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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Предмет: Реферат Kомисије за избор у звање ванредног професора за ужу научну 
област Систематска теологија/ тежиште истраживања: Упоредно богословље, са 
пуним радним временом. 
 

 

Одлуком Изборног и Наставно-научног већа Православног богословског 

факултета Универзитета у Београду (број 0104-163/4) од 18.03.2021. године o 

расписивању конкурса и Решењем о образовању комисије за припрему реферата за 

избор у звање ванредног професора за ужу научну област Систематска теологија/ 

тежиште истраживања: Упоредно богословље (број 0205-400/3) од 9.07.2021. 

године изабрани смо у Комисију за припрему реферата о пријављеним кандидатима 

за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Систематска теологија/ 

тежиште истраживања: Упоредно богословље, са пуним радним временом.  

После детаљног 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  у публикацији Послови од 30. јуна 2021. 

године, пријавио се један кандидат, који је уз молбу уредно приложио сву конкурсом 

предвиђену документацију. Пријављени кандидат је др Златко Матић, доцент 

Православног богословског факултета Универзитета у Београду. 
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Кандидат: доц. др Златко Матић 
 

 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 
 Златко Матић је рођен 21. децембра 1971. у Смедеревској Паланци. Основну 

и средњу математичку школу завршио је у Великој Плани, као ђак генерације и 
носилац Вукове, Аласове, Пупинове и Теслине дипломе. 

Богословски факултет СПЦ завршио је, као студент генерације, у Београду 
1999. са средњом оценом 9, 17 (дипломски рад на тему Есхатологија ране Цркве 
према Откривењу Јовановом, ментор еп. Игнатије, оцењен највишом оценом). 

Током последње године основних студија добија стипендију Католичког 
комитета за културну сарадњу за учење италијанског језика и наставак студија на 
Екуменском институту Свети Никола у Барију. Од јула до септембра 1999. завршава 
са похвалом курс италијанског језика у Арецу (Италија). Од октобра 1999. до 
септембра 2001. проводи у Барију на Екуменско – патристичком институту Свети 
Никола. 

Академску 2001/2002, због изузетног успеха у Барију (9,97), на препоруку 
председника Католичког комитета, кардинала В. Каспера, проводи у Риму на 
Грегоријанском Универзитету, где проучава римокатоличко систематско и упоредно 
богословље (положио све прописане испите са просеком 9,70: Есхатологија и Црква, 
Евхаристија Истока и Запада, Проучавање Св. Писма у систематском богословљу, 
Св. Предање као извор систематског богословља). 

Због кадровских потреба у Епархији браничевској, враћа се у Србију и 
преузима службу секретара Одбора за просвету и културу Епархије браничевске, 
постаје епархијски координатор Верске наставе и оперативни уредник свих 
издавачких подухвата поменуте Епархије. Од Видовдана 2002. је епархијски ђакон у 
Пожаревцу, а 17. октобра 2010. године рукопроизведен је у протођакона. 

Од 2002. до 2006. био је оперативни уредник часописа Саборност, који је, уз 
његову запажену личну уредничку ноту, прерастао у Саборност – Теолошки 
годишњак, научни часопис у чијој је редакцији заменик главног и одговорног 
уредника, од 2007. године. 

Покретач је и главни и одговорни уредник реномираних издавачких 
библиотека Епархије браничевске: Савремено богословље, Приручници и Архива 
Епархије браничевске, Филозофско-теолошке библиотеке, као и изузетног пројекта, 
издавања Сабраних дела о. Георгија Флоровског, препознатог и подржаног од више 
министарстава Владе Србије.  

Од 2002. до 2006. године радио је као катихета у Гимназији и Музичкој школи 
у Пожаревцу. 

Од септембра 2002. предаје Догматику и Катихизис у Богословији Св. Јована 
Златоустог у Крагујевцу.  

Био је асистент–приправник од 2005, а од 2011. и асистент на ПБФ УБ, да би 
2016. био изабран за доцента.  

Одбранио је са свим похвалама докторски рад на тему Примат римског 
епископа у оквирима еклисиологије заједнице у делу Ж.-М. Р. Тијара. Могућност 
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рецепције Тијарове теологије примата у дијалогу Православне и Римокатоличке 
Цркве, код ментора, проф. др Игнатија (Мидића), епископа браничевског, 1. јула 
2016. године. 

Од 29.11.2016. је доцент и предаје Догматику са упоредним богословљем на 
основним студијама, као и предмете из области упоредног богословља на мастер 
(Теологија првенства у Цркви) и докторским (Папски примат у 21. веку) студијама, 
са правом менторства. Секретар је Института за систематско богословље ПБФ и 
уредник више издања (зборника радова), која је објавио ИСБ. 

Обављао је службу продекана за финансије на ПБФ 2018–2019. године. 
Аутор је две монографије, једне ауторске збирке студија и већег броја (више од 

50) научних и стручних радова из области догматике, упоредног богословља, 
црквене просвете и књижевности, рецензент већег броја званичних уџбеника Верске 
наставе за основну и средње школе и реномираних богословских часописа 
(Diacovensia, Богословље, Филотеос и Годишњак БФ у Србињу).  

Учесник је више научних симпозијума у Србији и окружењу (Београд, 
Пожаревац, Цетиње, Суботица), у Италији (Каденабија), Русији (Белгород, Москва) 
и Бугарској (Велико Трново). Био је представник СПЦ на Епископском синоду 
Католичке Цркве у Ватикану 2005. и устоличењу антиохијског патријарха у Бејруту, 
фебруара 2013. године.  

Говори италијански, руски и енглески, а активно се служи француским и 
шпанским језиком. 

Ожењен је и отац је двојице синова. 
 

 
 
 

2. НАСТАВНО-ПЕДАГОШКИ РАД 
 
 
 

Кандидат доц. др Златко Матић поседује значајно (15 година) наставно-
педагошко радно искуство у високошколском образовању, од укупно 19 година рада 
у црквеној и државној просвети (од 2002. године). Од 2002. године кандидат предаје 
у Богословији Светог Јована Златоуста у Крагујевцу, предавао је четири године 
Верску наставу, а од 2005. у звању асистента-приправник и асистента, ангажован на 
Катедри за Догматику ПБФ-а. Од 2016. године до данас у звању доцента на истој 
катедри предаје више предмета на свим студијским нивоима (Догматика са 
упоредним богословљем на основним, Теологија првенства у Цркви на мастер 
програму и Папски примат у 21. веку на докторским студијама).   

У свом педагошком раду кандидат је постигао врло добре резултате, о чему 
сведоче оцене добијене у поступку студентске евалуације педагошког рада 
наставника. У претходних пет академских година резултати анкетирања студената 
су по општој оцени одлични – 2016/2017: 4,38; 2017/2018: 4,58; 2018/2019: 4,50; 
2019/2020: 4,35; 2020/2021: 4,59.  

У наведеним анкетама студенти су изузетно високим оценама истакли 
следеће карактеристике кандидатовог педагошког приступа у настави као и у другим 
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обавезама у раду са студентима: редовност одржавања наставе, разумљивост 
излагања предметне материје, подстицање студената на активност, критичко 
мишљење и креативност;  уважавање студентских коментара, ставова и критика, као 
и благовремено и ажурно одговарање на студентска питања и друге поруке; 
професионалност и етичност у комуникацији са студентима. 

Кандидат је од избора у претходно звање (2016-2021) био ментор за одбрану 
мастер радова на мастер академским студијама 7 (седам) пута, члан комисија за 
одбрану мастер радова на мастер академским студијама 16 (шеснаест) пута и члан 
Комисије за одбрану предлога теме докторске дисертације 1 (један) пут. 

 
 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
 
 
Кандидат доц. др Златко Матић је објавио већи број научних радова из 

области Систематске теологије. Комисија посебно истиче научно-богословски рад 
са тежиштем истраживања: Упоредно богословље. 

У даљем излагању понудићемо библиографију и валоризацију научних 
радова објављених у периоду након избора у звање доцента, који су релевантни за 
овај избор, а у закључку ћемо настојати да представимо општу оцену његовог 
укупног рада. 
 

 
3.1 Библиографија радова 

(од избора у претходно звање) 
 
А. Монографије и зборници 
 

1. Они од Пута. Предлог сапутничке (син-одалне) еклисиологије, ОПК, ИСБ УБ, 
Пожаревац – Београд, 2021. (научна монографија) М42 

2. Да не буде раздора у Телу. Огледи из упоредног богословља, ИСБ ПБФ УБ – 
ОПК Епархије браничевске, Београд – Пожаревац, 2018. Зборник научних 
студија.  
 

 
 
Б. Национални и међународни научни скупови: 
 

1. Православна Црква пред духовним изазовима савременог света: 
регресивна, агресивна или прогресивна парадигма? (19. мај 2017, 
Сребрно језеро), Предавање у пленарном делу Међународне научне 
конференције Религија и Црква у духовним и социо-политичким променама 
савременог света, одржане 19–20. маја 2017. на Сребрном језеру, у 
организацији Центра за социолошка и антрополошка истраживања и Форума 
за религијска питања Института друштвених наука из Београда. Објављено 
на руском језику у тематском зборнику међународног значаја (М14): З. 
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Матич, „ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕРЕД ДУХОВНЫМИ ВЫЗОВАМИ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА“, у: M. Blagojevic, Z. Matic (edd.), Religion in 
contemporary society (Религия в современном обществе). International scientific 
meeting almanac, Belgrade, 2017, 255–270.Хришћанство и ислам у 
плуралистичком друштву – сапостојање и изазови (23. мај 2017, Београд) 
Предавање на научном скупу Хришћанство, ислам и свет без насиља, 
одржаном 23. маја 2017. на ПБФ Универзитета у Београду у организацији 
ПБФ и Културног центра Амбасаде ИР Иран. Објављено: „Хришћанство и 
ислам у плуралистичком друштву — сапостојање и изазови“, Саборност 14 
(2020) 141–156. 

2. Однос бискупске и свећеничке службе у православљу, (13. септембар 
2017, Ђаково, Република Хрватска) Предавање на Теолошко – пасторалном 
семинару за свештенике Ђаковачко – осјечке надбискупије Однос бискупске 
и презбитерске службе у Цркви, 12–14. 9. 2017, у организацији ђаковачког 
Католичког богословног факултета Свеучилишта Јосипа Јурја Штросмајера у 
Осијеку и Ђаковачко – осјечке надбискупије. Објављено: „Odnos episkopske i 
svećeničke službe u pravoslavlju“, Diacovensia 26 (2018) 2, 221–233. 

3. Религијске промене: Православни катихизис у школском систему 
Републике Србије (2001–2017) / Религиозные перемены: Православный 
катихизис в школьной системе Республики Сербии (2001–2017)/ (20. 
септембар 2017, Белгород, Руска Федерација) Пленарно предавање (на 
руском) на VII Међународној научној конференцији НИУ «БелГУ» (Россия) 
и ИОН Белграда (Сербия) «Социология религии в обществе Позднего 
Модерна: религия, образование, социализация», 20–21. сентября 2017. г. 
Објављено: (са М. Благојевић), „Религиозные перемени: православный 
катихизис в школьной системе Республики Сербии (2001-2017)“, Научный 
результат, Институт управления белгородского гос. университета, Белгород, 
РФ, 3(4), 3 - 12, doi: 10.18413/2408-9338-2017-3-4-3-12, Белгород, Руска 
Федерација, 2017.  

4. Границе Цркве у глобализму. (Стари) еклисиолошки идентитети и (нове) 
границе Европе, 3. новембар 2017, предавање на Конференцији Старе и нове 
границе Европе: идентитетска истраживања, организатори: Монс Хемус – 
институт за културу сакралног, Београд и Институт за литургику и црквену 
уметност ПБФ УБ, 3–4. новембар 2017, ПБФ. Рад објављен у: В. 
Вукашиновић (ур.), Међународна конференција: старе и нове границе 
Европе: идентитетска истраживања, Београд, 3–4. новембар 2017. Зборник 
радова, Београд, 2018, 19–28. 

