
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Одсек за Српску књижевност и  језик 

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ 2021/2022. 

 

проф. др Ивана Живанчевић Секеруш 

nauka@ff.uns.ac.rs 

субота  12.00-13.00 312 

проф. др Миливој Ненин 

nenin@ff.uns.ac.rs 

петак 12.00-13.00 315 

проф. др Драган Станић  

dragan.stanic@ff.uns.ac.rs 

stanicnegrisorac@gmail.com 

уторак 16.00-17.00 

 четвртак 16.30-17.30. 

315 

 

проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић 

ljplj@ff.uns.ac.rs 

среда 10.30-12.00 103 

проф. др Светлана Томин 

svetlana.tomin@ff.uns.ac.rs 

уторак 16.30-17.30 

четвртак 10.30-11.00 

317 

онлајн 

проф. др Оливера Радуловић 

olivera.radulovic@ff.uns.ac.rs 

петак 11.30 -12.30 онлајн 

проф. др Горана Раичевић 

goranaraicevic@ff.uns.ac.rs 

понедељак 14.00-15.00 

четвртак 17.00-18.00 

онлајн  

 

проф. др Радослав Ераковић 

rasha@ff.uns.ac.rs 

Онлајн консултације (Зум апликација), у 

договору с предметним професором.  
онлајн 

 

проф. др Слободан  Владушић 

svladusic@ff.uns.ac.rs 

уторак 13.00-14.15 

среда 9.00-10.00 

312 

онлајн 

проф. др Јасмина Јокић 

jasmina.jokic@ff.uns.ac.rs 

уторак 14.15-15.15 

среда 12.00-13.00 

 

онлајн 

319 

проф. др Жељко Милановић 

zeljko@ff.uns.ac.rs 

субота  12.00-13.00 312 

проф. др Сања Париповић Крчмар 

sanja.paripovic@ff.uns.ac.rs 

понедељак 13.30-15.00 

уторак  15.30-16.30 

онлајн 

311 

проф. др Зорица Хаџић 

zorica_hadzic@ff.uns.ac.rs 

среда 10.30-11.00 

петак 12.30-13.30 

онлајн 

проф. др Невена Варница 

nevena@ff.uns.ac.rs 

понедељак 13.30-14.30  

онлајн по договору осталим данима 

315 

онлајн 

проф. др Ђорђе Деспић 

djordje.despic@ff.uns.ac.rs 

понедељак  15.30-16.30 

среда 18.00-19.00 

312 

проф. др  Наташа Половина 

natasapolovina@ff.uns.ac.rs 

уторак 15.30-16.30 

четвртак 12.30-13.30 

319 

доц. др Драгољуб Перић 

dragoljub.peric@ff.uns.ac.rs 

уторак 12.00-13.00 

среда 14.00-15.00 

консултације на Факултету договорити путем 

мејла 

онлајн 

др Срђан Орсић 

srdjan.orsic@ff.uns.ac.rs 

сваког радног дана, од 9 до 17 часова, уз 

претходни договор путем мејла.  

Онлајн 

консултаци

је преко 

Зума, 

Скајпа 

писати на 

мејл 

др Јелена Марићевић Балаћ 

jelena.maricevic@ff.uns.ac.rs 

понедељак 10.30-11.30 

среда 11.00-12.00 

316 

онлајн 

асистент мср  Милош Јоцић 

miloshjocic@ff.uns.ac.rs 

уторак: 18.00-18.45 

среда: 12.00-13.00 

онлајн консултацијe (Zoom, Meet, Discord, itd.): 

у зависности од договора (писати  на 

miloshjocic@ff.uns.ac.rs). 

Онлајн/316 

Менторске консултације 

I година асистент Милош Јоцић 

miloshjocic@ff.uns.ac.rs 

уторак: 18.00-18.45 

онлајн консултацијe (Zoom, Meet, Discord, itd.): 

у зависности од договора (писати  на 

miloshjocic@ff.uns.ac.rs). 

Онлајн/316 

II година  проф. др Сања Париповић Крчмар 

sanja.paripovic@ff.uns.ac.rs 

понедељак 13.30-15.00 

 

Онлајн 

III година др Јелена Марићевић 

jelena.maricevic@ff.uns.ac.rs 

среда 11.00-12.00 Онлајн 

IV година асистент Милош Јоцић 

miloshjocic@ff.uns.ac.rs 

уторак: 18.00-18.45 

онлајн консултацијe (Zoom, Meet, Discord, itd.): 

у зависности од договора (писати  на 

miloshjocic@ff.uns.ac.rs). 

Онлајн/316 

Мастер координатор др Срђан Орсић 

srdjan.orsic@ff.uns.ac.rs 

сваког радног дана, од 9 до 17 часова, уз 

претходни договор путем мејла.  

Онлајн 

консултаци

је преко 

Зума, 

Скајпа 

писати на 

мејл 

Координатор докторских студија проф. др Горана Раичевић 

goranaraicevic@ff.uns.ac.rs 

понедељак 14.00-15.00 

 

Онлајн 
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