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Семинар и Округли сто 
 
 

НАУКА - РЕЛИГИЈА - ДРУШТВО 
 
 
 
 
 
 

Организациони одбор 
 

проф. др Војислав Миловановић, Министар вера 
проф. др Радован Биговић 

академик Владета Јеротић, Председник 
проф. др Ђуро Коруга, Потпредседник 

академик Никола Милошевић 
проф. др Душан Пајин 

проф. др Дејан Раковић, Потпредседник 
проф. др Ђуро Шушњић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

САНУ, Београд 
12. април 2002. 



УЧЕСНИЦИ 

проф. др Владимир Ајдачић, Институт „Винча”, Београд (у пензији); област: 
нуклеарна физика. 
 
проф. др Радован Биговић, Богословски факултет, Београд; области: теологија; 
филозофија; друштвена теорија. 
 
проф. др Драгољуб Ђорђевић, Машински факултет, Ниш; области: општа 
социологија; социологија религије. 
 
проф. др Владета Јеротић, Богословски факултет, Београд; КБЦ „Драгиша 
Мишовић”, Београд (у пензији); редовни члан Српске академије наука и уметности 
(САНУ), Београд; области: неуропсихијатрија; пастирска психологија. 
 
др Бојан Јовановић, Балканолошки институт САНУ, Београд; области: тематика 
смрти; магија, митологија и религија. 
 
проф. др Ђуро Коруга, Центар за молекуларне машине, Машински факултет, 
Београд; области: биоинжењеринг; нанотехнологије. 
 
проф. др Дејан Павлов Крецуљ, Институт за стратегијске студије и развој „Петар 
Карић”, Универзитет „Браћа Карић”, Београд; редовни члан Међународне 
академије компјутерских наука и система, Кијев, Украјина; заслужни научник 
Бугарске академије наука; области: филозофија историје; историја филозофије. 
 
проф. др Зорица Кубурић, Филозофски факултет, Нови Сад; област: социологија 
религије. 
 
дипл. филол. Јасминка Марић, Институт за стратегијске студије и развој „Петар 
Карић”, Универзитет „Браћа Карић”, Београд; области: шекспирологија; 
филозофија вредности. 
 
проф. др Снежана Миленковић, Филозофски факултет, Нови Сад; области: 
клиничка психологија; психотерапија. 
 
проф. др Војислав Миловановић, Министар вера Владе Србије; Протомајстор 
Храма Св. Саве у Београду; Грађевински факултет, Београд; област: геодезија. 
 
проф. др Никола Милошевић, Филолошки факултет, Београд (у пензији); редовни 
члан Српске академија наука и уметности (САНУ), Београд; области: филозофија; 
теорија књижевности. 
 
проф. др Предраг Огњеновић, Удружене лабораторије за истраживање мозга, 
Београд; Филозофски факултет, Београд (у пензији); области: когнитивна 
психологија; психологија уметности. 
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проф. др Душан Пајин, Факултет ликовних уметности, Београд; области: историја 
културе; филозофија уметности. 
 
проф. др Сретен Петровић, Филолошки факултет, Београд; области: социологија 
културе; митологија и естетика. 
 
проф. др Предраг Раденовић, Технолошки факултет, Београд; Интернационални 
анти-стрес центар (ИАСЦ), Београд; области: општа социологија; социологија 
рада. 
 
асист. Дарко Радосављевић, Технолошки факултет, Београд; области: општа 
социологија; социологија религије. 
 
проф. др Дејан Раковић, Електротехнички факултет, Београд; Интернационални 
анти-стрес центар (ИАСЦ), Београд; области: физика макромолекуларних 
материјала; биофизика психосоматике. 
 
проф. др Милоје Ракочевић, Природноматематички факултет, Ниш; области: 
општа хемија; генетска биохемија. 
 
др Алексеј Тарасјев, Институт за биолошка истраживања Универзитета у Београду; 
области: еволуциона екологија; еколошка генетика. 
 
прим. др Часлав Хаџи-Николић, Железнички здравствени завод, Београд; области: 
неуропсихијатрија; транскултурална психијатрија. 
 
проф. др Богољуб Шијаковић, Секретар за вере СР Југославије; Филозофски 
факултет, Никшић; област: античка филозофија. 
 
проф. др Антоније Шкокљев, Интернационални анти-стрес центар (ИАСЦ), 
Београд; Војно-медицинска академија (ВМА), Београд (у пензији); редовни члан 
Македонске академије наука и уметности (МАНУ), Скопље, Македонија; области: 
максилофацијална хирургија; акупунктурологија. 
 
проф. др Иван Шкокљев, Електротехнички факултет, Беогрaд; области: планирање; 
електроенергетски системи. 
 
проф. др Ђуро Шушњић, Филозофски факултет, Београд (у пензији); област: 
социологија религије. 




