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ЦЕНТАР ЗА МЕЂУРЕЛИГИЈСКИ И МЕЂУКУЛТУРНИ ДИЈАЛОГ 

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 



ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЦЕНТРА ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ 

Током 2019.  године  Центар за међурелигијски и међукултурни дијалог 
(ЦММД) је: 

1. Одржао пети по реду Јесењи семинар о међурелигијском и 
међукултурном дијалогу; 

2. Учествовао на међурелигијском сусрету који је организовала Амбасада 
Аустрије у Београду; 

3. Сарађивао у објављивању серије књига др Александра Прашчевића, 
члана Савета Центра за међурелигијски и међукултурни дијалог, под 
заједничким насловом: „Дијалог између православних хришћана и 
муслимана“; 
  

 

1. ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР О МЕЂУРЕЛИГИЈСКОМ И 
МЕЂУКУЛТУРНОМ ДИЈАЛОГУ 

 
Центар за међукултурни и међурелигијски дијалог (ЦММД) Правног 

факултета Универзитета у Београду организовао је, у периоду од 18. до 22. 
новембра 2019. године, пети по реду Јесењи семинар о међурелигијском и 
међукултурном дијалогу. Општи наслов (општа тема) семинара била је: 
„Толеранција и суживот против изазова савременог друштва“. Предавања су 
одржавана од 16.00 до 19.00 часова на Правном факултету Универзитета у 
Београду од 18. до 21. новембра 2019. године.  

Сваки дан Јесењег семинара био је посвећен једној од следећих тема: 1. 
Вера и празноверице (понедељак, 18. новембар), 2. Религија и 
култура/културно наслеђе (уторак, 19. новембар), 3. Религија и биоетика 
(среда, 20. новембар), 4. Верска дипломатија (четвртак, 21. новембар и петак 
22. новембар).  

Полазницима су додељени сертификати а учесницима у организацији 
Семинара и предавачима захвалнице, на пријему који је у среду, 27. новембра 
2019. године, у својој резиденцији организовао Њ. Е. Амр Фатхи Мохамед 
Aљоваили, амбасадор Арапске Републике Египат у Србији. 

 Садржај Семинара по данима био је следећи: 
 

Понедељак, 18. новембар 
ВЕРА И ПРАЗНОВЕРИЦЕ 

 
(модератор: Југослава Војновић, докторант на Правном факултету Универзитета у 
Београду) 
 
16.00 – Проф. др Данијел Синани, редовни професор Филозофског факултета 
Универзитета у Београду 
Вера и празноверје из антрополошке перспективе 



16.45 – Др Сеад Насуфовић, Реису'л'улема Исламске заједнице Србије 
Вера и празноверје у исламу 
 
17.30 – Исак Асиел, рабин 
Вера и празноверје у јудаизму 
 
18.15 – Мр Игор Ивковић, свештеник Епархије тимочке 
Вера и празноверје у православљу 

 
Уторак, 19. новембар 

РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА/КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
 

(Модератор: др Бранко Ракић, редовни професор на Правном факултету Универзитета у 
Београду и управник Центра за међукултурни и међуверски дијалог) 
 
16.00 - Проф. др Абдуллах Ну'ман, Муфтија србијански 
Суфизам и култура 
 
16.45 – Проф. др Жарко Требјешанин, редовни професор Филозофског факултета 
Универзитета у Београду у пензији 
Универзални и културно специфични аспект религије са психолошког становишта 
 
17.30 – Др АлександарРаковић, виши научни сарадник у Институту за новију историју, 
др Владимир Ђурић, виши научни сарадник у Институту за упоредно право и др 
Далибор Ђукић, доцент на Правном факултету Универзитета у Београду,  
Предлог Закоан о верским заједницама Црне Горе и имовина цркава и верских заједница 
 

Среда, 20. новембар 
РЕЛИГИЈА И БИОЕТИКА 

 
(Модератор: др Далибор Ђукић, доцент на Правном факултету Универзитета у Београду 
и управник Центра за међукултурни и међуверски дијалог) 
 
16.00 – Мр Александар Нинковић, католички свештеник 
Религија и биоетика 
 
16.45 –Примаријус др Алек Рачић, максилофацијални хирург Клиничког центра у 
Београду 
Религија и биоетика 
 
17.30– Др Александар Ђаковац, доцент на Православном богословском факултету 
Универзитета у Београду 
Религија и биоетика 
 

Четвртак, 21. новембар 
ВЕРСКА ДИПЛОМАТИЈА 

 
(Модератор: др Бранко Ракић, редовни професор на правном факултету Универзитета у 
Београду и управник Центра за међукултурни и међуверски дијалог) 
 
16.00 – Њ. Е. Мубарак Саид Буршаид ал Дахери, амбасадор Уједињених Арапских 
Емирата у Србији 
Година толеранције у УАЕ и Историјска декларација о братству  
 



16.45– Њ. Е. Амр Фатхи Мохамед Aлгувејли, амбасадор Арапске Републике Египат у 
Србији 
Универзитет Ал-Азхар и шеик Ахмед Ал-Таиеб 
 
17.30 - Монсињор Фермин Емилио Соса Родригез (Fermin Emilio Sosa Rodriguez), 
саветник Апостолске нунцијатуре у Београду 
Дипломатија Ватикана и однос према исламу 
 
18.15 – Закључак модератора и општа дискусија 
 

Петак, 22. новембар 
ВЕРСКА ДИПЛОМАТИЈА 

 
(модератор: Југослава Војновић, докторант на Правном факултету Универзитета у 
Београду) 
 