5. Црква и друштво: предлог са-путничке еклисиологије, Рад за 6. 
Међународну научно-практичну конференцију Евангелие в контексте 
современноӣ культуры, одржан 26. априла 2018. на Белгородском државном 
универзитету, Белгород, Русија. Рад објављен у: Т.И. Липич, С.М. Дергалева 
(под ред.), Евангелие в контексте современной культуры: духовно-
нравственные ценности и будущее человечества: сборник материалов VI 
Междунар. науч.-практ. конф., 26 апреля 2018 г.  – Белгород: ИД «Белгород» 
НИУ «БелГУ», 2018, 13–16. 
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6. Пост-традиционално хришћанство и Православна Црква, 27. април 2018, 
предавање на пленарној сесији на Међународном научном скупу 
Традиционална и нова религиозност: прошлост и будућност, организатори: 
Институт друштвених наука – ФОРЕЛ; Центар за социолошка и 
антрополошка истраживања, Београд, и други, Сребрно језеро, 27–28. април 
2018. Објављено: „Пост-традиционное христианство: православная церковь 
между носталгией и антиципацией“, y M. Blagojević, D. Todorović (ed.), 
Traditional and non-traditional religiosity (a thematic collection of papers of 
international significance), Institute of Social Sciences, JUNIR, Belgrade-Nis, 
2019, 276–291. 

7. Света Тајна (сакрамент) исповести и покајања у Римокатоличкој 
Цркви: од Тридентског до Другог ватиканског концила (и назад?), 
предавање на научном богословском скупу Испунило се време и приближило 
се Царство Божје; покајте се и верујте у Јеванђеље (Мк 1, 15) – Покајање, 
праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури, у организацији 
Института за систематско богословље ПБФ и ОПК Епархије браничевске, 21. 
мај 2018. Објављено као: „Света тајна (сакрамент) исповести и покајања у 
Римокатоличкој Цркви: од Тридентског до Другог ватиканског концила (и 
назад?)“, у З. Матић (ур.), Покајање, праштање и спасење у савременој 
(постмодерној) култури. Испунило се време и приближило се Царство Божје; 
покајте се и верујте у Јеванђеље (Мк 1, 15). Научни богословски скуп поводом 
прославе два века оснивања манастира Покајница, манастир Покајница, 21. 
мај 2018, ИСБ ПБФ УБ – ОПК Епархије браничевске, Београд – Пожаревац, 
2018, 189–205. 

8. Молитвено читање Светог Писма (Lectio divina), (13. септембар 2018, 
Ђаково, Република Хрватска) Предавање на Теолошко – пасторалном 
семинару за свештенике Ђаковачко – осјечке надбискупије Свето Писмо у 
животу Цркве, 11–13. 9. 2018, у организацији ђаковачког Католичког 
богословног факултета Свеучилишта Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку и 
Ђаковачко – осјечке надбискупије. Објављено: „Sveto Pismo u životu 
Pravoslavne Crkve: pitanje molitvenoga čitanja Biblije (Lectio divina)“, 
Diacovensia 27 (2019) 3, 417–432. 

9. Богомољачки покрет: еклисиолошка процена једног феномена, 12. 
децембар 2018, Београд, ПБФ УБ. Предавање на међународном научном 
скупу Осам векова аутокефалије СПЦ (1219–2019). Историјско, теолошко и 
културно наслеђе, 10–14. 12. 2018. Објављено: „Богомољачки покрет: 
еклисиолошка процена једног феномена“, у Осам векова аутокефалије Српске 
Православне Цркве: [зборник радова међународног научног скупа "Осам 
векова аутокефалије Српске православне цркве (1219-2019): историјско, 
богословско и културно наслеђе", 10-14. децембар 2018. Православни 
богословски факултет, Београд]. 2, 189-198.  

10. Стицање аутономије и аутокефалије Цркве у Србији од 1830. до 1880. 
године: парадигматичан приступ српске Цркве и државе. Предавање на 
научном скупу Од Карађорђа до Версајског мира, одржаног 25. јула 2019. у 
Великој Плани, у организацији Института за савремену историју, Београд, 
Центра за културу Масука Велика Плана и Дома културе Влада Марјановић 
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Старо Село. Објављено: „Стицање аутономије и аутокефалије Цркве у Србији 
од 1830. до 1880. године: парадигматичан приступ српске Цркве и државе“, 
П. Георгијев, Ј. Тодоровић, М. Гулић (ур.), Од Карађорђа до Версајског мира. 
Тематски зборник радова са научног скупа одржаног 25. јула 2019. у Великој 
Плани, Институт за савремену историју, Београд, Центар за културу Велика 
Плана, Дом културе Старо Село, Велика Плана, 2019, 31–44. 

11. Православна еклисиологија у плурализму: призив ургентне де-
религизације, предавање на научном скупу – колоквијуму Место 
еклисиологије у савременом систематском богословљу, одржаном on line, 11. 
фебруара 2021, у организацији ИСБ ПБФ УБ. Објављено: „Православна 
еклисиологија у плурализму: призив ургентне де-религизације“, у З. Матић, 
А. Ђаковац, Р. Кисић, Научни скуп – колоквијум Место еклисиологије у 
савременом систематском богословљу, одржан on line, 11. фебруар 2021. 
Зборник радова, 2021, 37–50. 

 
 
В. Објављени научни и стручни радови: 
  

1.  „Почетне етапе развоја богословске мисли Жан-Мари Р. Тијара“, Саборност 
10 (2016) 77–88. 

2. „Документ из Кјетија (2016). Саборност и примат током првог миленијума“, 
Саборност 10 (2016) 89–100.  

3. „Рецепција богословља Жан-Мари Тијара у римокатоличкој Цркви“, 
Филозофске студије 32 (2016) 15–56.  

4. „Формирање богословске мисли Жан-Мари Тијара: претпоставке, извори, 
утицаји“, Теологикон 4 (2015) 173–185, Велико Трново (Бугарска), 2016. 

5. „Два ватиканска концила у екуменској ерминевтичкој дијалектици: приступ 
Жан-Мари Тијара“, Саборност 11 (2017) 91–104.  

6. „Православная Церковь перед духовными вызовами современного мира“, у 
M. Blagojevic, Z. Matic (edd.), Religion in contemporary society. International 
scientific meeting almanac, Belgrade, 2017 (међународно зборник радова са 
научног скупа „Религија и Црква у духовним и социополитичким променама 
савременог света“), 255–270,  

7. М. Благојевић, З. Матић, „Религиозные перемени: православный катихизис в 
школьной системе Республики Сербии (2001-2017)“, Научный результат, 
Институт управления белгородского гос. университета, Белгород, Руска 
Федерација, 2017, 3(4), 3-12, doi: 10.18413/2408-9338-2017-3-4-3-12, 
Белгород,. 

8. „Границе Цркве у глобализму“, у В. Вукашиновић (ур.), Међународна 
конференција: старе и нове границе Европе – идентитетска истраживања. 
Београд, 3–4. новембар. Зборник радова, Београд, 2018, 19–28. 

9. „Црква и друштво: предлог са-путничке еклисиологије“, у Евангелие в 
контексте современной культуры: духовно-нравственные ценности и 
будущее человечества: сборник материалов VI Междунар. науч.-практ. конф., 
26 апреля 2018 г. / под ред. Т.И. Липич, С.М. Дергалева. – Белгород: ИД 
«Белгород» НИУ «БелГУ», 2018, 13–15. 
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10. „Odnos episkopske i svećeničke službe u pravoslavlju“, Diacovensia 26 (2018) 2, 
221–233.  

11. „Света тајна (сакрамент) исповести и покајања у Римокатоличкој Цркви: од 
Тридентског до Другог ватиканског концила (и назад?)“, З. Матић (ур.), 
Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури. 
Испунило се време и приближило се Царство Божје; покајте се и верујте у 
Јеванђеље (Мк 1, 15). Научни богословски скуп поводом прославе два века 
оснивања манастира Покајница, манастир Покајница, 21. мај 2018, ИСБ ПБФ 
УБ – ОПК Епархије браничевске, Београд – Пожаревац, 2018, 189–205.  

12. „Еклисиолошки аспекти сотириологије Римокатоличке Цркве: документ 
Placuit Deo Конгрегације за доктрину вере“, Богословље 77/2 (2018) 54–73. 

13. „Однос Цркве и Свете Тројице у делима Светог Саве“, Саборност 12 (2018) 
17–32. 

14. „Богословље твари у опусу Јозефа Рацингера (папе Бенедикта XVI): 
хришћанско учење о стварању света пред изазовима данашњице“, Саборност 
12 (2018) 69–78. 

15. „On Some Questions of Contemporary Liturgical Practice: The Altar Bell in the 
Liturgy (Regarding Documents from the 19th Century)“, B. Šijaković (ed.), Ad 
Orientem: Essays from Serbian Theology Today, Faculty of Orthodox Theology, 
Belgrade, 2019, 340–361. 

16. „Sveto Pismo u životu Pravoslavne Crkve: pitanje molitvenoga čitanja Biblije 
(Lectio divina)“, Diacovensia 27 (2019) 3, 417–432.  

17. „Реч Божја у савременом римокатоличком магистеријуму: апостолско писмо 
Aperuit illis“, Саборност XIII (2019), 109—124. 

18. „Пост-традиционное христианство: православная церковь между 
ностальгией и антиципацией“, M. Blagojević, D. Todorović (ed.), Traditional 
and non-traditional religiosity. A Thematic Collection of Papers of International 
Significance, Institute of Social Sciences, Yugoslav Society for the Scientific Study 
of Religion, Belgrade-Niš, 2019, 276–291. 

19.  „Стицање аутономије и аутокефалије Цркве у Србији од 1830. до 1880. 
године: парадигматичан приступ српске Цркве и државе“, П. Георгијев, Ј. 
Тодоровић, М. Гулић (ур.), Од Карађорђа до Версајског мира. Тематски 
зборник радова са научног скупа одржаног 25. јула 2019. у Великој Плани, 
Институт за савремену историју, Београд, Центар за културу Велика 
Плана, Дом културе Старо Село, Велика Плана, 2019, 31–44.  

20. „Богомољачки покрет: еклисиолошка процена једног феномена“, у Осам 
векова аутокефалије Српске Православне Цркве: [зборник радова 
међународног научног скупа "Осам векова аутокефалије Српске православне 
цркве (1219-2019): историјско, богословско и културно наслеђе", 10-14. 
децембар 2018. Православни богословски факултет, Београд]. 2, 189-198. 

21. „Хришћанство и ислам у плуралистичком друштву — сапостојање и 
изазови“, Саборност 14 (2020) 141–156. 

22. „Православна еклисиологија у плурализму: призив ургентне де-
религизације“, у З. Матић, А. Ђаковац, Р. Кисић, Научни скуп – колоквијум 
Место еклисиологије у савременом систематском богословљу, одржан on 
line, 11. фебруар 2021. Зборник радова, Београд 2021, 37–50. 
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Г. Уређивање 
 

1. Православна еклисиологија. Реч о Цркви пред изазовима трећег миленијума, 
Пожаревац, 2016. /уредник/ ISBN 978-86-87329-49-2. 

