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Конкурс је објављен 11. новембра 2020. године у броју 907, часописа 

„Послови“, Националне службе за запошљавање Републике Србије. На конкурс се 

пријавио један кандидат: др Кристина Радојевић, доцент на Факултету безбедности 

Универзитета у Београду.  

Комисија је констатовала да су поднети сви конкурсом тражени документи у 

складу са законским и статутарним условима и да су се стекли сви услови за њихов 

преглед и оцену.  

 

Основни подаци о кандидату 

 

1. Биографски подаци 

 

Др Кристина Радојевић је рођена 06. фебруара 1977. године у Бијелом Пољу, 

Република Црна Гора. Основну и средњу школу завршила је у Бијелом Пољу. На 

Универзитету у Београду – Факултету организационих наука дипломирала је 2001. 

године са дипломским радом на тему „Организациона култура и њене промене“. 

Завршила је магистарске студије на Факултету безбедности и стекла звање Магистар 

наука одбране, безбедности и заштите - смер наука безбедности, одбрањен рад на тему 

„Модел безбедносног менаџмента у саобраћајним системима – студија случаја ЈП 

„Железнице Србије““, 2008. године. Кандидаткиња је 16. маја 2013. године одбранила 

докторску дисертацију под насловом „Модел за процену ефикасности и ефективности 

система безбедносног менаџмента“ на Универзитету у Београду – Факултету 

безбедности и стекла звање доктора наука одбране, безбедности и заштите. 

У систему високошколске наставе запослена је од 2004. године. У наставном 

процесу на Факултету безбедности учествовала је као асистент и доцент у реализацији 

наставе на више предмета на основним академским студијама. На ужој научној области 

Студије менаџмента људских и социјалних ресурса, за наставни предмет Планирање и 

пројектовање у менаџменту, изабрана је у звање доцента 2016. године. 

 

2. Обавезни услови за избор 

 

2.1. Наставно-педагошки рад 

Наставно-педагошком активношћу др Кристина Радојевић се бави 16 година. У 

периоду од 2004. године до данас, др Кристина Радојевић ангажована је на следећим 

наставним предметима: 
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- на основним четворогодишњим студијама, као асистент, је реализовала 

вежбе из предмета Безбедносни менаџмент; 

- поред ових предмета, као асистент је реализовала вежбе на предметима 

Основи безбедности, Кризни менаџмент и Криминалистика; 

- од 2016., као доцент реализовала је наставу на предмету Планирање и 

пројектовање у менаџменту, као и део наставе на предмету Безбедносни менаџмет. 

 

У процесу наставе примењује савремена методичка решења, са акцентом на 

повезивању теорије и праксе, актуелности образовних садржаја и разноврсности и 

динамичности наставног процеса.  

Рад др Кристине Радојевић је верификован високом просечном оценом 

добијеном од стране студената за реализацију предавања и вежби кроз процес 

вредновања педагошког рада наставника Универзитета у Београду. Према просечним 

резултатима евалуације рада сарадника од стране студената путем Индивидуалног 

статистичког извештаја о вредновању рада наставника Универзитета у Београду, 

студенти су наставно-педагошки рад др Кристине Радојевић оценили:  

- за наставни предмет Планирање и пројектовање у менаџменту, 2015/16: 4,03, 2016/17: 
4,02, 2017/18: 4,37, 2018/19: 4,53; 

- за наставни предмет Безбедносни менаџмент, 2015/16: 4,55, 2016/17: 4,39, 2017/18: 
4,15, 2018/19: 3,17, 2019/20: 4,58.  

 

На основу изнетих података и оцена може се закључити да кандидат поседује 

наставно-педагошке квалитете који су потребни за позив универзитетског наставника. 

 

2.2. Научно-истраживачка активност 

Упоредо са ангажовањем у наставно-педагошком раду, др Кристина Радојевић 

се бави и научно-истраживачким радом. О обиму и квалитету тог рада сведоче 

публиковани радови, учешће на научним и стручним конференцијама, пројектима како 

у периоду пре, тако и после избора у звање доцента. 

У стручном и научно-истраживачком раду кандидаткиња се бавила темама из 

области менаџмента, националне и еколошке безбедности. 

Кандидаткиња је учествовала на пројекту „Безбедносне и стратегијске 

концепције одбране кроз друштвене промене“ - подпројекат 1 у оквиру пројекта  

III47029 „Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене 

промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку“ Министарства за науку и 

технолошки развој Републике Србије за период 2010-2019. 
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2.3. Списак објављених радова 

Радови објављени до избора у звање доцента: 

Монографија националног значаја 

Зоран Драгишић, Кристина Радојевић (2014): Безбедносни менаџмент, 

Универзитет у Београду Факултет безбедности. ISBN 978-86-84069-86-5 – Уџбеник 

Радови у водећем часопису националног значаја 

Зоран Драгишић, Кристина Радојевић, Горан Самојловски (2014): 

Противтерористичка безбедносна процена, ВОЈНО ДЕЛО, Београд, јесен 2014, стр. 

