
 
 
 
Кандидат за редовног члана САНУ 
 
Одељење друштвених наука САНУ 
 
Александар Костић (Београд, 1947) 

- дописни члан САНУ од 2009. године 
- образовање кандидата: дипломирао је 1976. године на Одељењу за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду; 

магистрирао је 1981, а докторирао 1983. на Универзитету у Конектикату (University of Connecticut, Storrs, CT, USA) 
- афилијација кандидата: редовни професор на Филозофском факултету Универзитета у Београду, у пензији. 
- област рада: психолингвистика, когнитивна психологија, корпусна и квантитативна лингвистика 

 
 
Кандидати за дописне чланове САНУ 
 
Одељење друштвених наука САНУ 
 
Алпар Лошонц (Темерин, 1958) 

- образовање кандидата: дипломирао је 1981, а магистрирао 1988. на Правном факултету Универзитета у Новом Саду; докторирао је на 
Економском факултету у Суботици, Универзитет у Новом Саду, 1993. 

- афилијација кандидата: редовни професор на Катедри за друштвене науке на Техничком факултету Универзитета у Новом Саду 
- област рада: економске науке и филозофија 

 
Павле Петровић (Београд, 1947) 

- образовање кандидата: дипломирао је 1969, магистрирао 1974, а докторирао 1979. на Економском факултету Универзитета у Београду 
- афилијација кандидата: професор емеритус на Економском факултету Универзитета у Београду 
- област рада: макроеконометрија, макроекономија, монетарна и фискална политика и реформе, класична теорија производње, расподеле 

и цена 
 
Слободан Антонић (Београд, 1959) 

- образовање кандидата: дипломирао је 1982. и магистрирао 1988. на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, а докторирао 
социологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду, 1995. 

- афилијација кандидата: редовни професор на Одељењу за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 
- област рада: социологија 

 
Милена Драгићевић Шешић (Трогир, 1954) 

- образовање кандидата: дипломирала је на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду, 1975; магистрирала је на 
истом факултету 1981; докторирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 1990. 

- афилијација кандидата: редовни професор Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду 



- област рада: менаџмент у култури, културна политика, политика идентитета, интеркултуралност, политика наслеђа, уметнички 
активизам, култура протеста, теорија медија 

 
Мирјана Рашевић (Београд, 1955) 

- образовање кандидата: дипломирала је на Медицинском факултету Универзитета у Београду; магистрирала је у Центру за 
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, 1988; докторирала је на Одељењу за социологију Филозофског факултета 
Универзитета у Београду, 1992. 

- афилијација кандидата: научна саветница у Центру за демографска истраживања Института друштвених наука 
- област рада: фертилитет становништва, планирање породице, репродуктивно здравље и политички одговор на демографске изазове 

 
 
Кандидат за иностранoг члана САНУ 
 
Одељење друштвених наука САНУ нема предлог. 
 
 

 


