Образац 4Г

Г)ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
САЖЕТАК
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: Практично богословље/Тежиште истраживања: Канонско
право и Теологија људских права
Број кандидата који се бирају: 1 (један)
Број пријављених кандидата: 1 (један)
Имена пријављених кандидата:
1. др Зоран Деврња
II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Зоран (Звонко) Деврња
- Датум и место рођења: 15. март 1971. године
Савски венац, Београд
- Установа где је запослен: Православни богословски факултет Универзитета у Београду
- Звање/радно место: доцент, Катедра за Канонско право
- Научна област: Практично богословље

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Православни богословски факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, март 2003. г.
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе: Православни богословски факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, мај 2009. г.
- Ужа научна област: Практично богословље, Канонско право
Докторат:
- Назив установе: Православни богословски факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, децембар 2014. г.
- Наслов дисертације:Теолошка анализа појма људских права и њихова рецепција у хришћанској
Цркви
- Ужа научна област: Практично богословље, Канонско право
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- 2005. г. асистент приправник (реизбор 2007. г.)
- 2009. г. асистент (реизбор 2012. г.)
-2015. г. доцент

3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора.
1

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број година
радног искуства

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2

3

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од страневисокошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са студентима

2015/16. 4,73; 2016/17.
5,00; 2017/18. 5,85;
2018/19. 5,91.
15 година

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

Број менторства /
учешћа у комисији и др.

4

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

6

(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)
7

8
9

Објављен један рад из категорије М20 или три
рада из категорије М51 из научне области за коју
се бира.
Саопштен један рад на научном скупу, објављен
у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.

Број радова,
саопштења,
цитата и др

1 (један)
М24

4 пута ментор на изради
завршног рада на
основним студијама;
177 пута члан комисије
5 пута ментор;
86 пута члан комисије.
Једно (1) менторство на
докторским студијама

Навести часописе, скупове, књиге и
друго

М24
1.„Дијалошки идентитет Цркве и
последице његовог урушавања“,
Црквене студије 15 (2018), 235-246,
УДК: 27-67; 27-662:3, [М24]
M51

5 (пет)
М51

2

1.„Престанак брака без пресуде
црквеног
суда
у
црквеном
законодавству и канонима Светог
Василија Великог о браку: Осврт на
брачна правила СПЦ“, Богословље
бр. 1, LXXV (2016), 47 - 59, УДК:

27-74., doi: -5039432-[M51](Часопис
водећег националног значаја са листе коју
утврђује Стручно веће друштвених и
хуманистичких наука на основу предлога
факултета )

2.„Светосавско наслеђе као одговор
савременим изазовима у црквеном
организовању“, Богословље бр. 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 )

3.“Формирање теологије људских
права
у
теолошком
систему
Реформацијских цркава“, Теолошки
погледи год. LI, бр. 3 (2018) 413430., УДК: 274/278-67:342.7; 274-1
Бapт К.; 274-1 Молтман Ј.[M51]
4.„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]
5.„Римокатолочка Црква и људска
права“, Теолошки погледи бр. 3 год.
LII, СА Си СПЦ, Београд (2019),
711-736., 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 )
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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
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33

12

3

1 (један)

1 (један)
М31

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“.
О КАНОНИМА И ДРЕВНИМ ЗАКОНИМА,
Православни богословски факултет
Универзитета у Београду - ИТИ,
Београд (2019) (ISBN 978-86-7405223-5) [M42]
»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

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
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
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

18

4

1 (један)
М61

Академия, Издательство СПбПДА
(2017), vol. 2, No.1, pp.108-118, UDC
281.9(063), [М31]
1.„Актуелност "древног" црквеног
законодавстваи његова
применљивост у контексту
савремености“, Научни скуп: Старе
и нове границе Европе:
идентитетска истраживања, Београд,
( 2018): Институт за културу
сакралног- Монс Хемус, Институт за
литургику и црквену уметност ПБФ,
29-41. ISBN 978-86-89567-10-6(МХ)
[M61]
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]

19

20

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
Цитираност од 10 xeтepo цитата.

21

Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33

22

Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63

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
Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

24

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:

(изабрати 2 од 3 услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

(1.)Стручно-професионални
допринос

(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
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3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

или науке.
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 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.

1.1Од 2016. године кандидат Зоран Деврња је члан Редакције научног часописа Христианское чтение чији
је издавач Санкт-Петербуршка Духовна Академија, Русија.
1.2Кандидат је учествовао у организацији Међународног научног скупаОсам 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.

1.3 Кандидат је био ментор приликом израде 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 (једанпут).

1.4Кандидат је активни учесник 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“.

2.2Кандидат је члан Савета ПБФ, члан Већа докторских студија, члан Пријемне комисије на основним и
докторским студијама.
2.4 Кандидат је одржао велики број (преко двадесет (20)) предавања, промоција књига, дебатних панела и
телевизијских и радијских наступа на релевантне теме наше друштвене и црквене актуелности.

3.3 Кандидат је члан Центра за биоетику при Институту за европске студије и учесник отворених предавања
и форума у организацији овог Центра, и аутор поглавља у зборнику радова који су плод рада члановаовог
Центра који је објављен под називом Између киборга и химере.

3.6Кандидат је по позиву учествовао на две међународне конференције: 1. «Международная научнобогословская конференция - Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки: СанктПетербургская Духовная Академия, Санкт-Петербург, Россия, 16-17 нояабря 2016 года», и одржао
предавање на тему: « Профессор доктор Сергей Троицкий – кандидат богословия Санкт-Петербургской
Духовной Академии и профессор церковного канонического права Белградского университета » , као и на:
2. “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
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der Schweiz ab 8. bis 10. November 2019 in Zürich- и одржао предавање на тему: “The Legal Position of
Religious Communites in the States of the Former Yugoslavia”.

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Брижљивом анализом конкурсног материјала, Комисија закључује да пријављени кандидат др Зоран Деврња
потврђује висок степен научно-истраживачких и наставно-педагошких 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.

Место и датум:
Београд, 06. фебруар 2020. године
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА 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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