110-127. Медија центар "Одбрана". 

Радови са научних скупова објављени у целини 

1) Kristina Radojević, Zoran Dragišić, Vanja Rokvić (2013): Performance 

measurement procedure for corporate security management, Management of Corporate 

Security – New Approaches and Future Challenges, priređivač: Denis Čaleta i Miran Vršec, 

Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, Slovenia, str. 229-249. ISBN: 978-961-

92860-7-4  

2) Kristina Radojević, Zoran Dragišić (2014): A Model of Security Managеment 

System for Transportation Systems, Priređivači Zoran Keković, Denis Čaleta, Zoran Jeftić, 

Želimir Kešetović, Fakultet bezbednosti, Beograd 2014. str. 379-389. ISBN 978-86-84069-

84-1 

3) Zoran Keković, Zoran Dragišić, Kristina Radojević (2014): Serbian 

Inteligence and Security Capacites for Countering Terrorism, Priređivači Denis Čaleta, Paul 

Shemella, Institute for Corporative Security Ljubljana 2014., str. 379-391. ISBN 978-961-

92860-8-1  

Радови у часопису националног значаја 

1) Кристина Радојевић (2010): Религија и тероризам, РЕЛИГИЈА И 

ТОЛЕРАНЦИЈА, вол. 8, бр. 14, Центар за емпиријска истраживања религије, Нови Сад, 

стр. 239-252. ISSN 1451-8759. УДК: 316.74:2 ; 2-662:[329.3:23/28 323.28:28; 

2) Вања Роквић, Кристина Радојевић (2011): Изградња интегритета у 

систему одбране и сузбијање ризика од корупције – искуства НАТО и земаља 

партнерства за мир, ВОЈНО ДЕЛО, вол. 63, бр. 1, стр. 136-150. ISSN 0042-8426. УДК: 

355.1.072.6/.7 

3) Кристина Радојевић, Вања Роквић, Жељко Иваниш (2011): Контрола 

трговине и преноса малокалибарског и лаког оружја, ВОЈНО ДЕЛО, вол. 63, бр. 3, стр. 

138-156. ISSN 0042-8426. УДК: 343.85:[343.359.3:623.44 
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Рад објављен у научном часопису са листе престижних светских часописа 

Кристина Радојевић, Александра Љуштина (2015): Security culture's role in 

SCADA network protection, Современа Македонска Одбрана, Година 15, бр. 29, 

децембар 2015. 

Радови у научним часописима 

1) Кристина Радојевић (2009): Модел безбедносног менаџмента у водном 

саобраћају, у: ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ, Факултет безбедности 

Универзитета у Београду, Београд, ISSN 1821-150X, стр. 277-293. УДК: 351.79 ; 

351.813. 

2) Кристина Радојевић (2010): Могућности за процену ефективности и 

ефикасности система безбедносног менаџмента, у: ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА 

БЕЗБЕДНОСТИ, Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд, стр. 267-

280. ISSN 1821-150X, УДК: 005.934. 

3) Кристина Радојевић (2014): Безбедносна култура у менаџменту 

безбедности – истраживање ставова у Републици Србији, у: ГОДИШЊАК 

ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ, Факултет безбедности Универзитета у Београду, 

Београд, стр. 197-212. ISSN 1821-150X. 

 

Радови објављени након избора у звање доцента: 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24) 

Миленко Бодин, Кристина Радојевић, Душан Кесић: Стање националне 

безбедносне културе код младих у Републици Србији, у: СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД, 

vol. LIII (2019), nо. 2, стр. 627-647. ISSN 2560-4880 ISSN 0085-6320. УДК 316.64-

057.874:[351.78:316.7(497.11). 

 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51) 

Кристина Радојевић: Менаџмент националне безбедности у светлу Ентолошке 

теорије безбедности Миленка Бодина, у: НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС, Година XV, vol. 

34, број 1/2019, стр. 277-294, ISSN 1820-4996, УДК 321.01:351.86. 

 

Саопштење са међународног научног скупа штампано у целини (М33) 

Kristina Radojević, Aleksandra Ljuština, Zoran Čvorović, Possibilities to raise 

awareness of environmental crime through safety culture, in D. Kolarić (Ed.) Medjunarodni 

naučni skup "Dani Arčibalda Rajsa" - TEMATSKI ZBORNIK RADOVA 
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MEĐUNARODNOG ZNAČAJA, vol. II, 2015, str. 57-64. UDC: 349.6 502.14 504.5/.6 

ISBN 978-86-7020-320-4; ISBN 978-86-7020-190-3. 

