског народа у Аустро-угарској крајем XIX и
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почетком XX века је кандидат изложио на научном скупу Културолошка и образовна
преплитања и узајамни односи Цркава и политичких ентитета Централне и Југоисточне
Европе од 1690. до 1918. године (Нови Сад – Београд 17. и 18. децембар 2018. године) у
оквиру Пројектне теме Матице српске: „Богословље и духовни живот Карловачке
митрополије - од краја XVII до почетка XX века“ и Пројекта Фондације Конрад Аденауер:
„Теологија и модерно друштво: о неопходности међурелигијског дијалога“. У њему
кандидат Зоран Деврња указује да се епископ далматински Никодим Милаш родио и
стасавао у бурном и варљивом времену друге половине XIX и почетка ХХ века када се
усталила аустријска власт у Далмацији, када су репресивни процеси на пољу културе,
политике и националног идентитета, установљени још у доба млетачке владавине у овим
областима, доживљавали своју кулминацију и када је притисак римокатоличке пропаганде на
православни живаљ на Балкану добијао поред верске и дефинисану политичку димензију.
Будући веома образован, Милаш је брзо по повретку из Русије заузео важно место у
друштвеним институцијама далматинских Срба и, што је још важније, у црквеној
организацији Далматинске епархије. Као човек Цркве, науке и високе културе Милаш је
тешко успостављао изграђујућу комуникацију са политичким и културним представницима
Срба, као и са појединим црквеним круговима, који су били на ниском нивоу интелектуалне
и социјалне развијености. Менталитетска и културна дистанца коју је Милаш још од
детињства имао у односу на народно наслеђе није била препрека да изгради велику љубав и
осећај одговорности према свом народу, што ће после 1890. године добити пастирску
димензију, иако његова безрезервна посвећеност народној добробити неће значајније
утицати на разрешење конфликта који је он имао са царским, далматинским,
римокатоличким, хрватским и српским естаблишментом, све до саме његове смрти.
Милашева асретивна и идентитетски постојана теолошка, културна, национална, социјална и
политичка делатност није нашла плодно тло на драматичној и конфликтној балканској
друштвеној позорници што је последично, упркос грандиозној црквеној и научној
заоставштини, његов друштвени активизам чинило, трагично по српски народ, неуспешним.
Рад има тринаест страна и поред Увода, Закључка и Апстракта на српском и енглеском
језику саджи још три поглавља: Милашево школовање и друштвено позиционирање после
повратка у Далмацију, Милашев теолошки и политички активизам и Милашев однос према
римокатоличкој пропаганди.
[14] Смисаоност и сврховитост феномена аутокефалије у контексту аутокефалности
Жичке архиепископије из 1219. године, у Гласник бр. 7 год. XCIX, службени лист
СПЦ, Београд 2019., 263-265.
Рад Смисаоност и сврховитост феномена аутокефалије у контексту аутокефалности
Жичке архиепископије из 1219. годинепрезентован је 16. априла 2019. године на Свечаној
академији поводом осамстогодишњице аутокефалности СПЦ, која је одржана на Правном
факултету Универзитета у Београду. Објављен је у Гласнику СПЦ. Кандидат у овом чланку
указује на темељне принципе аутокефалности и њихов савремени апликативни потенцијал.
В. Лексикографска одредница:
[15] Канонско предање, у Лексикон библијске егзегезе, (прир. Р. Кубат, П. Драгутиновић),
Београд : Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Библијски
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институт ПБФ: JП Службени гласник, 206-208. УДК: 27-277.2(031); 27-23-277(031);
271.2-53(031), ISBN 978-86-7405-192-4(ПБФ), 2018.[M46]