2. M. Blagojević, Z. Matić, (ed.), Different forms of religiosity and the modern world. 
Thematic Conference Proceedings of International Significance held in Srebrno 
jezero/Veliko Gradište – Serbia/, April 26 and 27 of 2018, Institute of Social 
Sciences, Department of Education and Culture, Belgrade, 2019. Уредник  

 
Д. Учешће на научним скуповима 
 
 

1. Актуелна питања савремене римокатоличке христологије, (12. октобар 
2017, Велико Трново, Бугарска) Предавање на Семинару за Систематско 
богословље  Христологија и постојање, 11–13. октобар 2017, Богословски 
факултет Универзитета „Св. Кирило и Методије“, Велико Трново 

2. Витальность религии и Сербская Православная Церковь между 
ностальгией и ожиданием (Виталност религије и СПЦ између носталгије и 
антципације), 3. октобра 2018, Москва. Предавање професорима и 
докторандима, држано са Мирком Благојевићем (ИДН) у оквирима заседања 
Научно-истраживачког семинара из социологије религије у спомен Јулије 
Синелине (Ю.Ю.Синелина) на Социолошком факултету Московског 
државног универзитета (МГУ Ломоносов). 

3. Православие в Сербии: состояние, ограничения и перспективы, 4. 
октобра 2018, Белгород, Руска Федерација. Пленарно предавање на VIII 
Международной научной конференции НИУ «БелГУ» (Россия) и ИОН 
Белграда (Сербия) «Социология религии в обществе Позднего Модерна: 
православный акцент», 4–5. октября 2018. г. 

4. Православная церковь перед духовными вызовами современного мира, 
5. октобар 2018, Белгород, Русија. Семинарско предавање професорима и 
докторандима у оквиру секције «Православие в социологической и 
теологической перспективе».  

5. Проблем Filioque у богословљу светог Григорија Паламе, излагање на 
научном богословском скупу Видјехом свјет истиниј. Исихазам у животу 
Цркве српских и поморских земаља, одржаног у манастиру Тумане, 14. 
септембра 2019, у организацији ИСБ ПБФ УБ, ОПК Епархије браничевске и 
манастира Тумане. 
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3.2 Преглед и оцена радова 
 
 
Комисија ће изнети своју оцену оних радова, који су најбитнији за закључак 
реферата, будући да су готово све студије кандидата у изразитој мери осмишљаване 
и писане тако да је тема упоредног богословља идеја водиља ауторових 
истраживања. 
 

1. Научна монографија Они од Пута. Предлог сапутничке (син-одалне) 
еклисиологије, Одбор за просвету и културу Епархије браничевске, Институт 
за систематско богословље ПБФ, Пожаревац – Београд, 2021, 185 стр. Аутор 
у овој веома оригиналној монографији, у којој изузетно педантно анализира 
и представља савремени свет (20–55) и Цркву, полази најпре од чињенице 
повезаности тријадологије и еклисиологије, указујући на есхатолошки 
динамизам Цркве. Она је, тврди, производ љубави и креће се ка свом никада 
испуњеном испуњењу у есхатону. Отуда све људе Цркве сагледава се 
првенствено као путнике, који већ виде своје одредиште, али још увек нису у 
њему. Они Богу, Бог њима, и они међусобно – сви су сапутници. Циљ 
истраживање је да покаже да је еклисиологија пута, сапутничка или син-
одална еклисиологија, веома примерена нашем историјском тренутку и 
изазову плуралистичког друштва. Сматра да би она човеку савременог света 
могла бити понуђена као једна нова визија Цркве, њено ново лице, својеврсни 
нови тип еклисиологије или као конкретизација и практични израз неке од 
постојећих еклисиологија. Она, тврди аутор, не би била новаторска, што 
доказује прецизном библијском и светоотачком анализом (61–110). Новина 
истраживања је методолошке природе, која отвара један нови израз, у складу 
са теолошким покушајем креативности у верности Предању Цркве. Аутор 
прихвата реалност доминантне евхаристијске еклисиологије, али указује на 
њене практичне мањкавости. Зато, novum ове понуде еклисиологије на 
савременом тржишту многоструких речи о Цркви, види у томе да човек Цркве 
препозна свога савременика и не буде му више наметнути и саморазумљиви 
учитељ, претпостављени руководитељ, него са-путник и са-патник. Зато он 
на крају и нуди „нову“ еклисиологију, коју оригинално назива са-путничком, 
син-одалном, евристичком (развијајућом-се). Богословска идеја му је да је 
полазна тачка такве теологије још увек недовршена и неостварена Црква, 
еклисијална реалност која се није у потпуности збила, него се још догађа, 
наилази на препреке религизације јер је на путу, in via, εἰς τήν ὁδὸν. Тиме 
аутор отвара идеју коришћења ове визије Цркве у екуменској и упоредној 
теологији, као и у дијалогу Цркве и плуралистичког друштва.  

2. „Православная Церковь перед духовными вызовами современного мира“, у 
M. Blagojevic, Z. Matic (edd.), Religion in contemporary society. International 
scientific meeting almanac, Belgrade, 2017 (међународно зборник радова са 
научног скупа „Религија и Црква у духовним и социополитичким променама 
савременог света“), 255–270. Аутор испитује духовне претпоставке 
савремене цивилизације, врши озбиљну социолошку анализу савременог 
плуралистичког друштва и указује на неопходност озбиљног богословског 



 11 

суочавања са тим изазовима, све у контексту конструктивног инкорпорирања 
поменутих изазова у догађај Цркве. Рад показује одлично познавање 
кандидата савремених социо-политичких, али и филозофских претпоставки 
дијалога Цркве и света. 

3. М. Благојевић, З. Матић, „Религиозные перемени: православный катихизис в 
школьной системе Республики Сербии (2001-2017)“, Научный результат, 
Институт управления белгородского гос. университета, Белгород, РФ, vol. 3, 
no. 4, pp. 3 – 12. На трагу претходних анализа, кандидат у овој студији 
испитује конкретну примену закључака о виталности православне вере, на 
примеру веронауке у школама Србије. У својој богословској анализи, аутор 
испитује важност тачне анализе савременог социолошког, али и теолошког 
контекста, транзиционог карактера у оба случаја. Идеја несигурности, која 
прати савремени тренутак, заједно са отргнутошћу личности од предања, 
индивидуализам и конзумеризам се прихватају као реалности које утичу на 
формирање младих људи, али које се могу превазићи дубоким 
оцерковљавањем конкретних личности, полазника веронауке. 

4. „Границе Цркве у глобализму“, у В. Вукашиновић (ур.), Међународна 
конференција: старе и нове границе Европе – идентитетска истраживања. 
Београд, 3–4. новембар. Зборник радова, Београд, 2018, 19–28. У овој студији 
кандидат промишља питања граница Цркве у савременој православној и 
римокатоличкој еклисиологији, а у контексту плуралистичког друштва, које 
се описује терминима „отвореног мора“, „етоса лутања“ и превазилажења 
свих ограничења. Глобализацијско брисање сваке приче о полису, држави, 
краљевини, постојаној отаџбини или постојаном граду, поставља теологе 
пред сасвим нову ситуацију, у којој треба да нађу место у цивилизацији која 
глобализује простор, чинећи га виртуелним. Такав свет представља ипак 
позитивну провокацију Цркви, која је дужна да снагом послања страдалног 
Христа, chrόnos овог духовног изазова преобрати у kairòs одговора, који би 
се кретао у смеру преображавајућег инкорпорирања поменутих 
предиспозиција савремене духовности на прогресиван, а не, као до сада, 
агресиван или регресиван начин. На тај начин, управо би савремена социо-
политичка и религиолошка ситуација у Европи битно допринела 
превазилажењу појединих еклисиолошких ограничења од којих пати 
савремена теолошка мисао (националистичке границе, проблем еклисијалног 
идентитета других, итд). Аутор позива на прихватање прогресивне парадигме 
односа Цркве и света. 

5. „Odnos episkopske i svećeničke službe u pravoslavlju“, Diacovensia 26 (2018) 2, 
221–233. Рад је настао као редиговани и допуњени текст предавања, које је 
аутор одржао пред професорима и свештеницима Ђаковачке надбискупије, 
на Теолошко-пасторалном семинару у Ђакову (Хрватска). У строго 
теолошкој перспективи аутор анализира основне елементе деликатног 
проблема односа епископске и свештеничке службе у православљу. На 
темељу евхаристијске и есхатолошке богословске визије Цркве и служби у 
њој, кандидат указује на савремене проблеме тог односа у православној, али 
и католичкој Цркви. На крају износи неке своје закључке који би могли бити 
у надконфесионалном кључу од помоћи пастирима у бољем разумевању 
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кинонијског подмета Цркве и теологије служби данас у сложеним 
плуралистичким околностима. 

6. „Света тајна (сакрамент) исповести и покајања у Римокатоличкој Цркви: од 
Тридентског до Другог ватиканског концила (и назад?)“, З. Матић (ур.), 
Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури. 
Испунило се време и приближило се Царство Божје; покајте се и верујте у 
Јеванђеље (Мк 1, 15). Научни богословски скуп поводом прославе два века 
оснивања манастира Покајница, манастир Покајница, 21. мај 2018, ИСБ ПБФ 
УБ – ОПК Епархије браничевске, Београд – Пожаревац, 2018, 189–205. Након 
краће богословске анализе историјског развоја званичног магистеријума 
Католичке Цркве о сакраменту исповести, аутор посебно тумачи те ставове у 
савременим римокатоличким документима, насталим после Другог 
ватиканског концила. Такво ишчитавање извора наводи на закључак о 
сапостојању два приступа теми исповести и покајања код западних хришћана: 
једном старом, схоластичком, индивидуалистичком и новом, библијском и 
кинонијском. Овиме, тврди аутор, упоредна сакраментологија долази на 
сличне позиције као и друге области упоредне теологије, пре свих, упоредна 
еклисиологија: коегзистенција двеју онтологија у римокатоличком 
богословљу. Текст представља врло ефектну анализу историје и теологије 
свете Тајне исповести и покајања и указује колико су истраживања из области 
Упоредног богословља (посебно упоредне мистириологије) неопходна данас. 

7. „Еклисиолошки аспекти сотириологије Римокатоличке Цркве: документ 
Placuit Deo Конгрегације за доктрину вере“, Богословље 77/2 (2018) 54–73. У 
свом истраживању аутор представља документ Конгрегације за доктрину 
вере Католичке Цркве, Placuit Deo, који говори о неким аспектима 
римокaтоличке сотириологије. Аутор најпре указује на директну теолошку 
повезаност тог писма са изјавом Dominus Iesus (из 2000. године), затим 
приступа богословској анализи еклисиолошких момената новог документа, а 
на крају изводи неке закључке о важности овог писма са тачке гледишта 
упоредног богословља, особито упоредне сотириологије. 

8. „Однос Цркве и Свете Тројице у делима Светог Саве“, Саборност 12 (2018) 
17–32. На врло ефектан начин, кандидат у овом раду преиспитује једну 
савремену тему (однос еклисиологије и тријадологије), на основама 
патристичких претпоставки, конкретно, учења Светог оца Саве. Списи 
Светога Саве, али и прва агиографска дела, која описују његов живот, 
упадљиво посвећено, подвлаче, промовишу, утврђују и бране веру у Свету 
Тројицу, јединог истинитог Бога. У овој студији аутор доказује хипотезу о 
тријадолошком подмету целокупног Савиног опуса, поткрепљујући је 
наводима из самих списа нашег првог архиепископа, али и из дела обојице 
најстаријих Савиних хагиографа. Након тога, добијене резултате повезује са 
још увек недовољно истраженим ставом о блиској вези вере и учења о 
Тројичном Богу са устројавањем социо-политичког и црквеног ентитета у 
поменутим просторним и хронолошким оквирима. 

