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1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА 
 
 
Факултет је високошколска установа, односно високошколска јединица са својством 

правног лица у саставу Универзитета у Београду  (групација друштвено- 

хуманистичких наука) са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом, 

Статутом Универзитета и Статутом факултета. 
 
Оснивач Факултета је Република Србија. 

 
 
Делатност Факултета 

 
Факултет обавља делатност високог образовања, у складу са дозволом за рад и 

матичношћу која произлази из акредитованих студијских програма у области наука 

безбедности, одбране, цивилне заштите, заштите животне средине и менаџмента 

људских и социјалних ресурса, а која се остварује кроз организацију основних 

академских студија, дипломских академских студија  (мастер), докторских академских 

студија и специјалистичких струковних студија. Факултет обавља делатност високог 

образовања на основу одобрених студијских програма, научноистраживачку, 

експертско-консултантску и издавачку делатност, а може обављати и друге послове 

којима се комерцијализују резултати научноистраживачког рада, под условом да се тим 

пословима не угрожава квалитет наставе. 

У обављању својих делатности, Факултет остварује домаћу и међународну  сарадњу са 

установама, државним органима, предузећима и трећим лицима. Основне делатности 

Факултета су: 

85.42   Високо образовање; 

72.20   Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама; 

85.59   Остало образовање; 
85.60   Помоћне образовне делатности 

58.11   Издавање књига 

58.14   Издавање часописа и периодичних издања; 

58.19   Остала издавачка делатност; 
18.13   Услуге припреме за штампу; 

18.12   Остало штампање 

47.61   Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама; 

56.29   Остале услуге припремања и послуживања хране; 

62.01   Рачунарско програмирање; 

62.02   Консултантске делатности у области информационе технологије; 

63.11   Обрада података, хостинг и сл.; 

63.12   Веб портали; 

62.09   Остале услуге информационе технологије; 

70.22   Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем; 

70.21   Делатности комуникација и односа с јавношћу; 

91.01   Делатност библиотека и архива. 
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2. ОРГАН УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ 
 
 

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који има 27 чланова, од којих: 

1. петнаест (15) чланова бирају запослени на Факултету,  

2. осам (8) су чланови које именује оснивач и  

3. четири (4) члана које бира Студентски парламент Факултета.  

 

Мандат чланова Савета Факултета траје четири године, са изузетком студентских 

представника чији мандат траје две године. Савет бира председника из реда представника 

Факултета. Заменика председника бира Савет на предлог председника. У школској 2021/2022. 

години Савет Факултета чинили су: 

 

Представници Наставно-научног већа:  

Проф. др Мирослав Младеновић – председник 

Проф. др Зоран Јефтић – зам. председника 

Проф. др Јасмина Гачић 

Проф. др Жарко Обрадовић 

Проф. др Ивица Ђорђевић 

Проф. др Бранко Ромчевић 

Проф. др Миленко Бодин 

Проф. др Младен Милошевић 

Доц. др Владимир Ајзенхамер 

Мр Данијела Нејковић 

Јелена Ћесаревић 

 

Представници оснивача 

Проф. др Милан Божић 

Проф. др Ђорђе Игњатовић 

Проф. др Драган Симеуновић 

Генерал-мајор Милан Станимировић 

др Слободан Кањевац 

Предраг Марић 

Амбасадор Никола Недељковић 

 

Представници Стручних служби:  

Мр Жељко Макић  

Данијела Шушњар  

Александар Пашко  

 

Представници студената:  

Милица Стојановић 

Никола Јаковљевић 

Николина Ђукић 

Никола Вујичић 
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2.1. СЕДНИЦЕ САВЕТА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 

У школској 2021/2022. години одржано је 6 седница Савета Факултета са најзначајнијим тачкама 

дневног реда: 

 Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Факултета безбедности за 2022. годину, на 

предлог Наставно-научног већа; 

 Усвајање Плана јавних набавки и Плана набавки на које се Закон о јавним набавкама на 

примењује за 2022. годину; 

 Усвајање Правилника о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим 

политикама; 

 Усвајање Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза и усклађивање 

књиговодственог са стварним стањем; 

 Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова на Универзитету 

у Београду – Факултет безбедности; 

 Доношење Одлуке о изменама и допунама чл. 107 Статута Факултета безбедности на предлог 

Наставно-научног већа од 24.12.2021. године; 

 Доношења одлуке о умањењу школарине на основу захтева студената, које је уважавајући све 

критеријуме Правила Факултета предложила надлежна Комисија; 

 Доношења одлуке о одобравању финансијских средстава на име новогодишњих новчаних 

честитки за децу запослених; 

 Доношење одлуке о одобравању финансијских средстава за доделу јубиларних награда 

запосленима за 20 и 30 година рада на Факултету; 

 Верификација мандата студента продекана Николе Јаковљевића по одлуци Студентског 

парламента Факултета безбедности; 

 Доношење одлуке о усвајању Извештаја о извршеном попису нефинансијске имовине у 

сталним средствима – готових производа (залиха у Скриптарници Факултета ) са стањем на дан 

31.12.2021. године; 

 Доношење одлуке о усвајању Извештаја о извршеном попису нефинансијске имовине у 

сталним средствима - основна средства (непокретности, опрема и остала основна средства) са 

стањем на дан 31.12.2021. године; 

 Доношење одлуке о усвајању Извештаја о попису финансијске имовине у дугорочним и 

краткорочним пласманима, новчаним средствима-хартија од вредности, потраживања и 

обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовине  са стањем на дан 

31.12.2021. године; 

 Доношење одлуке о утврђивању висине школарине за све студијске програме за школску 

2022/2023.годину за студенте који плаћају, а држављани су Републике Србије,  на предлог 

Наставно-научног већа; 

 Доношење одлуке о утврђивању висине школарине за све студијске програме за школску 

2022/2023.годину за студенте који плаћају, а нису држављани  Републике Србије, на предлог 

Наставно-научног већа; 

 Доношење одлуке о измени бр.1 Плана јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним 

набавкама не примењује за 2022.годину; 

 Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја Факултета безбедности за фискалну 

2021. годину, на предлог Наставно – научног већа; 
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 Доношење Одлуке о висини накнаде за похађање припремне наставе за полагање пријемног 

испита;  

 Извештај Декана о активностима Факултета у вези са изградњом нове зграде, добијеном 

научном пројекту при Фонду за науку Републике Србије и новом кратком програму студија; 

 Доношење одлуке о усвајању Измена и допуна Финансијског плана за 2022.годину број 1 на 

предлог Наставно-научног већа; 

 Доношење одлуке о измени и допуни број 2 Плана јавних набавки за 2022.годину ; 

 Доношење одлуке о измени и допуни број 2 Плана набавки на које се Закон о јавним набавкама 

не примењује за 2022.годину; 

 Доношење одлуке о утврђивању параметара за обрачун  школарине за Специјалистичке 

стуковне студије "Процена безбедносних ризика" за школску 2022/2023.годину за студенте 

који плаћају, а нису држављани Републике Србије на предлог Наставно-научног већа; 

 Доношење одлуке о утврђивању висине школарине за Специјалистичке струковне студије 

"Процена безбедносних ризика" за школску 2022/2023.годину за студенте који плаћају, а нису 

држављани Републике Србије на предлог Наставно-научног већа; 

 Доношење одлуке о утврђивању параметара ради утврђивања цене припреме, организације и 

полагања симулационог пријемног испита за тест који укључује један, два и три предмета на 

Основним академским студијама на предлог Наставно-научног већа; 

 Доношење одлуке о утврђивању цене припреме, организације и полагања симулационог 

пријемног испита за тест који укључује један, два и три предмета на Основним академским 

студијама на предлог Наставно-научног већа; 

 Доношење одлуке о додели признања заслужним институцијама и појединцима поводом Дана 

факултета; 

 Доношење одлуке о одобравању финансијских средстава за доделу јубиларних награда 

запосленима за 10, 20 и 30 година рада на Факултету; 

 Доношење одлуке о измени и допуни број 3 Плана јавних набавки за 2022.годину; 

 Доношење одлуке о измени број 4 Плана јавних набавки за 2022.годину. 

 

3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ 
 
 
Декан је орган пословођења који руководи радом и представља Факултет у складу са својим 

овлашћењима. Факултет има пет продекана од којих четири наставника и једног студента. 

Продекани из реда наставника су: продекан за наставу, продекан за науку и студије другог и 

трећег степена, продекан за финансије и продекан за развој. 
Продекан из реда студената је студент продекан.  

 

Декан: 

проф. др Владимир Цветковић 

 

Продекани: 

проф. др Божидар Бановић, продекан за наставу, проф. др Борис Кордић, продекан за науку и 

студије другог и трећег степена, доц. др Александра Илић, продекан за финансије и проф. др 

Зоран Драгишић, продекан за развој 

 

Студент продекан:  

  Никола Јаковљевић 
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4. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 
 
 
Стручни органи Факултета су: 

1. Наставно-научно веће 

2. Изборно веће 

 

4.1. СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

У школској 2021/2022. години одржано је 10 седница Наставно-научног већа са 

најзначајнијим тачкама дневног реда: 

 Верификација чланова Наставно-научног већа и комисија Факултета из реда студената; 

 Формирање сталних комисија Наставно-научног већа; 

 Формирање дисциплинске комисије Факултета безбедности; 

 Утврђивање предлога за ангажовање сарадника ван радног односа  (демонстратори) за школску 

2021/22. годину; 

 Усвајање Правилника о докторским студијама на Факултету безбедности; 

 Разматрање захтева проф. др Светлане Станаревић за давање сагласности за рад на 

Архитектонском факултету Универзитета у Београду; 

 Доношење одлуке о утврђивању предлога Финансијског плана за 2022. годину; 

 Усвајање Извештаја о раду Факултета за школску 2020/2021. годину; 

 Усвајање Извештаја Комисије о студентском вредновању педагошког рада наставника и 

сарадника у летњем семестру школске 2020/21. године; 

 Усвајање Програма рада Факултета за школску 2021/2022. годину;  

 Доношење Правилника о студирању на основним академским студијама;  

 Доношење Одлуке о разврставању предмета по катедрама;  

 Разматрање иницијативе шефова катедри за утврђивање Предлога за измену и допуну члана 

107. Статута Универзитета у Београду – Факултета безбедности; 

 Утврђивање Одлуке о броју студената за упис за све студијске програме за школску 

2022/2023. годину; 

 Утврђивање предлога Одлуке о висини школарине за студенте који плаћају школарину и 

држављани су Републике Србије за све студијске програме за школску 2022/2023. годину; 

 Утврђивање предлога Одлуке о висини школарине за студенте који плаћају школарину и нису 

држављани  Републике Србије за све студијске програме за школску 2022/2023. годину; 

 Утврђивање предлога Финансијског извештаја Факултета безбедности за 2021. годину; 

 Доношење одлуке о организацији и реализацији наставе у летњем семестру школске 2021/2022. 

године; 

 Усвајање Одлуке о распореду консултација за летњи семестар школске 2021/22. године; 

 Формирање Комисије за писање извештаја о студентском вредновању педагошког рада 

наставника и сарадника у зимском семестру школске 2021/2022. године; 

 Разматрање захтева проф. др Зорана Кековића за давање сагласности за рад на мастер 

студијском програму на Факултету политичких наука Универзитета у Београду; 

 Разматрање захтева проф. др Владимира Н. Цветковића за давање сагласности за рад на мастер 

студијском програму на Филолошком факултету Универзитета у Београду; 
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 Доношење одлуке о утврђивању предлога Измена и допуна Финансијског плана за 2022. 

годину, број 1; 

 Доношење одлуке о утврђивању параметара за обрачун школарине за специјалистичке 

струковне студије Процена безбедносних ризика за студенте који нису држављани Републике 

Србије; 

 Доношење одлуке о утврђивању висине школарине за специјалистичке струковне студије 

Процена безбедносних ризика за студенте који нису држављани Републике Србије; 

 Доношење Одлуке о утврђивању параметара за дефинисање цена припреме, организације и 

полагања симулационог пријемног испита на основним академски студијама за тест који 

укључује један, два и три предмета; 

 Доношење Одлуке о утврђивању цена припреме, организације и полагања симулационог 

пријемног испита на основним академски студијама за тест који укључује један, два и три 

предмета; 

 Разматрање извештаја о пролазности студената на испитима у школској 2020/21. години; 

 Усвајање одлуке о признавању ЕСПБ бодова за стручну праксу на основним, 

специјалистичким и мастер студијама; 

 Избор рецензената за уџбеник „Кривично право (посебни део: изабране инкриминације за 

студије наука безбедности)“ аутора проф. др Младена Милошевића; 

 Избор рецензената за уџбеник „Социологија политике (предмодерне политичке заједнице)“ 

аутора проф. др Владимира Н. Цветковића; 

 Усвајање извештаја о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника за 

зимски семестар школске 2021/2022. године; 

 Усвајање одлуке о организацији и реализацији наставних активности у наредном периоду; 

 Усвајање одлуке о поступку пријављивања теме и одбране завршног (специјалистичког) рада 

у оквиру студијског програма Процена безбедносних ризика; 

 Усвајање одлуке о одређивању списка тематских области (тема) за специјалистичке радове у 

оквиру студијског програма Процена безбедносних ризика; 

 Избор чланова Већа научних области правно-економских наука и разматрање предлога 

измене Статута Универзитета у Београду поводом назива Већа научних области правно-

економских наука; 

 Усвајање рецензија за уџбеник „Кривично право – посебни део: изабране инкриминације за 

студије наука безбедности“ проф. др Младена Милошевића; 

 Формирање комисије за писање Извештаја о студентском вредновању педагошког рада 

наставника и сарадника за летњи семестар школске 2021/2022. године; 

 Разматрање захтева проф. др Жељка Бралића за давање сагласности за рад на Филозофском 

факултету Универзитета у Београду; 

 Разматрање захтева проф. др Желимира Кешетовића за давање сагласности за рад на 

Академији струковних студија Београд, одсек Висока здравствена школа; 

 Усвајање Извештаја о реализованом пријемном испиту за упис на прву годину основних 

академских студија за школску 2022/23. годину; 

 Усвајање Плана организације и реализације наставе на основним академским студијама у 

школској 2022/2023. години; 

 Усвајање распореда наставе на основним академским студијама у зимском семестру школске 

2022/2023. године; 
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 Усвајање планова рада по наставним предметима на основним академским студијама за 

школску 2022/2023. годину; 

 Усвајање План организације и реализације наставе – специјалистичких струковних студија 

Процена безбедносних ризика за школску 2022/2023. годину; 

 Усвајање извештаја о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника и 

сарадника за летњи семестар школске 2021/22. године; 

 Верификација мандата члановa изабраних од стране Студентског парламента за: Наставно-

научно веће, Савет и Комисије Наставно-научног већа; 

 Разматрање молбе Студентског парламента Факултета; 

 Доношење одлуке о похађању наставе на четвртој години студија за студенте који су обновили 

трећу годину; 

 Доношење одлуке о убрзаном студирању студента Павла Кринуловића;  

 Разматрање захтева проф. др Божидара Бановића за давање сагласности за рад на Правном 

факултету Универзитета у Крагујевцу; 

 Разматрање захтева проф. др Дејане Јовановић-Поповић за давање сагласности за рад на 

Географском факултету Универзитета у Београду; 

 Разматрање захтева проф. др Владимира Јаковљевића за давање сагласности за рад на 

Факултету безбједносних наука  Универзитета у  Бањој Луци; 

 Усвајање извештаја Комисије за оцену докторске дисертације кандидата маст. Ненада Стекића 

под насловом: „Војне интервенције и постконфликтна изградња државе у ери униполарности: 

случај Савезне Републике Југославије, Авганистана и Ирака“, именовање Комисије за одбрану; 

 Усвајање извештаја Комисије за оцену докторске дисертације кандидата мр Зорана Обрадовића 

под насловом: „Геополитичко позиционирање Руске Федерације након интервенције у 

Сирији“, именовање Комисије за одбрану; 

 Усвајање извештаја Комисије за оцену докторске дисертације кандидаткиње маст. Гордане 

Мишев под насловом „Фактори успешног развоја држава и њихове импликације на 

безбедност“, именовање Комисије за одбрану; 

 Усвајање извештаја Комисије за оцену докторске дисертације кандидата маст. Милоша 

Томића под насловом „Угрожавање националне безбедности сецесијом територија са 

расположивим природним ресурсима: случај Србије, Украјине и Шпаније“ и именовање 

Комисије за одбрану; 

 Усвајање менторског извештаја и именовање Комисије за оцену докторске дисертације 

кандидата мр Зорана Обрадовића под називом „Геополитичко позиционирање Руске 

Федерације након интервенције у Сирији“; 

 Усвајање менторског извештаја и именовање Комисије за оцену докторске дисертације 

кандидаткиње маст. Гордане Мишев под насловом „Фактори успешног развоја држава и 

њихове импликације на безбедност“; 

 Усвајање менторског извештаја и именовање Комисија за оцену докторске дисертације 

кандидата Милоша Томића под насловом „Угрожавање националне безбедности сецесијом 

територија са расположивим природним ресурсима: случај Србије, Украјине и Шпаније“; 

 Усвајање менторског извештаја и именовање Комисије за оцену докторске дисертације 

кандидаткиње Адријане Грмуше под насловом: “Вршњачко насиље као безбедносни ризик у 

средњим школама“; 

 Усвајање менторског извештаја и именовање Комисије за оцену докторске дисертације 

кандидаткиње маст. Невене Шекарић Стојановић под насловом: “Енергетска безбедност 
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Европског регионалног безбедносног комплекса: секуритизација руског природног гаса и 

потенцијали за трансформацију комплекса“; 

 Усвајање менторског извештаја и именовање Комисије за оцену докторске дисертације 

кандидатa маст. Ивана Димитријевића под насловом: “Отворени извори података као фактор 

трансформације обавештајног рада“; 

 Усвајање менторског извештаја и именовање Комисије за оцену докторске дисертације 

кандидата маст. Душана Кесића под насловом: „Идеациони основи савремене стратешке 

културе Републике Србије“; 

 Усвајање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације 

кандидаткиње Јелене Марковић под називом „Систем безбедности и здравља на раду у 

функцији заштите људског капитала у основним школама“; 

 Усвајање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације 

кандидата Лазара Димитријевића под називом „Примена личних података у сајбер-простору – 

друштвени и безбедносни аспекти“; 

 Именовање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидаткиње 

Јелене Марковић под насловом: “Систем безбедности и здравља на раду као одговор на изворе 

и облике угрожавања људског капитала у основним школама“; 

 Именовање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата 

маст. Зорана Марјановића под насловом „Одвраћање као стратешки концепт у 

постхладноратовском периоду“; 

 Именовање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата 

маст. Лазара Димитријевића под насловом „Примена личних података у сајбер-простору – 

друштвени и безбедносни аспекти“и именовање ментора; 

 Прихватање молбе кандидаткиње Јелене Ћесаревић и именовање проф. др Дејана Јовановић 

Поповић за ментора на изради докторске дисертације под насловом „Еколошки криминалитет 

као облик угрожавања безбедности животне средине у Републици Србији“; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Анђеле Костић под 

насловом: „Безбедност биткоина“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Јеленe Планић под 

насловом: „Утицај демографских фактора на перцепцију ризика од природних катастрофа 

изазваних земљотресом: студија случаја Београд“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом 

за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Андрее Силађи 

под насловом: „Трансгенерацијски пренос ратне трауме на постјугословенском простору“, и 

одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Стефана Катића под 

насловом: „Односи између држава Западног Балкана и Сједињених Америчких Држава из угла 

теорије хијерархија у међународним односима“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом 

за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Тамаре 

Радовановић под насловом: „КОВИД-19 као фактор угрожавања безбедности“, и одобравање 

јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Кристине 

Нигровић Шапић под насловом: „Индикатори отпорности локалне заједнице на ризике од 

природних и других непогода“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 
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 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Софије 

Станисављевић под насловом: „Утицај епидемије корона вируса на ментално здравље 

медицинског особља“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Тамаре Ивковић под 

насловом: „Испитивање фактора утицаја на социјалну отпорност на последице катастрофа 

изазваних поплавама“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Сандре Радоњић под 

насловом: „Друштвена угроженост у високо ризичним поплавним подручјима“, и одобравање 

јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Александре 

Радосављевић под насловом: „Припремљеност грађана за катастрофу изазвану COVID-19 

вирусом: студија случаја Београд“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Стефана Рикановића 

под насловом: „Управљање ризицима од катастрофа изазваних нуклеарним хаваријама“, и 

одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану: 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Милице Андић под 

насловом: „Значај образовних институција за функционисање система обнове и помоћи“, и 

одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Александре 

Николић под насловом: „Улога друштвених медија у процесу информисања јавности о 

постојећим ризицима од катастрофа“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Јелене Поповић 

под насловом: „Геополитички интереси великих сила у Сирији: Мигрантска криза и последице 

по безбедност Европске уније“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Мије Алијевић под 

насловом: „Социјални капитал и опоравак од катастрофе изазване пандемијом COVID-19“, и 

одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Сање 

Стојиљковић под насловом: „Службе за хитне случајеве у одговору на ванредне ситуације“, и 

одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Саше Романић под 

насловом: „Утицај религије на смањење ризика од кaтастрофа“, и одобравање јавне одбране 

пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Анђеле Митровић 

под насловом: „Улога локалне самоуправе у превенцији, одговору и смањењу ризика од 

катастрофа, студија случаја - Општина Лајковац“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом 

за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Милице Чворовић 

под насловом: „Родна димензија угрожености људи изазвана пандемијом вируса COVID-19“, и 

одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Катарине Андрић 

под насловом: „Компаративна анализа система управљања ризицима од катастрофа у Немачкој, 

САД-а, Русији и Кини“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Милоша Тошовића под 

насловом: „Утицај техничко-технолошких катастрофа на еколошку компоненту одрживог 

развоја“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 
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 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном специјалистичком раду кандидата Небојше 

Спасојевића под насловом: „Противтерористичка организација система националне 

безбедности Републике Србије“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Давање сагласности на избор ментора проф. др Дејане Јовановић Поповић и предлог теме 

завршног специјалистичкког рада кандидаткиње Неде Теслић, с29/21 под насловом 

„Регулатива управљања отпадом у Републици Србији“; 

 Давање сагласности на избор ментора проф. др Младена Милошевића и предлог теме завршног 

специјалистичкког рада кандидата Александра Кијевчанина, с30/21 под насловом „Управљање 

безбедносним ризицима при транспорту новца и других вредносних пошиљки“; 

 Давање сагласности на избор ментора проф. др Младена Милошевића и предлог теме завршног 

специјалистичкког рада кандидата Љубише Савића, с43/21 под насловом „Процена ризика у 

заштити лица, имовине и пословања“; 

 Давање сагласности на избор ментора проф. др Дејане Јовановић Поповић и предлог теме 

завршног специјалистичкког рада кандидаткиње Катарине Мирковић, с38/21 под насловом 

„Примена циркуларне економије и примери добре праксе“; 

 Давање сагласности на избор ментора проф. др Горана Ј. Мандића и предлог теме завршног 

специјалистичкког рада кандидаткиње Снежане Перовић, с11/21 под насловом „Едукација 

запослених у Министарству унутрашњих послова у функцији заштите тајних података“; 

 Давање сагласности на избор ментора проф. др Дејане Јовановић Поповић и предлог теме 

завршног специјалистичкког рада кандидата Мирослава Мачковића, с16/21 под насловом 

„Примена интегрисаног менаџмент система у хидроелектранама на Требишњици“; 

 Давање сагласности на избор ментора проф. др Петра Станојевића и предлог теме завршног 

специјалистичкког рада кандидата Николе Јанковића, с15/21 под насловом „Стилови лидерства 

и лидерство у кризном менаџменту“; 

 Давање сагласности на избор ментора проф. др Снежане Кирин и предлог теме завршног 

специјалистичкког рада кандидата Ивана Полића, с40/21 под насловом „Имплементација 

система управљања заштитом на раду у привредним делатностима у Србији“; 

 Давање сагласности на избор ментора проф. др Слађане Јовић и предлог теме завршног 

специјалистичкког рада кандидаткиње Невене Симић, с12/21 под насловом „Агенси физичке 

природе у радној средини, њихов утицај и мере заштите од настанка професионалних 

обољења“; 

 Давање сагласности на избор ментора проф. др Ненада Путника и предлог теме завршног 

специјалистичкког рада кандидата Саше Елдовића, с21/21 под насловом „Информациона 

безбедност као компонента корпоративне безбедности“. 