4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
(стручно-професионални допринос, допринос академској и широј заједници,сарадња са
другим високошколским и научноистраживачким установама, односно установама културе
или уметности у земљи и иностранству) – од избора у претходно звање.
Стручно-професионални допринос:
[1] Од 2016. године је члан Редакције научног часописа Христианское чтение чији је
издавач Санкт-Петербуршка Духовна Академија, Русија.
[2] Члан организационог одбора међународног научног скупа Осам векова аутокефалије
СПЦ (1219-2019): историјско, богословско и културно наслеђе, одржаног 10-14.
децембра 2018. године на Православном богословском факултету Универзитета у
Београду.
[3] Судија Великог црквеног суда СПЦ.
[4] Члан Центра за биоетику организованог под окриљем Института за европска студије.
[5] Од 2015. члан Синодске комисије за полагање професорског испита у богословијама
СПЦ.
[6] Кандидат је члан Хришћанскoгсоциолошког центра организованог у оквиру Катедри
за Канонско право и Хришћанску социологију на ПБФ УБ и организатор неколико
трибина и дебатних скупова у оквиру овог Центра.
[7] До 2017. године био судија Црквеног суда Архиепископије београдско-карловачке
СПЦ.

Допринос академској и широј заједници:
1. Од 2018. године обавља функцију члана Савета Православног богословског факултета
Универзитета у Београду.
2. Од 2015. године је члан Комисије на пријемном испиту за упис кандидата на прву
годинуосновних студија.
17

3. Од 2019. године је члан Комисије на пријемном испиту за упис кандидата на прву
годину докторских студија.
4. Био члан комисије за уједначавање Статута Православног богословског факултета
Статуту Универзитета у Београду.

Активности у популаризацији науке:
Поред наведеног, кандидат Зоран Деврња је у периоду од последњег избора у звање,
одржао велики број јавних предавања и наступа и остварио бројна учешћа на научним
скуповима, панел дискусијама и трибинама, међу којима издвајамо:
[1] Трибина недељника Vreme– Прес центар УНС (18. дец. 2015. г.) „Верске
заједнице у Србији – између Бога и друштва―, Београд;Vreme1303 (24. дец. 2015.
г.); „Верске заједнице у Србији – између Бога и друштва― је пројекат подржан од
Министарства културе и информисања Републике Србије преко Конкурса за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног
информисања у 2015. години; www.youtube.com/watch?v=J0RVFOHNe6Y
[2] Кроз пројектни научни активна Катедрамаза Канонско право и Хришћанску
социологијупод називом Хришћански социолошки центар, уз сарадњу Управе за
односе са Црквама и верским заједницама Министарства правде Републике
Србије током октобра, новембра и децембра 2015. године кандидат је
организовао и учествовао на неколико предавања и трибинана ПБФ: „Правне,
друштвене и психолошке последице сурогат материнства― (учесници: др
Слободан

Панов,

др

Миша

Ђурковић,

др

Оливер

Видојевић,

дечји

психијатар),„Правна и фактичка заштита личних биометријских података―
(Повереник за заштиту података о личности Родољуб Шабић и др Оливер
Суботић) и „Духовне, социјалне, културне и политичке последице великих
миграција становништва и правни и социјални положај миграната― (др Слободан
Јанковић, Момир Турудић и др Зоран Деврња).
[3] Дебата у студију на тему „Проблем развода црквеног брака―, 02. феб. 2016. г.,
гостовање

у

јутарњем

програму

Телевизије

Пинк;

www.youtube.com/watch?v=F2IZIVu87a8
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[4] Трећи симпосион Теологија у јавној сфери, Требиње, Република Српска – БиХ;
„Избјегличка криза: теолошке и политичке конотације― (05. феб. 2016. г.);
www.youtube.com/watch?v=yOTZdBaI02U
[5] Дебата у студију на тему:„Великогоспојински пост―, Тв Храм 12. авг. 2016. г.,
Архиепископија београдско-карловачка; www.youtube.com/watch?v=xizTjBPcPg
[6] Кандидат је изложио Светосавску беседу која је одржана на дан Светога Саве, 27.
јан. 2017. г. у амфитеатру на Православном богословском факултету
Универзитета у Београду.
[7] Тв Пинк, емисија Правац07. мај 2017. г., дебата у студију на тему:
„Инкултурација вере у савременом друштву―, разговор са муфтијом србијанским
Абдулахом Нуманом; www.youtube.com/watch?v=yhxehBnGTwY
[8] Дебата у студију на тему:„О Богојављењу―, Тв Храм 18. јан. 2018. г.,
Архиепископија београдско-карловачка; www.youtube.com/watch?v=-rQAIb0rf1E
[9] РТС – Радио Београд 2, емисија Нови дан,
Хиландарски

типик

и

разговор на тему: „Студенички,

Законоправило―,

(29.

