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Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
 
 

I - О КОНКУРСУ 
 

Назив факултета: Факултет безбедности Универзитета у Београду 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Студије менаџмента људских и социјалних ресурса 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 1 
Имена пријављених кандидата: 
 1. Др Кристина Радојевић 
  

 
 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 

 
- Име, средње име и презиме: Кристина З. Радојевић 
- Датум и место рођења: 06. фебруар 1977., Београд 
- Установа где је запослен: Факултет безбедности Универзитета у Београду 
- Звање/радно место: Доцент на предмету Планирање и пројектовање у менаџменту 
- Научна, односно уметничка област: Студије менаџмента људских и социјалних ресурса 
 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
 
Основне студије: 
- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2001. 
Мастер:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: Факултет безбедности Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2008. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Наука одбране, безбедности и заштите - смер наука 
безбедности 

Докторат: 
- Назив установе:  Факултет безбедности Универзитета у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2013. 



- Наслов дисертације: Модел за процену ефикасности и ефективности система безбедносног 
менаџмента 

- Ужа научна, односно уметничка област: Науке одбране, безбедности и заштите 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- асистент приправник, 2004. 
- асистент, 2009. 
- доцент, 2016.  

 

3) Испуњени услови за избор у звање __“доцент“__ 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног 
искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено 
од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупног  претходног изборног периода 

Наставни предмет 
Планирање и пројектовање 
у менаџменту:   

2015/16: 4,03 

2016/17: 4,02 

2017/18: 4,37 

2018/19: 4,53 

Наставни предмет 
Безбедносни менаџмент  

2015/16: 4,54; 

2016/17: 4,39 

2017/18: 4,15 

2018/19: 3,17 

2019/20: 4,58 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

16 година 

 
 
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа 
у комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

 



5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 
специјалистичким, односно мастер студијама 

 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 
дисертације 

 

 
 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 
 

Број 
радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 
и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или 
три рада из категорије М51 из научне области 
за коју се бира. 

 
2 Рад из категорије М20: 

М. Бодин, К. Радојевић, Д. Кесић 
(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). 

Рад из категорије М51: 

К. Радојевић (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. 

 
8 Саопштен један рад на научном скупу, 

објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 
 

1 Рад из категорије М33: 

K. Radojević, A. Ljuština, Z. Čvorović 
(2015), Possibilities to raise awareness 
of environmental crime through safety 
culture, in D. Kolarić (Ed.) 
Medjunarodni naučni skup "Dani 
Arčibalda Rajsa" - Tematski zbornik 
radova međunarodnog značaja, vol. II, 
str. 57-64. UDC: 349.6 502.14 504.5/.6 
ISBN 978-86-7020-320-4; ISBN 978-
86-7020-190-3 

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 
радова из категорије М51 у периоду од 
последњег избора у звање из научне области за 
коју се бира.  
 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење   



или учешће у пројекту 
 

11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског програма факултета, 
односно универзитета или научна монографија 
(са ISBN бројем) из научне области за коју се 
бира, у периоду од избора у претходно звање 

  

12 Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или М33 

  

13 Један рад са научног скупа националног значаја 
објављен у целини категорије М61 или М63. 
 

  

14 Објављена један рад из категорије М20 или 
четири рада из категорије М51 у периоду од 
последњег избора из научне области за коју се 
бира.  (за поновни избор ванр. проф) 
 

  

15 Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или М33.  (за 
поновни избор ванр. проф) 
 

  

16 Један рад са научног скупа националног значаја 
објављен у целини категорије М61 или М63.  (за 
поновни избор ванр. проф) 
 

  

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање ванредног 
професора из научне области за коју се бира  

  

18 Објављен један рад из категорије М24 од првог 
избора у звање ванредног професора из научне 
области за коју се бира. Додатно испуњен услов 
из категорије М21, М22 или М23 може, један за 
један, да замени услов из категорије М24 или 
М51 

  

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 
периоду од последњег избора из научне области 
за коју се бира. Додатно испуњен услов из 
категорије М24 може, један за један, да замени 
услов из категорије М51  

  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 
 

  

21 Два рада са међународног научног скупа 
објављена у целини категорије М31 или М33 
 

  

22 Два рада са научног скупа националног значаја 
објављена у целини категорије М61 или М63 
 

  

23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског програма факултета, 
односно универзитета или научна монографија 
(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

  



бира, у периоду од избора у претходно звање 
24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 
стандардима...) 

  

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 
1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним 
скуповима националног или међународног нивоа. 
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 
академским мастер или докторским студијама. 
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 
пројектима. 
 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и 
комисије министарстава. 
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 
(перманентно образовање, курсеви у организацији 
професионалних удружења и институција, програми едукације 
наставника) или у активностима популаризације науке. 
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 
науке. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 
пројекатима и студијама 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи или 
иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 
удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

1.3. Члан комисија за израду завршних радова на академским мастер студијама Факултета безбедности 

Универзитета у Београду:  

1. „Утицај лидерства на организациону и безбедносну културу“, Зоран Даниловић, 2017.; 

2. „Очување националног идентитета као један од критеријума остваривања националне 

безбедности“, Сања Вишнић, 2018.; 

3. „Безбедносна процена трговине људима“, Душанка Радовановић, 2020. 



1.4. 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. 

2.2. Члан Комисија Наставно-научног већа Факултета безбедности - Комисије за студентско вредновањe 

педагошког рада наставника, Комисије за библиотеку, као и Етичке комисије. 

2.4. Као члан Центра за менаџмент националне безбедности, кандидаткиња Кристина Радојевић је 

учествовала у активностима популаризације науке безбедности, нарочито међу младима средњошколског 

узраста. 

 
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Др Кристина Радојевић 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 предлаже 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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