
Јунски испитни рок - биће организован од 01. јуна 2016. до 25. јуна 2016. године, док ће се  
пријава испита  вршити између 16. и 23. маја 2016. године: 

 

- Испит из предмета Јудаизам, код проф. Јелене Ердељан биће одржан 19. јуна 2016. год. са 
почетком од 12 часова у у згради Ректората у  сали 16. 

- Испит из предмета Хришћанство – Православна црква, код проф. Зорана Крстића биће 
одржан 25. јуна 2016. год. у 10 часова, на Православно богословском факултету, учионица бр. 4 

- Испит из предмета Византија и Европа, код проф. Маје Николић биће одржан 17. јуна 2016. 
год. у 12 часова у згради Ректората, у сали 16. 

- Испит из предмета Филозофија религије код проф. Богољуба Шијаковића биће одржан 07. 
јуна 2016. год. са почетком од 12 часова, на Православно богословском факултету, кабинет бр. 
327. 
- Испит из предмета Савремена митологија код проф. Ивана Ковачевића биће одржан 16. јуна 
2016. год. са почетком од 9 часова, у сали 16. 

- Испит из предмета Религија и туризам код проф.Игора Стаменковића биће одржан 01. јуна 
2016. године у 17 часова у Рачунарској учионици. 

- Испити из предмета Хришћанство – Протестантска црква и Хришћанство - Римокатоличка 
црква, код проф. Радета Кисића биће одржани 06. јуна 2016. год. у 16:30 часова на 
Православно-богословском факултету, кабинет 128, I спрат. 

- Испит из предмета Ислам  код научног  сарадника Марка Пишева биће одржан 24. јуна  2016. 
године у 12 часова  у Сали 16. 

 - Испит из предмета Правни положај Цркава и верских заједница у Европи код проф.Симе 
Аврамовића биће одржан 09. јуна 2016. године у 18 часова у Учионици у поткровљу. 

- Испит из предмета Антропологија религије код вишег научног сарадника Александре 
Павићевић биће одржан 11. јуна 2016. године  у 12 часова у Сали 16. 

- Испит из предмета Хришћанство и европске интеграције, код проф.Слободана Самарџића 
биће одржан 14. јуна  2016. год. у 17 часова у Учионици у поткровљу. 

- Испит из предмета Политикологија религије, код проф. Мирољуба Јевтића биће одржан 02. 
јуна 2016. год. у 17 часова на Факултету политичких наука, кабинет 115. 

- Испит из предмета Психологија религије, код проф. Жарка Требјешанина биће одржан 09. 
јуна 2016. год. у 10 часова у Салону десно. 

- Испит из предмета Библијско патристичко наслеђе код проф. Владана Таталовића биће 
одржан 03. јуна 2016. године између 12-13:30 часова на Православно богословском факултету, 
кабинет 329. 
- Испит из предмета Основи социолошког приступа религији код научног сарадника Мирка 
Благојевића биће одржан 07. јуна 2016. године у 17 часова у згради Ректората, у Учионици у 
поткровљу. 

 - Испит из предмета Религија и средства масовне комуникације код проф.Зорице Томић биће 
одржан 08. јуна 2016. год. у 18 часова у Салону десно у згради Ректората. 



- За полагање испита из предмета Нови и алтернативни религијски покрети код проф.Данијела 
Синанија, потребно је обратити се професору мејлом ради договора око термина полагања 
испита. 

 - Испит из предмета Азијске религије код проф. Радосава Пушића биће одржан 10. јуна 2016. 
године у 13 часова на Филолошком факултету, кабинет 317. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 