јан.

2017.

г.);

www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/2608722/.html
[10] Предавање у свечаној сали општине Добој на тему: „Хришћанско разумевање
брака―, 09. март 2018. г., црквена општина Добој, Епархија зворничко-тузланска,
Република Српска – БиХ.
[11] Предавање у Институту за европске студије на тему: „Православље и биоетика―
(21. март 2018.), www.youtube.com/watch?v=e1FdVvsbvIU
[12] Предавање у Школи православне духовности при Црквеној општини
новосадској на тему „Престаје ли брак смрћу једног од супружника?―, 15. април
2018.

г.

Гимназија

Јован

Јовановић

Змај,

Нови

Сад;

www.soundcloud.com/beseda/16-04-2018-predavanje-prezviter-zoran-devrnja-zjg
[13] Свечана промоција књиге Руски путеви српског богословља аутора проф. др
Владислава

Пузовића,

Епархија

нишка,

03.

нов.

2018.

г.;

www.eparhijaniska.rs/eparhija/7008-свечана-промоција-књиге-руски-путевисрпског-богословља-школовање-срба-на-руским-духовним-академијама-18491917
[14] Представљање књиге Између киборга и химере, (04. март 2019. г.), Тв Храм,
Архиепископија београдско-карловачка;www.youtube.com/watch?v=i4G8urTo-D4
[15] Учесник Свечане академије уприличене на Правном факултету Универзитета у
Београду поводом јубилеја Осам векова аутокефалности СПЦ, којом приликом је
одржао предавање „Смисаоност и сврховитост феномена аутокефалије у
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контексту

аутокефалности

Жичке

архиепископије

из

1219.

г.“;

www.youtube.com/watch?v=-vsBGEdnsc0
[16] Предавање у оквиру манифестације Светођурђевски дани 2019. г. на тему
„Канонски и историјски контекст настанка аутокефалности―, одржано 09. маја
2019. г. у Свечаној сали Градске куће у Сомбору; www.soundcloud.com/radioblagovesnik1/predavanje-o-autokefalnosti
[17] Трибина у Атријуму Народне библиотеке у Београду (17.мaj 2019. г.); тема:
„Човек и савремена биоетика―, разговор о књизи Од киборга до химере.
[18] РТС - програм за дијаспору, емисија: Србија на вези (10. септ. 2019. г.); тема:
„Прослава

јубилеја

Осам

стотина

година

аутокефалности

СПЦ

у

дијаспори―;www.youtube.com/watch?v=9UvBSV8MHVA
[19] Фестивал хришћанске културе 2019. г.– Представљање књигеИзмеђу киборга и
химере, Зајечар (13. септ. 2019. г.);www.youtube.com/watch?v=АIs6fQEOHHw
[20] РТС – Редакција образовног и научног програма, серијал: Савин врт –
Православни законици; www.rtsplaneta.rs/video/show/1239476/
[21] РТС – Радио Београд 2, емисија Нови дан, разговор на тему: „Номоканон Светог
Саве―,

(01.

феб.

2020.

г.);

www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-

2/3834795/.html
Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама
културе и уметности у земљи или иностранству:
1. Кандидат је имао веома успешну сарадњу са организацијом која на ширем европском
плану окупља младе историчаре права (AYLH) и учествовао на њиховој годишњој
конференцији у Београду на Правном факултету Универзитета у Беогардуу мају 2016.
године.
2. Кандидат др Зоран Деврња је био званични представник Православног богословског
факултета Универзитета у Београду на Свечаној академији и научном скупу
уприличеном поводом јубилеја Седамдесет година од обнове рада СанктПетербуршке духовне академије у новембру 2016. године.
3. Кандидат је остварио успешну сарадњу са Старокатоличким теолошким факултетом
Универзитета у Берну - Швајцарска, на заједничком пројекту који је ова
високошколска научна установа старокатоличке црквене заједнице у Швајцарској
остварила са Српском Православном Црквом поводом прославе јубилеја Осам
вековааутокефалности СПЦ и Педесет година СПЦ у Швајцарској у новембру 2019.
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године и одржао предавање на тему: „Правни положај Цркава и верских заједница у
државама бивше Југославије―.
Рецензентске активности:
Кандидат Зоран Деврња је рецензирао књигу Утјецај персонализма на модерно
правно обликовање људских права у издању Института за европске студије из Београда.
Књига је докторска дисертација аутора Ивана Чула одбрањена 2018. године на Свеучилишту
у Загребу на Факултету философије и религијских знаности под менторством проф. др Ивана
Шестака. Кандидат је, такође, и аутор