 

Рад у научном часопису  

Kristina Radojević, Aleksandra Ljuština: Security management and environmental 

crime - security management students’ attitudes, in: JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE 

ISSUES, ISSN 1512-5505,Year XIV, Issue 5-6, 2014, p. 35-53. 

 

2.4. Сажеци важнијих радова 

Бодин М., Радојевић К., Кесић Д. (2019). „Стање националне безбедносне културе 

код младих у Републици Србији“, СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД, vol. LIII (2019), nо. 

2, стр. 627-647. ISSN 2560-4880 ISSN 0085-6320. УДК 316.64-

057.874:[351.78:316.7(497.11) 

Предмет рада јесте утврђивање ставова младих средњошколског узраста од 16 до 19 

година у Републици Србији о појединим питањима безбедности, чиме се жели постићи 

циљ утврђивања стања националне безбедносне културе. Циљ је био да се утврди у ком 

степену млади уопште размишљају о националној безбедности, како перципирају 

стање њене угрожености и могућности превенције угрожавања, као и да ли сматрају да 

постоје могућности за побољшање стања безбедности. 

Теоријски оквир рада обухвата систематичан преглед дефиниција и одређења појмова 

безбедносне културе и националне безбедносне културе.  

За потребе истраживања сачињен је анкетни упитник. Реч је о полуструктурисаном 

упитнику, који је садржао питања отвореног и затвореног типа. Упитник је настојао да 

обухвати основне елементе који укључују знање и став младих обезбедносним 

проблемима у Републици Србији. Упитник је садржао питања која се односе на ставове 

о појавама и факторима угрожавања, и то: криминал, угрожавање безбедности на 

интернету, наркоманија, тероризам, корупција, шпијунажа, деструктивне верске секте 

и утицај медија. Поред тога, упитник је садржао и питања која се односе на оцену 

општег стања безбедности, угроженост животне средине, утицај образовања на 

спознају проблематике безбедности, и начин на који се испитаници информишу о 

питањима безбедности. Истраживање је спроведено у периоду од новембра 2016. до 

јуна 2018. године. Анкетирање испитаника спроведено је у неколико округа: Град 

Београд, Јабланички, Сремски, Мачвански, Златиборски, Тимочки, Севернобачки, 

Шумадијски и Браничевски округ. Добијени резултати указују да млади сматрају 

наркоманију и корупцију за највеће претње безбедности, а субјекти који према 
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њиховим ставовима имају најзначајнију улогу на плану превенције угрожавања јесу 

полиција, службе безбедности и приватно обезбеђење.  

 

Radojević K., Ljuština A, Čvorović Z. (2015). „Possibilities to raise awareness of 

environmental crime through safety culture“. In Kolarić D. (Ed.) Medjunarodni naučni 

skup "Dani Arčibalda Rajsa" - TEMATSKI ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNOG 

ZNAČAJA, vol. II, (pp. 57-64) UDC: 349.6 502.14 504.5/.6 ISBN 978-86-7020-320-4; 

ISBN 978-86-7020-190-3 

Generally speaking, the public is unaware of the risks which environmental crime poses to 

the environment and human health. This situation together with the tendency of corporations 

to lessen the corporate environmental responsibility gives a false image of environmental 

crime. Raising the awareness and understanding of the environmental crime among the 

general population are the first steps which could influence change in this area. There are 

some scientists, governmental and nongovernmental institutions, who are trying to deal with 

the environmental crime issues, but this information has to reach the public and it must be 

available outside of the academic literature. There are some available methods for reaching 

this goal. In this paper, the authors are adopting the safety culture approach to deal with the 

problem of environmental crime. The aim of this paper is to examine the possibilities of using 

the safety culture methods for raising awareness of environmental crime. The authors believe 

that it would result in reducing, and raising the number of resolved acts of environmental 

crime. In the contemporary social circumstances, environmental issues rose from the margins 

of social problems and are now in the center of interest - fully justified since the security of 

the biosphere is the basis of all other safety systems. 

The modern way of life and work with the application of modern technical and technological 

achievements leaves some consequences on the biosphere, however if we count on a modern 

man’s present environmental awareness and safety culture that should inevitably decrease the 

negative consequences for the biosphere. Environmental awareness and safety culture are the 

main factors of sustainable development of a modern society. 