 

4.2. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 

У школској 2021/2022. години одржано је 6 седница Изборног већа Факултета са најзначајнијим 

тачкама дневног реда: 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање ванредног 

професора за ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне средине за 

наставни предмет Управљање ризицима у ванредним ситуацијама; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање ванредног 

професора за ужу научну област: Студије безбедности, за наставни предмет Увод у студије 

безбедности; 
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 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање ванредног 

професора за ужу научну област: Студије безбедности, за наставни предмет Системи 

обезбеђења и заштите; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање редовног 

професора за ужу научну област Политичке науке за наставни предмет Основи геополитике; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање редовног 

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

наставни предмет Увод у менаџмент, са 30% радног времена; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор једног наставника у звање ванредног 

професора за ужу научну област Науке безбедности, за наставни предмет  Системи одбране; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање редовног 

професора за ужу научну област Кривично-правне науке за наставни предмет Кривично право; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање редовног 

професора за ужу научну област Науке безбедности за наставни предмет Теорије конфликата; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање ванредног 

професора за ужу научну област Кривично-правне науке за наставни предмет Криминологија; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор једног наставника у звање редовног 

професора за ужу научну област науке безбедности за наставни предмет Логистика у систему 

националне безбедности; 

 Именовање новог члана Комисије за писање извештаја о пријављеним  кандидатима на конкурс 

за избор једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Студије 

менаџмента људских и социјалних ресурса, за наставни предмет Увод у менаџмент са 30% 

радног времена; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног 

наставника у звање редовног професора за ужу научну област Политичке науке за наставни 

предмет Основи геополитике; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног 

наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Студије цивилне заштите и 

заштите животне средине за наставни предмет Управљање ризицима у ванредним ситуацијама; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног 

наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Студије безбедности, за 

наставни предмет Системи обезбеђења и заштите; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног 

наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Студије безбедности, за 

наставни предмет Увод у студије безбедности; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног 

наставника у звање редовног професора за ужу научну област Студије менаџмента људских и 

социјалних ресурса, за наставни предмет Увод у менаџмент; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног 

наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Кривично-правне науке за 

наставни предмет Криминологија; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног 

наставника у звање ванредног професора за ужу научну област науке безбедности за наставни 

предмет Системи одбране. 
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5. КАДРОВИ 
 
У школској 2021/2022. години са 100% радног времена запослено је 36 наставника и 7 сарадника 

(43 наставника и сарадника), а један наставник ради са 30% радног времена, што је укупно 44 

наставника и сарадника на Факултету безбедности и то: 

- 15 редовних професора (1 са 30% радног времена)   

- 14 ванредних професора  

- 5 доцената  

- 3 наставника страног језика  

- 1 асистент  

- 6 сарадника у настави. 

 

Поред наставника са 100% и 30% радног времена на Факултету су ангажовани и наставници по 

уговору и то:  

- 2 наставник у звању редовног професора. 

 

Следећи наставници изабрани су у звања: у шк. 2021/2022.  

•др Жарко Обрадовић – за наставника у звању редовног професора  

• др Миленко Џелетовић - за наставника у звању редовног професора  

• др Владимир М. Цветковић – за наставника у звању ванредног професора  

• др Милан Липовац – за наставника у звању ванредног професора  

• др Горан Мандић – за наставника у звању ванредног професора. 

У Стручним службама тренутно је запослено 26 особа. 

 

 

6. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Факултет остварује  академске и струковне студијске програме и развија научноистраживачки 

рад у областима наука безбедности, одбране, цивилне заштите, заштите животне средине и 

менаџмента људских и социјалних ресурса.  

Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примену научних и стручних 

достигнућа. Струковни студијски програм оспособљава студенте за примену знања и вештина 

потребних за укључивање у радни процес. 

 

Академске студије организују се и изводе као: 

1.Основне академске студије, које трају четири године (осам семестара), и чијим се завршетком 

стиче 240 ЕСПБ бодова; 

2. Мастер академске студије, које трају годину дана, и чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ 

бодова; 

3. Докторске академске студије, које трају три године, и чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ 

бодова. 

Струковне студије организују се и изводе као: 

1. специјалистичке струковне студије, које трају годину дана, и чијим се завршетком стиче 60 

ЕСПБ бодова. 

Факултет организује и изводи студије у току школске  године која, по правилу, почиње 1. 
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октобра и траје 12 календарских месеци. 

Школска година има, по правилу,  42 радне недеље, од чега  30 наставних и  12 недеља за 

консултације, припрему испита и испите. 

Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са  Планом организације и 

реализације   наставе. 

Зимски семестар има, по правилу, петнаест  (15) наставних недеља и четири  (4) недеље за 

консултације, припрему испита и испите. Летњи семестар има, по правилу, петнаест (15) 

наставних недеља и осам (8) недеља за консултације, припрему испита и испите.  

Настава се реализује кроз  општеобразовне курсеве (заједничке предмете за сва четири модула) и 

посебне модуларне и изборне предмете, којима се обезбеђује јасно профилисање посебних 

струка.   

 

6.1. Акредитовани студијски програми реализовани у шк. 2021/2022. години 

 

1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Студије наука безбедности  

2. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Студије наука безбедности и Студије управљања ризиком 

од елементарних и других непогода 

3. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - Студије наука безбедности  

4. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – Процена безбедносних ризика (Заједнички 

студијски програм са Машинским факултетом) и Форензика (Заједнички студијски програм са 

Факултетом за физичку хемију) 

 

6.2. Студије првог степена 

 

Факултет безбедности Универзитета у Београду је у прву годину основних академских студија 

уписало: у школској 2019/2020. години 390 студената - 151 буџетски и  239 самофинансирајућих; 

2020/2021. години 390 студената - 152 буџетска и 238 самофинансирајућих и у школској 2021/2022. 

години 400 студената - 153 буџетска и 247 самофинасирајућих. 

Преглед броја студената основних академских студија по годинама који студирају у 

високошколској установи 2021/2022. године 

Назив 
студијског 

програма 

Врста и ниво 

студија 
I година II година III година IV година 

Основне 

академске 

студије  

Први 401 347 382 321 

Обнова:  37 46 35  

      

Укупно: 438 393 417 321 
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Укупно: 1569 

 

Преглед броја студената који су стекли диплому у високошколској установи у претходне три 

школске године 

 

Дипломирали у претходне три школске године 

Школска 2019/2020. Школска 2020/21. Школска 2021/22. 

344 351 233 

Укупно: 928 

 

Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена са 240 ЕСПБ) – 

2021/2022. школска година  

 Назив студијског програма 

ПРВА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Уписани 401 (+ 37 обнова*) = 438 

Одустали 77 

Остварили 60 ЕСПБ 47 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 298 

Просечна оцена 7,93 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 28 

ДРУГА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Уписани 347 (+ 46 обнова*) = 393 

Одустали 40 

Остварили 60 ЕСПБ 42 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 253 

Просечна оцена 7,76 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности  

Уписани 382 (+ 35 обнова*) = 417 

Одустали 22 
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Остварили 60 ЕСПБ 57 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 229 

Просечна оцена 7,70 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 99 

ЧЕТВРТА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Уписани 321 

Одустали 3 

Остварили 60 ЕСПБ 32 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 143 

Завршили студије 233 

Просечна оцена 7,50 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 40 

 

6.3. Студије другог и трећег степена 

У школској 2021/2022. години на специјалистичке струковне студије првог степена је уписано 49 

студената (Процена безбедносних ризика). 

У школској 2021/2022. години на специјалистичке струковне студије је уписано 2 студента 

(Безбедносни менаџмент). 

У школској 2021/2022. години на мастер студије уписало се 127 студената. 

У школској 2021/2022. години на докторске студије уписано је 37 студената. 

Магистрирало у школској 2021/2022. години: / 

Докторирало у школској 2021/2022. години: 7  доктораната 

Завршило мастер академске студије у школској 2021/2022. години: 26 студената 

Завршило специјалистичке струковне студије у школској 2021/2022. години: 5 студената 

 

7. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА 

На Факултету безбедности обавља се научноистраживачки рад у циљу развоја науке, унапређења 

делатности високог образовања, унапређења квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка, 

увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој 

факултета. 

Факултет подржава сталан и професионалан научноистраживачки рад својих наставника, 

сарадника и студената, као и јавно представљање и објављивање резултата таквог рада, у складу 

са финансијским планом Факултета. 

Научни рад на Факултету остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања, у складу 

са Законом и Статутом, према програмима и плановима посебних научноистраживачких јединица. 

У складу с опредељењем ка развоју научноистраживачких капацитета, Факултет безбедности 

поново је акредитован за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса на 

седници Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије одржаној 6. јула 2021. године. 
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Научноистраживачки рад у који су укључени наставници и сарадници Факултета остварује се кроз: 

1. Реализацију научно-истраживачких пројеката (из програма основних истраживања 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; из међународних 

пројеката); 

2. Реализацију апликативних пројеката; 

3. Индивидуална истраживања и стваралаштво. 

 

7.1. РАД НА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 

Истраживачи Факултета безбедности у 2021/2022. години учествовали су у четири научно-

истраживачка пројекта. У табели је пружен збирни преглед броја и врсте научноистраживачких 

пројеката које су у овом периоду реализовали наставници и сарадници Факултета безбедности. 

 

Р

ред.

бр. 

Назив пројекта Врста пројекта Број сарадника 

1
1. 

План рада НИО Факултета безбедности за 2021. 
годину 

Домаћи 
фундаментални 

17 

2

2. 

План рада НИО Факултета безбедности за 2022. 

годину 

Домаћи 

фундаментални 
17 

3
3. 

Horizon 2020 – DAREnet Danube River region 
Resiliance Exchange Network (2017-2022) 

међународни 4 

4

4. 

COST Action CA16232 - European Energy Poverty: 

Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation (2017-

2021) 

међународни 2 

 

У 2021. и 2022. години Факултет безбедности је потписао са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије Уговор о реализацији и финансирању рада НИО у којем је 

ангажовано 17 истраживача са Факултета безбедности: 

Проф. др Владимир Н. Цветковић, проф. др Желимир Кешетовић, проф. др Зоран Кековић, 

проф. др Слађана Ђурић, проф. др Божидар Бановић, проф. др Борис Кордић, проф. др 

Мирослав Младеновић, проф. др Светлана Станаревић, проф. др Зоран Јефтић, проф. др 

Вања Роквић, проф. др Ана Ковачевић, проф. др Младен Милошевић, проф. др Ненад 

Путник, доц. др Александра Илић, доц. др Кристина Радојевић, доц. др Дејан Радовић, доц. 

др Милан Липовац. 

Horizon 2020 – DAREnet Danube River region Resiliance Exchange Network (2017-2022) 

Истраживачи са Факултета безбедности: доц. др Дејан Радoвић, проф. др Зоран Кековић, 

проф. др Зоран Јефтић, доц. др Владимир М. Цветковић. 

COST Action CA16232 - European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation 

(2017-2021) 

Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић, доц. др Милан 

Липовац. 

Факултет безбедности је аплицирао као носилац пројекта за потпрограм научних истраживања у 

области друштвених и хуманистичких наука у оквиру Програма ИДЕЈЕ са пројектом „Management 

оf New Security Risks – Reserach аnd Simulation Development“ који је прихваћен за финансирање. 

Поред Факултета безбедности на пројекту су ангажовани Криминалистичко-полицијски 
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универзитет, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Институт за стратегијска 

истраживања Универзитета одбране. 

Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Петар Станојевић, проф. др Ненад 

Путник, проф. др Младен Милошевић, проф. др Владимир Н. Цветковић, проф. др Ана Ковачевић, 

проф. др Горан Мандић, проф. др Божидар Бановић, проф. др Александра Илић. 

7.2. РАД НА АПЛИКАТИВНИМ ПРОЈЕКТИМА 

Иновациони центар Факултета безбедности је у школској 2021/22. години наставио реализацију 

апликативних пројеката, остварујући своју основну мисију – примену научних знања из области 

безбедности за унапређење практичне делатности у јавном и приватном сектору. Најзначајнији 

апликативни пројекат чија је реализација окончана у школској 2021/22. години је „Израда 

пројектне документације која је утврђена Законом о приватном обезбеђењу и Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама за Народну банку Србије“. У склопу 

овог апликативног пројекта, Иновациони центар је учествовао у изради Процене ризика од 

катастрофа, Плана заштите и спасавања, Плана обезбеђења, Процедура за поступање службеника 

обезбеђења, Предлога описа послова и овлашћења, предлога планске, организационе и контролне 

функције за потребе самозаштитне делатности и Елабората о могућим ризицима нарушавања 

безбедности тајних података, са предлогом распореда административних безбедносних зона и 

одговарајуће безбедносно-техничке опреме, односно мера обезбеђења безбедносних зона. 

Започет је важан апликативни пројекат у области управљања ризиком у предузећу Транснафта АД 

Панчево, у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Београду. Иновациони центар је 

израдио/или започео израду и: Плана заштите и спасавања за Јавно предузеће „Србијаводе“, као и 

Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања за: Клиничко-болнички центар Земун, 

Дом здравља Лозница, Технолошко-металуршки и Рударско-геолошки факултет Универзитета у 

Београду, привредно друштво Сава коп доо, Радио-телевизију Војводине, Завод за биоциде и 

медицинску екологију Београд и друге кориснике. Закључено је и више споразума о пословној, 

техничкој, научној и стручној сарадњи са привредним субјектима, у оквиру којих је предвиђена 

сарадња у области науке, истраживања и иновација. 

7.3. РАД НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

У претходној школској години одбрањено је седам докторских дисертација: 

 Ненад Стекић: Војне интервенције и постконфликтна изградња државе у ери 

униполарности: случај Савезне Републике Југославије, Авганистана и Ирака (ментор проф. 

др Вања Роквић); 

 Зоран Обрадовић: Геополитичко позиционирање Руске Федерације након интервенције у 

Сирији (ментор проф. др Жарко Обрадовић); 

 Гордана Мишев: Фактори успешног развоја држава и њихове импликације на безбедност 

(ментор проф. др Петар Станојевић); 

 Адријана Грмуша: Вршњачко насиље као безбедносни ризик у средњим школама (ментор 

проф. др Слађана Ђурић); 

 Невена Шекарић Стојановић: Енергетска безбедност европског регионалног безбедносног 

комплекса: секуритизација руског природног гаса и потенцијали за трансформацију 

комплекса (ментор проф. др Петар Станојевић); 
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 Милош Томић: Угрожавање националне безбедности сецесијом територија са 

расположивим природним ресурсима: случај Србије, Украјине и Шпаније (ментор проф. др 

Јасмина Гачић); 

 Иван Димитријевић: Отворени извори података као фактор трансформације обавештајног 

рада (ментор проф. др Зоран Драгишић). 

Прихваћена су четири пројекта докторских дисертација (Виолета Тадић, Јелена Марковић, 

Зоран Марјановић и Лазар Димитријевић). 

На докторске академске студије у школској 2022/23. години је уписано 11 студената. 

 

8. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Међународна сарадња Факултета безбедности са другим сродним институцијама у иностранству 

одвијала се на подручју организовања међународних конференција, издавачке делатности, 

реализације научно-истраживачких пројеката и заједничких наставних и других едукативних 

активности. 

У сарадњи са Амбасадом Републике Кореје, Факултет безбедности је 23. јуна 2022. године 

организовао панел дискусију под називом „Могући мировни режим на Корејском полуострву и 

питање севернокорејског нуклеарног наоружања“. 

Друга научна конференција „Урбана безбедност и урбани развој“ одржана је 01. јула 2022. године 

у просторијама Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Конференција је националног  

карактера са међународним учешћем и у њеној припреми, организацији и реализацији учествовали 

су Факултет безбедности и Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 

На предлог Факултета безбедности, Универзитет у Београду је доделио почасни докторат 

Египатском председнику Абдел Фатах ел Сиси-ју, за изузетан допринос у регионалној и глобалној 

безбедности, као и за активно ангажовање на унапређењу сарадње између Египта и Србије у 

академској сфери - Универзитета у Београду и Универзитета у Каиру. 

Институције из иностранства са којима Факултет безбедности има потписан споразум о сарадњи: 

 Shanghai Institute for European Studies, Shanghai 

 ФГБВОУ ВО „Академия гражданской защиты МЧС России“, Москва 

 Државна образовна установа високог образовања Московске области, Московски државни 

обласни универзитет, Москва 

 Федерална државна буџетска образовна институција за високо стручно образовање 

„Московски државни хуманистички универзитет М.А. Шолохов“, Москва 

 Сверуски истраживачки институт за цивилну одбрану и ванредне ситауације – Федерални 

центар за науку и високе технологије, Москва 

 Институт законодавства и руководства Руска полицијске асоцијације, Тула 

 Institute for World Politics, Washington 

 United States Military Academy, West Point 

 International Strategic Studies Association, Alexandria 

 Interdisciplinary Center of Herzlia, Tel Aviv 

 Center of Peace Studies, Tromso 

 Faculteit Rechotsgeleerdheid, Gent 

 Institute for Environment and Human Security United Nations University, Bonn 

 Faculty of Law Comenius University, Bratislava 
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 Police Academy, Bratislava 

 Matej Bel University, Faculty of Political Sciences & International Affairs, Banska Bystrica 

 Center for Security and Defense Studies Public Benefit Foundation, Budapest 

 Research Institute for European and American Studies, Athens 

 Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Zagreb 

 Sveučilišni centar Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 

 Institut za proučavanje korporativne bezbednosti, Ljubljana 

 Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica 

 Center for Geostrategic Research, Banja Luka 

 Институт за одбрамбени и мировни студии, Скопје 

 

9. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

 

9.1. Библиотека 

 

У зимском семестру школске 2021/2022. године библиотека је радила скраћено, у времену од 9,30 

до 14 часова, због познате здравствене ситуације. 

Као испомоћ библиотеци је, у том периоду, додељена на рад колегиница Братислава Гогић, која је 

значајно допринела да се обраде сви заостали дипломски и други завршни радови студената у 

електронском облику а помогла је и при уносу података у Анкету о библиотечком пословању у 

2021. години. 

Уведено је неколико иновација у библиотечком раду, пре свега у погледу измене статистичке 

табеле, израде шаблона за дипломске, специјалистичке, мастер и докторске радове у електронском 

облику, дизајнирања насловне стране завршних е-радова,  

Библиотекари су обављали уобичајене активности као што је ручна и електронска  обрада нових 

публикација, у које спадају: 

- Обрада уџбеника, радних материјала и других публикација које се набављају у првом реду за 

потребе студената, али и других корисника библиотеке; 

- Обрада свих завршних радова студената у електронском облику, како дипломских (који су 

најбројнији), тако и специјалистичких, мастер и докторских радова, као и похрањивање радова 

у Дигитални репозиторијум "Phaidra" који уређује и одржава Универзитетска библиотека 

"Светозар Марковић" у Београду; 

- Аналитичка обрада чланака; 

- Обрада електронских и других публикација.  