више десетина рецензија урађених на молбу

уредништва неколико домаћих часописа: 1. Богословље (ПБФ УБ), 2. Теолошки погледи
(Србија, СА Си СПЦ), 3. Зборник Матице српске (Србија).

5. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА
ЗА ИЗБОР У ПРЕДЛОЖЕНО НАСТАВНИЧКО ЗВАЊЕ
5.1. ОПШТИ УСЛОВИ
Кандидат др Зоран Деврња је испунио опште услове за први избор у звање ванредног
професора. Он је у свом досадашњем раду на Православном богословском факултету
Универзитета у Београду радио као доцент на Групи за Практично богословље, у складу са
свим предвиђеним условима и критеријумима.

5.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске установе
позитивно оцењено приступио предавање из области за коју се бира, уколико нема
педагошко искуство.
Кандидат др Зоран Деврња има педагошко искуство у трајању од 19 (деветнаест)
година које је стекао радом као вероучитељ у средњој школи (4 године) и на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду (15 година). Као вероучитељ радио је у
Трећој београдској и Филолошкој гимназији у периоду од 2001. до 2005. године. Од 2015. до
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2015. године ради као асистент на предмету Канонско право. Од 2015. године на
Православном богословском факултету држи предавања на основним студијама из предмета
Канонско право. На мастер студијама држи предавања и вежбе из предмета Црквено брачно
право, Теологија канона, Казнено право и Црквено право са администрацијом. На
докторским студијама држи предавања из предмета Теологија људских права. Ангажован је
као ментор докторских студија на Православном богословском факултету Универзитета у
Београду. У оквиру докторских студија ангажован је као члан Пријемне комисије.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода:

2015/2016: 4,73
2016/2017: 5,00
2017/2018: 4,85
2018/2019:4,91
3. Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије M51 упериоду од
последњег избора из научне области за коју се бира:

1.

Дијалошки идентитет Цркве и последице његовог урушавања, Црквене студије,
vol. 1, No.15, pp. 235-246, УДК: 27-67; 27-662:3, Април 2018. године[М24]

2.

Престанак брака без пресуде црквеног суда у црквеном законодавству и канонима
Светог Василија Великог о браку: Осврт на брачна правила СПЦ, Богословљебр. 1,
LXXV (2016), 47 - 59, ISSN: 0006-5714, УДК: 27-74., doi: -5039432-[M51](Часопис
водећег националног значаја са листе коју утврђује Стручно веће друштвених и хуманистичких
наука на основу предлога факултета )

3.

Светосавско наслеђе као одговор савременим изазовима у црквеном организовању,
Богословљебр. 1, LXXVI (2017) 196-208., ISSN: 0006-5714, УДК: 271.222(497.11)735, doi: -1377477- [M51](Часопис водећег националног значаја са листе коју утврђује Стручно
веће друштвених и хуманистичких наука на основу предлога факултета )

4.

Формирање теологије људских права у теолошком систему Реформацијских
цркава, Теолошки погледи год. LI, бр. 3 (2018) 413-430., САСи СПЦ, УДК: 274/27867:342.7; 274-1 Бapт К.; 274-1 Молтман Ј.,[M51]

5.

Законоправило Светог Саве и Душанов Законик, Богословље 2, LXXVIII (2019) 86–
103,

УДК:

340.15(497.11)"12/13";

271.222(497.11)-726.1-36:929

Сава,

свети;
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34(497.11)(091), [M51]
6.

