
    

    

Предмет Предавач Контакт Термини одржавања 
консултација 

Јудаизам 
проф. др Јелена Ердељан 
Универзитет у Београду-
Филозофски факултет 

jerdelja@f.bg.ac.rs 
 

Уторак, од 14.15 до 15.30 
Филозофски факултет, кабинет 461 

Хришћанство – Православна црква 
проф. др Зоран Крстић 
Универзитет у Београду- 
Православни богословски факултет 

zorank62@gmail.com 
 

Четвртак, између 10-12  
Православни богословски 
факултет, кабинет 334 или путем e-
maila 
 

Византија и Европа 
доц. др Маја Николић 
Универзитет у Београду- 
Филозофски факултет 

manikoli@f.bg.ac.rs 
 

Зимски семестар 
Среда, између 15.45 и 16.45 
Летњи семестар  
Среда, од 17.30 до 18.30 
Филозофски факултет, кабинет 
к552 или по договору са 
наставником путем e-maila 

Философија религије 
проф. др Богољуб Шијаковић 
Универзитет у Београду- 
Православни богословски факултет 

bsijakov@gmail.com 
 

Уторак, од 12.00 – 13:30, 
Православни богословски 
факултет, кабинет 327 

Нови и алтернативни религијски 
покрети 

проф. др Данијел Синани 
Универзитет у Београду- 
Филозофски факултет 

dsinani@f.bg.ac.rs 
 

Филозофски факултет (по договору 
са наставником) 

Савремена митологија 
проф. др Иван Ковачевић 
Универзитет у Београду- 
Филозофски факултет 

ikovacev@f.bg.ac.rs 
 

У зимском семестру после сваког 
одржаног предавања или по 
договору са наставником путем e-
maila 

Религија и туризам 
доц. др Игор Стаменковић  
Универзитет у Новом Саду- 
Природно-математички факултет 

igorrrogi@yahoo.com 
 

Природно-математички факултет, 
Универзитет у Новом Саду, 
по договору са наставником путем 
e-maila 

Хришћанство – Римокатоличка 
црква 

проф. др Раде Кисић 
Универзитет у Београду- 
Православни богословски факултет 

radekisic@gmail.com 
 

Уторак од 10.30-12.00 на 
Православном богословском 
факултету, канцеларија 128 (први 
спрат) 
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Ислам 
проф. др Дарко Танасковић 
Универзитет у Београду- 
Филолошки факултет 

darko.tanaskovic@gmail.com 
 
 

Филолошки факултет (по договору 
са наставником) 

Правни положај Цркава и верских 
заједница у Европи 

проф. др Сима Аврамовић 
Универзитет у Београду- 
Правни факултет 

sima@ius.bg.ac.rs 
 

Уторак, од 19-20:30 часова 
Правни факултет, кабинет 244  

Антропологија религије 
проф. др Данијел Синани 
Универзитет у Београду 
Филозофски факултет 

dsinani@f.bg.ac.rs Филозофски факултет (по договору 
са наставником) 

Религија и средства масовне 
комуникације 

проф. др Зорица Томић 
Универзитет у Београду- 
Филолошки факултет 

lolatomic@hotmail.com 
 

Филолошки факултет (по договору 
са наставником) 

Хришћанство и европске 
интеграције 

проф. др Слободан Самарџић 
Универзитет у Београду- 
Факултет политичких наука 
 

slobodan.samardzic@fpn.bg.ac
.rs 
 

Петак, од 11:30 до 13:30 
Факултет политичких наука, 
кабинет 105 (трећи спрат) 

Политикологија религије 
проф. др Мирољуб Јевтић 
Универзитет у Београду- 
Факултет политичких наука 

miroljub.jevtic@fpn.bg.ac.rs 
 

Факултет политичких наука (по 
договору са наставником путем e-
maila) 

Хришћанство – Протестантске цркве 
проф. др Раде Кисић 
Универзитет у Београду- 
Православни богословски факултет 

radekisic@gmail.com 
 

Уторак од 10.30-12.00 на 
Православном богословском 
факултету, канцеларија 128 (први 
спрат) 
 

Психологија религије 

проф. др Жарко Требјешанин 
Универзитет у Београду- 
Факултет за специјалну едукацију 
и рехабилитацију 

zarkotreb@sbb.rs 
 
zarko.trebjesanin13@gmail.co
m 
 
 

Факултет за специјалну едукацију 
и рехабилитацију (по договору са 
наставником) 

Библијско-патристичко наслеђе и 
савремени свет 

доц. др Владан Таталовић 
Универзитет у Београду- 
Православни богословски факултет 

vladan.tatalovic@yahoo.com 
 

Православни богословски 
факултет (по договору са 
наставником) 

Азијске религије 
проф. др Радослав Пушић 
Универзитет у Београду- 
Филолошки факултет 

purusapusic@gmail.com 
 

Четвртак,  између 12-13 
Филолошки факултет, каб. 317 или 
путем e-maila 
 

Основи социолошког приступа 
религији 

проф. др Зоран Крстић 
Универзитет у Београду- 
Православни богословски факултет 

zorank62@gmail.com 
 

Четвртак, између 10-12  
Православни богословски 
факултет, кабинет 334 или путем e-

mailto:darko.tanaskovic@gmail.com
mailto:sima@ius.bg.ac.rs
mailto:dsinani@f.bg.ac.rs
mailto:lolatomic@hotmail.com
mailto:slobodan.samardzic@fpn.bg.ac.rs
mailto:slobodan.samardzic@fpn.bg.ac.rs
mailto:miroljub.jevtic@fpn.bg.ac.rs
mailto:radekisic@gmail.com
mailto:zarkotreb@sbb.rs
mailto:zarko.trebjesanin13@gmail.com
mailto:zarko.trebjesanin13@gmail.com
mailto:vladan.tatalovic@yahoo.com
mailto:purusapusic@gmail.com
mailto:zorank62@gmail.com


maila 
 

 