16.00 – Монсињор Фермин Емилио Соса Родригез (Fermin Emilio Sosa Rodriguez), 
саветник Апостолске нунцијатуре у Београду 
Социјална наука католичке цркве, теологија ослобођења 
 
16.45 – Др Александар Прашчевић, ђакон, шеф Кабинета Његове светости Патријарха 
српског господина Иринеја  
Допринос Српске православне цркве дијалогу са муслиманима 
 
17.30 – Завршна дискусија 
 

Среда, 27. новембар 
ПРИЈЕМ И ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА 

У РЕЗИДЕНЦИЈИ Њ. Е. АМРА ФАТХИ МОХАМЕДА AЛГУВЕЈЛИЈА, 
АМБАСАДОРА АРАПСКЕ РЕПУБЛИКЕ ЕГИПАТ У СРБИЈИ 

18.00 
 



 
 
 
 

2. УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА ЦЕНТРА ЗА МЕЂУРЕЛИГИЈСКИ И 
МЕЂУКУЛТУРНИ ДИЈАЛОГ НА МЕЂУРЕЛИГИЈСКОМ 

СКУПУ У АМБАСАДИ АУСТРИЈЕ У БЕОГРАДУ 
 
 Представници (чланови Савета) Центра за међурелигијски и 
међукултурни дијалог Правног факултета Универзитета у Београду Бранко 
М. Ракић, Александар Прашчевић, Исак Асиел, Абдулах Нуман, Вања 
Павићевић и Тијана Ивановић учествовали су на скупу одржаном у Амбасади 
Аустрије у Београду, на коме је заменица шефа мисије госпођа Забине  
Кроисенбрунер (Sabine Kroissenbrunner) представила план те амбасаде да 
пружи допринос међурелигијском дијалогу у Србији и у Региону. 
 Центар за међурелигијски и међукултурни дијалог Правног факултета 
Универзитета у Београду је био једина организација која је поред 
традиционалних цркава и верских заједница из Србије била представљена на 
том скупу (неки чланови Савета ЦММД су на скупу о коме је реч 
учествовали у двоструком својству – и као представници своје цркве или 
верске зајнице и као представници ЦММД). 
 У разговору госпођом Кроисенбрунер било је речи о могућностима за 
остварење сарадње ЦММД са Аустријском амбасадом. 
 Први облике те сарадње је остварен 28. фебруара 2020. године када је 
група студената Правног факултета Универзитета у Београду присуствовала 
предавању сарајевског књижевника Џевада Карахасана на тему „Ја сам ја, јер 
си ти ти, и ти си ти,јер сам ја“ у коме се г. Карахасан са филозофског и 
књижевног становишта бавио чињеницом да Ја не угрожава и не представља 
претњу по Тебе, већ напротив: Ја је предуслов за Твоју самоспознају. 
 Најављене су даље активности Аустријске амбасаде и госпође Забине  
Кроисенбрунер на пољу међурелигијског дијалога и њихова даља сарадња са 
Центром за међурелигијски и међукултурни дијалог Правног факултета 
Универзитета у Београду 
 



 
 
 

3. САРАДЊА ЦЕНТРА У ОБЈАВЉИВАЊУ ТРИ КЊИГЕ ДР 
АЛЕКСАНДРА ПРАШЧЕВИЋА ПОД ЗАЈЕДНИЧКИМ 
НАСЛОВОМ „ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ ПРАВОСЛАВНИХ 

ХРИШЋАНА И МУСЛИМАНА“ 
 

Центар за међурелигијски и међукултурни дијалог (ЦММД) је током 
2018. и 2019. године сарађивао са др Александром Прашчевићем, чланом 
Савета Центра за међурелигијски и међукултурни дијалог, код израде серије 
од 3 књиге под заједничким насловом: „Дијалог између православних 
хришћана и муслимана“, објављене током те две године. Прва књига из 
наведене серије, „Патријарх Павле о исламу и муслиманима (1990-1997)“, 
објављена је 2018. године (предговоре су писали проф. др Бранко М. Ракић, 
управник ЦММД, и др Александар Раковић, члан Савета ЦММД), а књиге 
„Допринос Патријарха српског Павла дијалогу са муслиманима (1998-2009)“ 
и „Допринос Патријарха српског Германа дијалогу са муслиманима (1958-
1990)“ објављене су 2019. године и представљене, између осталог, и на 
Јесењем семинару ЦММД из 2019. године 
 
 

 

 

Извештај Центра  за међурелигијски и међукултурни дијалог је припремио  

проф. др Бранко Ракић, управник Центра 

 
 



ПЛАКАТ ЗА НАЈАВУ ЈЕСЕЊЕГ СЕМИНАРА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 

 
ПРОГРАМ ЈЕСЕЊЕГ СЕМИНАРА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

 



 
ПОЗИВНИЦА ЗА ПРИЈЕМ У РЕЗИДЕНЦИЈИ Њ. Е. АМРА ФАТХИ 

МОХАМЕДА AЛГУВЕЈЛИЈА, АМБАСАДОРА АРАПСКЕ 
РЕПУБЛИКЕ ЕГИПАТ 

 

 

 



 



 



 

ГАЛЕРИЈА СЛИКА СА ЈЕСЕЊЕГ СЕМИНАРА 
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приликом су учесницима Јесењег семинара уручени сертификати и захвалнице 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

СПИСАК ПОЛАЗНИКА ЈЕСЕЊЕГ СЕМИНАРА 
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ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 2019. ГОДИНЕ 
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