Римокатолочка Црква и људска права, Теолошки погледи год. LII,бр. 3 (2019)711736.,СА Си СПЦ, УДК:272-662:342.7, [M51] (Часопис водећег националног значаја са
листе коју утврђује Стручно веће друштвених и хуманистичких наука

на основу предлога

факултета )

4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту
Кандидат је учесник пројекта Матице српске: „Богословље и духовни живот
Карловачке митрополије - од краја XVII до почетка XX века“ и у оквиру ње пројекта
Фондације Конрад Аденауер (КАС): „Теологија и модерно друштво: о неопходности
међурелигијског дијалога“.
5. Одобрен или 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
Кандидат је од избора у претходно звање објавио једну монографију:
1. О

КАНОНИМА

И

ДРЕВНИМ

ЗАКОНИМА,

Православни богословски факултет

Универзитета у Београду, Београд (ISBN 978-86-7405-223-5)
Рецензенти: 1) др Зоран Крстић, редовни професор Православног богословског
факултета Универзитета у Београду; 2) др Миша Ђурковић, научни саветник Института за
европске студије у Београду; 3) др Далибор Ђукић, доцентПравног факултета Универзитета
у Београду.
6. Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31 или М33
Кандидат др Зоран Деврња је од избора у претходно звање објавио 1 (један) рад у
зборницима међународних скупова.
[1] Профессор доктор Сергей Троицкий – кандидат богословия Санкт-Петербургской
Духовной Академии и профессор церковного канонического права Белградского
университета, Международная научно-богословская конференция -Актуальные
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вопросы современного богословия и церковной науки: Санкт-Петербургская Духовная
Академия, Издательство СПбПДА 2017., vol. 2, No.1, pp.108-118, UDC 281.9(063),
ISBN 978-5-906627-44-5, Россия, Санкт-Петербург 16-17 нояабря 2016 года.[М31]
7. Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини категорије М61 или
М63
Кандидат др Зоран Деврња објавио је, у периоду од последњег избора, 2 (два) рада у
зборницима радова научних скупова националног значаја.

1.

Покајање у канонском предању Цркве и савремена црквеносудска пракса, Научни
богословски скуп поводом прославе два века оснивања манастира Покајница:
Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури, vol. 1, 143156, Манастир Покајница, 21. мај 2018, уред. З. Матић, I, Београд : Институт за
Систематско богословље Православног богословског факултета Универзитета у
Београду ; Пожаревац: Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачкобраничевске, 2018, 143-156. ISBN 978-86-87329-63-8[M61]

2.

Актуелност "древног" црквеног законодавстваи његова применљивост у
контексту савремености, Научни скуп: Старе и нове границе Европе:
идентитетска истраживања, Београд, 3. - 4. Nov, 2017, уред. В. Вукашиновић,
Београд: Институт за културу сакралног - Монс Хемус : Православни богословски
факултет Универзитета у Београду, Институт за литургику и црквену уметност
2018., 29-41. ISBN 978-86-89567-10-6(МХ) [M61]

5.3. ИЗБОРНИ УСЛОВИ

1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС
1.1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у
земљи и иностранству
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[1] Члан уређивачког одборанаучног часописа Христианское чтение, чији је издавач Санктпетербуршка духовна академија, Санкт-Петербург, Руска федерација; ISSN 1450-9148;
1.2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима
националног или међународног нивоа
[1] Члан организационог одбора:„Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве
(1219-2019): историјско, богословско и културно наслеђе“, у организацији Светог
Архијерејског Синода Српске Православне Цркве и Православног богословског
факултета Универзитета у Београду; Београд, 10-14. децембар 2018. године.
1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или
докторским студијама
[1] Ментор за одбрану завршних радова на основним академским студијама: 4(четири)
пута
[2] Члан Комисије за одбрану завршних радова на основним академским студијама: 177
(сто седамдесет седам) пута
[3] Ментор за одбрану мастер радова на мастер академским студијама: 5 (пет) пута
[4] Члан Комисије за одбрану мастер радова на мастер академским студијама: 86
(осамдесет шест) пута
[5] Члан Комисије за одбрану предлога теме докторске дисертације: 1 (једанпут)
1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима
Кандидат је учесник пројекта Матице српске: „Богословље и духовни живот Карловачке
митрополије - од краја XVII до почетка XX века“ и у оквиру ње пројекта Фондације Конрад
Аденауер (КАС): „Теологија и модерно друштво: о неопходности међурелигијског дијалога“.

ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

2.2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету или
универзитету у земљи или иностранству
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[1] Члан Савета ПБФ УБ од 2018. године
[2] Члан Испитне Комисије на пријемном испиту за упис кандидата на прву годину
основних студија академске од 2015/2016.
[3] Члан Испитне Комисије на пријемном испиту за упис кандидата на прву годину
докторских студија за 2019/2020.
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
Активности у популаризацији науке (до последњег избора у звање):
[1] Трибина недељника Vreme – Прес центар УНС (18. дец. 2015. г.) „Верске заједнице у
Србији – између Бога и друштва―, Београд; Vreme 1303 (24. дец. 2015. г.); „Верске
заједнице у Србији – између Бога и друштва― је пројекат подржан од Министарства
културе и информисања Републике Србије преко Конкурса за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015.
години; www.youtube.com/watch?v=J0RVFOHNe6Y
[2] Кроз пројектни научни активна Катедрамаза Канонско право и Хришћанску
социологију под називом Хришћански социолошки центар, уз сарадњу Управе за
односе са Црквама и верским заједницама Министарства правде Републике Србије
током октобра, новембра и децембра 2015. године кандидат је организовао и
учествовао на неколико предавања и трибинана ПБФ: „Правне, друштвене и
психолошке последице сурогат материнства― (учесници: др Слободан Панов, др
Миша Ђурковић, др Оливер Видојевић, дечји психијатар),„Правна и фактичка
заштита личних биометријских података― (Повереник за заштиту података о личности
Родољуб Шабић и др Оливер Суботић) и „Духовне, социјалне, културне и политичке
последице великих миграција становништва и правни и социјални положај
миграната― (др Слободан Јанковић, Момир Турудић и др Зоран Деврња).
[3] Дебата у студију на тему „Проблем развода црквеног брака―, 02. феб. 2016. г.,
гостовање

у

јутарњем

програму

Телевизије

Пинк;

www.youtube.com/watch?v=F2IZIVu87a8
[4] Трећи симпосион Теологија у јавној сфери, Требиње, Република Српска – БиХ;
„Избјегличка криза: теолошке и политичке конотације― (05. феб. 2016. г.);
www.youtube.com/watch?v=yOTZdBaI02U
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[5] Дебата у студију на тему:„Великогоспојински пост―, Тв Храм 12. авг. 2016. г.,
Архиепископија београдско-карловачка; www.youtube.com/watch?v=xizTjBPcPg
[6] Кандидат је изложио Светосавску беседу која је одржана на дан Светога Саве, 27. јан.
2017. г. у амфитеатру на Православном богословском факултету Универзитета у
Београду.
[7] Тв Пинк, емисија Правац 07. мај 2017. г., дебата у студију на тему: „Инкултурација
вере у савременом друштву―, разговор са муфтијом србијанским Абдулахом
Нуманом; www.youtube.com/watch?v=yhxehBnGTwY
[8] Дебата у студију на тему:„О Богојављењу―, Тв Храм 18. јан. 2018. г., Архиепископија
београдско-карловачка; www.youtube.com/watch?v=-rQAIb0rf1E
[9] РТС – Радио Београд 2, емисија Нови дан,
Хиландарски

типик

и

разговор на тему: „Студенички,

Законоправило―,

(29.

јан.

2017.

г.);

www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/2608722/.html
[10] Предавање у свечаној сали општине Добој на тему: „Хришћанско разумевање брака―,
09. март 2018. г., црквена општина Добој, Епархија зворничко-тузланска, Република
Српска – БиХ.
[11] Предавање у Институту за европске студије на тему: „Православље и биоетика― (21.
март 2018.), www.youtube.com/watch?v=e1FdVvsbvIU
[12] Предавање у Школи православне духовности при Црквеној општини новосадској на
тему „Престаје ли брак смрћу једног од супружника?―, 15. април 2018. г. Гимназија
Јован Јовановић Змај, Нови Сад; www.soundcloud.com/beseda/16-04-2018-predavanjeprezviter-zoran-devrnja-zjg
[13] Свечана промоција књиге Руски путеви српског богословља аутора проф. др
Владислава

Пузовића,

Епархија

нишка,

03.

нов.

2018.