У периоду од 17. до 26. децембра, одржан је Сајам књига на коме је особље библиотеке, уз помоћ 

демонстратора и сарадника у настави, представило актуелна и остала издања факултета.  

Паралелно са тим, крајем године су обрађени чланци који су потом објављени у Годишњаку 

Факултета безбедности за 2021. годину. 

 У мају 2022. одине, Братислава Гогић је прешла на рад у друго одељење, док су библиотекари 

Жељко и Зорана почели да раде пуно радно време – 5 дана недељно по 8 сати, то у две смене: 

- Прва смена: од 7 до 15 часова; 

- Друга смена: од 11 до 19 часова. 

Библиотекари су радили наизменично - једне недеље пре подне, а следеће после подне, док је 

Читаоница била отворена од 7 до 19 часова, тако да студенти нису били ускраћени, ни кад је у 

питању библиотека, ни читаоница. 

У току школске 2021/2022. године обрађено је: 
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- 686 завршних радова студената у електронском облику; 

- 158 књига; 

- 59 чланака; 

- 39 часописа; 

- 30 мастер радова; 

- 13 е-публикација; 

- 7 докторских радова; 

- 1 специјалистички рад. 

Укупан број библиотечких јединица на крају школске године износио је равно 22000 примерака. 

У школској 2021/2022. години објављено је 7 нових наслова у издању Факултета безбедности, у 

чијој припреми су учествовали и библиотекари, додељујући ИСБН бројеве новим књигама, те 

прослеђујући ЦИП запис уреднику издања. 

 

9.2. Рачунарски центар 

 

Током 2022. године на Факултету се у великој мери и даље одвијала OnLine настава која је 

развијена и  пуштена још 2020. године. Систем је базиран на open source LMS Moodle платформи 

преко које су предавачи постављали радне материјале за предметне курсеве а касније и 

организовали OnLine полагања колоквијума.  

За потребе OnLine видео предавања коришћена је Cisco Webex Meetings апликација, за коју смо у 

октобру ове године поново обновили годишње лиценце, тако да сваки предавач на Факултету 

безбедности сада поседује своју лиценцу у оквиру које на једном предавању може да присуствује 

до 1.000 студената без временског ограничења трајања предавања.  

Са описаним системом се потом приступило и организацији припремне наставе за полагање 

пријемног испита за упис на Факултет безбедности. Одржана су три циклуса припремне наставе и 

на крају сваког циклуса је одржан и OnLine тест. Иза тога је организовано  Симулационо полагање 

пријемног испита коришћењем е-ФБ платформе (Moodle) за студенте који су желели да провере 

своје знање пред полагање пријемног испита за упис на Факултет безбедности.  

И ове године је организована пријава кандидата за уписа на Факултет безбедности OnLine путем а 

потом је омогућена и класична пријава кандидата физичким приступом на Факултет безбедности 

уз максимално поштовање мера заштите. Поменута апликација за OnLine упис, креирана у оквиру 

ФИС-а, коришћена је и за OnLine пријаву кандидата на мастер и докторске студије.  

На новом хостингу уз коришћење описане OnLine платформе организована је и настава на Кратком 

програму студија за Обуку менаџера за заштиту података о личности. Тренутно је на е-ФБ 

платформи пријављено 3.424 студената и предавача (не уписани студенти са припремне наставе су 

обрисани из система).  

У нормалним условима рада Факултет за извођење наставе у складу са потребама студијских 

програма располаже са адекватном, савременом и специфичном техничком опремом која је 

неопходна за квалитетно извођење наставе на свим нивоима студија. Све сале за извођење наставе, 

као и све канцеларије имају приступ брзом Интернету.  

Факултет безбедности за прикључење на Интернет, због веће поузданости - редудансе, користи 

два провајдера:  

• АМРЕС са брзином од 1/1 Gbps и  

• SBB са брзином од 150/8 Mbps  

На Академску мрежу Републике Србије (АМРЕС) Факултет безбедности је прикључен 

закупљеним оптичким каблом и то је примарни прикључак на Интернет. ТВ кабловска веза од SBB 
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провајдера се користи као резервни линк за Интернет. Главни уређај за прикључење на Интернет 

је TP-Link SafeStream Gigabit Dual-WAN VPN Router модел TL-ER6020 који омогућава 

истовремено прикључење на горе поменуте провајдере уз функцију редудансе - аутоматског 

пребацивања саобраћаја у случају отказа са једног на другог провајдера. Иза поменутог главног 

рутера (TL-ER6020), функција централног мрежног преклопника остварена је фамилијом брзих и 

путем Web-a управљивих уређаја употребом Web Smart Switch -eva (Gigabit/Fast Switch-eva) 

модела TL-SL2452WEB (1 kom.) и TL-SG5426 (2 kom.). Преко ових уређаја је остварено 

целокупно повезивање инфраструктурних мрежних каблова у систем рачунарске мреже при чему 

су, коришћењем VLAN технологије, раздвојени делови рачунарске мреже која се користи у 

процесу едукације и наставе од рачунарске мреже која је доступна запосленима на Факултету.  

У самој згради Факултета безбедности постоје три сале за предавања, затим сала за седнице, 

библиотечка читаоница и IT лабораторија са видео пројекторима који су повезани са рачунарима 

предавача у циљу мултимедијалне подршке у процесу наставе. IT лабораторија је поред тога 

опремљена са тридесет рачунарских места (плус једно рачунарско место за предавача) и 

савременом интерактивном таблом и документ скенером а библиотечка читаоница има десет 

рачунара који су иначе током дана доступни члановима библиотеке за рад и претраге библиотечког 

фонда на Интернету.  

Сала-2 је реновирана и у току су завршни радови на њеном опремању у функцији Симулационог 

центра за потребе пројекта ИДЕЈА Фонда за науку Републике Србије. 

Унутар зграде Факултета безбедности постоји неколико WiFi мрежа, које су намењене 

запосленима на факултету.  

На сваком спрату су постављени и LCD екрани дијагонале 101 cm на којима се приказују 

информације о тренутним распоредима и другим активностима у згради Факултета безбедности. 

Сама зграда Факултета безбедности је опремљена алармним системом те системом видео надзора 

(споља и унутра) коришћењем класичних CCTV камера и модерних IP камера за видео надзор.  

Један део предавања, нарочито прве и друге године студија, одвија се и на Војној академији где 

Факултет безбедности користи три амфитеатра. Два мања амфитеатра, 135 и 235 унутар зграде 

наставног центра. Велики амфитеатар (бивша Кино сала) на Војној академији у потпуности је 

опремљена линијским озвучењем са процесором звука за спречавање микрофоније те системом 

бежичних микрофона и рачунарском мрежом са IP видео надзором и управљивим камерама (PTZ 

камера). Факултет безбедности поседује и неколико мобилних GSM и електронских ометача за 

потребе одржавања испитних обавеза и спречавања и ометања при коришћењу недозвољених 

средстава у току полагања испита од стране студената.  

Поступајући по законским регулативама Факултет овлашћеним привредним субјектима за рад са 

електронским отпадом редовно испоручује исти. Услед ванредних мера и OnLine рада запослених 

од куће као и због обима послова око организовања OnLine система наставе.  

До краја године биће специфицирана нова набавка опреме и добара за потребе како наставног 

процеса тако и за потребе високо квалитетног рада управе и свих стручних служби која се на овај 

начин благовремено занавља. На тај начин студентима и запосленима ће се обезбедити неометан 

рад и квалитетно извођење свих облика наставних процеса у складу са постављеним стандардима.  

Информације настале у раду и у вези са радом Факултета чувају се у папирној и електронској 

форми у службама и архиви Факултета. Правилником о канцеларијском и архивском пословању 

Факултета утврђено је: примање, прегледање, евидентирање и распоређивање предмета (аката) у 

рад, административно-техничко обрађивање предмета-аката, отпремање поште, развођење 

предмета и аката, класификација и архивирање, смештај, чување и одржавање, евидентирање у 

"архивску књигу", излучивање безвредног регистратурског материјала и предају архивске књиге 
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надлежном архиву. Рокови чувања носача информација на Факултету утврђују се на основу Листе 

категорија регистраторског материјала са роковима чувања, за коју постоји сагласност Архива 

Србије. Рачунари на којима се налазе информације у електронској форми се чувају уз примену 

одговарајућих мера заштите. 
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9. 3. Финансијски извештај 
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Извршени расходи у 2021.години 

 

Конто 

 

Опис 

 

Износ 

1 2 3 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 204,746,198 

411111 Плате, додаци и накнаде запослених 204,746,198 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 33,952,914 

412111 Допринос за ПИО на терет послодавца 23,450,962 

412211 Допринос за здрав.осигурање на терет послодавца 10,501,952 
413 Накнаде у натури 171,000 

413142 Поклони за децу запослених 171,000 

414 Социјална давања запосленима 1,112,301 

414121 Накнада за боловање преко 30 дана 169,604 
414311 Отпремнина приликом одласка у пензију 872,001 

414314 Помоћ у случају смрти запосленог или ужег чл.пород. 70,696 
415 Накнаде трошкова за запослене 1,797,418 

415112 Накнаде за превоз на посао и са посла 1,797,418 
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 827,751 

416111 Јубиларне награде 827,751 
421 Стални трошкови 4,008,213 

421111 Трошкови платног промета 269,468 
421211 Услуге за електричну енергију 509,100 

421225 Централно грејање 1,575,582 

421311 Услуге водовода и канализације 49,336 

421324 Одвоз отпада 222,228 
421411 Услуге комуникација - фиксна телефонија 178,255 

421412 Интернет 287,163 

421414 Услуге мобилне телефоније 552,664 

421421 Пошта 72,840 
421619 Закуп осталог простора 69,600 

421919 Остали непоменути трошкови 221,977 
422 Трошкови путовања 336,440 

422111 Трошкови дневница на службеном путу земљи 9,700 
422131 Трошкови смештаја на службеном путу у земљи 193,520 

422199 Остали трошкови за службена путовања у земљи 4,500 

422392 Такси превоз 83,720 
422911 Трошкови селидбе и превоза 45,000 

423 Услуге по уговору 7,082,340 

423111 Услуге превођења 39,695 

423191 Остале административне услуге 75,882 
423212 Услуге за одржавање софтвера 816,262 

423321 Котизација за семинаре 32,260 

423413 Услуге штампе публикација 990,709 

423419 Остале услуге штампе 51,278 
423431 Услуге рекламе и пропаганде 438,395 

423432 Објављивање информативних огласа и тендера 27,928 

423599 Остале стручне услуге 2,920,316 

423621 Угоститељске услуге 740,999 

423711 

423712 

423911 

Репрезентација Поклони 

Остале опште услуге 

335,209 

429,780 

183,627 
424 Специјализоване услуге 21,860,152 

424211 Услуге образовања 12,857,568 

424231 Услуге спорта 185,000 

424621 Услуге науке 8,236,737 
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424911 Остале специјализоване услуге 580,847 

425 Текуће поправке и одржавање 5,202,147 

425111 Зидарски радови 1,847,794 

425112 Столарски радови 142,343 

425113 Молерски радови 457,163 

425117 Електричне инсталације 325,340 

425119 Остали материјали и усл.за тек.попр.у згради 2,230,999 

425222 Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме 31,000 

425224 Текуће поправке и одржавање електр.и фотог.опреме 13,080 

425227 Текуће поправке уградне опреме 141,120 

425281 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност 13,308 

426 Материјал 2,292,050 

426111 Канцеларијски материјал 611,869 

426131 Цвеће и зеленило 187,300 

426310 Публикације, часописи и гласила 60,176 

426311 Стручна литература за редовне потребе запослених 241,034 

426321 Материјали за образовање 425,302 

426811 Хемијска средства за чишћење 29,445 

426812 Инвентар за одржавање хигијене 69,152 

426819 Остали материјали за одржавање хигијене 68,941 

426911 Потрошни материјал 175,592 

426912 Резервни делови 208,134 

426919 Остали материјали за посебне намене 215,105 

465 Дотације и трансфери 356,682 

465112 Остале текуће дотације по закону 356,682 

482 Порези, обавезне таксе 1,570 

482211 Републичке таксе 1,570 

УКУПНО:  283,747,176 

 

Извршени издаци у 2021.години 

1. Класа 500000-Издаци за нефинансијску имовину (извршени) 

 

Конто 

 

Опис 

 

Износ 

1 2 4 

512 Машине и опрема 1,008,603 

512211 Намештај 116,297 

512213 Писаће и остале машине 31,968 

512221 Рачунарска опрема 245,071 

512222 Штампачи 12,800 

512223 Мреже 20,916 

512233 Мобилни телефони 128,580 

512241 Електронска опрема 389,798 

512251 Опрема за домаћинство 18,980 

512611 Опрема за образовање 44,193 

515 Нематеријална имовина 160,431 

515121 Књиге у библиотеци 160,431 

Укупно: 1,169,034 
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Остварени приходи ипримања у 2021.години 

Класа 700000-Текући приходи (остварени) 

 

Конто 

 

О
п
и
с 

 

Износ 

1 2 3 

732 Донације и помоћи од међународних организација 3,691,862 

7321210 Донације од међународних организација-Европска комисија 3,691,862 

742 Приходи од продаје добара и услуга 143,136,096 

74212100 Приходи од продаје добара и услуга-кратки програм студија 2,944,000 

74212110 Приходи школарине-основне студије 95,789,029 

74212120 Приходи-испити основне студије 16,222,680 

74212130 Приходи-специјалистичке студије 3,449,120 

74212140 Приходи мастер студије 6,431,731 
74212150 Приходи докторске студије 3,268,700 

74212160 Приходи-каријер центар-чланарине 176,701 

74212170 Приходи-дипломе, уверења и таксе 2,322,070 

74212180 Приходи-припремна настава 2,076,800 

74212190 Приходи-трошкови уписа и полагања пријемног испита 10,297,600 
74212191 Приход-библиотечка казна 465 

74212193 Приход-диференцијални испит мастер студије 91,700 
74212196 Приход-пријемни испит за упис на докторске студије 65,500 

791 Приходи из буџета 139,828,856 

79111110 Приход за зараде 129,293,163 
79111120 Приход за подршку НИО-Нови програмски буџет за 2021-за истраживаче 8,236,737 

79111120 Приход за подршку НИО-Нови програмски буџет за 2020-за ДМТ1 866,532 
79111120 Приход за подршку НИО-Нови програмски буџет за 2020-за иатраживање 446,910 

79111132 Приход за материјалне трошкове-накнаде за запослене 438,264 

79111134 Приход за материјалне трошкове-енергетске услуге 89,936 

79111135 Приход за материјалне трошкове-службени пут у земљи 12,375 

79111137 Приход за материјалне трошкове-платни промет 77,000 
79111138 Приход за материјалне трошкове-комуналне услуге 39,996 

79111139 Приход за материјалне трошкове-услуге комуникација 36,663 

79111142 Приход за материјалне трошкове-докторске студије 151,954 

79111143 Приход за материјалне трошкове-специјализоване услуге 139,326 
                                                 Укупно:                                                            286,656,814 

 
Класа 800000-Текућa примања (остварена) 

 

Конто 

 

Опис 

 

Изно
с 

1 2 3 

822 Примања од продаје 547,658 

82212100 Примања од продаје залиха готових производа 547,658 

Укупно: 547,658 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Остварени приходи и примања у 2021. години: 

 

 

Извршени расходи и издаци у 2021. години: 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 204,746,198 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 33,952,914 

413 Накнаде у натури 171,000 

414 Социјална давања запосленима 1,112,301 

415 Накнаде трошкова за запослене 1,797,418 

416 Награде запосленима и остали посебни раходи 827,751 

421 Стални трошкови 4,008,213 

422 Трошкови путовања 336,440 

423 Услуге по уговору 7,082,340 

424 Специјализоване услуге 21,860,152 

425 Текуће поправке и одржавање 5,202,147 

426 Материјал 2,292,050 

465 Дотације и трансфери 356,682 

482 Порези, обавезне таксе 1,570 

512 Машине и опрема 1,008,603 

515 Нематеријална имовина 160,431 

 Укупно: 284,916,210 

 

Укупно остварени приходи и примања: 287,204,472 

Укупно извршени расходи и издаци: 284,916,210 

Вишак прихода - суфицит 2,288,262 

  

732 Донације и помоћи од међународних организација 3,691,862 

742 Приходи од продаје добара и услуга 143,136,096 

791 Приходи из буџета 139,828,856 

822 Примања од продаје залиха готових производа 547,658 

 Укупно: 287,204,472 
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10. КАТЕДРЕ 

 

10.1. Катедра студија безбедности 

 

Дневни ред сваке седнице катедре 

 

На Катедри студија безбедности у школској 2021/22. години одржано је 8 (осам) седница 

у периоду од 01.10.2021. до 30.09.2022. године. На седницама се дискутовало о следећим 

тачкама дневног реда: 

1. Предлог и избор шефа Катедре, 

2. Предлагање и усвајање предлога кандидата Наставно-научном већу за избор два 

демонстратора на Катедри, 

3. Информације у вези са потенцијалном сарадњом са Факултетом за привреду и 

право из Берлина, 

4. Дискусија и усвајање Извештаја о раду Катедре у школској 2020/21. години, 

5. Дискусија и усвајање Плана рада Катедре у школској 2021/22. години, 

6. Усвајање предлога Изборном већу за доношење одлуке о расписивању конкурса 

за избор једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Студије 

безбедности, за наставни предмет Системи обезбеђења и заштите, 

7. Усвајање предлога Изборном већу за доношење одлуке о расписивању конкурса 

за избор једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Студије 

безбедности, за наставни предмет Увод у студије безбедности, 

8. Давање сагласности шефу Катедре, декану Факултета и Наставно-научном већу 

за покретање иницијативе за измену статута Универзитета у Београду, ради утврђивања 

наука безбедности као посебне научне области на нивоу Универзитета, 

9. Доношење одлуке о тражењу сагласности од Наставно-научног већа Факултета за 

организовање међународне научне конференције о људској безбедности и научне 

конференције са међународним учешћем о урбаној безбедности, а у складу са утврђеним 

Планом рада Катедре за 2022. годину, 

10. Дискусија о реализацији наставе и испита на основним академским студијама, 

11. Дискусија о реализацији наставе и испита и активностима у вези са одбраном 

завршних радова на мастер и докторским студијама, 

12. Усвајање предлога Изборном већу за доношење одлуке о расписивању конкурса 

за избор једног наставника у звању редовног професора за ужу научну област Студије 

безбедности, за наставни предмет Теорије конфликата, и давање предлога за састав 

Kомисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима. 

 

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија  

 

 Настава (предавања и вежбе) је реализована према плану реализације наставе на 

свим нивоима студија, с тим да је због ситуације с епидемијом коронавируса у 

зимском семестру била реализована хибридно, односно са физичким присуством 

студената у Кино сали и амфитеатрима Факултета уз паралелно коришћење 

Webex Cisco софтвера за видео-конференције и преко Moodle платформе . 
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Предложена литература за објављивање у школској 2022/23. години (укупно 6 

издања): 

 

1) Мандић, Г. (2023). Корпоративна безбедности (треће измењено и допуњено издање). 

Уџбеник обима око 300 страница, тираж 400 примерака. Рецензенти: један 

са Факултета безбедности, други ван Факултета безбедности. 

2) Мандић, Г. (2023). Техничка средства безбедности и заштите. Уџбеник обима око 250 

страница, тираж 300 примерака. Рецензенти: један са Факултета 

безбедности, други ван Факултета безбедности. 

3) Станаревић, С. (2023). Основи безбедности (друго измењено и допуњено издање). 

Уџбеник обима око 350 страница, тираж 400 примерака. Рецензенти: један 

са факултета безбедности, други ван Факултета безбедности. 

4) Ђорђевић, И. (2023). Људска безбедност. Уџбеник обима око 330 страница, тираж 300 

примерака. Рецензенти: оба рецензента са Факултета безбедности. 

5) Ковачевић, А. (2023). Информатика. Уџбеник обима око 250 страница, тираж 300 

примерака. Рецензенти: оба рецензента ван факултета безбедности. 

6) Ковачевић, А. (2023). Вештачка интелигенција и сајбер безбедност. Монографија, 

тираж 300 примерака. Рецензенти: оба рецензента ван Факултета 

безбедности. 

 

Објављена литература у школској 2021/22. години: 

 

Станаревић, С. и Роквић, В. (Ур.) (2022). Образовање за безбедност у систему основног 

и средњег образовања (Упоредни преглед). Београд: Факултет безбедности. 

 

Активности чланова Катедре у научноистраживачком раду у 2021/22. години: 

 

Учешће на међународним и домаћим научним пројектима: 

 

Проф. др Горан Мандић: 

1) Управљање новим безбедносним ризицима – истраживање и развој симулација - под 

окриљем Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије 

(почетак 2022. године) 

 

Проф. др Зоран Кековић: 

1. DARE-Danube river region Resillience Exchange network, finansiran od strane Evropske 

komisije, HORIZON 2020 

2. Security and protection of organization and operation of educational system in the Republic 

of Serbia (basic principles, protocols, procedures and tools) (project no. 47017), funded by 

the Ministry of Science and Education of the Republic of Serbia, project officer. 

 

Проф. др Ненад Путник: 

1. Научноистраживачки пројекат „Безбедност и заштита организовања и 

функционисања васпитно-образовног система у Републици Србији (основна 

начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)“ број 47017, који 

финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011– ). 

2. „Management of New Security Risks – Reserach and Simulation Development 

(NEWSIMR&D)“ (Управљање новим безбедносним ризицима – истраживање и 

развој симулација), Програм Идеје, број 7749151. Фонд за науку Републике 

Србије, 2022-2025. 
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проф. др Ана Ковачевић 

1. Научноистраживачки пројекат „Безбедност и заштита организовања и 

функционисања васпитно-образовног система у Републици Србији (основна 

начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)“ број 47017, који 

финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011– ). 

