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Зоран Деврња је рођен 15. марта 1971. године у Београду. По завршеном 
средњешколском образовању уписује 1990. године Прaвни факултет Универзитета у 
Београду, а 1995. године и Православни богословски факултет Универзитета Београду на 
којем је и дипломирао 2003. године са просечном оценом 9,07. Магистрирао је на 
Православном богословском факултету Универзитета у Београду маја 2009. године, 
одбранивши рад на тему: Савремена проблематика брака у светлости брачних правила 
Светог Василија Великог. Докторирао је на Православном богословском факултету 
Универзитета у Београду 2014. године, одбранивши рад на тему: Теолошка анализа појма 
људских права и њихова рецепција у хришћанској Цркви. 

Од 2001. до 2005. године радио је као наставник православног катихизиса у неколико 
реномираних београдских гимназија и средњих школа, а од 2005. ради као асистент-
приправник за Канонско право на Православном богословском факултету Универзитета у 
Београду. У звање асистента на истој предметној групи изабран је у јулу 2009. године, а у 
звање доцента 15. јуна 2015. године на Катедри за Канонско право. Од 2018. године је члан 
Већа докторских студија и држи предавања на истим (докторским) студијама из предмета 
Теологија људских права. Испунио је услове и преузео обавезу менторства на докторским 
студијама. 

Године 2016. постаје члан уређивачког одбора реномираног теолошког часописа 
Христианское чтение који издаје Санкт-Петербуршка духовна академија од 1821. године. 

Члан је и Центра за биоетику у оквиру Института за европске студије. Учествовао је 
на више предавања, трибина и промоција књига у организацији наведеног Центра, и објавио 
неколико радова на теме из области биоетике. 

Члан је, такође, и Центра за Цркву и друштво у оквиру којег је на Православном 
богословском факултету Универзитета у Београду учествовао у организацији неколико 
трибина на актуелне теме сурогат материнства, заштите биометријских података, као и 
социјалних, културних и политичких последица великих миграција становништва и 
положаја миграната.  

Судија је Великог црквеног суда као и члан неколико  Комисија Светог 
Архијерејског Синода СПЦ: 1. Комисије за полагање стручног испита запослених у 
Патријаршији и епархијским службама, 2. Комисије за полагање професорског испита 
запослених у богословијама СПЦ, 3. Председавајући Већа за полагање матурског испита 
матураната богословија СПЦ у својству Изасланика СА Синода СПЦ. 
 Активно учествује у реализацији пројектне теме Матице српске: „Богословље и 
духовни живот Карловачке митрополије  - од краја XVII до почетка XX века“ и Пројекта 
КАС-а: „Теологија и модерно друштво: о неопходности међурелигијског дијалога“. 



 

 Лексикографском одредницом „Канонско предање“ учествовао је и у реализацији 
Лексикон библијске егзегезе (прир. Р. Кубат и П. Драгутиновић) у издању Библијског 
института ПБФ УБ. 

Учествовао је на више домаћих и међународних научних скупова (Београд 2016., 
Санкт-Петербург 2016. и Цирих 2019. година), као и на различитим конференцијама, 
трибинама и промоцијама књига. Одржао је, по позиву, и неколико популарних предавања 
на актуелне богословске и друштвене теме у Београду, Новом Саду, Нишу, Сомбору, 
Зајечару, Требињу, Добоју. Поседује знање енглеског и руског језика.  

Рукоположен је за ђакона у фебруару 2008. а за свештеника у новембру 2009. године. 
Обавља дужност свештено-служитеља и духовника у капели Светог Јована Богослова у 
Београду. Ожењен је и има четворо деце. 
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