 

Радојевић K. (2019). „Менаџмент националне безбедности у светлу Ентолошке 

теорије безбедности Миленка Бодина", Национални Интерес, Година XV, vol. 34, 

број 1/2019, стр. 277-294, ISSN 1820-4996, УДК 321.01:351.86. 

Предмет овог рада јесте осврт на ентолошку теорију безбедности и хуманолошки 

менаџмент приступ професора Миленка Бодина. Основни циљ јесте да се сагледају 

могућности примене ове теорије у менаџменту националне безбедности. Национална 
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безбедност, сагледана кроз призму ентолошке теорије добија нови облик уз наглашену 

културну димензију. Наиме, култура једне нације представља битан елеменат њеног 

идентитета, а безбедносна култура представља део те културе. 

Национална безбедносна култура представља свест о потреби заштите виталних 

вредности нације. Ентолошка теорија, управо, наглашава основне вредности једне 

нације (ентитета), као кључне у разумевању националних интереса. Разумевањем 

интереса једне нације разумеју се и њени безбедносни интереси, чиме и сам менаџмент 

националне безбедности добија основни циљ, односно сврху. Када је тај циљ 

разумљив, јасан и недвосмислен, онда је могуће и развијање институција и неометан 

опстанак, рад, раст и развој државе, односно нације. 

 

3. Изборни услови 

 

3.1. Стручно-професионални допринос 

Кандидаткиња др Кристина Радојевић је била је члан више комисија за израду 

завршних радова на мастер студијама Факултета безбедности, и то: 

1. „Утицај лидерства на организациону и безбедносну културу, Зорана Даниловића, 

Београд, 2017.; 

2. „Очување националног идентитета као један од критеријума остваривања 

националне безбедности“ Сање Вишнић, Београд, 2018.; 

3. „Безбедносна процена трговине људима“ Душанке Радовановић, Београд, 2020. 

 

Кандидаткиња је била сарадник на научном пројекту III47029 „Рентабилни 

избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке 

оријентације Србије у 21. веку“ Министарства за науку и технолошки развој Републике 

Србије за период 2010-2019. 

 

3.1. Допринос академској и широј заједници 

Као члан Центра за менаџмент националне безбедности, кандидаткиња 

Кристина Радојевић је учествовала у активностима популаризације науке безбедности, 

нарочито међу младима средњошколског узраста. 

Такође, др Кристина Радојевић је у предходном и садашњем периоду обављала 

дужности члана Комисија Наставно-научног већа Факултета безбедности - Комисије за 

студентско вредновањe педагошког рада наставника, Комисије за библиотеку, као и 

Етичке комисије. 



9 

 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Комисија констатује да се на конкурс за радно место наставника у звању 

доцента за ужу научну област Студије менаџмента људских и социјалних ресурса, 

за наставни предмет Планирање и пројектовање у менаџменту, а који је објављен 11. 

новембра 2020. године у броју 907, часописа „Послови“ Националне службе за 

запошљавање Републике Србије, пријавио један кандидат – др Кристина Радојевић. 

 

Након прегледа конкурсне документације и анализе радова и података о 

наставном и педагошком искуству кандидата, Комисија је дошла до закључка да др 

Кристина Радојевић испуњава све услове за избор у звање доцента. 

 

Комисија је такође закључила, да кандидат задовољава све Законом о високом 

образовању и Статутом Факултета безбедности неопходне услове за радно место 

доцента за ужу научну област Студије менаџмента људских и социјалних ресурса, за 

наставни предмет Планирање и пројектовање у менаџменту. Број и квалитет 

објављених радова у потпуности испуњавају услове које предвиђају Критеријуми за 

стицање звање наставника на Универзитету у Београду. Учешће на међународним и 

националним научним конференцијама, реализација наставних и ваннаставних 

активности, као и чињеница да је од првог избора у звање кандидаткиња објавила 

радове и стекла потребне услове за поновни избор у звање доцента, указује на то да је 

реч о кандидату који поседује одговарајуће квалитете који га квалификују за рад у 

настави и научна истраживања у области за коју се бира. 

 

Имајући у виду наведене податке и претходну оцену укупног досадашњег рада у 

наставном и научном ангажовању кандидаткиње др Кристине Радојевић, нарочито 

ценећи опште и посебне услове за избор наставника одређене Конкурсом, Комисија са 

задовољством једногласно 

П Р Е Д Л А Ж Е 

 

Изборном већу Универзитета у Београду - Факултета безбедности, да се 

кандидаткиња др Кристина Радојевић, доцент, поново изабере у звање доцента за ужу 

научну област Студије менаџмента људских и социјалних ресурса, за наставни предмет 

Планирање и пројектовање у менаџменту, као и да се предлог упути Универзитету у 

Београду на даље одлучивање. 
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