9. „Богословље твари у опусу Јозефа Рацингера (папе Бенедикта XVI): 
хришћанско учење о стварању света пред изазовима данашњице“, Саборност 
12 (2018) 69–78. Рад припада области упоредне космологије, тачније 
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ктисиологије. Tематиком стварања света Јозеф Рацингер интензивно се бави, 
почев од раних осамдесетих година 20. века и проблеми тварности, места 
човека у тварном свету, греха и последица стварања и пада не престају да 
заокупљају његову пажњу наредних тридесетак година. У овом прилогу аутор 
покушава да представи Рацингерову визију поменутих тематика у контексту 
кључног питања, које и он сам поставља: да ли је вера у стварање света 
одржива пред изазовима научно-технолошке цивилизације и какве су 
последице добијеног одговора „за живот света“? Аутор врло директно 
доказује велики утицај Рацингерове космолошке мисли на ставове 
Катихизиса Католичке Цркве. 

10. „Sveto Pismo u životu Pravoslavne Crkve: pitanje molitvenoga čitanja Biblije 
(Lectio divina)“, Diacovensia 27 (2019) 3, 417–432. У овом раду, који је из сфере 
упоредног бибилијског богословља, а који је плод предавања, које је аутор 
одржао пред професорима и свештеницима Ђаковачке надбискупије, на 
Теолошко-пасторалном семинару у Ђакову (Хрватска), кандидат анализира 
место и улогу Св. Писма у животу ПЦ, али се и пропитује пракса молитвеног 
(духовног) читања Писма, које се традиционално назива Lectio divina у 
западној Цркви. Након теологије Писма, строгог еклисиолошког приступа 
Писму, аутор представља праксу индивидуалног читања Библије на Западу, 
али и на Истоку, и указује на опасности и једностраности такве делатности. 

11. „Реч Божја у савременом римокатоличком магистеријуму: апостолско писмо 
Aperuit illis“, Саборност XIII (2019), 109–124. Још један рад из области 
упоредне библијске теологије. 30. септембра 2019. године у Ватикану је 
објављено апостолско писмо у виду „личне иницијативе“ (motu proprio) папе 
Фрање, Aperuit illis. Њиме папа установљује посебан литургијско — 
пасторални дан, када је потребно особито прославити, промишљати и 
активније деловати у процесу ширења Речи Божје. Римски епископ је, такође, 
овим документом фиксирао тај дан, као трећи недељни дан литургијске 
године. У овом истраживању аутор представља овај нови документ 
католичког учитељства, нуди своју основну критичку анализу његових 
кључних ставова и донеси превод писма на српски језик. 

12. „Пост-традиционное христианство: православная церковь между 
ностальгией и антиципацией“, M. Blagojević, D. Todorović (ed.), Traditional 
and non-traditional religiosity. A Thematic Collection of Papers of International 
Significance, Institute of Social Sciences, Yugoslav Society for the Scientific Study 
of Religion, Belgrade-Niš, 2019, 276–291. У овом истраживању кандидат чини 
философско-теолошку анализу феномена пост-традиционалног хришћанства 
и нуди потенцијално конструктивни одговор Православне Цркве 
(православног богословља) на такав изазов. Подвлачи неопходност смеле 
реинтерпретације теолошке концепције Предања (традиције), кроз извлачење 
Предања из архивских ризница и његово оживотворавање Црквом, као живим 
дијалошким Телом. 

13. „Богомољачки покрет: еклисиолошка процена једног феномена“, у Осам 
векова аутокефалије Српске Православне Цркве: [зборник радова 
међународног научног скупа "Осам векова аутокефалије Српске православне 
цркве (1219-2019): историјско, богословско и културно наслеђе", 10-14. 
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децембар 2018. Православни богословски факултет, Београд]. 2. - Стр. 189-
198. Тема овог истраживања је богословска (еклисиолошка) анализа 
феномена богомољачког покрета и покушај да се, у основним цртама, 
представи могући конструктивни одговор православног богословља на изазов 
шире проблематике постојања братстава, удружења, покрета, колâ и других 
организација, које се (ин)директно повезују са Црквом Божјом на нашем 
простору, све до данас. Полазећи од става да су одређене позитивне стране 
богомољачког покрета довољно подвучене, аутор жели да овим 
истраживањима првенствено укаже на оне моменте историје и теологије 
Православне народне хришћанске заједнице, који су проблематични и 
недовољно критички процењени. Посебно се осврће на паралелна 
литургијска сабрања појединих чланова и групација, који су се позивали (и 
још увек то чине) на „богомољачко“ порекло својих деловања. Аутор врши 
теолошко испитивање саме потребе за постојањем лаичких груписања, која 
по себи доводе у питање црквено устројство, њен јерархијски поредак и њене 
тајне и повезује је са неправославним утицајима. Након тога, указује на 
неопходност храбре реинтерпретације и суочавања са последицама такве 
визије по живот Цркве, па одређене манифестације, које назива 
„прогресивном протестантизацијом“ црквеног мишљења идентификује, 
између осталог, и у нејасном одређењу Цркве и њене теологије према 
поменутом и њему сличним феноменима. На крају свог истраживања аутор 
нуди на процену закључак да се у потребама за додатним (парацрквеним, или 
тек формално црквеним) удруживањима, крије апсолутно неразумевање 
онтолошког приступа Цркви Христовој, као пуноћи живота у Светој Тројици. 

14. „Хришћанство и ислам у плуралистичком друштву — сапостојање и 
изазови“, Саборност 14 (2020) 141–156. Проблематика која се намеће новим 
друштвеним контекстом, а директно се односи на сапостојање хришћанства 
и ислама, артикулише се кроз једноставна и директна питања: могу ли 
хришћани и муслимани заједно ишчитавати знаке времена у коме деле Божји 
свет? Постоје ли заједничке културолошке и теолошке парадигме, које би 
допустиле и заједничку анализу знамења историјског тренутка? Могу ли их 
заједно тумачити и на крају, могу ли наступати заједно у процесу реаговања 
на те изазове, а у циљу преображавања овог и оваквог света? Да ли се управо 
савремено друштво може разумети као шанса, не за сваки од ових ентитета 
појединачно, него шанса за ове две вере у њиховом евентуалном заједничком 
деловању на пољу сведочења Бога, протолошког Творца и есхатолошког 
Спаситеља? Да би одговорио на питања која поставља, кандидат разматра 
средишњу проблематику: у којој мери је ислам изазов и шанса самом 
хришћанству, његовој речи — богословљу, али и савременој (хришћанској, 
западној) цивилизацији? На крају презентује лични став, који се тиче 
одређених призива православном догматском и упоредном богословљу, које 
му упућује ислам, својим постојањем, деловањем и својом поруком у 
плуралистичком друштву. 

15. „Православна еклисиологија у плурализму: призив ургентне де-
религизације“, у З. Матић, А. Ђаковац, Р. Кисић, Научни скуп – колоквијум 
Место еклисиологије у савременом систематском богословљу, одржан on 
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line, 11. фебруар 2021. Зборник радова, Београд 2021, 37–50. У овом раду, 
аутор оштро критикује процес прогресивне религизације Цркве, њен дубоки 
идентитетски проблем, и указује на неопходност ургентене дерелигизације, 
као процеса превођења у дело еклисиолошких кинонијских начела.  

 
 
 

4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 
(стручно-професионални допринос, допринос академској и широј заједници, 
сарадња са другим високошколским и научноистраживачким установама) – од 
избора у претходно звање. 
 
 1. Стручно-професионални допринос: 
 
1.1. Кандидат је заменик главног и одговорног уредника и члан редакције научног 
часописа Саборност (2007–). 
 
1.1. Од избора у претходно звање кандидат је био уредник пет зборника радова 
а) (заједно са: Мирко Благојевић): M. Blagojevic, Z. Matic (edd.), Religion in 
Contemporary Society = (Религия и современное общество) : international scientific 
meeting almanac : [(Thematic conference proceedings of international significance held 
in Srebrno jezero (Veliko Gradiste), May 19 and 20 of 2017)]. Belgrade: Institute of Social 
Sciences; Pozarevac: Department of Education and Culture, Serbian Orthodox Diocese of 
Branicevo, 2017. 361 стр, ISBN 978-86-7093-198-5.. 
б) З. Матић (ур.), Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) 
култури. Испунило се време и приближило се Царство Божје; покајте се и верујте 
у Јеванђеље (Мк 1, 15). Научни богословски скуп поводом прославе два века 
оснивања манастира Покајница, манастир Покајница, 21. мај 2018, ИСБ ПБФ УБ – 
ОПК Епархије браничевске, Београд – Пожаревац, 2018. ISBN 978-86-87329-63-8. 
в) (заједно са: Мирко Благојевић): M. Blagojević, Z. Matić, (ed.), Different forms of 
religiosity and the modern world. Thematic Conference Proceedings of International 
Significance held in Srebrno jezero/Veliko Gradište – Serbia/, April 26 and 27 of 2018, 
Institute of Social Sciences, Department of Education and Culture, Belgrade, 2019. 
г) З. Матић (ур.), Видјехом свјет истиниј. Исихазам у животу Цркве српских и 
поморских земаља, Научни богословски скуп поводом прославе 800 година Цркве 
српских и поморских земаља и 630 година манастира Тумане, Тумане, 14. септембра 
2019. године, ИСБ, ОПК, Тумане, Београд – Пожаревац, 2019. 
д) (заједно са: Раде Кисић и Александар Ђаковац) Место еклисиологије у савременом 
систематском богословљу, Београд 2021. 
 
 
1.2. - Кандидат је био члан научног одбора међународног научног скупа „Different 
forms of religiosity and the modern world“, одржаног на Сребрном језеру, Велико 
Градиште, 26–27. априла 2018. 
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- Кандидат је био члан организационог одбора научног скупа националног значаја 
„Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури. Испунило се 
време и приближило се Царство Божје; покајте се и верујте у Јеванђеље (Мк 1, 15)“. 
Научни богословски скуп поводом прославе два века оснивања манастира 
Покајница, манастир Покајница, 21. мај 2018. 

- Кандидат је био члан организационог одбора научног скупа националног значаја 
„Видјехом свјет истиниј. Исихазам у животу Цркве српских и поморских земаља“, 
Научни богословски скуп поводом прославе 800 година Цркве српских и поморских 
земаља и 630 година манастира Тумане, Тумане, 14. септембра 2019. године. 

- Кандидат је био члан организационог одбора научног скупа националног значаја 
„Место еклисиологије у савременом систематском богословљу“, одржаном on line, 
11. фебруара 2021. 

1.3. Од избора у претходно звање кандидат је био ментор за одбрану завршних 
радова на мастер академских студијама 7 (седам) пута; члан комисије за одбрану 
мастер радова на мастер академским студијама 16 (шеснаест) пута; и члан Комисије 
за одбрану предлога теме докторске дисертације 1 (један) пут. 

1.4. Кандидат је сарадник на домаћем научном пројекту: III-47010 „Друштвене 
трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни приступ“, 
Институт друштвених наука, Београд, руководилац научни саветник др Мирко 
Благојевић. 

 
2. Допринос академској и широј заједници: 
 
2.2. У периоду од 2018–2019. године кандидат је био продекан за финансије 
Православног богословског факултета.  
 
3. Сарадња са другим високошколским, односно научноистраживачким 
установама односно установама културе или уметности у земљи и иностранству 
 
 
3.2. Кандидат је као ментор ангажован на докторским студијама на Факултету 
филозофије и религијских знаности Универзитета у Загребу. Одлука број 522-04-03-
20-15, од 24.9.2020. 
 
 
3.6. Од последњег избора у звање кандидат је одржао два предавања по позиву на 
универзитетима у иностранству:  
а) 3. октобра 2018. године, на Социолошком факултету Московског државног 
универзитета Ломоносов, предавање професорима и докторантима на тему 
„Витальность религии и Сербская Православная Церковь между ностальгией и 
ожиданием (Виталност религије и СПЦ између носталгије и антиципације)“. 
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б) 5. октобра 2018, и предавање професорима и докторантима у оквиру секције 
„Православље у социолошкој и теолошкој перспективи“, на тему „Православна 
Црква пред духовним изазовима савременог света“, на Белгородском државном 
научно-истраживачком универзитету (НИУ БелГУ), Белгород, Русија. 
 

