
 
 

 

 

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ 2020/2021. ГОДИНЕ 

Распоред важи за период од 01.03.2021. до 30.06.2021. године 

 

Студенти су у обавези да се договоре са професорима путем мејла око начина одржавања 

консултација. Oнлајн консултације ће се одржавати преко Google meet платформе. 

 
 

НАСТАВНИК / АСИСТЕНТ/ 

САРАДНИК МЕЈЛ АДРЕСА ТЕРМИН 

Проф. др Филип Ђоковић, продекан 

ФЗП 
fdjokovic@singidunum.ac.rs 

уторак  09:00-10:00 часова 
четвртак  17:00-18:00 часова 

Доц. др Марко Марковић,  продекан mmarkovic@singidunum.ac.rs уторак 14:00-15:00 часова 

Проф. др Велисав Марковић vmarkovic@singidunum.ac.rs уторак 12:00-13:00 часова 

Проф. др Зоран Петровић zpetrovic@singidunum.ac.rs  
понедељак онлајн 

19:00-20:00 часова 

Проф. др Биљана Тешић btesic@singidunum.ac.rs среда 14:00-15:30 часова 

Проф. др Слађана Анђелић sandjelic@singidunum.ac.rs 

понедељак   

10:00-11:00 часова 

 14:00-15:00 часова 

 

Проф. др Драган Обрадовић 
dobradovic@singidunum.ac.rs 

среда  

10:30-11:00 часова 

18:30-19:00 часова 

Проф. др Ненад Продановић nprodanovic@singidunum.ac.rs 

петак 

10:00-11:00 часова 

14:00-15:00 часова 

Проф. др Марија Младеновић mmmladenovic@singidunum.ac.rs  
онлајн - по договору са 

професорком путем мејла 

Проф. др Светлана Станишић sstanisic@singidunum.ac.rs  

уторак – онлајн  

14:00-15:00 часова и по договору са 

професорком путем мејла 

Проф. др Славко Алчаковић salcakovic@singidunum.ac.rs  
среда - онлајн  

17:00-18:00 часова 

Проф. др Бранка Стаматовић Гајић bstamatovic@singidunum.ac.rs  

понедељак 16:00-17:00 часова 

петак 11:30-12:30 часова по 

договору са професорком путем 

мејла 

Проф. др Бошко Николић nbosko@etf.rs  
онлајн - по договору са професором 

путем мејла 

Проф. др Жаклина Спалевић zspalevic@singidunum.ac.rs  
онлајн - по договору са 

професорком путем мејла 

Доц. др Душко Ранисављевић dranisavljevic@singidunum.ac.rs уторак 14:00-15:30 часова 
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Доц. др Ивана Дамњановић idamnjanovic@singidunum.ac.rs 
среда 15:00-15:45 часова 

петак 11:00-11:45 часова 

Доц. др Катарина Плећић kplecic@singidunum.ac.rs 

понедељак 15:00-16:00 часова и по 

договору са професорком путем 

мејла 

Доц. др Јелена Каљевић jkaljevic@singidunum.ac.rs понедељак 13:30-15:00 часова 

Доц. др Александра Јовановић Мађар ajovanovicmagyar@singidunum.ac.rs 

четвртак  

10:30-11:30 часова 

16:00-16:45 часова 

Доц. др Душан Ружичић druzicic@singidunum.ac.rs петак 15:00-16:30 часова 

Доц. др Нинослава Драгутиновић ndragutinovic@singidunum.ac.rs 

петак 10:00-11:00 часова и по 

договору са професорком путем 

мејла 

Доц. др Зоран Јокић zjokic@singidunum.ac.rs  четвртак 14:30-16:00 часова 

Доц. др Бојан Николић bojannikolic@singidunum.ac.rs  
онлајн - по договору са професором 

путем мејла 

Доц. др Боро Крстић boro.krstic@singidunum.ac.rs  четвртак 15:00-17:30 часова 

Др Олгица Ранковић orankovic@singidunum.ac.rs уторак 15:30-17:00 часова 

Др Милан Мршић  milanmrsic.va@gmail.com 
понедељак 15:30-16:00 часова 

уторак 09:00-09:30 часова 

Др Татјана Радојевић tatjana.radojevic@singidunum.ac.rs 
понедељак 11:30-12:30 часова 

среда 15:00-16:00 часова 

Др Јасна Петровић jasna.petrovic@singidunum.ac.rs  
по договору са професорком путем 

мејла 

Др Милан Обрадовић milan.obradovic@singidunum.ac.rs  

понедељак  

11:00-12:00  часова 

15:45-16:45 часова 

Др Снежана Арсенијевић sarsenijevic@singidunum.ac.rs   
уторак 17:45:19:00 часова 

четвртак 17:45:19:00 часова 

Соња Урошевић – наставник surosevic@singidunum.ac.rs 
уторак 12:00-13:00 часова 

среда 15:30-16:30 часова 

Лора Петронић Петровић – наставник lpetrovic@singidunum.ac.rs 

среда 

11:00-12:00 часова 

16:00-17:00 часова 

Mарија Ђурђевић – наставник mdjurdjevic@singimail.rs 
понедељак 11:00-12:00 часова 

среда 15:30-16:30 часова 

Никола Савић – асистент nsavic@singidunum.ac.rs 
среда 11:15-12:15 часова 

петак 13:45-14:45 часова 

Гордана Касум – предавач gkasum@singidunum.ac.rs 
среда 11:00-13:00 часова-онлајн 

петак 15:00-17:00 часова-онлајн 

Горан Крстајић – асистент gkrstajic@singidunum.ac.rs  
по договору са професором путем 

мејла 

Маријана Милошевић – сарадник  marijanamilosevic4@gmail.com  
среда 11:30-12:30 часова 

петак 13:00-14:00 часова 
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Божидар Глишић – сарадник bglisic@singimail.rs  
уторак 12:00-13:00 часова 

четвртак 16:00-17:00 часова 

Кристина Николић – сарадник у настави knikolic@singidunum.ac.rs 
среда 12:00-13:00 часова 

четвртак 14:00-15:00 часова 

Татјана Глигорић – сарадник у настави tgligoric@singidunum.ac.rs 
понедељак 15:00-16:30 часова 

уторак 11:00-12:30 часова 

Ана Николић Лазић – сарадник у настави ananikoliclazic@singimail.rs  
уторак 10:00-11:00 часова 

среда 14:00-15:00 часова 

Дејан Вујић dejan.vujic.19.fzp@singimail.rs  

петак 

11:00-12:00 часова 

15:00-16:00 часова 

Милорад Марјановић milorad.marjanovic.16.PFV@singimail.rs  среда 14:30-15:30 часова 

Урош Павловић uros.v.pavlovic@gmail.com  
по договору са професором путем 

мејла 
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