г.;

www.eparhijaniska.rs/eparhija/7008-свечана-промоција-књиге-руски-путеви-српскогбогословља-школовање-срба-на-руским-духовним-академијама-1849-1917
[14] Представљање књиге Између киборга и химере,

(04. март 2019. г.), Тв Храм,

Архиепископија београдско-карловачка; www.youtube.com/watch?v=i4G8urTo-D4
[15] Учесник Свечане академије уприличене на Правном факултету Универзитета у
Београду поводом јубилеја Осам векова аутокефалности СПЦ, којом приликом је
одржао предавање „Смисаоност и сврховитост феномена аутокефалије у контексту
аутокефалности Жичке архиепископије“; www.youtube.com/watch?v=-vsBGEdnsc0
[16] Предавање у оквиру манифестације Светођурђевски дани 2019. г. на тему „Канонски
и историјски контекст настанка аутокефалности―, одржано 09. маја 2019. г. у Свечаној
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сали Градске куће у Сомбору; www.soundcloud.com/radio-blagovesnik1/predavanje-oautokefalnosti
[17] Трибина у Атријуму Народне библиотеке (17.мaj 2019. г.); тема: „Човек и савремена
биоетика―, разговор о књизи Од киборга до химере.
[18] РТС - програм за дијаспору, емисија: Србија на вези (10. септ. 2019. г.);
www.youtube.com/watch?v=9UvBSV8MHVA
[19] Фестивал хришћанске културе 2019. г.– Представљање књигеИзмеђу киборга и
химере, Зајечар (13. септ. 2019. г.); www.youtube.com/watch?v=АIs6fQEOHHw
[20] РТС – Редакција образовног и научног програма, серијал: Савин врт – Православни
законици, дец. 2019./јан. 2020.; www.rtsplaneta.rs/video/show/1239476/
[21] РТС – Радио Београд 2, емисија Нови дан, разговор на тему: „Номоканон Светог
Саве―,

(01.

феб.

2020.

г.);

www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-

2/3834795/.html

САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ
УСТАНОВАМА, ОДНОСНО УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ

3.3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу или
организацији националног или међународног нивоа
[1] Кандидат Зоран Деврња дуги низ година (10 година) остварује интензивну сарадњу са
Институтом за европске студије из Београда у квиру више тематских агенди (људска
права, биоетика, државно-црквено право, ...), а нарочито у оквиру Центра за биоетику
под окриљем наведеног Института.
3.6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству
1. Кандидат је по позиву, у својству званичног представника Православног богословског
факултета Универзитета у Београду, одржао предавање на тему: Профессор доктор
Сергей Троицкий – кандидат богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии и
профессор

церковного

Международная

канонического

научно-богословская

права

Белградского

конференция

университета,

-Актуальные

вопросы
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современного богословия и церковной науки: Санкт-Петербургская Духовная
Академия, Санкт-Петербург, Россия, 16-17 нояабря 2016 года.
2. Кандидат је по позиву одржао предавање на тему: ―The Legal Position of Religious
Communites in the States of the Former Yugoslavia‖, на - International wissenschaftlichen
Konferenz “Orthodoxie in der Schweiz”, Institut für Christkatholische Theologie der
Theologischen Fakultat der Universitat Bern und Serbisch-orthodoxen Kirchgemeinde
Zürich anlässlich der Jubiläen 800 Jahre der Autokephalie der Serbisch-orthodoxen Kirche
und 50 Jahre ihrer Mission in der Schweiz ab 8. bis 10. November 2019 in Zürich.

6. УКУПНА ОЦЕНА

Имајући у виду све релевантне сегменте досадашње делатности др Зорана Деврње
(наставно-педагошки рад, научно-истраживачки рад, као и друге релевантне активности)
Комисија констатује да се ради о кандидату који формално-правно и суштински испуњава
све критеријуме за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Практично
богословље на Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Кандидат
има вишегодишње искуство у наставно-педагошком раду, како у својству наставника верске
наставе коју је обављао дужи низ година, тако и својим радом на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду, у оквиру којег је држао часове вежби и
предавања из предмета на Групи за Практично богословље, на сва три нивоа студија
(основне, мастер и докторске). Током последњег изборног периода имао је константно
највише оцене наставно-педагошког рада исказане у студентским анкетама. Био је ментор
завршних радова на основним академским и мастер студијама. Стекао је услове за
менторство на докторским студијама, где је као ментор и ангажован. Поменути подаци
сведоче о изузетно активном и квалитетном приступу кандидата наставно-педагошком раду
на сва три нивоа студија.
Научно-истраживачки опус кандидата, током последњег изборног периода, обележен
је великим радом и учешћем на многобројним конференцијама, као и многобројним јавним
наступима који популаризују богословску науку. О томе сведочи велики број јавних наступа
и учешћа на округлим столовима, панелима, промоцијама, као и значајно медијско
ангажовање. Кандидат је у претходном периоду објавио једну монографију: О
ДРЕВНИМ ЗАКОНИМА

