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ку за ори јен тал ну фи ло ло ги ју на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Од 1988. до 2000. го ди не ра дио је у Бал ка но ло шком ин сти ту ту СА НУ, 
у зва њи ма ис тра жи ва ча-при прав ни ка и ис тра жи ва ча-са рад ни ка. Од 
ма рта 2000. го ди не за по слен је на Фи ло зоф ском фа кул те ту – Од сек 
за исто ри ју, у зва њу до цен та на ка те дри Општа исто ри ја но вог ве ка, 
с тим што је остао ве зан за ис тра жи вач ки про је кат у Бал ка но ло шком 
ин сти ту ту. Био је са рад ник Цен тра за срп ске сту ди је у Бе о гра ду од 
1995. до 1998. го ди не. Од 1995. го ди не члан је Од бо ра за по себ на из-
да ња Ар хи ва Ср би је, а од 1999. го ди не члан је Хи лан дар ског од бо ра 
СА НУ. Про у ча ва исто ри ју бал кан ских на ро да под вла шћу Осман ли ја, 
на ро чи то у XVI и XVII ве ку. На осно ву не по зна тих осман ских из во-
ра пи сао је ра до ве ве за не за исто ри ју Бе о гра да, пра во слав не цр кве и 

АЛЕК САН ДАР ФО ТИЋ

Алек сан дар Фо тић, до цент,  
ро ђен је 8. 10. 1960. го ди не 

у Бе о гра ду. У Бе о гра ду је сте као 
основ но, сред ње и ви со ко школ-
ско обра зо ва ње. Ди пло ми рао је 
1987. го ди не на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду – Од сек 
за исто ри ју. Пост ди плом ске сту-
ди је за вр шио је на истом фа кул-
те ту 1991. го ди не од бра нив ши 
ма ги стар ски рад: БеоградуXVII
векупрематурскимдокументи
маконтаМарсиљија. Под мен-
тор ством проф. др Дра го љу ба 
Жи во ји но ви ћа за вр шио је док-
тор ску те зу: ТурскаиХиландар
уXVIиXVIIвеку, од бра нив ши 
је 1999. го ди не. Упо ре до са сту-
ди ја ма исто ри је учио је тур ски и 
осман ски тур ски је зик на Од се-
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Све те Го ре. Уче ство вао је на ви ше на уч них ску по ва, ме ђу на род них 
и до ма ћих, и одр жао ви ше јав них пре да ва ња.
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