2. „Management of New Security Risks – Reserach and Simulation Development 

(NEWSIMR&amp;D)“ (Управљање новим безбедносним ризицима – 

истраживање и 

развој симулација), Програм Идеје, број 7749151. Фонд за науку Републике 

Србије, 2022-2025. 
 

Проф. др Светлана Станаревић: 

1) Preparation on a research report Stakeholders of (De)-Radicalization in Serbia Serbia/D3.1 

Country Report April 2021, within an international project: “De-Radicalization in Europe 

and Beyond: Detect, Resolve, Re-Integrate” (Horizon 2020) number: 959198. Available 

at: https://dradproject.com/?page_id=2071 

2) Flagship Program 1 – Strenghten National Evaluation Systems, Phase 2- Project Scope-

Serbia: Evaluation as the basic of the eveidence-based policy making practice in Sebia 

2020 - 2021). EvalPartners, IOCE, UN programming funded by the Swiss Development 

Corporation (SDC). https://www.evalpartners.org/evidencematters/evidence-based-

policy-making-in-serbia-experiences-from-the-informal-network-of-evaluators-in-serbia/ 

 

Проф. др Милан Липовац: 

1. Научноистраживачки пројекат „Безбедност и заштита организовања и 

функционисања васпитно-образовног система у Републици Србији (основна 

начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)“ број 47017, који 

финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011– ). 

 

Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству: 

 

Проф. др Горан Мандић: 

1) Saradnja sa “Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Berlin School of Economics and 

Law, Polizei und Sicherheitsmanagement iz Berlina na izradi “INKOEPS: description module 

“Ethics in Security Management” 

 

Проф. др Зоран Кековић: 

1) Филозофски факултет, Универзитет 'Св Кирил и Методиј' 

2) Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије, Универзитет у 

Сарајеву 

3) Факултет политичких наука Универзитета Црне Горе 

4) Свеучилиште Либертас, Загреб 

 

 

Проф. др Ненад Путник: 

Сарадња са другим високошколским установама је остварена кроз ангажовање у 

реализацији наставе на мастер студијама „Тероризам, организовани криминал и 

безбедност“ при Универзитету у Београду, на наставном предмету Безбедност, као и 

кроз чланства у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација (Универзитет 

https://dradproject.com/?page_id=2071
https://www.evalpartners.org/evidencematters/evidence-based-policy-making-in-serbia-experiences-from-the-informal-network-of-evaluators-in-serbia/
https://www.evalpartners.org/evidencematters/evidence-based-policy-making-in-serbia-experiences-from-the-informal-network-of-evaluators-in-serbia/
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одбране), и чланство у Комисији за реизбор у научно звање научног сарадника др Дејана 

Вулетића. 

 

Проф. др Светлана Станаревић: 

1) Arhitektonski fakultet Univerzitet u Beogradu 

 

 

Учешће на међународним и домаћим научним и стручним скуповима: 

 

Проф. др Горан Мандић: 

1) Меморијална научно-стручна конференција „Предраг Марић“, 11. Фебруар 2022. 

Факултет безбедности 

 

Проф. др Зоран Кековић: 

1) Меморијална научно-стручна конференција „Предраг Марић“, 11. Фебруар 2022. 

Факултет безбедности 

2) Rethinking mechanisms for security, peace and development, University “Ss. Cyril and 

Methodius”, Faculty of Philosophy – Skopje, Institute for Security, Defence and Peace, 

International Academic Conference, 4-7 September 2022, Dojran, N. Macedonia  

3) How to deal with uncertainties in increasingly complex environment – New cartography risk 

and crisis, Center for risk analysis and crisis management, niversity “Ss. Cyril and 

Methodius”, Faculty of Philosophy – Skopje, Faculty of political sciences, University of 

Montenegro, Institute for standardization of Serbia,  International Conference, 28/29 

September 2022, Cavtat, Croatia. 

 

Проф. др Ивица Ђорђевић: 

1. Учешће на међународној видео конференцији: STRATEGIC RISK AND CRISIS 

MANAGEMENT - THE READINESS FOR FUTURE CRISIS, Date: 19-20. 10. 2021. 

У организацији: Centra za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, 

Hrvatske udruge za međunarodne studije iz Zagreba, Instituta za standardizaciju 

Srbije iz Beograda i Evropskog centra za mir i razvoj, Univerziteta za mir, UN. 
2. Учешће на: Меморијалној научно-стручној конференцији „Предраг Марић“ 11. 

Фебруар 2022. године. У организацији Факултета безбедности, Универзитета у 

Београду и Института за међународну политику и привреду. 

3. Припрема међународне научне конференције са циљем промоције резултата 

пројекта: ЕУ ЗА СРБИЈУ ОТПОРНУ НА КАТАСТРОФЕ, финансираног од 

стране ЕУ који спроводи UNDP Србија. 

 

Проф. др Ненад Путник: 

1. Учешће на 7. Међународној научно-стручној конференцији: Безбедност и кризни 

менаџмент-теорија и пракса "БеКМен 2021". Београд, октобар 2021. 

2. Учешће на „IAreSAS“ 1st International Architectural Sciences and Applications 

Symposium, October 27-29, 2021, Isparta, Turkey. 

3. Учешће на домаћој конференцији: „Геополитички интереси великих сила и 

стратешка безбедност малих држава“. Универзитет у Београду - Факултет 

безбедности и Институт за међународну политику и привреду, Београд, 

01.12.2021. 
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4. Учешће на домаћој меморијалнoj научно-стручнoj конференцији „Предраг 

Марић“. Универзитет у Београду - Факултет безбедности и Институт за 

међународну политику и привреду, Београд, 11. фебруар 2022. 

 

Проф. др Светлана Станаревић: 

1. The 5th International Academic Conference on Human Security 2022. Innovation, 

research, and knowledge in the (re)configuration of human security, Faculty of Security 

Studies, University of Belgrade&Institute of International Politics and Economics 

2. „Urbana bezbednost i urbani razvoj“ Druga naučna konferencija Beograd, 2022, 

Fakultet bezbednosti i Arhitektonski fakultet Univerzitet u Beogradu 

 

Проф. др Милан Липовац: 

1. „Urbana bezbednost i urbani razvoj“ Druga naučna konferencija Beograd, 2022, 

Fakultet bezbednosti i Arhitektonski fakultet Univerzitet u Beogradu 

 

Референце свих чланова Катедре у школској 2021/22. години (објављени радови) 

 

Проф. др Горан Мандић: 

1) Mandić, J. G., Putnik, N., Rakić, S. (2021), Kontinuitet poslovanja kao funkcija 

korporativne bezbednosti – studija slučaja pandemija SARS-Cov 2, Megatrend revija, 

Beograd, 4/202. 

2) Стајић, Љ., Мандић, Г., Радивојевић, Н. (2021), Приватнa безбедност и јединствен 

систем прекограничног (обезбеђења) транспорта новца између земаља чланица 

Еврозоне, Зборник радова XV 1/2021, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад. 

3) Stanarević, S. Mandić, G. (2021), Global health security and readiness of states to respond 

to the crisis caused by COVID-19, САВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ОДБРАНА, 

Министерство за одбрана на Република Северна Македонија, Скопје, бр.41, 

декември 2021,  616.98:578.834]:614.4(100) 2020/2021. 

 

Проф. др Зоран Кековић: 

1. Кековић, З. (2022) "Serbia" in: Lazary, A. and Mikac, R. (Ed.) The External Dimension of 

the European Union’s Critical Infrastructure Protection Programme, CRC Press, 

Taylor and Francis Group, pp. 73-83  

2. Keković, Z. Stanković, N. Galić, D., (2022) The Concept оf Resilience аs а Broader 

Methodological Approach for Assessment of Human Security in Local Communities, 

In: Rethinking mechanisms for security, peace and development, University “Ss. Cyril 

and Methodius”, Faculty of Philosophy – Skopje, Institute for Security, Defence and 

Peace, (у припреми) 

3. Кековић, З. (2022) Ефекти неизвесности у одлучивању о системским ризицима, 

Годишњак, Факултет безбедности (у припреми) 

 

Проф. др Ненад Путник: 

1) Путник, Н. (2022). Сајбер рат и сајбер мир. Београд: Универзитет у Београду – 

Иновациони центар Факултета безбедности и Академска мисао, 198 страна,  ISBN 

978-86-7466-920-4 – монографија националног значаја (М42). 

2) Милосављевић, Б. & Путник, Н. (2021). „Улога и значај Турске у односима Јерменије 

и Азербејџана“. У: Петровић, Д. (ур.), Конфликтне зоне на постсовјетском 

простору и регионална безбедност. (275-299). Београд: Институт за међународну 

политику и привреду. DOI:   https://doi.org/10.18485/iipe_postsovjet.2021.ch13 – 

поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја (М45). 
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3) Putnik, N. (2021). Social and psychological security challenges at post-pandemic time. In: 

Komazec, N. & Babić, B. (editors), Security and Crisis Management-Theory and 

Practice. (270-274). Belgrade: Regional Association for Security and Crisis 

Management-RASEC, S4 GLOSEC Global Security. ISBN 978-86-80692-08-1 – 

саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33). 

4) Путник, Н. (2021). “Америчко-кинески стратешки ривалитет у сајбер простору”. У: 

Копања, М. и Ајзенхамер, М. (прир.), Геополитички интереси великих сила и 

стратешка безбедност малих држава - Збoрник саопштења са скупа 

националног значаја штампаних у целини. (139-149). Београд:  Факултет 

безбедности Универзитета у Београду и Институт за међународну политику и 

привреду. UDK: 327:004.738.5(73)(510); COBISS.SR-ID: 67037449; DOI: 

10.18485/fb_givs_sbmd.2022.ch9 – саопштење са скупа националног значаја 

штампано у целини (M63). 

5) Danilović Hristić, N., Stefanović, N. & Putnik, N. (2021). „The Real Effects of The Use of 

Security Cameras in Public Urban Spaces and Controversies Related to Privacy 

Protection“. In: Gül, A., Demirel, Ö & Seydoşoğlu, S. (editors), The Proceeding Book 

- 1st International Architectural Sciences and Applications Symposium. (1296-1303). 

Isparta, Turkey, October, 27-29, 2021. ISBN: 978-625-7464-51-2 – саопштење са 

међународног скупа штампано у целини (M33). 

6) Путник, Н. & Милосављевић, Б. (2021). Руске информационе операције у украјинском 

оружаном сукобу. Безбедност, 63(1), 62-81. ДОИ: 10.5937/bezbednost2101062P – 

рад у врхунском часопису националног значаја (М51). 

7) Мандић, Г., Путник, Н. & Ракић, С. (2021). Континуитет пословања као функција 

корпоративне безбедности – студија случаја пандемија SARS – CoV 2. Мегатренд 

ревија, 18(4),  25-40. DOI: 10.5937/MegRev2104025M – рад у врхунском часопису 

националног значаја (М51). 

8) Путник, Н., Милошевић, М., & Цветковић, В. (2022). Ренсомвер као претња 

безбедности - друштвени и кривичноправни аспекти. Социолошки преглед, 56(1), 

328-353. DOI: https://doi.org/10.5937/socpreg56-36845 –  рад у међународном 

часопису (М23). 

 

Проф. др Светлана Станаревић: 

1) Svetlana Stanarević, (2022). „Human security as a field of knowledge and power of the 

individual and community“ in Nenad Stekić, Svetlana Stanarević (eds) (2022). 

Innovation, research, and knowledge in the (re)configuration of human security, Book 

of abstracts, The 5th International Academic Conference on Human Security 2022; 

Publisers: Faculty of Security Studies, University of Belgrade&Institute of International 

Politics and Economics, ISBN: 978-86-80144-54-2 pp.11 

2) Nenad Stekić, Svetlana Stanarević (eds) (2022). Innovation, research, and knowledge in the 

(re)configuration of human security, Book of abstracts, The 5th International Academic 

Conference on Human Security 2022; Publisers: Faculty of Security Studies, University 

of Belgrade&Institute of International Politics and Economics, ISBN: 978-86-80144-

54-2 

3) Svetlana Stanarević, Aleksandra Đukić (ur.) (2022). „Urbana bezbednost i urbani razvoj“ 

Druga naučna konferencija Beograd, 2022, Zbornik sažetaka, Fakultet bezbednosti 

Univerzitet u Beogradu, ISBN: 978-86-80144-43-5. 

 

4) Svetlana Stanarević (2022). „Nadzor u urbanom javnom prostoru kao izazov privatnosti i 

bezbednosti“ u Svetlana Stanarević, Aleksandra Đukić (ur.)(2022). „Urbana 

bezbednost i urbani razvoj“ Druga naučna konferencija Beograd, 2022, Zbornik 
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sažetaka, Fakultet bezbednosti Univerzitet u Beogradu, ISBN: 978-86-80144-43-5. 

Str.66. 

5) Stanarević Svetlana, Goran Mandić (2021). „Global health security and readiness of states 

to respond to the crisis caused by COVID 19“, Contemporary Macedonian Defence, 

Ministry of Defence Republic of North Macedonia, Vol. 21, No. 41, December 2021. 
ISSN 1409-8199 

6) Svetlana Stanarević, Vladimir Ajzenhamer (2021). Preparation on a research report 

Stakeholders of (De)-Radicalization in Serbia Serbia/D3.1 Country Report April 2021, 

within an international project: “De-Radicalization in Europe and Beyond: Detect, 

Resolve, Re-Integrate” (Horizon 2020) number: 959198. Available at: 

https://dradproject.com/?page_id=2071 

7) Станаревић, С., Роквић, В. (ур) (2021). Образовање за безбедност у систему основног 

и средњег образовања – упоредни преглед. Факултет безбедности: Београд. ISBN 

978-86-80144-46-7 

8) Станаревић, С (2021). „Уводна разматрања“ у (Станаревић, С., Роквић, В. (ур)) 

Образовање за безбедност у систему основног и средњег образовања – упоредни 

преглед. Факултет безбедности: Београд. ISBN 978-86-80144-46-7 стр 7-19 

9) Stanarević, S., Rokvić, V. (2021). „Citizen humanitarianism and local responses to the 

migration crisis in Serbia“. In: Jumbert, MG., Pasucci, E. (eds). Citizen 

Humanitarianism at European Borders. Routledge: London&New York. ISBN 

9780367557133 (M14) 

 

10.2. Катедре друштвено-хуманистичких наука 

Дневни ред сваке седнице Катедре 

 

На Катедри друштвено-хуманистичких наука у школској 2021/22 години одржане 

су укупно две седнице. 

 

I. Дневни ред седнице Катедре ДХН  одржане 22.10. 2021.године 

1. Усвајање записника са VII седнице Катедре; 

2. Избор заменика шефа Катедре; 

3. Утврђивање предлога катедре за ангажовање демонстратора на Катедри; 

4. Утврђивање тема за дипломски/завршни рад; 

5. Разно. 

II. Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 27.11.2021.године 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре;  

2. Усвајање Извештаја о раду Катедре за школску 2020/2021. годину; 

3. Усвајање Плана рада Катедре за школску 2021/2022. годину. 

 

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија 

 

Настава (предавања и вежбе) је успешно реализована на свим нивоима студија. У 

складу са Одлуком Реорганизације рада Факултета безбедности за време трајања 

ванредног стања (бр. 159/1 од 16.3.2020), рад чланова Катедре, односно настава и 

консултације ове школске године одржавале су се на основиним студијама  комбиновано 

(симултано – уживо и електронски) и искључиво електронским путем, а на мастер 

студијама (са мањим групама студената) уживо.  У овом временском интервалу су на 

сајту Факултета постављене презентације по предметима, изводила се настава и 

одржавали су се колоквијуми електронским путем коришћењем Платформи за онлајн 

наставу Факултета безбедности (Cisco Webex и Moodle). 

https://dradproject.com/?page_id=2071
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Поред регуларних наставних активности на сва три нивоа студија, Катедра је 23. 

јуна 2022, у сарадњи са Катедром стратешких и одбрамбених студија, организовала 

гостујуће предавање др Вон Гон Парка, професора на катедри за Севернокорејске 

студије Ихва Универзитета у Сеулу. Проф. Парк је одржао предавање на тему „Могући 

мировни режим на Корејском полуострву и питање севернокорејског нуклеарног 

наоружања“, коме су поред студената присуствовали и његова екселенција, Ђеунг Ли, 

Амбасадор Републике Кореје у Србији, припадници дипломатског кора, као и 

бројни  новинари и заинтересовани стручњаци. 

 

Активности катедре и њених чланова у научноистраживачком раду 

(пројекти, скупови, сарадња са другим наставнонаучним установама) 

 

Проф. др Владимир Н. Цветковић: 

 

А) Учешће на пројектима: 

 

1. Руководилац реализације НИО зa 2022. год. Факултета безбедности; 

2. Сарадник на пројекту: Управљање новим безбедносним ризицима – истраживање 

и развој симулација, Фонд за науку Републике Србије – Програм ИДЕЈЕ. 

Б) Учешће на конференцијама:  

 

1. „Мултиполаризам и/или велика конфузија: токови преображаја савременог 

међународног система“, Универзитет у Београду – Факултет безбедности, 

Институт за европске студије, Београд, 01. децембра 2022; 

2. „Националне мањине, миграције и сигурност“, Бриони, 19 – 21. септембра 2022; 

3. „Стратешки и нормативни оквир Републике Србије за реаговање на савремене 

безбедносне ризике“, Београд, 16. децембра 2022. 

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама: 

 

1. Филолошки факултет Универзитет у Београду (мастер студије); 

2. Факултет политичких знаности, Свеучилиште у Загребу; 

3. Факултет безбједносних наука, Универзитет Бања Лука. 

 

Г) Активности у стручним телима ван факултета: 

  

1. Сенат Универзитета у Београду; 

2. Веће групација друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду. 

 

Проф. др Слађана Ђурић: 

 

А) Учешће на пројектима: 

 

1. Social Inclusion Through Peer Mentoring (2019-2021) Erasmus+ Programme: 

Strategic Partnerships for Youth (Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices), број 2019-1-RS01-KA205-000572 European Commission Center for 

Positive Youth Development – Cepora (Члан пројектног тима – консултант у 

изради производа интелектуалног рада); 
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2. Promotion of Diversity and Equality in Serbia (2021) Horizontal Facility for the 

Western Balkans and Turkey (Horizontal Facility II, 2019-2022), број BH4674/2021/7 

European Union, Council of Europe Center for Positive Youth Development – Cepora  

(Члан истраживачког тима – експерт за квалитативна истраживања); 

3. Preventing risky behaviour among children and youth in Serbia through sports and 

education – follow-up: Recommendations for the implementation of the project 

activities during and after the COVID-19 pandemic (2021) OSCE Mission to Serbia, 

UB project No. 2400832 Center for Positive Youth Development –  Cepora (Члан 

истраживачког тима – експерт за квалитативна истраживања); 

4. Media Literacy Alliance and Digital Importance (2021) European Union, broj 

2018/404-452 Media Diversity Institute, Center for Positive Youth Development – 

Cepora (Члан пројектног тима);  

5. Znanjem do tolerancije 2 – program vršnjačkih edukacija za mlade (2021) Ministarstvo 

mladine i sporta RS Centar za pozitivan razvoj dece i omladine – Cepora Члан 

пројектног тима – консултант у изради едукативног курикулума и/или интерни 

евалуатор; 

6. Оснаживање за самосталан живот: сервиси подршке за младе без родитељског 

старања (2021) Секретаријат за социјалну заштиту града Београда Центар за 

позитиван развој деце и омладине – Цепора (Члан пројектног тима – евалуатор 

услуга); 

7. Act as professionals - Improvement of the Youth Work Practice with Young People 

with Fewer Opportunities (2020-2021). Erasmus+ Programme: Strategic Partnerships 

for Youth (Cooperation for innovation and the exchange of good practices), broj 2020-

1-RS01-KA205-065296. European Commission. Center for Positive Youth 

Development – Cepora (Члан пројектног тима – израда производа интелектуалног 

рада); 

8. Educating Community to Reduce the Risk of Children Social Exclusion (2019-2021). 

Erasmus+ Programme: Strategic Partnerships for Youth (Cooperation for innovation 

and the exchange of good practices), број 2019-1-IT02-KA201-063174. European 

Commission. Centar za pozitivan razvoj dece i omladine – Cepora (Предавач на 

тренингу – превенција и примењена драма). 

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама: 

 

1. Институт за савремену историју Србије; 

2. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; 

3. Институт за политичке студије; 

 

Г) Активности у стручним телима ван факултета: 

 

1. Члан Одбора за професионалну етику БУ. 
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Проф. др Мирослав Младеновић 

 

Б) Учешће на конференцијама: 

 

1. „Превенција. Спашавање. Помоћ“; 32. Међународна научно-практична 

конференција;  Организатор: Академија цивилне заштите, Москва; Формат: 

онлајн, 01. март 2022; 

2. „Велика Евроазија: национални и цивилизацијски аспекти развоја и сарадње“; 

Организатори: Руска академија наука и уметности, Универзитет светских 

цивилизација, Евроазијски информационо-аналитички конзорцијум, Москва; 

Формат: онлајн, 23.новембар 2022;  

3. „Проблеми обезбеђења сигурности функционисања објеката и система од 

животне важности“; Међународна научно-практична конференција;  

Организатор: Академија цивилне заштите, Москва; Формат: онлајн, 26. новембар 

2022; 

4. „Савремена идентичност у условима глобалних изазова“; Међународна научно-

практична конференција;  Организатор: Санкт петербуршки државни економски 

универзитет: Санкт Петрбург;  Формат: онлајн, 05. децембар  2022. 