КАНОНИМА И

(ISBN 978-86-7405-223-5), која показују ширину интересовања и
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представља значајан допринос богословској науци. У периоду од претходног избора у звање,
канидат је објавио укупно 15(петнаест) научних прилога у релевантним научним часописима
у земљи и иностранству и зборницима радова међународних и националних научних
скупова. Анализа ових радова показује широк спектар интересовања, као и темељно
познавање извора и савремене богословске литературе. Целокупан научно-истраживачки
опус кандидата сведочи о релевантном и јасно профилисаном правцу истраживања,
студиозном критичком и аналитичком приступу. Активности кандидата на пољу стручнопрофесионалног доприноса, доприноса академској и широј заједници, као и сарадње са
другим високошколским и научноистраживачким установама у земљи и иностранству
сведоче о његовој посвећености раду и свестраности његовог ангажмана. Активно учествује
у јачању веза Православног богословског факултета Универзитета у Београду са другим
високошколским установама у иностранству, као што су Санкт-Петербургская Духовная
Академия и Institut für Christkatholische Theologie der Theologischen Fakultat der Universitat
Bern.
Кандидат Зоран Деврња је био званични представник Православног богословског
факултета Универзитета у Београду на међународној научној конференцији:Международная
научно-богословская конференция "Актуальные вопросы современного богословия и
церковной науки" која је одржана у новембру 2016. године у Санкт Петербургу, у
организацији Санкт—Петербуршке духовне академије.
Током изборног периода кандидат је постао члан Комисије за упис на прву годину
основних студија, као и члан Комисије за упис на докторске студије. Од 2018. канидат
обавља дужност члана Савета ПБФ. Кандидат је у делу овог изборног периода (од 2016.)
постаочлан уређивачког одбора часописа Христианское чтение, који издаје СанктПетербуршка Духовна Академија од 1821. године.
На основу свих наведених елемената Комисија је уверена да ће др Зоран Деврња и у
наредном периоду пружати значајан допринос унапређењу наставно-педагошког и научноистраживачког рада, као и свих других релевантних сегмената академске делатности на
Православном богословском факултету Универзитета у Београду.

7. МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Брижљивом анализом конкурсног материјала, Комисија закључује да пријављени кандидат
др Зоран Деврња потврђује висок степен научно-истраживачких и наставно-педагошких
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квалификација у области за коју се бира, као и да испуњава све законом прописане услове за
избор у звање ванредног професора.
Комисија сматра да су се стекли сви законски услови да се др Зоран Деврња,
досадашњи доцент изабран за ужу научну област Практично богословље на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду, изабере у звање ванредног професора, на
основу објављеног конкурса у дневним новинама Политика од 30. децембра 2019. године, на
који се пријавио као једини кандидат и као кандидат који испуњава све законом предвиђене
услове. Са поверењем и нарочитим уважавањем, обраћамо се Изборном већу Православног
богословског факултета Универзитета у Београду са предлогом да прихвати реферат
Комисије и упути предлог Већу научних области друштвено-хуманистичких наука
Универзитета у Београду за избор др Зорана Деврње у звање ванредног професора за ужу
научну област Практично богословље/Тежиште истраживања: Канонско право и Теологија
људских права, са пуним радним временом на поменутом факултету.
У Београду, 06. фебруар 2020. г.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

____________________________
др Зоран Крстић
редовни професор
Православног богословског факултета
Универзитета у Београду

___________________________
др Сима Аврамовић
редовни професор
Правног факултета
Универзитета у Београду

____________________________
др Растко Јовић
ванредни професор
Православног богословског факултета
Универзитета у Београду
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