– Уредништва 
 
У периоду од прошлог избора у звање кандидат је био уредник изузетног остварења, 
оригиналног богословског издавачког пројекта: „Георгије Флоровски - сабрана дела 
у 30 томова“, а од 2016. године је и приређивач појединачних томова, и то: 
 
1. Флоровски, Георгије, Есхатологија Цркве: Јеванђеље васкрсења; [приређивачи Томислав 
Пауновић, Златко Матић; преводиоци Томислав Пауновић, Марко Ђурђевић]. Пожаревац: 
Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2017 (Ужице: Графичар). Сабрана дела 
/ Георгије Флоровски; књ. 1, ISBN 978-86-87329-59-1, COBISS-ID 252349196 
2. Флоровски, Георгије, Сотириологија Цркве. Завет бесмртности; [приређивач Златко 
Матић; преводилац Марко Ђурђевић], Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за просвету 
и културу, 2017 (Ужице: Графичар) Сабрана дела / Георгије Флоровски; књ. 4, ISBN 978-86-
87329-61-4, COBISS-ID 252470796 
3. Флоровски, Георгије, Основно богословље: Црква заветâ; [приређивач Златко Матић; 
преводиоци Александар Ђаковац, Томислав Пауновић, Марко Ђурђевић], Пожаревац: 
Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2017 (Ужице: Графичар). Сабрана дела 
/ Георгије Флоровски; књ. 5, ISBN 978-86-87329-62-1, COBISS-ID 252481036 
4. Флоровски, Георгије, Теологија културе. 1, Небеско друштво; [приређивач Златко Матић; 
преводиоци Александар Ђаковац ... [и др.], Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за 
просвету и културу, 2018 (Ужице: Графичар), Сабрана дела / Георгије Флоровски; књ. 6, 
ISBN 978-86-87329-65-2, COBISS-ID 270950412 
5. Флоровски, Георгије, Теологија културе. 2, Неутољена жеђ; [приређивач Златко Матић; 
преводиоци Александар Ђаковац ... [и др.]], Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за 
просвету и културу, 2018 (Ужице: Графичар) Сабрана дела / Георгије Флоровски; књ. 7, 
ISBN 978-86-87329-66-9, COBISS-ID 271264012 
6. Флоровски, Георгије, Аскетско богословље. 1, Ехо Царства; [приређивачи Благоје 
Пантелић, Златко Матић; преводиоци Јована Лазић, Смиљана Ћурчић], Пожаревац: 
Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2017 (Ужице: Графичар) Сабрана дела 
/ Георгије Флоровски; књ. 8, ISBN 978-86-87329-56-0, COBISS-ID 232742668 
7. Флоровски, Георгије, Аскетско богословље. 2, Облак сведокâ; [приређивачи Благоје 
Пантелић, Златко Матић; преводиоци Смиљана Ћурчић, Драган Степковић], Пожаревац: 
Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2017 (Ужице: Графичар) Сабрана дела 
/ Георгије Флоровски; књ. 9, ISBN 978-86-87329-58-4, COBISS-ID 232747020 
8. Флоровски, Георгије, Евхаристијска еклисиологија: Христос - Црква - Евхаристија; 
[приређивач Златко Матић; преводиоци Марко Ђурђевић, Милан Хајдер], Пожаревац: 
Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2016 (Ужице: Графичар) Сабрана дела 
/ Георгије Флоровски; књ. 10, ISBN 978-86-87329-48-5, COBISS-ID 227233292 
9. Флоровски, Георгије, Упоредно богословље: јединство у различитости; 
[приређивачи Златко Матић, Марко Ђурђевић; преводиоци Марко Ђурђевић, Томислав 
Пауновић], Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2016 (Ужице: 
Графичар) Сабрана дела / Георгије Флоровски; књ. 11, ISBN 978-86-87329-53-9, COBISS-ID 
228204812 
10. Флоровски, Георгије, Теологија историје. 1, Црква и царство; [приређивачи Томислав 
Пауновић, Златко Матић; преводиоци Томислав Пауновић, Драган Степковић] Пожаревац: 
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Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2016 (Ужице: Графичар) Сабрана дела 
/ Георгије Флоровски; књ. 16, ISBN 978-86-87329-47-8, COBISS-ID 226331660 
11. Флоровски, Георгије, Теологија историје. 2, Царство и пустиња; 
[приређивачи Златко Матић, Благоје Пантелић; преводиоци Илија Марић ... [и др.]], 
Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2016 (Ужице: Графичар) 
Сабрана дела / Георгије Флоровски; књ. 17, ISBN 978-86-87329-54-6, COBISS-ID 227938828 
12. Флоровски, Георгије, Откривење и философија. Лукавство ума; [приређивачи Благоје 
Пантелић, Златко Матић; преводиоци Тамара Горелова ... [и др.]], Пожаревац: Епархија 
браничевска, Одбор за просвету и културу, 2017 (Ужице: Графичар) Сабрана дела / Георгије 
Флоровски; књ. 18, ISBN 978-86-87329-55-3, COBISS-ID 230511372 
13. Флоровски, Георгије, Теологија и филозофија: ужас безличнога; [приређивач Златко 
Матић; преводиоци Срећко Петровић, Маријана Петровић], Пожаревац: Епархија 
браничевска, Одбор за просвету и културу, 2020 (Ужице: Графичар) Сабрана дела / Георгије 
Флоровски; књ. 19, ISBN 978-86-87329-84-3, COBISS-ID 28297481 
14. Флоровски, Георгије, Светоотачко богословље. 1, Напред, ка Оцу; [приређивач Златко 
Матић; преводиоци Александар Ђаковац, Томислав Пауновић], Пожаревац: Епархија 
браничевска, Одбор за просвету и културу, 2019 (Ужице: Графичар) Сабрана дела / Георгије 
Флоровски; књ. 20, ISBN 978-86-87329-74-4, COBISS-ID 280461068 
15. Флоровски, Георгије, Светоотачко богословље. 2, Једносуштан Оцу; [приређивач 
Златко Матић; преводиоци Ксенија Кончаревић, Александар Ђаковац, Марко Ђурђевић], 
Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2019 (Ужице: Графичар) 
Сабрана дела / Георгије Флоровски; књ. 21, ISBN 978-86-87329-75-1, COBISS-ID 280461580 
16. Флоровски, Георгије, Светоотачко богословље. 3, Светлост Кападокије; [приређивач 
Златко Матић; преводиоци Ксенија Кончаревић, Александар Ђаковац], Пожаревац: 
Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2019 (Ужице: Графичар) Сабрана дела 
/ Георгије Флоровски; књ. 22, ISBN 978-86-87329-71-3, COBISS-ID 280447244 
17. Флоровски, Георгије, Светоотачко богословље. 4, О смрти Сина; [приређивач Златко 
Матић; преводиоци Ксенија Кончаревић, Александар Ђаковац], Пожаревац: Епархија 
браничевска, Одбор за просвету и културу, 2019 (Ужице: Графичар) Сабрана дела / Георгије 
Флоровски; књ. 23, ISBN 978-86-87329-72-0, COBISS-ID 280447500 
18. Флоровски, Георгије, Светоотачко богословље. 5, Несливено и нераздељиво; 
[приређивач Златко Матић; преводиоци Ксенија Кончаревић, Александар Ђаковац], 
Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2019 (Ужице: Графичар) 
Сабрана дела / Георгије Флоровски; књ. 24, ISBN 978-86-87329-73-7, COBISS-ID 280448012 
19. Флоровски, Георгије, Светоотачко богословље. 6, Спомен победе; [приређивач Златко 
Матић; преводиоци Ксенија Кончаревић, Александар Ђаковац, Марко Ђурђевић], 
Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2019 (Ужице: Графичар) 
Сабрана дела / Георгије Флоровски; књ. 25, ISBN 978-86-87329-76-8, COBISS-ID 280461836 
20. Флоровски, Георгије, Путеви руског богословља. 1; [приређивач Златко Матић; 
преводилац Томислав Пауновић], Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за просвету и 
културу, 2020 (Ужице: Графичар) Сабрана дела / Георгије Флоровски; књ. 26, ISBN 978-86-
87329-85-0, COBISS-ID 28465417 
21. Флоровски, Георгије, Путеви руског богословља. 2; [приређивач Златко Матић; 
преводилац Томислав Пауновић], Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за просвету и 
културу, 2020 (Ужице: Графичар) Сабрана дела / Георгије Флоровски; књ. 27, ISBN 978-86-
87329-86-7, COBISS-ID 28466441 
 
Осим тога, бележимо његову изузетну активност у области уредништва и 
приређивања дела: 
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Матић, Златко (уредник), Православна еклисиологија : реч о Цркви пред изазовима 
трећег миленијума. Пожаревац: Епархија пожаревачко-браничевска, Одбор за 
просвету и културу, 2016. 210 стр. Библиотека Приручници, књ. 11. ISBN 978-86-
87329-49-2.  
Ивановић, Дарко, Матић, Златко (аутор додатног текста, 
уредник), Свештенослужитељи Браничевске епархије : биографски лексикон 
(свештеници и ђакони) : М-Ш. Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за просвету 
и културу, 2016. 362 стр., илустр. Библиотека Вечност у времену, књ. 7. ISBN 978-
86-87329-52-2.  
Blagojević, Mirko (уредник), Matić, Zlatko (уредник), Religion in Contemporary Society 
= (Религия и современное общество) : international scientific meeting almanac : 
[(Thematic conference proceedings of international significance held in Srebrno jezero 
(Veliko Gradiste), May 19 and 20 of 2017)]. Belgrade: Institute of Social Sciences; 
Pozarevac: Department of Education and Culture, Serbian Orthodox Diocese of Branicevo, 
2017. 361 стр, ISBN 978-86-7093-198-5.  
Матић, Златко (уредник). Покајање, праштање и спасење. Зборник радова. Београд: 
Институт за Систематско богословље Православног богословског факултета 
Универзитета у Београду; Пожаревац: Одбор за просвету и културу Епархије 
пожаревачко-браничевске, 2018. 205 стр., илустр. ISBN 978-86-87329-63-8.  
Матић, Златко (уредник). Видјехом свјет истиниј : зборник радова. Београд: 
Институт за Систематско богословље Православног богословског факултета 
Универзитета у Београду; Пожаревац: Одбор за просвету и културу Епархије 
пожаревачко-браничевске; [Голубац]: Манастир Тумане, 2019. 313 стр., илустр. 
ISBN 978-86-87329-78-2. 
Blagojević, Mirko (уредник), Matić, Zlatko (уредник). Different forms of religiosity and 
the modern world. Belgrade: Institute of Social Sciences; Požarevac: Department of 
Education and Culture, Serbian Orthodox Diocese of Braničevo, 2019. 243 str., ilustr. 
Series Edited volumes. ISBN 978-86-7093-228-9. ISBN 978-86-7093-228-9. 
Зизјулас, Јован, Допринос митрополита Јована Зизијуласа : Саборност 
антологијски избор 1995 - 2020. Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за 
просвету и културу, 2020. XXI, 470 стр., илустр. ISBN 978-86-87329-81-2.  
Зизиујулас Јован, Вера као заједница, Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за 
просвету и културу, 2019. Библиотека Приручници, књига 14, уредник Златко 
Матић, ISBN 978-86-87329-77-5. 
Мидић, Игнатије (интервјуисана особа), Матић, Златко (особа која интервјуише, 
уредник). Јави се Спас: Богојављење и Божић у црквеном искуству. Пожаревац: 
Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2020. 123 стр., илустр. 
Библиотека Приручници, књ. 15. ISBN 978-86-87329-83-6.  
Милошевић Дулић, Наташа, Пожаревачки протопрезвитерат 1836-1888. : 
[зборник докумената]. Пожаревац: Историјски архив Пожаревац, 2020. 244 стр., 
илустр. Зборници докумената, зборник 7. ISBN 978-86-81422-02-1. Аутор уводног 
текста и рецензент З. Матић  
 

