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Правни факултет Универзитета у Београду основао је Центар за међурелигијски 
и међукултурни дијалог (у даљем тексту: Центар) 26. октобра 2017. године.  

 
Настанку Центра претходила је организација, на Правном факултету 

Универзитета у Београду, три летње / јесење школе међурелигијског и интеркултурног 
дијалога намењених студентима као и следећих панела: 
 „Сусрет науке и религије“, школа одржана од 14. до 19. септембра 2015. године, 
 „Сусрет цивилизација: сличности, изазови и заједничка будућност“, школа 

одржана од 31. октобра 2016. до 5. новембра 2016. године, и 
 „Улога државних, црквених и невладиних институција у процесу међурелигијског 

дијалога на Балкану“, школа одржана од 9. до 13. октобра 2017. године. 
 Трећи билатералном међуверског дијалога између Србије и Индонезије, који је 

одржан у Београду, у периоду од 08. до 12. новембра 2015. године.  
 1. децембра 2015. године одржан је панел на тему „Верска толеранција у Србији“, 
 7. марта 2016. године још један панел на тему„Положај и улога жене у верским 

учењима и верском животу“. 
 
Резултати свих горе поменутих догађаја, а посебно интересовање студената, 

били су изванредни и тако смо сазнали да овај предмет захтева даљи развој и 
институционализацију. Тако је 26. октобра 2017. године Правни факултет основао 
Центар за међурелигијски и интеркултурни дијалог. 

 
Оснивачи и руководство Центра за међурелигијски и интеркултурни дијалог 

Правног факултета Универзитета у Београду свесни су јединственог положаја 
Републике Србије која се нашла на размеђи цивилизација Истока и Запада, 
хришћанства и ислама, источног и западног хришћанства - и доживљавају Центар као 
место окупљања, а не као место раздвајања верских група. Такође смо свесни 
чињенице да на територији Републике Србије постоји седам традиционалних цркава и 
верских заједница, неколико нетрадиционалних верских заједница и тридесетак 
националних и етничких група и да је Република Србија дом свих њих. Уверени смо да 
та хетерогеност у свим својим аспектима - цивилизацијском, верском, националном и 
етничком, историјско-емпиријском, културном и другом - представља огромно благо и 
привилегију за Србију и њене становнике и да та хетерогеност треба и мора бити 
схваћена и прихваћена као благо и као привилегија. Жеља нам је да допринесемо 
промоцији међурелигијског и интеркултурног дијалога и прожимања у Србији и шире, 
делујући институционализовано, у оквиру Правног факултета Универзитета у 
Београду, чија је мисија, између осталог, научни и образовни допринос толеранцији и 
недискриминацији. 
 

Након свог оснивања, Центар за међурелигијски и међукултурни дијалог 
организовао је следеће догађаје: 
 
1. Први од догађаја организован је у сарадњи са амбасадом Алжира у Београду. Дана 
16. маја 2018. године, поводом првог обележавања Међународног дана заједничког 
живота у миру (проглашен резолуцијом Генералне скупштине УН 8. децембра 2017. 
године на иницијативу Алжира). 
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2. Центар је организовао јесењу школу од 12. до 15. новембра 2018. године. Тема 
школе била је: „Позитивна искуства у међурелигијским и интеркултуралним 
интеракцијама“. Школу је похађало 120 ученика. Предавања је одржало 18 високо 
рангираних стручњака, укључујући представнике најважнијих традиционалних цркава, 
верских заједница у Србији, као и дипломатског кора. Предавања су праћена бројним 
питањима студената и дугим дискусијама. 
 
3. На крају Јесење школе, Центар је у сарадњи са традиционалним црквама и верским 
заједницама из Србије организовао заједнички концерт духовне и традиционалне 
музике различитих верских група из Србије. Концерт је био пример позитивног 
искуства чланова различитих верских група на пољу уметничког извођења. Концерт је 
одржан у Великој сали Универзитета у Београду и присуствовала му је публика од око 
150 људи.  
 
4. Центар је 5. децембра 2018. године, у сарадњи са амбасадама Боливарске Републике 
Венецуеле, Државе Палестине, Републике Азербејџан и Народне Републике Алжир, 
организовао конференцију под називом: „Покрет Несврстаних као модел окупљања 
цивилизација из правог разлога “. 
 
5. Центар је организовао јесењу школу од 18. до 22. новембра 2019. године. Тема 
школе је била: „Толеранција и суживот против изазова савременог друштва“. Школу је 
похађало 150 ученика. Предавања је одржало 19 високо рангираних стручњака, 
укључујући представнике најважнијих традиционалних цркава, верских заједница у 
Србији, као и дипломатског кора. Предавања су праћена бројним питањима студената 
и дугим дискусијама. 
 
6.Током 2020. године Центар је радио смањеним капацитетима услед пандемије 
изазване корона вирусом. Међутим, упркос овој ситуацији Центар је наставио да 
развија међународну сарадњу. Конкретно, представници Центра  професор Ракић и 
Југослава Војновић ималу су састанке са представицима пројекта међукултурне и 
међурелигијске сарадње који подржава Министарство спољних послова Краљевине 
Норвешке и Одељења за међународне послове Норвешке цркве. На овом месту 
разговарало се и планирано је да се предложене идеје развију у 2021. години. Главна  
идеја је организација округлих столова са теолозима, академицима и верским 
практичарима где би учесници били из целе регије Балкана. Представици пројекта 
међукултурне и међурелигијске сарадње који подржава Министарство спољних 
послова Краљевине Норвешке и Одељења за међународне послове Норвешке цркве су 
нас обавестили да је до сада ова идеја изложена и у Центру за студије мира и сукоба на 
Свеучилишту у Ријеци, што је добар основ за развој и универзитетске сарадње.  
 