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама: 

 

1. Универзитет одбране: предавања на ВСБО и Школи националне одбране; 

2. Институт за европске студије; 

3. Институт за међународну политику и привреду. 

 

Г) Активности у стручним телима ван факултета: 

 

1. Члан Уређивачког одбора руског часописа  Журнал политических исследований; 

2. Члан Управног одбора Руског балканског центра у Београду. 

 

Проф. др Бранко Ромчевић: 

 

Б) Учешће на конференцијама:  

 

1. 22. Међународна филозофска школа Феликс Ромулијана, Зајечар, септембар 

2022. 

 

Г) Активности у стручним телима ван факултета: 

 

1. Главни уредник часописа European Journal of Human Security; 

2. Члан редакције часописа Theoria. 

 

Доц. др Владимир Ајзенхамер: 

 

А) Учешће на пројектима: 

1. „Неутралност и стратешко одвраћање“, ШНО-ДХ/1/224, пројекат у реализацији 

Катедре стратегије Школе националне одбране „Војвода Радомир Путник” и 

Министарства одбране Републике Србије. 
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Б) Учешће на конференцијама:  

 

1. „Мултиполаризам и/или велика конфузија: токови преображаја савременог 

међународног система“, Универзитет у Београду – Факултет безбедности, 

Институт за европске студије, Београд, 01. Децембар, 2022; 

2. „ГЕОФОР: Геостратешки форум: Глобалне климатске промене у друштву 

ризика“, Институт за еуропске и глобализацијске студије, онлајн, Загреб, 4. 

новембар. 

3. „Националне мањине, миграције и сигурност у демократским друштвима“, 

Центар за међународне и сигурносне студије Факултета политичких знаности 

Свеучилишта у Загребу, Бријуни, 19-21. септембар 2022; 

4. „Cyber (In-)Securities and Online Disinformation in International Politics“, University 

of the Bundeswehr Munich; 27-28. јун, Bundeswehr Cyber Hub, Берлин; 

5. „Неутралност и стратешко одвраћање“, Универзитет Одбране, Београд, 06. април 

2022; 

6. „Геополитички интереси великих сила и стратешка безбедност малих држава“, 

Институт за међународни политику и привреду, Факултет безбедности 

Универзитета у Београду; онлајн, 1. децембар 2021.  

 

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама: 

 

1. Институт за међународну политику и привреду; 

2. Институт за политичке студије; 

3. Институт за стратегијска истраживања; 

4. Институт за европске студије; 

5. Високе студије безбедности и одбране, Универзитет одбране; 

6. Универзитет у Београду (заједнички мастер програм Студије миграција); 

7. Факултет политичких наука, Универзитет у Београду; 

8. Факултет политичких знаности, Свеучилиште у Загребу. 

 

Г) Активности у стручним телима ван факултета: 

 

1. Члан Уређивачког одбора научног часописа Међународни проблеми, Институт за 

међународну политику и привреду. 

 
 

Референце чланова Катедре у 2020/21. години 

(објављени радови) 

 

Проф. др Владимир Цветковић: 

1. Путник, Н, Милошевић, М, Цветковић, В. Н. (2022) Ренсомвер као претња 

безбедности – друштвени и кривичноправни аспекти. Социолошки преглед, vol. 

LVI, no.1; 

2. Цветковић, В. Н (2022). Постоји ли кинеско чудо? (нова модерност у 

глобализованом свету), Зборник радова са националне научне конференције 

Кинески социјализам и модеран светски поредак (Сто година Комунистичке 

партије Кине), Универзитет у Београду – Факултет безбедности, Београд; 
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3. Цветковић, В. Н. (2022). Глобалне последице украјинске кризе (Геополитички, 

економски, војни и идеолошки дискурс), Социолошки преглед, vol. LVI no.3; 

4. Цветковић, В. Н. (2022). Васкрс историје (Идеолошке метаморфозе глобалног 

поретка), Социолошки преглед, vol. LVI no.3; 

5. Цветковић, В., Обрадовић, Ж, Ајзенхамер, В. (ур.) (2021). Кинески социјализам и 

модеран светски поредак: Сто година Комунистичке партије Кине. Универзитет 

у Београду, Факултет безбедности, Београд. 

Проф. др Слађана Ђурић: 

 

1. Lipovac, M., Đurić, S., Paraušić, A. (2022).  Tematizacija sekuritizacije u urbanom 

prostoru.  Zbornik Sažetaka, Druga naučna konferencija Urbana bezbednost i urbani 

razvoj, (str. 37). jul 2022. Beograd: Fakultet bezbednosti, Arhitektonski fakultet; 

2. Paraušić, A., Đurić, S., Lipovac, M. (2022).  Provajderi bezbednosti u fragilnom gradu.  

Zbornik Sažetaka, Druga naučna konferencija Urbana bezbednost i urbani razvoj, (str. 

92). jul 2022. Beograd: Fakultet bezbednosti, Arhitektonski fakultet. 

Проф. др Мирослав Младеновић: 

 

1. Жарко Обрадовић, Мирослав Младеновић, Безбедносна компонента 

стабилности држава на националном и међународном плану, Међународни 

проблеми часопис  Института за међународну политику и привреду број 1/2022, 

Београд, 2022. 

2. Мирослав Младеновић, Геополитичке промене руске спољне политике у 

контексту нове стратегије националне безбедности, у : Геополитички интереси 

великих сила и стратешка безбедност малих држава (2022), 

https://doi.org/10.18485/fb_givs_sbmd.2022.ch10. 

 

Проф. др Бранко Ромчевић: 

1. Бранко Ромчевић (2021), „Трансхуманизам, антропотехнике и биополитика“, 

Феликс Ромуијана (Зборник излагања, 2021), стр. 21-33. 
 

Доц. др Владимир Ајзенхамер: 

 
1. Ajzenhamer V. (2022). From Strategic Depth to Hegemonic Overreach: Has Turkey 

Bitten off More Than It Can Chew in the Western Balkans? In B. Radeljić and M. C. 

Özsahin (eds.), Turkey’s Return to the Western Balkans: Policies of Continuity and 

Transformation, Springer, pp. 65-95, https://doi.org/10.1007/978-3-031-10074-1_4; 

2. Ајзенхамер, В. (2022). It’s a Mad, Mad Post-Apocalyptic World: популарна култура 

у служби нуклеарног одвраћања. У Копања, М., Ајзенхамер, В. (ур.), (2022). 

Геополитички интереси великих сила и стратешка безбедност малих држава. 

Универзитет у Београду, Факултет безбедности. Институт за међународну 

политику и привреду, Београд, стр. 28-65, 

https://doi.org/10.18485/fb_givs_sbmd.2022.ch2; 

3. Копања, М., Ајзенхамер, В. (2022). Oдвраћање у раљама безбедносне дилеме. У 

Благојевић В. Неутралност и стратешко одвраћање. Медија центар „Одбрана”, 

Београд, стр. 15-38;  

4. Ајзенхамер,В.(2021).Никсон, Кисинџер и Мао:од стратешке 

триангулације до Пинг-понг дипломатије. У Цветковић, В., Обрадовић, Ж, 

https://doi.org/10.18485/fb_givs_sbmd.2022.ch10
https://doi.org/10.1007/978-3-031-10074-1_4
https://doi.org/10.18485/fb_givs_sbmd.2022.ch2
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Ајзенхамер, В. (ур.). Кинески социјализам и модеран светски поредак: Сто година 

Комунистичке партије Кине. Универзитет у Београду, Факултет безбедности, 

Београд, стр. 103-120, https://doi.org/10.18485/fb_kpk100nsp.2021.ch6;  

5. Копања, М., Ајзенхамер, В. (ур.), (2022). Геополитички интереси великих сила и 

стратешка безбедност малих држава. Универзитет у Београду, Факултет 

безбедности. Институт за међународну политику и привреду, Београд, 

https://doi.org/10.18485/fb_givs_sbmd.2022; 

6. Цветковић, В., Обрадовић, Ж, Ајзенхамер, В. (ур.) (2021). Кинески социјализам и 

модеран светски поредак: Сто година Комунистичке партије Кине. Универзитет 

у Београду, Факултет безбедности, Београд. 

Дејан Петровић: 

 

1. Докторска дисертација „Од расе до масе: утицај политичке и економске 

трансформације аустроугарског друштва на промену социјалне теорије Лудвига 

Гумпловица“ одбрањена на Универзитету у Београду – Филозофском факултету, 

26. октобра 2022. 

 

Јелена Бошњак: 

 

1. Nejković, D., & Bošnjak, J. (2020). Needs analysis in English for security studies. 

Scripta Manent XV/2, 16-36. [objavljen 2022. godine] 

Данијела Нејковић: 

 

1. Nejković, D., & Bošnjak, J. (2020). Needs analysis in English for security studies. 

Scripta Manent XV/2, 16-36. [objavljen 2022. godine] 
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10.3. Катедра студија управљања ванредним ситуацијама и еколошке    

безбедности 

Катедра Студија управљања у ванредним ванредних ситуација и за еколошку безбедност 

у школској 2021/22. години одржала је 11 седница, од тога 3 седнице уз лично присуство 

чланова и 8 седнице су одржане електронским путем. На седницама се дискутовало о 

следећим тачкама дневног реда: 

 Разматрање извештаја о раду катедре за школску 2021/22. годину; 

 Усвајање плана рада катедре за 2022/23. годину;  

 Планирање набавки средстава за потребе катедре за 2022/23. годину;  

 Разматрање Плана реализације наставе на основним академским студијама за школску 

2021/22. и 2022/2023., посебно анализа реализације наставе на предметима који су 

уведени у новом процесу акредитације:  на основним академским студијама - 

Управљање ризиком, Основи еколошке безбедности, Безбедносни ризици и катастрофе, 

Еколошка безбедност и климатске промене, Заштита од природних и антропогених 

катастрофа. 

  Разматрање Плана реализације наставе на специјалистичким, мастер и докторским 

студијама; 

 Предлози начина за промоцију студија другог и трећег степена; 

 Разматрање тема дипломских радова и предности одабира тема и израде дипломског 

рада које имају студенти који су се определили за студије ванредних ситуација и 

еколошке безбедности.   

 Разматрање и предлог органа и институција у којима ће студенти треће и четврте 

године Студија управљања у ванредним ситуацијама и за еколошку безбедност 

реализовати стручну праксу ;  

 Разматрање и предлог предавача који би гостовали на завршним предавањима  на 

мастер студијама  Управљање ризицима од елементарних и других непогода;   

  Утврђивање плана издавачке делатности;   

 Покретање иницијативе за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну 

област науке безбедности за наставни предмет Основи еколошке безбедности; 

 Разматрање потреба за сарадницима и демонстраторима и утврђивање предлога 

сарадника и демонстратора. 

 

Важније активности и иницијативе катедре 
Чланови катедре учествовали су на припреми и реализацији пријемног испита за ОАС, 

као и припреми и реализацији квалификационих и диференцијалних испита на другом и 

трећем нивоу студија. Катедра је учествовала у прецизирању предлога даље сарадње са 

Црвеним крстом, у складу са потписаним споразумом о сарадњи са Црвеним крстом, као 

и предлогом активности које се налазе у делокругу Комисије за деловање у несрећама. 

Чланови катедре учествовали су у изменама појединих чланова Нацрта Закона о 

безбедности и здравља на раду, како би студенти Факултета безбедности могли да 

обављају активности у делокругу рада сарадника безбедности и здравља на раду, 

саветника безбедности и здравља на раду, као и инспектора у области безбедности и  

здравља на раду. 

Kатедра je учествовалa у припреми и организацији меморијално научно-стручне 

конференције посвећене успомени на  преминулог колегу Предрага Марића, генерала 

полиције, дугогодишњег помоћника министра унутрашњих послова, начелника Сектора 

за ванредне ситуације, докторанда, спољног сарадника и предавача Факултета 

безбедности, врхунског експерта и научног радника, који је читав радни век посветио 
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изградњи, одржавању и унапређењу система заштите и спасавања и управљања ризиком 

од катастрофа и дао изванредан стручни и научни допринос у овој области. Радни део 

Конференције је био подељен на три панела: 1. Цивилна заштита и заштита животне 

средине (модератор: проф. др Јасмина Гачић); 2. Смањење ризика од катастрофа и 

кризни менаџмент (модератор: проф. др Зоран Јефтић) и 3. Управљање ванредним 

ситуацијама и превенција катастрофа – изазови и могућности (модератор: проф. др 

Младен Милошевић). Чланови катедре узели су учешћа у организацији конференције са 

Друштвом за анализу ризика – „Европа вас позива на своју 30. годишњу конференцију 

са општом темом живети са ризицима – дељење добре праксе“. Домаћин конференције 

је био Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија, а 

конференција је одржана од 12. до 15. јуна 2022. године. Конференција је  одржана као 

хибридни догађај, уживо и виртуелни on-line  догађај. Научници и стручњаци за ризике 

из свих области поделилие су своје знање и искуство о примењеној анализи ризика и 

науци, укључујући процену ризика, карактеризацију ризика, перцепцију ризика, 

комуникацију о ризику, управљање ризиком, управљање ризиком и политику, у вези са 

ризицима који се од интереса за појединце, организације у јавном и приватном сектору, 

или за друштво на локалном, регионалном, националном или глобалном нивоу. На 

округлом столу: “Oдрживи факултети: (не)могућа мисија?” учествовали су и 

представници катедре.  Округли сто је био посвећен концепту одрживих факултета и 

саставни је део иницијативе “Зелени Филозофски”, кojи су покренули студенти, 

наставници, сарадници и пријатељи Филозофског факултета, настављајући традицију  

активног доприноса важним друштвеним питањима и јачању улоге Универзитета у 

суочавању са изазовима одрживог развоја. Oкругли сто је окупио професоре и студенте 

са више факултета Универзитета у Београду који су представили примере добре праксе 

и разменили идеје о даљим корацима, сарадњи и унапређењима у различитим доменима 

одрживости појединачних  факултета а тиме и Универзитета у Београду и шире 

заједнице. У оквиру другог циклуса „Стратешки правци развоја Србије у 21. веку“, у 

Српској академији наука и уметности 23. септембра 2022. године, одржан је скуп 

посвећен науци, под називом „Наука: стање и перспективе“. На скупу су разматрани 

релевантни проблеми науке у Србији, од њеног финансирања до научне продукције. 

Већи део програма био је посвећен компаративним анализама кључних аспеката науке у 

Србији и земљама Европске уније. Скуп су обележиле и засебне теме у различитим 

научним областима, а посебна пажња била је усмерена на значају иновација у нашој 

земљи. О иновационој делатност у Републици Србији на предавању по позиву говорио 

је др Иван Ракоњац, директор Фонда за иновациону делатност и доцент на 

Факултету  безбедности, члан Катедре. Овом приликом, колега, др  Иван Ракоњац 

посебно је истакао важност нераскидиве везе између државне политике, привреде и 

научноистраживачког рада. 

Чланови катедере учествовали су у организацији и спровођењу дводневне међународне 

конференције на тему: „Смањење ризика од катастрофа – модели и праксе на 

међународном и националном нивоу“. Конференција је одржана у оквиру пројекта: „ЕУ 

за Србију отпорну на катастрофе“ финансираног од стране Европске уније који је 

реализовао Програм уједињених нација за развој (UNDP). У реализацији конференције 

учествовао је и Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије. Конференција је одржана 13. и 14. октобра у Београду. Конференција 

је окупила преко 100 представника академске и међународне заједнице, професионалаца 

из области управљања ризицима, као и надлежних институција са циљем размене знања 

и искустава у областима од значаја за смањење ризика од катастрофа и сагледањем 

њихових импликација на животе и здравље људи, привредни развој, инфраструктуру, 

заштиту животне средине, друштвену и економску стабилност земље. У шест панела у 
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којима су учествовали представници 14 универзитета из Европе и региона  и стручњаци 

из области смањења ризика од катастрофа, током рада конференције: 1. Представљени 

су основни теоријски концепти и оквири акције на глобалном и националним нивоима,2. 

Расправљано је на тему утицаја друштвеног амбијента при подизању отпорности 

заједнице на катастрофе,3. Изложена су решења која могу да допринесу подизању 

економске отпорности на катастрофе,4. Дискутовано је о подизању отпорности 

здравственог система на катастрофе,5. Разговарано је о заштити животне средине и 

адаптацији на климатске промене, односно како отпорност на климатске промене 

смањује ризик од катастрофа,6. Изнесена су искуства на тему изградње отпорности 

локалних заједница на катастрофе. Катедра је организовала предавање в.д. директора 

Инститта за јавно здравље, доц. др Верице Јовановић и Миљана Ранчића, представника 

Републике Србије у Светској здравственој организацији на мастер студијама Управљања 

ризицима од елементарних и других непогода.   

 

Избори у звања наставника и сарадника 
 
Катедра је покренула иницијативу за избор једног наставника у звање доцента за ужу 

научну област науке безбедности, за наставни предмет Основи еколошке безбедности. 

Катедра је изабрала у звање демонстратора студента докторских студија, Мс Милоша 

Тошовића.  

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија 
Настава (предавање, вежбе, консултације) успешно је реализована на свим нивоима 

студија. У реализацији наставе учесвовали су сви чланови катедре у складу са планом 

рада Факултета и распоредом по предметима и у складу са епидемиолошком ситуацијом 

(непосредна настава и путем електронске платформе -  Webex/Moodle) .  

Проф. др Владимир Јаковљевић - Реализација наставе на основним академским 

студијама (Безбедносни ризици и катастрофе, Систем цивилне одбране), мастер 

академским студијама (Систем еколошке безбедности, Систем превенције и смањења 

ризика од елементарних и других непогода, докторским студијама- Интегрисано 

смањење ризика од катастрофа). 

Проф. др Дејана Јовановић Поповић - Реализација наставе на основним академским 

студијама (Еколошка безбедност и климатске промене, Мониторинг у заштити животне 

средине), специјалистичке струковне студије - Процена безбедносних ризика- 

Здравствени, сигурносни и безбедносни ризици, Регулаторни оквир еколошке 

безбедности, мастер академским студијама (Еколошки ризици и претње, Климатске 

промене и еколошка безбедност, Мониторинг, моделовање и приказивање ризика), 

докторским студијама - Климатска безбедност – одрживост и адаптација). 

Проф. др Слађана Јовић - Реализација наставе на основним академским студијама 

(Здравствена и социјална заштита, Безбедност и здравље на раду), специјалистичке 

струковне студије - Процена безбедносних ризика – Безбедност и здравље на раду, 

Здравствени, сигурносни и безбедносни ризици), мастер академским студијама 

(Еколошки ризици и претње, Управљање системом обнове и помоћи, Мере заштите и 

спасавања од елементарних непогода, Глобалне безбедносне претње), докторским 

студијама - Интегрисано смањење ризика од катастрофа ). 

Проф. др Јасмина Гачић - Реализација наставе на основним академским студијама 

(Основи еколошке безбедности, Цивилна заштита), специјалистичке струковне студије - 

Процена безбедносних ризика - Здравствени, сигурносни и безбедносни ризици, мастер 

академским студијама (Еколошки ризици и претње, Систем еколошке безбедности, Мере 

заштите и спасавања од елементарних непогода ),  докторским студијама - Интегрисано 

смањење ризика од катастрофа ). 
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Доц. др Иван Ракоњац - Реализација наставе на основним академским студијама 

(Управљање ризиком, Индустријска безбедност и заштита), специјалистичке струковне 

студије - Процена безбедносних ризика, Процена ризика и планирање у 

корпоративној/приватној безбедности,  Методе управљањa ризиком , Процена ризика и 

планирање у корпоративној/приватној безбедности), мастер академским студијама 

(Превенција ризика у области заштите критичне инфраструктуре, Кризни менаџмент у 

природним и индустријским катастрофама ), докторским студијама - Климатска 

безбедност – одрживост и адаптација ). 

Доц. др Владимир М. Цветковић - Реализација наставе на основним академским 

студијама (Управљање ризицима у ванредним ситуацијама, Безбедносни ризици и 

катастрофе, Заштита од природних и антропогених катастрофа ), мастер академским 

студијама (Систем превенције и смањења ризика од елементарних и других непогода, 

Методологија процене ризика и израда планова заштите и спасавања од елементарних и 

других непогода, Руковођење активностима заштите и спасавања у елементарним 

непогодама), докторским студијама - Интегрисано смањење ризика од катастрофа ). 

Сарадник у настави Мс Милош Томић - Реализација наставе на основним академским 

студијама - Основи еколошке безбедности, Безбедносни ризици и катастрофе, Систем 

цивилне одбране. 

 

Предложена и објављена литература за потребе наставе 
У погледу предлога Плана издвачке делатности Факултета за 2021/22. годину, чланови 

Катедре предложили су следећа издања: 

Јаковљевић, В. Систем цивилне одбране, 280 стр., 400 примерака; рецезенти: др Зоран 

Драгишић, редовни професор, Факултет безбедности, др Мирослав Младеновић, 

редовни професор, Факултет безбедности;  

Монографије:  Јовановић, Поповић, Д. Трендови еколошке безбедности у XXI веку, 

(друго измењено и допуњено издање), 200 стр., 300 примерака, рецезенти: др Мирољуб 

Милинчић, редовни професор, Географски факултет Универзитет у Београду, др 

Радмило Пешић, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 

и др Владимир Јаковљевић, редовни професор,Факултет безбедности. 

Хрестоматија: Јаковљевић,В., Гачић Ј., Цветковић,М.В., (приређивачи), Управљање 

ризиком од елементарних и других непогода (хрестоматија), 400 стр., 200 примерака; 

рецезенти: др Ивица Радовић, редовни професор, Факултет безбедности, др Славољуб 

Драгићевић, редовни професор, Географски факултет Универзитет у Београду. 