– Рецензентске активности : 
 
Од избора у претходно звање, кандидат је био рецензент следећих научних дела: 



 20 

 
Монографије:   
Р. Кисић, Кораци ка заједништву, Епархија браничевска, Одбор за просвету и 
културу; Хришћански културни центар др Радован Биговић, Пожаревац–Београд, 
2016. ISBN 978-86-87329-50-8  
Милошевић Дулић, Наташа, Пожаревачки протопрезвитерат 1836-1888. : 
[зборник докумената]. Пожаревац: Историјски архив Пожаревац, 2020. Аутор 
уводног текста и рецензент З. Матић. ISBN 978-86-81422-02-1  
 
Часописи: 
Diacovensia, Sveučilište J. J. Strossmayer, Osijek, Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo 
Богословље, ПБФ УБ, Београд 
Philotheos, International Journal for Philosophy and Theology, Belgrade 
Годишњак - Часопис Богословског факултета Св. Василије Острошки, Србиње 
 

– Преводи  
Ив Конгар, Предање и живот Цркве, ИСБ ПБФ Београд, ОПК Пожаревац, 2019. – 
преводилац са француског језика 
Ролан Минерат, Папа – универзални епископ или први међу епископима, ИСБ ПБФ, 
Београд, 2020. – стручна редактура превода са француског језика 
 
 
5. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ИЗБОР У ПРЕДЛОЖЕНО НАСТАВНИЧКО ЗВАЊЕ 
 
 
 

5.1. ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Кандидат доц. др Златко Матић испунио је опште услове за избор у звање 
ванредног професора. Он је у свом досадашњем раду на Православном 
богословском факултету Универзитета у Београду (15 година радног стажа) прошао 
звања асистента-приправника, асистента и доцента на Групи за Систематско 
богословље, у складу са свим предвиђеним условима и критеријумима, добио 
позитивне оцене педагошког рада, објавио квантитетом и категоризацијом 
предвиђене радове, учествовао на пројекту, објавио научну монографију и радове са 
међународних и националних научних скупова.  
 

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 доц. др Златко Матић поседује значајно (петнаестогодишње) 
наставно-педагошко радно искуство у високошколском образовању. Од 2016. године 
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кандидат је у звању доцента ангажован на Катедри за догматику ПБФ и до данас у 
том звању на истој катедри предаје више предмета на свим студијским нивоима.   

Поред тога, кандидат је у својству ментора ангажован на докторским 
студијама на Факултету филозофије и религијских знаности Универзитета у Загребу. 
 

 
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током 
целокупног протеклог изборног периода: 
 

– 2016/2017: 4,38;  
– 2017/2018: 4,58;  
– 2018/2019: 4,50;  
– 2019/2020: 4,35;  
– 2020/2021: 4,59.  

 
3. Објављен један рад из категорије М20 или пет радова из категорије М51 у 
периоду од последњег избора из научне области за коју се бира (за избор 
ванредног професора): 
 
Кандидат је испунио прописан услов - један рад из категорије М20 – а додатно 
је исунио услов и са пет радова категорије М51 као и једним радом категорије 
М14. 
 
1. „Odnos episkopske i svećeničke službe u pravoslavlju“, Diacovensia 26 (2018) 2, 221–
233. SJR, Q3 = M24 [M24] 
2. „Еклисиолошки аспекти сотириологије Римокатоличке Цркве: документ Placuit 
Deo Конгрегације за доктрину вере“, Богословље 77/2 (2018) 54–73. [M51] 
3. „Однос Цркве и Свете Тројице у делима Светог Саве“, Саборност 12 (2018) 17–
32 [M51] 
4. „Богословље твари у опусу Јозефа Рацингера (папе Бенедикта XVI): хришћанско 
учење о стварању света пред изазовима данашњице“, Саборност 12 (2018) 69–78. 
[M51] 
5. „Sveto Pismo u životu Pravoslavne Crkve: pitanje molitvenoga čitanja Biblije (Lectio 
divina)“, Diacovensia 27 (2019) 3, 417–432. SJR, Q4 = M51 [M51] 
6. „Реч Божја у савременом римокатоличком магистеријуму: апостолско писмо 
Aperuit illis“, Саборност XIII (2019), 109—124. [M51] 
7. „Пост-традиционное христианство: православная церковь между ностальгией и 
антиципацией“, M. Blagojević, D. Todorović (ed.), Traditional and non-traditional 
religiosity. A Thematic Collection of Papers of International Significance, Institute of 
Social Sciences, Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Belgrade-Niš, 
2019, 276–291. [M14]  
 
 
4. Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31 
или М33: 
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Канидат је испунио прописани услов и дадатно са још три рада категорије М31. 
 
1. „Црква и друштво: предлог са-путничке еклисиологије“, у Евангелие в контексте 
современной культуры: духовно-нравственные ценности и будущее человечества: 
сборник материалов VI Междунар. науч.-практ. конф., 26 апреля 2018 г. / под ред. 
Т.И. Липич, С.М. Дергалева. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. − 242 
с., 13–15. [M31] 
2. (са М. Благојевић), „Религиозные перемени: православный катихизис в школьной 
системе Республики Сербии (2001-2017)“, Научный результат, Институт 
управления белгородского гос. университета, Белгород, РФ, vol. 3, no. 4, pp. 3 - 12, 
issn: 2408-9338, udc: 316.74, doi: 10.18413/2408-9338-2017-3-4-3-12, Белгород, Руска 
Федерација, 2017. Религиозные перемены: Православный катихизис в школьной 
системе Республики Сербии (2001–2017) /Религијске промене: Православни 
катихизис у школском систему Републике Србије (2001–2017)/ (20. септембар 2017, 
Белгород, Руска Федерација) Пленарно предавање на VII Международной научной 
конференции НИУ «БелГУ» (Россия) и ИОН Белграда (Сербия) «Социология 
религии в обществе Позднего Модерна: религия, образование, социализация», 20–
21. сентября 2017. г. [M31] 
3. „Пост-традиционное христианство: православная церковь между носталгией и 
антиципацией“, y M. Blagojević, D. Todorović (ed.), Traditional and non-traditional 
religiosity (a thematic collection of papers of international significance), Institute of Social 
Sciences, JUNIR, Belgrade-Nis, 2019, 276–291. Пост-традиционално хришћанство и 
Православна Црква, 27. април 2018, предавање на пленарној сесији на 
Међународном научном скупу Традиционална и нова религиозност: прошлост и 
будућност, организатори: Институт друштвених наука – ФОРЕЛ; Центар за 
социолошка и антрополошка истраживања, Београд, и други, Сребрно језеро, 27–28. 
април 2018. [M31] 
4. „Богомољачки покрет: еклисиолошка процена једног феномена“, у Осам векова 
аутокефалије Српске Православне Цркве: [зборник радова међународног научног 
скупа "Осам векова аутокефалије Српске православне цркве (1219-2019): 
историјско, богословско и културно наслеђе", 10-14. децембар 2018. Православни 
богословски факултет, Београд]. 2. - Београд: Православни богословски факултет 
Универзитета; Свети архијерејски синод Српске православне Цркве, 2020, 189–198. 
[M31] 
 
 
5. Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини 
категорије М61 или М63: 
 
Кандидат је испунио прописани услов и додатно са по једним радом категорије 
М61 и М63. 
 

1. „Света тајна (сакрамент) исповести и покајања у Римокатоличкој Цркви: од 
Тридентског до Другог ватиканског концила (и назад?)“, З. Матић (ур.), 
Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури. 
Испунило се време и приближило се Царство Божје; покајте се и верујте у 
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Јеванђеље (Мк 1, 15). Научни богословски скуп поводом прославе два века 
оснивања манастира Покајница, манастир Покајница, 21. мај 2018, ИСБ ПБФ 
УБ – ОПК Епархије браничевске, Београд – Пожаревац, 2018, 189–205. [M61] 

2. „Православна еклисиологија у плурализму: призив ургентне де-
религизације“, у З. Матић, А. Ђаковац, Р. Кисић, Научни скуп – колоквијум 
Место еклисиологије у савременом систематском богословљу, одржан on 
line, 11. фебруар 2021. Зборник радова, 2021, 37–50. [M61] 

3. „Границе Цркве у глобализму“, у В. Вукашиновић (ур.), Међународна 
конференција: старе и нове границе Европе – идентитетска истраживања. 
Београд, 3–4. новембар. Зборник радова, Београд, 2018, 19–28. [M63] 

 
 

5. 3. ИЗБОРНИ УСЛОВИ 
 
 
1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 
 
1.1. У протеклом периоду кандидат је био члан редакције и заменик главног и 
одговорног уредника научног часописа Саборност (2007–). 
 
1.1. Од избора у претходно звање кандидат је био уредник пет зборника радова 
а) (заједно са: Мирко Благојевић): M. Blagojevic, Z. Matic (edd.), Religion in 
contemporary society. International scientific meeting almanac, Belgrade, 2017 
(међународно зборник радова са научног скупа „Религија и Црква у духовним и 
социополитичким променама савременог света“). 
б) З. Матић (ур.), Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) 
култури. Испунило се време и приближило се Царство Божје; покајте се и верујте 
у Јеванђеље (Мк 1, 15). Научни богословски скуп поводом прославе два века 
оснивања манастира Покајница, манастир Покајница, 21. мај 2018, ИСБ ПБФ УБ – 
ОПК Епархије браничевске, Београд – Пожаревац, 2018. 
в) (заједно са: Мирко Благојевић): M. Blagojević, Z. Matić, (ed.), Different forms of 
religiosity and the modern world. Thematic Conference Proceedings of International 
Significance held in Srebrno jezero/Veliko Gradište – Serbia/, April 26 and 27 of 2018, 
Institute of Social Sciences, Department of Education and Culture, Belgrade, 2019. 
г) З. Матић (ур.), Видјехом свјет истиниј. Исихазам у животу Цркве српских и 
поморских земаља, Научни богословски скуп поводом прославе 800 година Цркве 
српских и поморских земаља и 630 година манастира Тумане, Тумане, 14. септембра 
2019. године, ИСБ, ОПК, Тумане, Београд – Пожаревац, 2019. 
д) (заједно са: Раде Кисић и Александар Ђаковац) Место еклисиологије у савременом 
систематском богословљу, Београд 2021. 
 
1.2. - Кандидат је био члан научног одбора међународног научног скупа „Different 
forms of religiosity and the modern world“, у организацији Института друштвених 
наука, одржаног на Сребрном језеру, Велико Градиште, 26–27. априла 2018. 

- Кандидат је био члан организационог одбора научног скупа националног значаја 
„Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури. Испунило се 
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време и приближило се Царство Божје; покајте се и верујте у Јеванђеље (Мк 1, 15)“, 
у организацији ИСБ, манастир Покајница, 21. мај 2018. 

- Кандидат је био члан организационог одбора научног скупа националног значаја 
„Видјехом свјет истиниј. Исихазам у животу Цркве српских и поморских земаља“, у 
организацији ИСБ, Тумане, 14. септембра 2019. године.  

- Кандидат је био члан организационог одбора научног скупа националног значаја 
„Место еклисиологије у савременом систематском богословљу“, у организацији 
ИСБ, одржаног on line, 11. фебруар 2021. 

1.3. Од избора у претходно звање кандидат је био ментор за одбрану завршних 
радова на мастер академских студијама 7 (седам) пута; члан комисије за одбрану 
мастер радова на мастер академским студијама 16 (шеснаест) пута; и члан Комисије 
за одбрану предлога теме докторске дисертације 1 (један) пут. 

