
Научна Конференција под називом ЕТИКА И СТРУКА, која је одржана у Сремским 
Карловцима од 19. до 21. септембра имала је за циљ да се питање етике, или 
научне дисциплина о моралу, сагледа као цивилизацијска категорија која се 

односи на правила и кодекса људског понашања у свим областима живота и која 
би била прихваћена на основу неких критерија, који се, нажалост, често нарушавају 

и обезвређују. 

Презентација стручних радова одржана је првог дана у свечаној сали Богословије, 
а другог у просторијама Покрета горана Војводине. 

Теме су се односиле на хришћанску етику, етику у физичкој култури, етику 
педагога физичке културе у функцији наставника физичког васпитања, етику 
спортске индустрије, струковно знање и морал, неморалним појавама у спорту, 
етика и психологија спорта, улоге спортисте у етичком образовању младих…итд. 
Предавачи су били из различитих научних области са београдских, новосадских и 

нишких факултета. 

У оквиру програма Конференције посећена су два фрушкогорска манастира - 
Крушедол и Гргетек, која су културна добра и споменици српске културе од 

изузетног значаја. 

У закључцима конференције оцењено је да су радови аутора били разноврсни, да 
су предавачи (теолози, теоретичари спорта, физичког васпитања, философије, 

социологије...), из разних углова стручно артикулисали питања у вези са темом 
Конференције, а да су у дискусији размењена мишљења и дилеме око неких 
питања етике и струке са нагласком на хришћанску етику и физичку културу. 

У целини узев, конфереција је успешно одржана на задовољство свих учесника и 
предаавча, како са стручним делом, тако и са техничком организацијом. 

 



Предавачи у Богославији (слева на десно): 

                                        1. Проф. др Драган Коковић, Универтзитет у Новом Саду 
                                        2. Проф. др Ненад Живановић, Универзитет у Нишу 
                                        3. Дејан Јовановић, свештеник, Ниш 
                                        4. Мр Верица Ђукић, председик ДПФК Србије 
                                        5. Проф. др Јово Радош, Универзитет у Београду 
                                        6. Доц. др Ивана Марков Чикић, Универзитет у Београду 
                                        7. Проф. др Небојша Ранђеловић, Универзитет у Нишу



проф. др Ненад Живановић као предавач у Богославији 

Припрема закључака Конференције 
у Центру покрета горана Војводине