Наведени план издавачке делатности није у потпуности реализован у планираном 

периоду па се планске активности преносе за планирање јавних набавки за школску 

2022/2023. годину. 

 

Активности чланова Катедре у научноистраживачком раду (пројекти, 

конференције, сарадња са другим наставно-научним установама, 

Активности у стручним телима ван факултета ) 

 

Проф.др Слађана Јовић 
 Учешће на конференцијама и скуповима 
 

Стручни скуп „ЈАЧАЊЕ РЕЗИЛИЈЕНТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ 

ПРОФЕСИОНАЛАЦА У УСЛОВИМА НОВИХ ЗДРАВСТВЕНИХ РИЗИКА И 

ПРЕТЊИ“ 
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Предавање:  Прва психолошка и психо-социјална помоћ у ванредним ситуацијама, и 

радионица: Стрес и могућности његове контроле 

 Висока медицинска школа струковних студија ,,Милутин Миланковић'' 30. март 2022. 

 

Учешће на Meђународној конференцији „Смањење ризика од катастрофа – модели и 

праксе на међународном и националном нивоу“, у сесији Здравствена димензија – Како 

да здравствени систем учинимо отпорним на катастрофе? , са радом Заштита јавног 

здравља у ванредним ситуацијама. Београд, 13. и 14. 10.2022. ( зборник радова in press)  

Активности у стручним телима ван Факултета 

Српско лекарско друштво Секцја за социјалну медицину, члан председништва секције 

Члан  Скупштине Српског лекарског друштва (делегат Секције) 

Српско лекарско друштво Друштво лекара Војводине, Секција за хуманост, уметност и 

културу,  учешће у изради монографије поводом 30 година од оснивања. – Уметничко 

стваралаштво чланова секције. Ур: Владимир Јокановић, Сајнос, Нови Сад, 2022. 

 

Проф. др Дејана Јовановић Поповић 
 1. Учешће на међународним пројектима 

 

“Выявление и изучение российского историко-культурного наследия в Республике 

Сербии”. Пројекат Пројекат финансиран од стране Руског географског друштва. 

Реализован по Уговору No 28/2018. од 1.8.2018. 

 

2. Учешће на међународним конференцијама 

 

Disaster risk reduction: models and practices at international and national level (Смањење 

ризика од катастрофа – модели и праксе на међународном и националном нивоу), 13-14 

October 2022, Belgrade, Serbia. 

Panel: Environment and climate change adaptation – how climate change resilience reduces 

the risk of disasters? 

Title of presentation: Climate Refugees – a Challenge of the 21st Century 

 

3. Сарадња са другим наставно-научним установама 

 

Геофрафски факултет, Универзитет у Београду 

Центар Руског географског друштва у Србији 

 

4. Активности у стручним телима ван Факултета 

 

Председник комисије. Институт за стандардизацију Србије. Z229 Нанотехнологије.  

 

5. Будући пројекти 

 

Аплицирање за Пројекат ПРИЗМА у под насловом: 

Perspectives of sustainable and spatial integration of settlements with a majority Serbian 

population in Kosovo and Metohija 

 

6. Активности студената у 2022. години у сарадњи са Географским факултетом 

Посета Великом ратном острву у октобру 2022. године у сарадњи са Градским 

зеленилом. 
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Проф. др Владимир Јаковљевић 
Учешће на конференцијама 

Међународнае конференција  „Смањење ризика од катастрофа – модели и праксе на 

међународном и националном нивоу“. Конференција је одржана у оквиру пројекта: 

„ЕУ за Србију отпорну на катастрофе“,  13. и 14. октобар, 2022.год. Београд. 

 

Сарадња са другим наставно-научним установама 

 

Уз сагласнoст Наставног већа Факултета безбедности реализује наставу на Факултету 

безбједносних наука Универзитета у Бања Луци, на првом и другом циклусу студија, 

на наставним предметима Природне непогоде и катастрофе, Заштита критичне 

инфраструктуре у елементарним непогодама, Цивилна заштита. 

 

Проф. др Јасмина Гачић     

 

Учешће на конференцијама и конгресима 

Меморијална научно-стручна конференција „Предраг Марић“ – 11. фебруар 2022. 

године, Београд. 

Society for Risk Analysis – Europe 30th Annual Conference with the general subject “Living 

with Risks – Sharing the Good Practice”,  University of Novi Sad, Faculty of Technical 

Sciences, Novi Sad, Serbia, June 12-15, 2022. 

8 th Scientific-professional conference SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT -

THEORY AND PRACTICE (SeCMan) September 29th and 30th, 2022. Sremska Kamenica, 

REPUBLIC OF SERBIA. 

XI Међународни Геронтолошки конгрес  “Геронтологија: могућности и перспективе у 

пост Ковид-19 свету”,  12. и 13. октобар 2022., Београд. 

Међународнае конференција  „Смањење ризика од катастрофа – модели и праксе на 

међународном и националном нивоу“. Конференција је одржана у оквиру пројекта: 

„ЕУ за Србију отпорну на катастрофе“,  13. и 14. октобар,2022.год. Бебоград. 

 

Сарадња са другим наставно-научним установама 

На Универзитету у Бањој Луци на Факултету безбједносних наука ангажована у 

школској 2021/2022. години на реализацији наставе на другом циклусу студија – 

„Управљање безбједносним ризицима у природним катастрофама“ на наставном 

предмету „ Еколошка безбедност и природне катастрофе. 

Активности у стручним телима ван Факултета 

 

Председник је Националне комисије за деловање у несрећама - Црвени крст Србије у 

периоду од 2018. до 2022.год.  и 2022. до 2025. год. 

 

Доц. др Иван Ракоњац  

 

Учешће на пројектима 

 

Increased innovation capacity and technological readiness of SMEs (Повећање 

иновационих капацитета и технолошке спремности МСП) - члан Управљачког одбора 

пројекта (Steering Committee member), IPA 2018, Tender No. 18 SER 01/06/11 
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https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-01/ipa_2018_-

_06._eu_for_competitiveness.pdf  

Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project – SAIGE (Пројекат 

акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва), члан Саветодавног одбора 

пројекта (Advisory Committee member), World Bank Project ID P170185  

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170185 

Increased innovation capacity and growth of SMEs (Повећање иновационих капацитета и 

раста малих и средњих предузећа), члан Управљачког одбора пројекта (Steering 

Committee member), IPA 2019, Tender No. 19 SER 01/01/51  

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2020-01/ipa_2019_-

_05._eu_for_competitiveness.pdf  

 

Учешће на конференцијама, симпозијумима и панелима 

 

48. Симпозијум ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА, уводно предавање, „Иновацијама до 

конкурентне пољопривреде/програму подршке Фонда за иновациону делатност“ и 

учествовање на панелу „Пољопривреда, наводњавање, коришћење земљишта, набавке и 

производња нове механизације кроз мере поршке АП Војводине, Иновационог фонда, 

Шумарство војводине“, 30. јануар – 3. фебруар 2022. године, Златибор, Србија (у 

организацији Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, Националног 

научног друштва за пољопривредну технику-ННДПТ, Задружног савеза Војводине и 

Пословног удружења увозника и извозника пољопривредне механизације) 

Конгрес студената технике на тему „Развој и напредак савремене технологије“, у 

организацији Савеза студената Машинског факултета Универзитета у Београду, 10-14. 

март 2022. године, Златибор, Србија; 

Учешће у радионици: „Иновације у пракси“, 17. март, Научно-технолошки парк у Нишу; 

Учешће на панелу „How to finance R&D and innovation projects between Serbian and 

French stakeholders?“ у оквиру Првог Српско-француског иновационог форума, у 

организацији Амбасаде Француске у Србији и Фондације Темпус, 13. април 2022. 

године, Београду; 

Конгрес студената машинства, у организацији Студентског парламента Машинског 

факултета Машинског факултета у Нишу, Савеза студената Универзитета у Нишу и 

Научно-технолошкиог парка Ниш, 11-14. април 2022. године, Златибор, Србија 

Учешће на министарском састанку Управљачке платформе за културу, науку и 

истраживање и просвету, у организацији Директората за науку Европске комисије 27-28. 

јуна 2022. године, Тиранa, Албанија 

Учешће на скупу „Наука: стање и перспективе“, 23. и 24. септембра, Српска академија 

наука и уметности (у оквиру циклуса „Стратешки правци развоја Србије у XXИ веку) – 

излагање под насловом „Иновациона делатност“ 

Уводно излагање на међународној конференцији „8TH International Conference on 

Industrial Engineering“ Машински факултет Универзитета у Београду, 29. спетмебар 

2022 године, Београд. 

Уводни говорник, EIT Open Day Serbia, 15. новембар 2022. године, Београд, Србија 

 

 Активности у стручним телима ван Факултета 

 

Директор Фонда за иновациону делатност Република Србија, од 2015. године 

Члан Управног одбора Европске мрежа иновационих агенција (The European Network of 

Innovative Agencies - TAFTIE, од 2015. године 

Члан Савета за сарадњу науке и привреде, Привредна комора Србије, од 2017. године 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-01/ipa_2018_-_06._eu_for_competitiveness.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-01/ipa_2018_-_06._eu_for_competitiveness.pdf
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170185
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2020-01/ipa_2019_-_05._eu_for_competitiveness.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2020-01/ipa_2019_-_05._eu_for_competitiveness.pdf
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Члан Савета за подстицање развоја дигиталне економије, иновација, високо-

технолошког предузетништва и дигитализације у пословању привредних субјеката, 

Влада Републике Србије, од 2021. године 
 

Доц. др Владимир М. Цветковић 

Учешће на пројектима 

Др  Владимир М. Цветковић ангажован је на следећим међународним научно-

истраживачким пројектима: 

 Horizon 2020 project – Danube River Region Resilience Exchange Network 

(DAREnet) – Call topic: SEC-21–GM-2016/2017: Pan European Networks of 

practitioners and other actors in the field of security“. DAREnet is a 5-year 

Coordination and Support Action funded by the European Commission. The DAREnet 

consortium forms the backbone of the transnational, multi-disciplinary network. It 

brings together a unique combination of renowned institutions and players in flood 

mitigation and civil protection. This consortium provides a broad and complementary 

coverage of the needed capabilities, the geographic balance, and strategic motivation to 

succeed. A long history of previous collaboration providing the basis for an effective 

execution of DAREnet and beyond. (2017-2022); 

 IPA FF project – EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management 

in the Western Balkans and Turkey. The 3-year EU-funded IPA Floods and Fires 

program aims at improving capacities for flood and forest fire risk management in 

Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. 

The international consortium established by the Italian Civil Protection Department 

jointly with the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and 

Disaster Relief (URSZR), the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), the 

Romanian General Inspectorate for Emergency Situations (IGSU), the Fire Rescue 

Brigade of Moravian-Silesian Region, Czech Republic (FRB-MSR), the National 

Center for Disaster Management Foundation, Romania (CN APELL-RO) and CIMA 

Research Foundation, Italy (CIMA). 

 Ангажован као експерт UNDP у писању Националне стратегије смањења ризика 

од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама и Акционог плана смањења 

ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама. 

 Ангажован је као екстерни експерт на пројекту „Институционална подршка 

Сталне конференције градова и општина – трећа фаза“, финансираног од стране 

Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC), да изради Анализу стања јавног 

здравља на локалном нивоу за 2021. годину (са компаративним приказом стања 

јавног здравља на локалном нивоу за период 2019-2021), а све у складу са 

пројектом. 

 

Учешће на конференцијама 

Учествовао је у бројним националним и међународним научним конференцијама и 

семинарима:  

 Sub-regional Workshop on “Identification of mechanisms for the effective 

implementation of FRMPs through pilot cases studies” 7-9 June 2022 - Belgrade EU 

support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the Western Balkans 

and Turkey - IPA FF; 

 Vienna International Academic Conference Education and Social Sciences, Business 

and Economics, International Academic Institute, University of Vienna 21 June 2022. 

 Workshop/Demonstration Exercise “Strengthening Resilience and Capacities of Floods 

Protection and Response Stakeholders Good practices and Development” which is 
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organised by the RACVIAC- Centre for Security Cooperation and our DAREnet 

partner, the Croatian Ministry of Interior, 28-29 September in Zagreb. 

 Participated in a technical meeting in Belgrade. On 3 December, IPA Floods and Fires 

experts held a technical meeting in Belgrade, hosted by the Ministry of Interior (Sector 

for Emergency Management, SEM), for the initial phase of the assessment of forest fire 

risk management capabilities in Serbia. Different departments of SEM participated in 

the meeting, Department for Legal Affairs and International Cooperation, Department 

for Fire and Rescue Units and Civil Protection, Department for Risk Management. 

Beyond SEM, the meeting engaged a broad range of stakeholders including 

representatives from users/owners of forests (i.e. State Enterprises "Srbijašume" and 

"Vojvodinašume"), Department for Risk Management of Faculty of Security Studies 

(University of Belgrade), Scientific Professional Society for Disaster Risk Management 

(NSD-URVS), Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management. 

 Vienna International Academic Conference, Education and Social Sciences, Business 

and Economics, International Academic Institute, University of Vienna 21 June 2022. 

 12th International Conference of the International Society for the Integrated Disaster 

Risk Management, Cluj-Napoca, Romania, 21-23 September 2022. Hosted by Babeș-

Bolyai University of Cluj-Napoca (Romania), Research Institute for Sustainability and 

Disaster Management based on High Performance Computing and Faculty of 

Environmental Science and Engineering. 

 

Активности у стручним телима ван Факултета 

Главни je и одговорни уредник међународног часописа – International Journal of Disaster 

Risk Management (IJDRM) чији је и оснивач. Издавач међународног часописа је Scientific-

Professional Society for Disaster Risk Management, Belgrade. International Journal of Disaster 

Risk Management (IJDRM) is a  double-blind peer-reviewed (twice a year), open-access 

journal that serves all aspects of disaster studies, policy, and management. It provides a  

platform for academics, policymakers, and practitioners to publish high-quality research and 

practice concerning natural disasters, anthropogenic disasters, complex political emergencies, 

and crises around the world. Abstracting and Indexing Information: ERIH PLUS (European 

Reference Index for the Humanities or ERIH); CEOOL (Central and Eastern European Online 

Library); National Library of Serbia - COBISS.SR-ID – 275644172; Crossref; ROAD – 

Directory of Open Access Scholarly Resources; Fatcat; Google scholar citations. 

 Члан је уређивачког одбора међународног часописа Prevention and Treatment of 

Natural Disasters, издавача UK Scientific Publishing Limited. Prevention and Treatment of 

Natural Disasters is an international journal that aims to reflect on the mechanisms of natural 

disasters, disaster prediction and prevention, disaster risk assessment, the relationship between 

disasters and human society and their impacts, as well as other research results on disaster 

prevention and mitigation system engineering, and to promote international academic 

exchanges.  

 Осим тога, члан је међународног уређивачког одбора научног часописа - 

Academic Platform Journal of Natural Hazards and Disaster Management (APJHAD). 

Academic Platform Journal of Natural Hazards and Disaster Management (APJHAD) is a peer-

reviewed, multidisciplinary and open-access journal reporting on all aspects of disaster science, 

engineering, policy and management. The aim of the journal is to provide a platform that 

bridges different perspectives by presenting the latest information on disaster research, 

mitigation, adaptation, prevention and risk reduction at local, national and international levels. 
 
Рецензирао је следећу научну монографију и уџбеник:  
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 Новаковић, Д. (2022). Ризици од пожара у установама за извршење кривичних 

санкција. Београд: Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним 

ситуацијама. 

 Милошевић, Г. (2022). Економска безбедност. Универзитет у Новом Саду, 

Правни факултет у Новом Саду (уџбеник). 

 

Добитник је следећих награда: 

 Individual contribution award in the development of cooperation with the international 

academic institute and encouraging research in the field of risk management in 

emergency situations, 5 April, 2022., International Academic Institute. 

 Добитник награде за остварене резултате и несебичан професионални 

допринос у реализацији едукација, истраживања и обука из области управљања у 

ванредним ситуацијама изазваних природним и антропогеним опасностима, 

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама, 

2022. година; 

 

Референце чланова Катедре у 2021/22. години (објављени радови) 

 
Проф. др Слађана Јовић 

Слађана Јовић. Глобални ризици по јавно здравље и одговор здравственог система у 

ванредним ситуацијама У: Социјална медицина и јавно здравље,. ур. Алексндар 

Вишњић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, 2021(уџбеник за студенте 

медицине); 

Gačić, J., Jović, J. S., Terzić, N., Cvetković, V., Terzić, M., Stojanović, D., & Stojanović, G. 

(2021). Gender differences in stress intensity and coping strategies among students – Future 

emergency relief specialist. Military-medical and pharmaceutical review, 78(6), 635-641. 

 
Проф. др Дејана Јовановић Поповић  

1.Kričković, Е., Jovanović-Popović, D. (2021) Korišćenje DPSEEA modela u istraživanju veze 

između zagađenja vazduha i zdravlja stanovništva na teritoriji AP Vojvodine, str. 183-191. 

Jedanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PLANSKA I NORMATIVNA 

ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE. Beograd: Asocijacija prostornih planera 

Srbije, Univerzitet u Beogradu- Geografski fakultet. ISBN 978-86-6283-115-6 (GF) 

 

Јовановић Поповић Д., Гачић, Ј. Ђорђевић, И. И Ракоњац И. (2021). Значај осигурања од 

поплава у Републици Србији. Међународна конференција Теоријски и практични 

проблеми истраживања просторних процеса: спектар погледа Руских и Српских 

географа. Центар Руског географског друштва у Србији и Географски факултет. Брзеће, 

Копаоник, 3-8 октобра 2021. 

 

Проф. др Владимир Јаковљевић 

Јаковљевић, В. & Томић, М. (2021). Укидање јединица цивилне заштите на простору 

Космета. Култура полиса (45), 277-289. 

Jakovljević, V. (2022). Teorijsko i normativno-pravno određenјe civilne odbrane i civilna 

zaštite. Pravni i bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih i antropogenih 

katastrofa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Naučno-stručnog društva za 

upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje 

katastrofa, 61–81. Retrieved from https://zbornik.upravljanje-

rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/35. 
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Проф. др Јасмина Гачић 

Gačić, J., Jović, J. S., Terzić, N., Cvetković, V., Terzić, M., Stojanović, D., & Stojanović, G. 

(2021). Gender differences in stress intensity and coping strategies among students – Future 

emergency relief specialist. Military-medical and pharmaceutical review, 78(6), 635-641. 

Гачић, Ј., Ћесаревић, Ј. (2021). Образовање за одрживи развој и еколошку безбедност- 

нове перспективе у безбедносној култури. Култура полиса, Пос. 1, 97-113. 

Јовановић Поповић Д., Гачић, Ј. Ђорђевић, И. И Ракоњац И. (2021). Значај осигурања од 

поплава у Републици Србији. Међународна конференција Теоријски и практични 

проблеми истраживања просторних процеса: спектар погледа Руских и Српских 

географа. Центар Руског географског друштва у Србији и Географски факултет. Брзеће, 

Копаоник, 3-8 октобра 2021. 

Гачић, Ј. Редефинисање положаја цивилне заштите у Европској унији, Годишњак 

Факултета безбедности, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Београд, у 

штампи; 
Gacic, J. THE STRENGTH OF RESILIENT CITIES AND THEIR CHALLENGES, VIII 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PROFESSIONAL CONFERENCE SECURITY AND 

CRISIS MANAGEMENT – THEORY AND PRACTICE (SeCMan) -SAFETY FOR THE 

FUTURE, 29th and 30th September 2022, Sremska Kamenica, Republic of Serbia. 

Томич, М., Гачич Ј. (2022). Гражданская защита Республики Сербия - теория и 

практика. НА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ТЕХНОСФЕРЕ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ, Всероссийской научно-практической конференции. Новогорск: МЧС. 

 

Доц. др Иван Ракоњац  

 

Miltenović, A., Rakonjac, I., Oarcea, A., Perić, M., & Rangelov, D. (2022). Detection and 

Monitoring of Pitting Progression on Gear Tooth Flank Using Deep Learning. Applied 

Sciences, 12(11), 5327. MDPI AG. (IF 2.838) 

Rakonjac, I., Zorić, A., Rakonjac, I.,  Djokić, V., Milojević, M. P., & Rajić, M. (2022). Light 

as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces. Tehnički vjesnik, 29(1), 

157-171. (IF 0.864) 

Rakonjac, I., Zorić, A., Rakonjac, I., Milošević, J., Marić, J., & Furundžić, D. (2022). 

Increasing the Livability of Open Public Spaces during Nighttime: The Importance of Lighting 

in Waterfront Areas. Sustainability, 14(10), 6058. MDPI AG. (IF 4.17) 

Misita, M., Spasojevic Brkic V., Brkic, A., Kirin, S., Rakonjac, I., Damjanović, M. (2021) 

Impact of Downtime Pattern on Mining Machinery Efficiency. Structural Integrity and Life, 

Vol. 21, No. 1. (М24). 

 

Доц. др Владимир М. Цветковић 

 

Cvetković, V. M., Tanasić, J., Ocal, A., Kešetović, Ž., Nikolić, N., & Dragašević, A. (2021). 

Capacity Development of Local Self-Governments for Disaster Risk Management. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19). 

doi:10.3390/ijerph181910406 (IF – 3.390) 

Cvetković, V., Öcal, A., Lyamzina, Y., Noji, E., Nikolić, N., & Milošević, G. (2021). Nuclear 

Power Risk Perception in Serbia: Fear of Exposure to Radiation vs. Social Benefits. 

Energies, 14, 2464. (IF - 3.004) 
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Cvetković, V., Öcal, A., Lyamzina, Y., Noji, E., Nikolić, N., & Milošević, G. (2021). Nuclear 

Power Risk Perception in Serbia: Fear of Exposure to Radiation vs. Social Benefits. 