1.4. Кандидат је сарадник на домаћем научном пројекту: III-47010 „Друштвене 
трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни приступ“, 
Институт друштвених наука, Београд, руководилац научни саветник др Мирко 
Благојевић. 

 
2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
 
2.2. У периоду од 2018–2019. године кандидат је био продекан за финансије 
Православног богословског факултета. 
 
 
3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, ОДНОСНО 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА ОДНОСНО УСТАНОВАМА 
КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 
 
3.2. Кандидат је као ментор ангажован на докторским студијама на Факултету 
филозофије и религијских знаности Универзитета у Загребу. Одлука број 522-04-03-
20-15, од 24.9.2020. 
 
 
3.6. Од последњег избора у звање кандидат је одржао два предавања по позиву на 
универзитетима у иностранству:  
1. дана 3. октобра 2018. године, на Социолошком факултету Московског државног 
универзитета Ломоносов, предавање професорима и докторантима на тему „ 
Витальность религии и Сербская Православная Церковь между ностальгией и 
ожиданием (Виталност религије и СПЦ између носталгије и антиципације)“. 
2. дана 5. октобра 2018, и предавање професорима и докторантима у оквиру секције 
„Православље у социолошкој и теолошкој перспективи“, на тему „Православна 
Црква пред духовним изазовима савременог света“, на Белгородском државном 
научно-истраживачком универзитету (НИУ БелГУ), Белгород, Русија. 
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6. УКУПНА ОЦЕНА 

 
Сагледавајући све релевантне сегменте делатности кандидата др Златка 

Матића (наставно-педагошки рад, научно-истраживачки рад и друге одговарајуће 
активности), Комисија констатује да кандидат поседује висок степен научно-
истраживачких квалификација у научној области за коју се бира и да кандидат др 
Златко Матић испуњава све критеријуме и законске услове за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну област Систематска теологија/ Тежиште 
истраживања: Упоредно богословље на Православном богословском факултету 
Универзитета у Београду. Комисија такође истиче да је кандидат др Златко Матић, 
већину обавезних услова за избор у звање вишеструко квантитативно премашио са 
чиме кореспондира и висок научни квалитет приложених радова. 

 Оно што кандидата др Златка Матића посебно препоручује за избор у звање 
ванредног професора јесте и вишегодишње искуство у наставно-педагошком раду на 
Православном богословском факултету (15 година) у оквиру кога је држао наставу 
на свим студијским нивоима. Током последњег изборног периода кандидат је био 
изузетно активан на научним скуповима, сарадњи са другим академским (факултети 
у Ђакову и Загребу, као и у Белгороду и Москви) и истраживачким институцијама 
(Институт друштвених наука), чиме доприноси промоцији и афирмацији 
Православног богословског факултета.  

Узимајући у обзир све горе наведене чињенице Комисија сматра да је др 
Златко Матић веома способан кандидат, научни радник и педагог и да је реално 
очекивати да ће он и даље напредовати и давати допринос у поменутим научним 
сферама. 
 
 

7.  МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

Пошто је пажљиво прегледала и упоредила приспели конкурсни материјал, 
Комисија је констатовала да др Златко Матић поседује потребан степен научних 
и стручних квалификација у оквиру уже научне области и на предмету за који се 
бира. Овде првенствено имамо у виду квалитет као и висок степен наставно-
педагошких и научно-истраживачких квалификација у области за коју се бира. 
Кандидат испуњава све законске услове за избор у звање ванредног професора за 
ужу научну област Систематска теологија/Тежиште истраживања: Упоредно 
богословље и то (између осталог): завршене докторске студије; вишегодишње 
искуство у наставно-педагошком раду са студентима на Православном богословском 
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факултету (15 година), у оквиру којег је држао часове предавања и вежби из више 
предмета на свим студијским нивоима; у претходних пет академских година 
константно има врло добре оцене наставно-педагошког рада исказане у студентским 
анкетама (2016/2017: 4,38; 2017/2018 : 4,58; 2018/2019: 4,50; 2019/2020: 4,35; 
2020/2021: 4,59); сарадник је на домаћем научном пројекту: III-47010 „Друштвене 
трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни приступ“, 
Института друштвених наука у Београду, има искуство у менторском руковођењу на 
другим високошколским установама; чланство и менторство у комисијама за 
завршне радове на мастер академским студијама; плодну међународну сарадњу; 
оригиналну монографију и релевантне научне радове у одговарајућој научној 
области објављене у научним часописима и зборницима. 

На основу свега изложеног, Комисија закључује да су се стекли сви законски 
услови да се др Златко Матић, досадашњи доцент изабран за ужу научну област 
Систематска теологија/Тежиште истраживања: Упоредно богословље на 
Православном богословском факултету Универзитета у Београду, предложи за избор 
у звање ванредног професора за наведену област и тежиште истраживања, по 
конкурсу у публикацији „Послови“, објављеном 30. јуна 2021.  године, као кандидат 
који испуњава све законске услове, па се стога с поверењем и особитим поштовањем 
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 за 
избор др Златка Матића у звање ванредног професора за ужу научну област 
Систематска теологија/Тежиште истраживања: Упоредно богословље, са пуним 
радним временом на поменутом факултету. 
 
 
У Београду,  
1. септембар 2021. године 

 
 

Чланови комисије: 
 
 

    ------------------------------------- ---------- 
      Еп. др Игнатије Мидић 

 
    редовни професор Православног богословског факултета 

                                                           Универзитета у Београду, 
                                                            председавајући Комисије 
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                                                   ------------------------------------------------ 

                                                               др Александар Ђаковац 
 

                                        ванредни професор Православног богословског факултета 
                                                               Универзитета у Београду 

 
 

                                                   ------------------------------------------------- 
                                                                др Душко Прелевић 

 
                                               ванредни професор Филозофског факултета 

                                               Универзитета у Београду 
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      Образац 4 Г 
 
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: Систематска теологија / тежиште истраживања: 
Упоредно богословље 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 1 
Имена пријављених кандидата: 
 1. др Златко Матић 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Златко (Раденко) Матић 
- Датум и место рођења: 21. 12. 1971. С. Паланка 
- Установа где је запослен: Православни богословски факултет Универзитета у Београду 
- Звање/радно место: доцент 
- Научна, односно уметничка област: Систематска теологија / тежиште истраживања: 
Упоредно богословље 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Богословски факултет СПЦ 
- Место и година завршетка: Београд, 1999.  
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: Православни богословски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2016.  
- Наслов дисертације: „Примат римског епископа у делу Ж.-М. Р. Тијара“ 
- Ужа научна, односно уметничка област: ситематско богословље, упоредно богословље 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 2005. асистент-приправник 
- 2011. асистент 
- 2016. доцент 
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3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора  
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 
радног искуства   

1 Искуство у педагошком раду са студентима  15 (петнаест) година 
2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 
– 2016/2017: 4,38;  
– 2017/2018: 4,58;  
– 2018/2019: 4,50;  
– 2019/2020: 4,39;  
– 2020/2021: 4,59. 

3 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе  

 

 
 

 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира)  

Број менторства / 
учешћа у комисији и 
др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка  Ментор МА радова: 7 
Члан комисије МА: 16 
Члан комисије др: 1 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 
специјалистичким, односно мастер студијама 

 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 
дисертације 

 

 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира)  

Број 
радова, 
саопштења, 
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 од последњег избора у звање из 
научне области за коју се бира.  
 

- 1 рад 
категорије 
М24;  
- 5 радова 
категорије 
М51; 

„Odnos episkopske i svećeničke 
službe u pravoslavlju“, 
Diacovensia 26 (2018) 2, 221–233. 
[M24] 
„Еклисиолошки аспекти 
сотириологије Римокатоличке 
Цркве: документ Placuit Deo 
Конгрегације за доктрину вере“, 
Богословље 77/2 (2018) 54–73. 
[M51] 
„Однос Цркве и Свете Тројице у 
делима Светог Саве“, Саборност 12 
(2018) 17–32 [M51] 
„Богословље твари у опусу 
Јозефа Рацингера (папе 
Бенедикта XVI): хришћанско 
учење о стварању света пред 
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изазовима данашњице“, 
Саборност 12 (2018) 69–78. 
[M51] 
„Sveto Pismo u životu Pravoslavne Crkve: 
pitanje molitvenoga čitanja Biblije (Lectio 
divina)“, Diacovensia 27 (2019) 3, 417–
432. [M51] 
„Реч Божја у савременом 
римокатоличком магистеријуму: 
апостолско писмо Aperuit illis“, 
Саборност XIII (2019), 109—
124. [M51] 

10 Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту 
 

Учешће у 
пројекту 

Пројекат: III-47010 „Друштвене 
трансформације у процесу 
европских интеграција – 
мултидисциплинарни приступ“, 
Институт друштвених наука, 
Београд, руководилац научни 
саветник др М. Благојевић  

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 

Научна 
монографија 

Они од Пута: предлог 
сапутничке (син-одалне) 
еклисиологије, Пожаревац – 
Београд, 2021. ISBN 978-86-
87329-88-1 

12 Један рад са међународног научног 
скупа објављен у целини категорије 
М31 или М33 

3 рада из 
категорије 
М31 

„Православная Церковь перед 
духовными вызовами 
современного мира“, у M. 
Blagojevic, Z. Matic (edd.), 
Religion in contemporary society. 
International scientific meeting 
almanac, Belgrade, 2017, 255–270. 
[M31] 
„Црква и друштво: предлог са-
путничке еклисиологије“, у 
Евангелие в контексте 
современной культуры: духовно-
нравственные ценности и 
будущее человечества: сборник 
материалов VI Междунар. науч.-
практ. конф., 26 апреля 2018 г. / 
под ред. Т.И. Липич, С.М. 
Дергалева. – Белгород: ИД 
«Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. 
− 242 с., 13–15. [M31] 
„Пост-традиционное 
христианство: православная 
церковь между ностальгией и 
антиципацией“, M. Blagojević, D. 
Todorović (ed.), Traditional and 
non-traditional religiosity. A 
Thematic Collection of Papers of 
International Significance, Institute 
of Social Sciences, Yugoslav 
Society for the Scientific Study of 
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Religion, Belgrade-Niš, 2019, 276–
291. [M31] 

13 Један рад са научног скупа 
националног значаја објављен у целини 
категорије М61 или М63. 
 

2 рада из 
категорије 
М61, 
1 рад М63 

1. „Света тајна (сакрамент) 
исповести и покајања у 
Римокатоличкој Цркви: од 
Тридентског до Другог 
ватиканског концила (и назад?)“, 
З. Матић (ур.), Покајање, 
праштање и спасење у 
савременој (постмодерној) 
култури. Испунило се време и 
приближило се Царство Божје; 
покајте се и верујте у Јеванђеље 
(Мк 1, 15). Научни богословски 
скуп поводом прославе два века 
оснивања манастира Покајница, 
манастир Покајница, 21. мај 2018, 
ИСБ ПБФ УБ – ОПК Епархије 
браничевске, Београд – 
Пожаревац, 2018, 189–205. [M61] 
2. „Православна еклисиологија у 
плурализму: призив ургентне де-
религизације“, у З. Матић, А. 
Ђаковац, Р. Кисић, Научни скуп – 
колоквијум Место еклисиологије 
у савременом систематском 
богословљу, одржан on line, 11. 
фебруар 2021. Зборник радова, 
2021. [M61] 
„Границе Цркве у глобализму“, у 
В. Вукашиновић (ур.), 
Међународна конференција: 
старе и нове границе Европе – 
идентитетска истраживања. 
Београд, 3–4. новембар. Зборник 
радова, Београд, 2018, 19–28. 
[M63] 

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.  
 