Energies, 14, 2464. (IF - 3.004) 

Janković, B., & Cvetković Vladimir, M. (2020). Public perception of police behaviors in the 

disaster COVID-19 – The case of Serbia. Policing: An International Journal, 43(6), 979-

992. (IF - 1.916) 

Gačić, J., Jović, J. S., Terzić, N., Cvetković, V., Terzić, M., Stojanović, D., & Stojanović, G. 

(2021). Gender differences in stress intensity and coping strategies among students – 

Future emergency relief specialist. Military-medical and pharmaceutical review, 78(6), 

635-641. (IF – 0.168) 

Janković, B., Cvetković, V. M., Milojević, S., & Ivanović, Z. (2021). Relations between police 

and private security officers: a case study of Serbia. Security journal. (IF - 1.866). 

Cvetković, V., & Grbić, L. (2021). Public perception of climate change and its impact on 

natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, 71(1), 43-58. 

Cvetković, V., Bošković, N., Ocal, A. (2021). Individual citizens' resilience to disasters caused 

by floods: a case study of Belgrade. 5th International Symposium on Natural Hazards and 

Disaster Management Bursa Technical University Bursa Turkey 24-25 October. 

Cvetković, V. (2021). Innovative solutions for disaster early warning and alert systems: a 

literary review. Eleven International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, 

Belgrade, November 9–10, Belgrade, University of Criminal Investigation and Police 

Studies. 

Цветковић, В., Мартиновић, Ј. (2021). Управљање у нуклеарним катастрофама. Београд: 

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама. 

Cvetković, V. (2021). Jačanje sistema integrisanog upravljanja rizicima od katastrofa u Srbiji: 

DISARIMES. Zbornik Radova –Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: 

iskustva sa terena i pouke, Beograd, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u 

vanrednim situacijama, 77-111. 

Cvetković, V., Bošković, N. (2021). Konceptualne osnove i dimenzije otpornosti na katastrofe. 

Zbornik Radova – Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena 

i pouke, Beograd, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim 

situacijama, 175-191. 

Цветковић, В. (2021). Тактика заштите и спасавања у ванредним ситуацијама: искуства 

сатерена и поуке. Зборник радова, Први национални семинар из области ванредних 

ситуација, Задужбина Коларац, од 16. до 18. априла 2021. године, Научно-стручно 

друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама и Међународни институт 

за истраживање катастрофа, Београд. 

Цветковић, В. (2021). Безбедносни ризици и катастрофе. Научно-стручно друштво за 

управљање ризицима у ванредним ситуацијама, Београд (практикум). 

Cvetković, V. M., Dragašević, A., Protić, D., Janković, B., Nikolić, N., Milošević, P. (2022). 

Fire Safety Behavior Model for Residential Buildings: Implications for Disaster Risk 

Reduction. International journal of disaster risk reduction, 75, 102981. (M21) 

Cvetković, V. M., Nikolić, N., Ocal, A., Martinović, J., & Dragašević, A. (2022). A Predictive 

Model of Pandemic Disaster Fear Caused by Coronavirus (COVID-19): Implications for 

Decision-Makers. International journal of environmental research and public health, 19(2), 

652 doi:10.3390/ijerph19020652 (M21) 

Cvetković, V., Bugarski, T., Martinović, J. (2022). The predictive model of citizens' attitudes 

about the risks of introducing the death penalty in the Serbian criminal justice system, Journal 

of Criminalistic and Law, NBP, 27 (2), 7–43. 

Cvetković, V., Rikanović, S., Knežević, S. (2022). Resilience of society in disasters caused by 

nuclear accidents. IAI Academic Conference Proceedings, Budapest Conference, 5 May 2022. 
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Milojević, S., Knežević, S., Cvetković, V. (2022). Information deficits and community disaster 

resilience. Vienna International Academic Conference Education and Social Sciences, 

Business and Economics, International Academic Institute, University of Vienna 21 June 2022. 

Fiorucci, P., Pernice, U., Cvetković, M.V., Rajkovchevki, R. (2022). Harmonizing wildfires 

risk assessment in Western Balkans through the IPAFF project. ICFBR2022, International 

Conference on Fire Behaviour and Risk, Italy. 

Knežević, S., Bogojević, A.V., Špiler, M. (2022). Forensic accounting tools in the function of 

prevention of fraud in emergency situations. Vienna International Academic Conference, 

Education and Social Sciences, Business and Economics, International Academic Institute, 

University of Vienna 21 June 2022. 

Krnjić, I., & Cvetković, V. (2022). Uloga mutlimedijalnih sadržaja u edukaciji mladih o 

katastrofama. Pravni i bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih i antropogenih 

katastrofa, 206-227. Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, 

Beograd, Pravni Fakultet u Novom Sadu i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa.  

Cvetković, V., Ivković, T. (2022). Social Resilience to Flood Disasters: Demographic, Socio-

economic and Psychological Factors of Impact”. 12th International Conference of the 

International Society for the Integrated Disaster Risk Management, Cluj-Napoca, Romania, 21-

23 September 2022. Hosted by Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca (Romania), Research 

Institute for Sustainability and Disaster Management based on High Performance Computing 

and Faculty of Environmental Science and Engineering. 

Radovanović, M., & Cvetković, V. (2022). Komunikacija o rizicima od katastrofa: Disaster 

risk communication. Pravni i bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih i 

antropogenih katastrofa, 269-321. Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim 

situacijama, Beograd, Pravni Fakultet u Novom Sadu i Međunarodni institut za istraživanje 

katastrofa. 

Цветковић, В., Чаушић, Л. (2022). Збирка прописа из области ванредних ситуација. 

Београд: Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама.  

Planić, J., Cvetković, V. (2022). Fenomenološke i etiološke dimenzije katastrofa izazvanih 

zemljotresom. Pravni i bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih i antropogenih 

katastrofa, 269-321. Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, 

Beograd, Pravni Fakultet u Novom Sadu i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa.  

Cvetković, V., Radonjić, S. (2022). Ugrožavanje bezbednosti lokalnih zajednica u vanrednim 

situacijama izazvanim poplavama. Politika nacionalne sigurnosti, 13 (22), 81-105. 

Јанковић, Б., & Цветковић, В. (2022). Ставови припадника приватног обезбеђења о 

полицији: студија случаја Београд. Безбедност, у штампи. 

Cvetković, V., & Planić, J. (2022). Earthquake risk perception in Belgrade: implications for 

disaster risk management. International Journal of Disaster Risk Management 4 (1), 69-88. 
Cvetković, V. (2022). Taktika zaštite i spasavanja u katastrofama. Beograd: Naučno-stručno 
društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama. 
 

Сарадник у настави др Милош Томић 

 

1. Томич, М. (2022). АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА В 

ЮГОСЛАВИИ В 1999 ГОДУ. НА: «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. СПАСЕНИЕ. ПОМОЩЬ»  

ХХXII, Международной научно-практической конференции. Новогорск: МЧС. 

2. Томич, М., Гачич Ј. (2022). Гражданская защита Республики Сербия - теория и 

практика. НА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ТЕХНОСФЕРЕ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ, Всероссийской научно-практической конференции. Новогорск: МЧС. 
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3. Томић, М. (2022). Природни ресурси као индкатор еколошке безбедности: стање и 

перспективе Републике Србије. Меморијална научно-стручна конференција „Предраг 

Марић“. Београд: Факултет безбедности. 

4. Томић, М., Кесић, Д. (2022). Стратешко планирање у развијању „паметних“ градова: 

еколошки и безбедносни аспекти. Култура полиса (у припреми). 

 

10.4. Катедра стратешких и одбрамбених студија  

Седнице Катедре стратешких и одбрамбених студија 

Током академске 2021/2022 године, Катедра стратешких и одбрамбених студија је 

одржала 10 седница. У продужетку текста су приложени записници са свих седница које 

је Катедра одржала током академске 2021/2022. 

 

 

01. ЗАПИСНИК СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ КАТЕДРЕ СТРАТЕШКИХ И 

ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА  

Време одржавања: 01.11.2021. 

Е. седница, присутни: проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф 

др Жарко Обрадовић, проф. др Вања Роквић, доцент др Дејан Радовић и мр Михајло 

Копања 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са предходне седнице Катедре стратешких и 

одбрамбених студија  

2. Усвајање тема дипломских радова Катедре стратешких и одбрамбених 

студија за академску 2021/2022 годину 

3. Разно 

 

ТОК  РАДА: 

1.Усвајање записника са предходне седнице Катедре стратешких и 

одбрамбених студија  
Записник са предходне  седнице Катедре  усвојен је једногласно.  

 

2. Усвајање тема дипломских радова Катедре стратешких и одбрамбених 

студија за академску 2021/2022 годину 

Списак тема дипломских радова Катедре стратешких и одбрамбених студија за 

академску 2021/2022 годину је усвојен једногласно. 

 

 3. Разно  

Под тачком разно није било дискусије . 

 

02. ЗАПИСНИК СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ КАТЕДРЕ СТРАТЕШКИХ И 

ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА  

Време одржавања: 25.11.2021.  

Е. седница, присутни: проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф 

др Жарко Обрадовић, проф. др Вања Роквић, доцент др Дејан Радовић и мр Михајло 

Копања 
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ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање записника са предходне седнице Катедре стратешких и 

одбрамбених студија  

2. Усвајање нацрта Извештаја о раду Катедре за академску 2020/2021 годину и 

нацрта Плана рада Катедре за академску 2021/2022 годину  

3. Разно 

ТОК  РАДА: 

1.Усвајање записника са предходне седнице Катедре стратешких и 

одбрамбених студија  
Записник са предходне  седнице Катедре  усвојен је једногласно.  

2. Усвајање нацрта Извештаја о раду Катедре за академску 2020/2021 годину 

и нацрта Плана рада Катедре за академску 2021/2022 годину 

Нацрти Извештаја о раду Катедре за академску 2020/2021 годину и нацрт Плана 

рада Катедре за академску 2021/2022 годину су једногласно усвојени. 

 3. Разно  

Под тачком разно није било дискусије . 

 

03. ЗАПИСНИК СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ КАТЕДРЕ СТРАТЕШКИХ И 

ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА  

Време одржавања: 21. децембар 2021. 

Е. седница, присутни: проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф 

др Жарко Обрадовић, проф. др Вања Роквић, доцент др Дејан Радовић и мр Михајло 

Копања 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са предходне седнице Катедре стратешких и 

одбрамбених студија  

2. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за  избор  једног 

наставника у звању редовног професора, за ужу научну област Стратешке и 

одбрамбене студије, за наставни предмет Основи геополитике  

3. Разно 

 

ТОК  РАДА: 

1.Усвајање записника са предходне седнице Катедре стратешких и 

одбрамбених студија  
Записник са предходне  седнице Катедре  усвојен је једногласно.  

 

2. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за  избор  једног 

наставника у звању редовног професора, за ужу научну област Стратешке и 

одбрамбене студије, за наставни предмет Основи геополитике  

 

Чланови Катедре су усвојили предлог за покретање иницијативе за расписивање 

конкурса за  избор  једног наставника у звању редовног професора, за ужу научну област 

Стратешке и одбрамбене студије, за наставни предмет Основи геополитике  

У комисију за избор наставника за наведени предмет катедра предлаже: 

Професора Владимира Цветковића,  Универзитет у Београду Факултет безбедности; 

Професора Мирослава Младеновића,  Универзитет у Београду Факултет безбедности; 

Професора Драгана Симића,  Универзитет у Београду Факултет политичких наука.  
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 3. Разно  

Под тачком разно није било дискусије . 

 

04. ЗАПИСНИК СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ КАТЕДРЕ СТРАТЕШКИХ И 

ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА  

Време одржавања: 13. април 2022. 

Е. седница, присутни: проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф 

др Жарко Обрадовић, проф. др Вања Роквић, доцент др Дејан Радовић и мр Михајло 

Копања 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање записника са предходне седнице Катедре стратешких и 

одбрамбених студија  

2. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за  избор  једног 

наставника у звању ванредног професора за научну област Науке 

безбедности, за наставни предмет Системи одбране 

3. Разно 

 

ТОК  РАДА: 

1.Усвајање записника са предходне седнице Катедре стратешких и 

одбрамбених студија  

Записник са предходне  седнице Катедре  усвојен је једногласно.  

2. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за  избор  једног 

наставника у звању ванредног професора за научну област Науке безбедности, за 

наставни предмет Системи одбране 

Чланови Катедре су усвојили предлог за покретање иницијативе за расписивање 

конкурса за  избор  једног наставника у звању ванредног професора, за научну област 

Науке безбедности, за наставни предмет Системи одбране 

 3. Разно  

Под тачком разно није било дискусије . 

 

05. ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ  

КАТЕДРЕ СТРАТЕШКИХ И ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА 

– Електронска седница –   

 

Време 

одржавања: 
13.05.2022. 

Присутни: 

Проф. др Зоран Јефтић Доц. др Дејан Радовић 

Проф. др Вања Роквић Мр Михајло Копања 

Проф. др Петар Станојевић  

 

ДНЕВНИ РЕД: 
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1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених 

студија;  

2. Усвајање предлога тема завршних (дипломских) радова 

3. Разно 

ТОК  РАДА: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених 

студија;  
Записник са претходне седнице Катедре је једногласно усвојен.  

2. Усвајање предлога тема завршних (дипломских) радова 

На седници Катедре разматрано је усвајање следећих предлога тема завршних 

(дипломских) радова: 

a) Предлог теме студенткиње Милице Маринковић 346/17 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Насеља Западног Поморавља 

Чланови Катедре су једногласно усвојили одлуку о одобравању предлога теме завршног 

(дипломског) рада студенткиње Милице Маринковић 346/17 и именовали доц. др Дејана 

Радовића као ментора завршног (дипломског) рада.  

3. Разно.  

   

06. ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ  

КАТЕДРЕ СТРАТЕШКИХ И ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА 

 

Време 

одржавања: 
09.06.2022. 

Присутни: 

Проф. др Зоран Јефтић Мр Михајло Копања 

Проф. др Вања Роквић  

Проф. др Петар Станојевић  

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених студија;  

2. Усвајање предлога тема завршних (дипломских радова) 

3. Реализација наставних активности на предмету Основи геополитике 

4. Разно 

 

 

 



58 

 

ТОК  РАДА: 

 

4. Усвајање записника са претходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених 

студија;  

Записник са претходне седнице Катедре је једногласно усвојен.  

 

5. Усвајање предлога тема завршних (дипломских радова) 

На седници Катедре разматрано је усвајање следећих предлога тема завршних 

(дипломских радова): 

a) Предлог теме студенткиње Тамаре Симић 153/17 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Туризам Националног парка Тара 

 

b) Предлог теме студенткиње Јоване Јанковић 299/17 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Просторно планирање и заштита 

 Наслов предложене теме: Краткорочне, средњерочне и дугорочне стратегије 

просторног развоја Србије 

Чланови Катедре су једногласно усвојили одлуку о одобравању предлога тема 

завршних (дипломских) радова и именовали доц. др Дејана Радовића као ментора завршних 

(дипломских) радова 

6. Реализација наставних активности на предмету Основи геополитике 

С обзиром на замрзнут статус на Факултету безбедности проф. др Жарка Обрадовића 

услед постављења на функцију амбасадора Републике Србије при ОЕБС-у, реализацију 

наставних обавеза на предмету Основи геополитике на основним академским студијама које 

је до сада реализовао проф. др Жарко Обрадовић преузеће доц. др Владимир Ајзенхамер.  

 

7. Разно.  

Под тачком Разно није било дискусије.  

 

 

07. ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ  

КАТЕДРЕ СТРАТЕШКИХ И ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА 

– Електронска седница –   

 

Време 

одржавања: 
06.07.2022. 

Присутни: 

Проф. др Зоран Јефтић Доц. др Дејан Радовић 

Проф. др Вања Роквић Мр Михајло Копања 

Проф. др Петар Станојевић  
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ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених 

студија;  

2. Усвајање предлога тема завршног (дипломског) рада; 

3. Разно 

 

ТОК  РАДА: 

 

Усвајање записника са претходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених 

студија;  

Записник са претходне седнице Катедре је једногласно усвојен.  

Усвајање предлога тема завршног (дипломског) рада; 

На седници Катедре разматрано је усвајање следећих предлога тема завршних (дипломских 

радова): 

Предлог теме студенткиње Јулије Николић, 16/18 

Предложени ментор: проф. др Мирослав Младеновић 

Предмет: Одбрамбена дипломатија 

Наслов предложене теме: Обавештајне службе и дипломатија 

Предлог теме студенткиње Ангелине Миљковић, 300/18 

Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

Предмет: Регионална географија 

Наслов предложене теме: Карактеристике, историјат и актуелности заштићеног подручја 

природе Горње Подунавље 

Предлог теме студенткиње Анице Савић, 415/13 

Предложени ментор: доц. др Владимир Ајзенхамер 

Предмет: Основи геополитике  

Наслов предложене теме: Геополитички односи Сједињених Америчких Држава и Кине у 

21. веку 

Предлог теместуденткиње Катарине Крстић, 56/18 

Предложени ментор: проф. др Зоран Јефтић 

Предмет: Цивилно-војни односи 

Наслов предложене теме: Југословенска народна армија: од модерне до постмодерне 

војске? 

Предлог теме студента Бојана Богишића, 329/18 
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Предложени ментор: доц. др Владимир Ајзенхамер 

Предмет: Основи геополитике 

Наслов предложене теме: Геополитички код Руске Федерације као узрок сукоба у Украјини 

Предлог теме студента Милана Степановића, 73/18 

Предложени ментор: доц. др Владимир Ајзенхамер 

Предмет: Основи геополитике 

Наслов предложене теме: Геоекономска логика Царинске Кризе 

Предлог теме студенткиње Александре Петковић, 95/18 

Предложени ментор: проф. др Зоран Јефтић 

Предмет: Менаџмент у систему одбране 

Наслов предложене теме: Стратешко планирање у систему одбране Републике Србије 

Предлог теме студенткиње Саре Калањ, 117/18 

Предложени ментор: доц. др Владимир Ајзенхамер 

Предмет: Основи геополитике 

Наслов предложене теме: Западни Балкан: конфликтни појас или повезујући регион? 

Предлог теме студенткиње Ђурђине Лукић, 97/18 

Предложени ментор: проф. др Зоран Јефтић 

Предмет: Цивилно-војни односи 

Наслов предложене теме: Војни пучеви у Србији у првој половини 20. века 

Предлог теме студенткиње Теодоре Јовановић, 23/18 

Предложени ментор: проф. др Зоран Јефтић 

Предмет: Цивилно-војни односи 

Наслов предложене теме: Узроци војног пуча у Либији 1969. године 

Предлог теме студенткиње Дуње Јокић, 149/18 

Предложени ментор: проф. др Зоран Јефтић 

Предмет: Цивилно-војни односи 

Наслов предложене теме: Криза цивилно-војних односа у Србији почетком 21. века 

Предлог теме студенткиње Тамаре Урошевић, 79/18 

Предложени ментор: проф. др Вања Роквић 

Предмет: Системи одбране  

Наслов предложене теме: Улога приватних војних и безбедносних компанија у спровођењу 

мироних операција 

Предлог теме студенткиње Марине Филиповић, 8/18 

Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

Предмет: Регионална географија 
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Наслов предложене теме: Природне карактеристике Србије, биљни и животињски свет 

Предлог теме студенткиње Јелене Јовићевић, 163/18 

Предложени ментор: проф. др Вања Роквић 

Предмет: Системи одбране  

Наслов предложене теме: Хибридни рат – студије случаја Либан и Украјина 

 

Предлог теме студенткиње Теодоре Јевтић, 189/18 

Предложени ментор: проф. др Зоран Јефтић 

Предмет: Цивилно-војни односи 

Наслов предложене теме: Цивилно-војна сарадња у мировним мисијама у Сомалији и 

Централноафричкој Републици и учешће Војске Србије у мисијама 

Предлог теме студенткиње Анђеле Ђорђевић, 282/18 

Предложени ментор: проф. др Зоран Јефтић 

Предмет: Цивилно-војни односи 

Наслов предложене теме: Војни професионализам у Сједињеним Државама данас: између 

Хантингтона и Јановица 

Предлог теме студента Марка Јеремића, 184/18 

Предложени ментор: проф. др Зоран Јефтић 

Предмет: Менаџмент у систему одбране 

Наслов предложене теме: Жандармерија између војске и полиције: компаративна студија 

Француска-Србија 

Предлог теме студенткиње Андрее Тодорић, 70/18 

Предложени ментор: проф. др Зоран Јефтић 

Предмет: Менаџмент у систему одбране 

Наслов предложене теме: Предности и замке стратегије одвраћања: случај Републике 

Србије 

Предлог теме студента Марка Миливојчевића, 201/18 

Предложени ментор: доц. др Владимир Ајзенхамер 

Предмет: Основи геополитике  

Наслов предложене теме: Интервенционизам као средство остваривања геополитичких 

амбиција Сједињених Америчких Држава 

Чланови Катедре су једногласно усвојили одлуку о одобравању наведнеих предлога тема 

завршних (дипломских) радова и именовали проф. др Зорана Јефтића, проф. др Вању 

Роквић, доц. др Дејана Радовића, проф. др Мирослава Младеновића и доц. др Владимира 

Ајзенхамера као менторе завршних (дипломских) радова 

Разно.  



62 

 

Под тачком Разно није било дискусије.  

 

08. ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ  

КАТЕДРЕ СТРАТЕШКИХ И ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА 

 

 

Време 

одржавања: 
06.09.2022. 

Присутни: 

Проф. др Зоран Јефтић Мр Михајло Копања 

Проф. др Вања Роквић  

Проф. др Петар Станојевић  

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених 

студија;  

2. Усвајање предлога тема завршних (дипломских радова) 

3. Разно 

 

ТОК  РАДА: 

 

Усвајање записника са претходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених 

студија;  
Записник са претходне седнице Катедре је једногласно усвојен.  