 
 

 
 
 
 
 

15 Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или 
М33. 
 

  
 

16 Један рад са научног скупа националног 
значаја објављен у целини категорије М61 
или М63. 
 

  
 

17 Објављен један рад из категорије М21, 
М22 или М23 од првог избора у звање 
ванредног професора из научне области за 
коју се бира  

  

18 Објављен један рад из категорије М24 од 
првог избора у звање ванредног 
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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 

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  

  

20 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 

  

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

  

 
 
 
 
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. 
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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 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

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. 

 
*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 
или иностранству. 
 
- У протеклом периоду кандидат је био заменик главног и одговорног уредника и члан редакције 
научног часописа Саборност (2007–). 
 
- Од избора у претходно звање кандидат је био уредник пет зборника радова: 
а) (заједно са: Мирко Благојевић): M. Blagojevic, Z. Matic (edd.), Religion in contemporary society. 
International scientific meeting almanac, Belgrade, 2017 (међународно зборник радова са научног скупа 
„Религија и Црква у духовним и социополитичким променама савременог света“). 
б) З. Матић (ур.), Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури. Испунило се 
време и приближило се Царство Божје; покајте се и верујте у Јеванђеље (Мк 1, 15). Научни 
богословски скуп поводом прославе два века оснивања манастира Покајница, манастир Покајница, 
21. мај 2018, ИСБ ПБФ УБ – ОПК Епархије браничевске, Београд – Пожаревац, 2018. 
в) (заједно са: Мирко Благојевић): M. Blagojević, Z. Matić, (ed.), Different forms of religiosity and the 
modern world. Thematic Conference Proceedings of International Significance held in Srebrno jezero/Veliko 
Gradište – Serbia/, April 26 and 27 of 2018, Institute of Social Sciences, Department of Education and 
Culture, Belgrade, 2019. 
г) Видјехом свјет истиниј. Исихазам у животу Цркве српских и поморских земаља, Научни 
богословски скуп поводом прославе 800 година Цркве српских и поморских земаља и 630 година 
манастира Тумане, Тумане, 14. септембра 2019. године, ИСБ, ОПК, Тумане, Београд – Пожаревац, 
2019. 
д) (заједно са: Раде Кисић и Александар Ђаковац) Место еклисиологије у савременом систематском 
богословљу, Београд 2021. 
 
1.2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима 
националног или међународног нивоа. 
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- Кандидат је био члан научног одбора међународног научног скупа „Different forms of religiosity and 
the modern world“, 2018. 

- Кандидат је био члан организационог одбора научног скупа националног значаја „Покајање, 
праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури. Испунило се време и приближило се 
Царство Божје; покајте се и верујте у Јеванђеље (Мк 1, 15)“, 2018. 

- Кандидат је био члан организационог одбора научног скупа националног значаја „Видјехом свјет 
истиниј. Исихазам у животу Цркве српских и поморских земаља“, 2019. 

- Кандидат је био члан организационог одбора научног скупа националног значаја „Место 
еклисиологије у савременом систематском богословљу“, 2021. 

 

1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или 
докторским студијама. 
 

- Од избора у претходно звање кандидат је био ментор за одбрану завршних радова на мастер 
академских студијама 7 (седам) пута; члан комисије за одбрану мастер радова на мастер академским 
студијама 16 (шеснаест) пута; члан комисије за одобрење теме дисертације на докторским 
академским студијама 1 (један) пут. 

 
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. 
 
- У периоду од 2018–2019. године кандидат је био продекан за финансије Православног богословског 
факултета.  
 
 
 
3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, ОДНОСНО 
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. 
 
- Кандидат је као ментор ангажован на докторским студијама на Факултету филозофије и религијских 
знаности Универзитета у Загребу.  
 
 
3.6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 
 
- Од последњег избора у звање кандидат је одржао два предавања по позиву на универзитетима у 
иностранству: 
1. дана 3. октобра 2018. године, на Социолошком факултету Московског државног 
универзитета Ломоносов, предавање професорима и докторантима на тему „ Витальность религии и 
Сербская Православная Церковь между ностальгией и ожиданием (Виталност религије и СПЦ између 
носталгије и антиципације)“. 
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2. дана 5. октобра 2018, и предавање професорима и докторантима у оквиру секције „Православље у 
социолошкој и теолошкој перспективи“, на тему „Православна Црква пред духовним изазовима 
савременог света“, на Белгородском државном научно-истраживачком универзитету (НИУ БелГУ), 
Белгород, Русија.  
 

 
 
 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

Сагледавајући све релевантне сегменте делатности кандидата др Златка Матића (наставно-педагошки 
рад, научно-истраживачки рад и друге одговарајуће активности), Комисија констатује да кандидат 
поседује висок степен научно-истраживачких квалификација у научној области за коју се бира и да 
кандидат др Златко Матић испуњава све критеријуме и законске услове за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Систематска теологија/ Тежиште истраживања: Упоредно 
богословље на Православном богословском факултету Универзитета у Београду. 
Оно што кандидата др Златка Матића посебно препоручује за избор у звање ванредног професора 
јесте вишегодишње искуство у наставно-педагошком раду на Православном богословском факултету 
(15 година) у оквиру кога је држао наставу на свим студијским нивоима. Током последњег изборног 
периода кандидат је био изузетно активан на научним скуповима, сарадњи са другим академским 
(факултети у Ђакову и Загребу, као и у Белгороду и Москви) и истраживачким институцијама 
(Институт друштвених наука), чиме доприноси промоцији и афирмацији Православног богословског 
факултета.  
Узимајући у обзир све горе наведене чињенице Комисија сматра да је др Златко Матић веома 
способан кандидат, научни радник и педагог и да је реално очекивати да ће он и даље напредовати и 
давати допринос у поменутим научним сферама. 
 
У Београду,  
1. септембар 2021. године 

Чланови комисије: 
 
 

    ----------------------------------------------- 
      Еп. др Игнатије Мидић 

 
    редовни професор Православног богословског факултета 

                                                           Универзитета у Београду, 
                                                            председавајући Комисије 

 
 

                                                   ------------------------------------------------ 
                                                               др Александар Ђаковац 

 
                                        ванредни професор Православног богословског факултета 

                                                               Универзитета у Београду 
 

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

                                                                др Душко Прелевић 
                                               ванредни професор Филозофског факултета 

                                               Универзитета у Београду 
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ДОДАТАК УЗ ТАЧКУ 3. САЖЕТКА 
 
 

Име кандидата: Доц. др Златко Матић 
 

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА 
(2016-2021) 

 
 

А. Радови у научним и стручним часописима и зборницима 
 
1. „Odnos episkopske i svećeničke službe u pravoslavlju“, Diacovensia 26 (2018) 2, 221–
233. SJR, Q3 = M24 [M24] 
2. „Еклисиолошки аспекти сотириологије Римокатоличке Цркве: документ Placuit 
Deo Конгрегације за доктрину вере“, Богословље 77/2 (2018) 54–73. [M51] 
3. „Однос Цркве и Свете Тројице у делима Светог Саве“, Саборност 12 (2018) 17–
32 [M51] 
4. „Богословље твари у опусу Јозефа Рацингера (папе Бенедикта XVI): хришћанско 
учење о стварању света пред изазовима данашњице“, Саборност 12 (2018) 69–78. 
[M51] 
5. „Sveto Pismo u životu Pravoslavne Crkve: pitanje molitvenoga čitanja Biblije (Lectio 
divina)“, Diacovensia 27 (2019) 3, 417–432. SJR, Q4 = M51 [M51] 
6. „Реч Божја у савременом римокатоличком магистеријуму: апостолско писмо 
Aperuit illis“, Саборност XIII (2019), 109—124. [M51] 
7. „Пост-традиционное христианство: православная церковь между ностальгией и 
антиципацией“, M. Blagojević, D. Todorović (ed.), Traditional and non-traditional 
religiosity. A Thematic Collection of Papers of International Significance, Institute of 
Social Sciences, Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Belgrade-Niš, 
2019, 276–291. [M14] 
 
 
Б. Радови са међународних научних конференција 

1. „Црква и друштво: предлог са-путничке еклисиологије“, у Евангелие в контексте 
современной культуры: духовно-нравственные ценности и будущее человечества: 
сборник материалов VI Междунар. науч.-практ. конф., 26 апреля 2018 г. / под ред. 
Т.И. Липич, С.М. Дергалева. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. − 242 
с., 13–15. [M31] 
2. (са М. Благојевић), „Религиозные перемени: православный катихизис в школьной 
системе Республики Сербии (2001-2017)“, Научный результат, Институт 
управления белгородского гос. университета, Белгород, РФ, vol. 3, no. 4, pp. 3 - 12, 
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issn: 2408-9338, udc: 316.74, doi: 10.18413/2408-9338-2017-3-4-3-12, Белгород, Руска 
Федерација, 2017. Религиозные перемены: Православный катихизис в школьной 
системе Республики Сербии (2001–2017) /Религијске промене: Православни 
катихизис у школском систему Републике Србије (2001–2017)/ (20. септембар 2017, 
Белгород, Руска Федерација) Пленарно предавање на VII Международной научной 
конференции НИУ «БелГУ» (Россия) и ИОН Белграда (Сербия) «Социология 
религии в обществе Позднего Модерна: религия, образование, социализация», 20–
21. сентября 2017. г. [M31] 
3. „Пост-традиционное христианство: православная церковь между носталгией и 
антиципацией“, y M. Blagojević, D. Todorović (ed.), Traditional and non-traditional 
religiosity (a thematic collection of papers of international significance), Institute of Social 
Sciences, JUNIR, Belgrade-Nis, 2019, 276–291. Пост-традиционално хришћанство 
и Православна Црква, 27. април 2018, предавање на пленарној сесији на 
Међународном научном скупу Традиционална и нова религиозност: прошлост и 
будућност, организатори: Институт друштвених наука – ФОРЕЛ; Центар за 
социолошка и антрополошка истраживања, Београд, и други, Сребрно језеро, 27–28. 
април 2018. [M31] 
4. „Богомољачки покрет: еклисиолошка процена једног феномена“, у Осам векова 
аутокефалије Српске Православне Цркве: [зборник радова међународног научног 
скупа "Осам векова аутокефалије Српске православне цркве (1219-2019): 
историјско, богословско и културно наслеђе", 10-14. децембар 2018. Православни 
богословски факултет, Београд]. 2. - Београд: Православни богословски факултет 
Универзитета; Свети архијерејски синод Српске православне Цркве, 2020, 189–198. 
[M31] 
 
В. Радови са домаћих научних скупова 

1. „Света тајна (сакрамент) исповести и покајања у Римокатоличкој Цркви: од 
Тридентског до Другог ватиканског концила (и назад?)“, З. Матић (ур.), Покајање, 
праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури. Испунило се време и 
приближило се Царство Божје; покајте се и верујте у Јеванђеље (Мк 1, 15). Научни 
богословски скуп поводом прославе два века оснивања манастира Покајница, 
манастир Покајница, 21. мај 2018, ИСБ ПБФ УБ – ОПК Епархије браничевске, 
Београд – Пожаревац, 2018, 189–205. [M61] 
2. „Православна еклисиологија у плурализму: призив ургентне де-религизације“, у 
З. Матић, А. Ђаковац, Р. Кисић, Научни скуп – колоквијум Место еклисиологије у 
савременом систематском богословљу, одржан on line, 11. фебруар 2021. Зборник 
радова, 2021, 37–50. [M61] 
3. „Границе Цркве у глобализму“, у В. Вукашиновић (ур.), Међународна 
конференција: старе и нове границе Европе – идентитетска истраживања. 
Београд, 3–4. новембар. Зборник радова, Београд, 2018, 19–28. [M63] 

 