 

Усвајање предлога тема завршних (дипломских радова) 

На седници Катедре разматрано је усвајање следећих предлога тема завршних 

(дипломских радова): 

Предлог теме студенткиње Јелена Лутовац 372/18 

 Предложени ментор: проф. др Зоран Јефтић  

 Предмет: Цивилно-војни односи  

 Наслов предложене теме: „Hearts and Minds”: војна стратегија у посткофликтном 

Ираку 

c) Предлог теме студента Николе Наића 72/18 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Просторно планирање и заштита 

 Наслов предложене теме: Анализа просторних садржаја за заштићено подручје 
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природе Обедска бара 

d) Предлог теме студенткиње Мие Радовић 331/18 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Физичкогеографске карактеристике Шумадије 

e) Предлог теме студенткиње Милице Мојић 53/18 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Природне одлике Србије - Хидрологија 

 

f) Предлог теме студента Алексе Булута 262/18 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Привреда Србије – индустрија у области Београда и 

околине 

g) Предлог теме студенткиње Јелене Копривице 

 Предложени ментор: проф. др Вања Роквић  

 Предмет: Системи одбране 

 Наслов предложене теме: Историјски развој Северноатлантског савеза (НАТО) 

h) Предлог теме студенткиње Тијане Павловић 228/10 

 Предложени ментор: проф. др Вања Роквић 

 Предмет: Системи одбране 

 Наслов предложене теме: Ратови око природних ресурса – студија случаја ДР 

Конго 

i) Предлог теме студенткиње Андријане Крстић 107/18 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Просторно планирање и заштита 

 Наслов предложене теме: Принципи и примери децентрализације и 

регионализације у функцији равномерног просторног развоја Србије 

j) Предлог теме студенткиње Ивоне Радујко 140/17 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Карактеристике, историјат и актуелности заштићеног 

подручја природе: Власина 

Чланови Катедре су једногласно усвојили одлуку о одобравању предлога тема 

завршних (дипломских) радова и именовали проф. др Зорана Јефтића, проф. др Вању Роквић 

и доц. др Дејана Радовића као ментора завршних (дипломских) радова. 

 

Разно.  
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09. ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ  

КАТЕДРЕ СТРАТЕШКИХ И ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА 

 

Време 

одржавања: 
14.09.2022. 

Присутни: 

Проф. др Зоран Јефтић Доц. др Дејан Радовић 

Проф. др Вања Роквић Мр Михајло Копања 

Проф. др Петар Станојевић  

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених 

студија;  

2. Усвајање предлога тема завршних (дипломских радова) 

3. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за  избор  једног наставника у 

звању редовног професора за научну област Науке безбедности, за наставни предмет 

Логистика у систему националне безбедности 

4. Разно 

ТОК  РАДА: 

Усвајање записника са претходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених студија;  

Записник са претходне седнице Катедре је једногласно усвојен.  

Усвајање предлога тема завршних (дипломских радова) 

На седници Катедре разматрано је усвајање следећих предлога тема завршних 

(дипломских радова): 

k) Предлог теме студенткиње Невене Живковић 201/17 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Копнени, ваздушни и водени саобраћај Србије 

l) Предлог теме студента Петра Атанасковића 225/18 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Карактеристике, историјат и актуелности заштићеног 

подручја природе (НП Ђердап) 

Чланови Катедре су једногласно усвојили одлуку о одобравању предлога тема 

завршних (дипломских) радова и именовали доц. др Дејана Радовића као ментора завршних 

(дипломских) радова. 

Покретање иницијативе за расписивање конкурса за  избор  једног наставника у звању 

редовног професора за научну област Науке безбедности, за наставни предмет Логистика 

у систему националне безбедности. 
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Чланови катедре су једногласно усвојили одлуку о покретању за расписивање конкурса 

за  избор  једног наставника у звању редовног професора за научну област Науке безбедности, 

за наставни предмет Логистика у систему националне безбедности. 

Разно.  

Под тачком Разно није било дискусије.  

 

10. ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ  

КАТЕДРЕ СТРАТЕШКИХ И ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА 

 

Време 

одржавања: 
28.09.2022. 

Присутни: 

Проф. др Зоран Јефтић Мр Михајло Копања 

Проф. др Вања Роквић  

Доц. др Дејан Радовић  

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених 

студија;  

2. Усвајање предлога тема завршних (дипломских радова) 

3. Разно 

ТОК  РАДА: 

 

Усвајање записника са претходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених студија;  
Записник са претходне седнице Катедре је једногласно усвојен.  

 

Усвајање предлога тема завршних (дипломских радова) 

На седници Катедре разматрано је усвајање следећих предлога тема завршних 

(дипломских радова): 

m) Предлог теме студенткиње Тамаре Брајовић 133/15 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Физичкогеографске карактеристике Старог Влаха и 

Рашке 

n) Предлог теме студента Луке Читлучанина 374/18 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Анализа просторних садржаја и проблематика за 
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простор општине Рашка 

o) Предлог теме студенткиње Милице Павловић 339/18 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Физичкогеографске карактеристике Западног 

Поморавља 

p) Предлог теме студента Ане Клисуре 294/18 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Рељеф Србије 

q) Предлог теме студенткиње Милице Миљковић 344/18 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Регионална географија 

 Наслов предложене теме: Карактеристике, историјат и актуелности заштићеног 

подручја природе (Национални парк Копаоник) 

r) Предлог теме студенткиње Јелене Стрике 186/18 

 Предложени ментор: доц. др Дејан Радовић 

 Предмет: Просторно планирање и заштита 

 Наслов предложене теме: Просторно уређење, развој и заштита 

административног подручја града Београда 

Чланови Катедре су једногласно усвојили одлуку о одобравању предлога тема 

завршних (дипломских) радова и именовали доц. др Дејана Радовића као ментора завршних 

(дипломских) радова. 

 

8. Разно.  
 

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија 

Настава (предавања, вежбе и консултације) успешно је рализована на свим 

нивоима студија. У реализацији наставе учествовали су сви чланови катедре у складу са 

планом рада Факултета и распоредом по предметима. 

Професор Зоран Јефтић реализовао је наставу на следећим предметима: 

1. ОАС 

a) Цивилно-војни односи 

b) Менаџмент у систему одбране 

2. СС  

a) Непрекидност пословања у Индустрији и организацијама 

3. МАС  

a) Стратешки безбедносни изазови 

b) Безбедност националне инфраструктуре 

c) Политика кризног менаџмента и кризна комуникација 

d) Руковођење активностима заштите и спасавања у условима елементарних 

непогода 

4. ДАС 

a) Стратегија, одбрана и савремени ратови 

Професорка Вања Роквић реализовала је наставу на следећим предметима: 

1. ОАС 

a) Системи одбране 

b) Мировне мисије и решавање конфликата 
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2. МАС 

a) Глобалне безбедносне претње 

3. ДАС 

a) Стратегија, одбрана и савремени ратови 

Професор Петар Станојевић реализовао је наставу на следећим предметима: 

4. ОАС 

a) Логистика у систему националне безбедности 

b) Корпоративна безбедност 

5. СС 

a) Одлучивање и лидерство у кризним ситуацијама 

b) Непрекидност пословања у Индустрији и организацијама 

6. МАС 

a) Високотехнолошки криминал и национална безбедност 

b) Стратешки безбедносни изазови 

c) Систем корпоративне безбедности 

d) Управљање ризицима у корпорацији 

7. ДАС 

a) Енергетска безбедност: управљање природним ресурсима и одрживи 

развој 

Доцент Дејан Радовић је наставу на следећим предметима: 

1. ОАС 

a) Просторно планирање и заштита 

2. МАС 

a) Географско-информациони систем и управљање ризиком 

b) Мониторинг, моделовање и приказивање ризика 

c) Климатске промене и еколошка безбедност 

Сарадник у настави Михајло Копања учествовао је у реализацији наставе на 

следећим предметима: 

1. ОАС 

a) Основи геополитике 

b) Менаџмент у систему одбране 

c) Политички систем 

d) Међународни односи 

e) Одбрамбена дипломатија 

 

Избори у звања наставника и сарадника 

У току академске 2021/2022 године катедра је ангажовала Милета Обреновића, 

студента мастер академских студија у својству демостратора; покренула иницијативу за 

расписивање конкурса за избор у звање једног наставника у звању редовног професора 

за предмет Основи геополитике за који је изабран Жарко Обрадовић; покренула 

иницијативу за расписивање конкурса за избор у звање једног наставника у звању 

ванредног професора за предмет Системи одбране, за који је изборно веће одржано 

почетком академске 2022/2023 године на ком је изабрана проф. др Вања Роквић; 

покренула иницијативу за расписивање конкурса за избор у звање једног наставника у 

звању редовног професора за наставни предмет Логистика у систему националне 

безбедности, за који је изборно веће одржано почетком академске 2022/2023 године на 

ком је изабран проф. др Петар Станојевић. Тренутно је на Катедри у реализацији 

наставне за све нивое студија ангажовано три  ванредна професора, један доцент, један 

сарадник у настави и један демонстратор. 
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Активности чланова Катедре у научноистраживачком раду 

Учешће на пројектима 

Проф. др Зоран Јефтић и доц. др Дејан Радовић учествовали су на националном 

пројекту 451-03-68/2022-14/200160 које финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије и руководи проф. др Владимир Н. Цветковић. 

Проф. др Зоран Јефтић и доц. др Дејан Радовић учествовали су на пројекту 

Европске Комисије Horizon 2020, под називом Danube River Region Resilience Exchange 

Network – DAREnet, бр. 740750  

Проф. др Петар Станојевић учествовао је на пројекту NEWSIMR&D, који 

финансира Фонд за Науку Републике Србије. 

Мр Михајло Копања је учествовао на пројекту „Неутралност и стратешко 

одвраћање“, номенклатурни број ШНО-ДХ/1/224 који реализује Катедра стратегије 

Школе националне одбране „Војвода Радомир Путник“, а финансира Министарство 

одбране Републике Србије. 

 

Учешће на конференцијама 

Проф. др Зоран Јефтић учествовао је на годишњој националној научној 

конференцији „Геополитички интереси великих сила и стратешка безбедност малих 

држава“ на тему „Војна ефективност и ефикасност као стратешка компонента цивилно-

војних односа“ која је организована од стране Факултета безбедности и Института за 

међународну политику и привреду и одржана 1. децембра 2021. године у Београду. 

Проф. др Вања Роквић учествовала је на међународној конференцији Урбана 

безбедност и урбани развој коју су организовали Факултет безбедности и Институт за 

међународну политику и привреду, 4-5 новембар 2022. у Београду, на тему „Ватрене 

улице: утицај урбаног ратовања на цивилно становништво“. 

Проф. др Петар Станојевић учествовао је на конференцији „Како се суочити са 

неизвесностима у све сложенијем окружењу?“ 29-30 септембар 2022 у Цавтату, Хрватска 

на тему „Ковид 19 и Геополитичка криза – нова картографија ризика и криза“. 

Доц. др Дејан Радовић учествова је на конференцији „CONTEMPORARY 

PROBLEMS OF MATHEMATICS, MECHANICS AND INFORMATICS“ коју је 

организовао Државни универзитет у Новом Пазару, 6-8 Јун 2022, на теме „The Process of 

Making, Organizing and Using Thematic Layers in GIS“ и „Hyperparameter tuning in machine 

learning algorithms, Serbia“.  

Мр Михајло Копања учествовао је на годишњој националној научној 

конференцији „Геополитички интереси великих сила и стратешка безбедност малих 

држава“ на тему „Од стратегијских теорија ка стратешким студијама: помак у парадигми 

изучавања стратегије“ која је организована од стране Факултета безбедности и 

Института за међународну политику и привреду и одржана 1. децембра 2021. године у 

Београду. Такође је учествовао на научном скупу „Неутралност и стратешко одвраћање“ 

који је организовала Катедра стратегије Школе националне одбране, одржаног 06. 

априла 2022. године на тему „Кога одвраћамо: веродостојност одвраћања зависи и о ком 

супарнику је реч“. Учествовао је на конференцији „Националне мањине, миграције и 

сигурност“ коју организује Центар за међународне и сигурносне студије Факултета 

политичких знаности Свеучилишта у Загребу, 19-21 септебра 2022 године на тему 

„Више од седења на две столице – hedging као стратешка опција“.  

 

Сарадња са другим наставним и научним установама 

Проф. др Зоран Јефтић је предавач на Високим студијама безбедности и одбране 

Министарства одбране Републике Србије. Члан је уређивачког одбора часописа Војно 
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дело и члан издавачког савета научног часописа Међународни проблеми Института за 

међународну политику и привреду. 

Проф. др Вања Роквић је била члан научног одбора Друге националне 

конференције Урбана безбедност и урбани развој у организацији Факултета безбедности 

и Архитектонског факултета, 2022; члан научног одбора Пете међународне 

конференције о људској безбедности у организацији Факултета безбедности и 

Института за међународну политику и привреду, 2022; и члан уредништва часописа 

Међународни проблеми, одлука 108/2 од 23.02.2022. 

Проф. др Петар Станојевић је сарађивао са Машинским Факултетом 

Универзитета у Београду; члан уређивачког одбора часописа Међународна политика, 

Института за међународну политику и привреду и дописни члан Академије 

инжењерских наука Србије.  

Мр Михајло Копања је током академске 2021/2022 године изабран за члана 

Извршног комитета Истраживачког одбора 41 – Геополитика Међународне асоцијације 

политиколога.  

 

Активности у стручним телима ван Факултета 

Проф. др Вања Роквић учествовала је у оцењивању и менторисању студенстких 

радова на петом и шестом наградном конкурсу „Светлана Ђурђевић Лукић“, Центар за 

истраживање јавних политика, 2021. и 2022; Предавала на семинару о међународном 

хуманитарном праву одржаном у Београду од 19. до 21. априла 2022 године у 

организацији Црвеног крста Србије на тему „Употреба нових технологија у савременим 

оружаним сукобима“; учествовала на Лидерском програму годишњег семинара у 

организацији Фондације БФПЕ за одговорно друштво уз подршку Савета Европе (први 

модул 04-06. марта 2022 у Шапцу, други модул 24-26. јуна 2022 у Нишу и трећи модул 

23-25. септембра 2022 у Зрењанину). 

Проф. др Петар Станојевић учествовао је у раду групе 292 Завода за 

стандардизацију. 

 

Референце свих чланова Катедре у академској 2021/2022 години 

Јефтић, З. (2022). „Војна ефективност и ефикасност као стратешка компонента 

цивилно-војних односа“, У: М. Копања и В. Ајзенхамер (урс.) Геополитички интереси 

великих сила и стратешка безбедност малих држава (стр. 66-74). Београд: Факултет 

безбедности и Институт за међународну политику и привреду. [М63] 

Роквић, В. (2022). „Осврт на развој војне индустрије у Србији“. Национални 

интерес. XVII (42): 47-67. [М51] 

Роквић, В. (2022). Ватрене улице: утицај урбаног ратовања на цивилно 

становништво, (у штампи) [М31] 

Станојевић П. (2022). „Модел за прогнозу трендова у остваривању енергетске 

безбедности земаља и регионалних комплекса“, Социолошки преглед,  LVI (3), стр. 797-

831, [M23] 

Obradović, Ž, Stanojević, P,  Jeftić, Z. (2021). “Natural gas as a subject of 

geopolitical interests of states”, Srpska politička misao, 4/2021, pp. 227-258. [M24] 

Vuletić, D., Stanojević, P. (2022). „Concepts of information warfare (operations) 

of the United States of America, China and Russia”, Review of International Affairs, 

LXXIII (1185), pp. 51–71. [M24] 

Станојевић, П., Мандић Г. (2022). „Организационо-управљачки аспекти 

логистичког одговора на кризу изазвану пандемијом КОВИДА 19 у Србији“, 

Безбедност, LXIII (3), стр. 77-96. [M51]  



70 

 

Radović, D., Fetahovic, I., Doličanin, E. (6-8. jun 2022) The Process of Making, 

Organizing and Using Thematic Layers in GIS. CPMMI 2022, 7th International 

Conference„CONTEMPORARY PROBLEMS OF MATHEMATICS, MECHANICS AND 

INFORMATICS“The State University of Novi Pazar, 6, 7 and 8. June 2022, Novi Pazar. [M34] 

Fetahović, I., Doličanin, E., Radović, D., Memić L. (6-8. jun 2022) Hyperparameter 

tuning in machine learning algorithms, Serbia. CPMMI 2022, 7th International 

Conference“CONTEMPORARY PROBLEMS OF MATHEMATICS, MECHANICS AND 

INFORMATICS”, The State University of Novi Pazar, 6, 7 and 8. June 2022, Novi Pazar. 

[M34] 
Radović, D., Fetahovic, I., Doličanin, E. (2022) The Process of Making, Organizing and 

Using Thematic Layers in GIS. SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF THE STATE 

UNIVERSITY OF NOVI PAZAR SER. A: APPL. MATH. INFORM. AND MECH. vol. 14 (2) 

2022, 89-99, [M33/M52] 

Kopanja, M. and Nedić, P. (2022). „The World is Not a Blank Canvas: or Why Should 

We Teach Political Geography“. International Problems, 74 (1), pp. 131-139. [M27] 

Копања, М. и Ајзенхамер, В. (2022). „Одвраћање у раљама безбедносне дилеме“. 

У: В. Благојевић (ур). Неутралност и стратешко одвраћање (стр. 15-38). Београд: 

Медија центар „Одбрана“. [M45] 

Копања, М. (2022). „Од стратегијских теорија ка стратешким студијама: помак у 

парадигми изучавања стратегије“. У: М. Копања и В. Ајзенхамер (урс.) Геополитички 

интереси великих сила и стратешка безбедност малих држава (стр. 10-27). Београд: 

Факултет безбедности и Институт за међународну политику и привреду. [M63] 

Копања, М. и Ајзенхамер, В. (урс). (2022). Геополитички интереси великих сила 

и стратешка безбедност малих држава. Београд: Факултет безбедности и Институт за 

међународну политику и привреду. [M66] 

10.5. Катедра студија криминалитета 

Катедра студија криминалитета конституисана је 23.03.2015. године на основу чл. 2 

Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета безбедности. Чланови Катедре су 

проф. др Божидар Бановић, проф. др Младен Милошевић, проф. др Александра Илић и 

сарадник у настави Мср Јована Бановић. 

           Шеф Катедре студија криминалитета је проф. др Младен Милошевић, заменик 

шефа катедре је проф. др Александра Илић, а секретар катедре је сарадник у настави мср 

Јована Бановић. 

 

Дневни ред седница Катедре студија криминалитета у школској 2021/2022.    

години 

 

У школској 2021/2022. години Катедра студија криминалитета је одржала следеће 

седнице: 

           Прва седница је одржана 16.11.2021. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Катарине 

Угреновић; 

3. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидата Милоша Стевановића; 

4. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидата Ђорђа Петровића; 

5. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидата Луке Штимца; 

6. Разно. 
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Друга седница Катедре студија криминалитета је одржана 24.11.2021. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање Извештаја о раду Катедре студија криминалитета за шк. 2020/21; 

3. Разматрање Програма рада Катедре студија криминалитета за шк. 2021/22; 

4. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидата Николе Богдановића; 

5. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Јоване 

Арсенијевић; 

6. Разно. 

Трећа седница Катедре студија криминалитета је одржана 18.04.2022. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Миле Брбаклић; 

3. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Тамаре Пајкурић; 

4. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Валентине Росић; 

5. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Иване 

Миленковић; 

6. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Катарине 

Живковић; 

7. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидата Николе Радошевића; 

8. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидата Марка Живковића; 

9. Разно. 

Четврта седница Катедре студија криминалитета је одржана 30.06.2022. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Покретање иницијативе за избор једног наставника у звање ванредног 

професора за ужу научну област Кривичноправне науке – наставни предмет 

Криминологија; 

3. Покретање иницијативе за избор једног наставника у звање редовног 

професора за ужу научну област Кривичноправне науке – наставни предмет 

Кривично право; 

4. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Браниславе 

Богдановић; 

5. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Нине Станојевић; 

6. Разно. 

Пета седница Катедре студија криминалитета је одржана 15.07.2022. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Марине 

Мијаиловић; 

3. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Иване Бјелице; 

4. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Иване Боћањи; 

5. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Анђеле 

Стојанчевић; 

6. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Лидије Дригуљ; 

7. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Милице Братић; 

8. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидата Ненада Дамњановића; 

9. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Тамаре Лукавац; 

10. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Дајане Крстојевић; 
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11. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Николете 

Вуксановић; 

12. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Исидоре 

Биуковић; 

13. Разно. 

Шеста седница Катедре студија криминалитета је одржана 13.09.2022. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидата Владимира Јеремића; 

3. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидата Николе Галића; 

4. Разно. 

 

Важније активности и иницијативе Катедре 

 

Чланови катедре су учествовали и у реформи програма дипломских академских (мастер) 

и докторских студија, и на истима активно изводе  наставу из више предмета. 

Настављена је успешна реализација програма специјалистичких струковних студија 

Форензика, који изводи Факултет за физичку хемију у сарадњи са Факултетом 

безбдности, а где наставу највећим делом изводе чланови Катедре. Такође, настављена 

је и успешна реализација кратког програма студија под називом „Обука менаџера за 

заштиту података о личности“ у чијем осмишљавању курикулума и подношењу пријаве 

за евидентирање програма Националном савету за високо образовање, у складу са 

Правилником о  организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења 

евиденције за кратке програме студија (Службени гласник РС, број 32/19) су чланови 

Катедре активно учествовали. Чланови Катедре су ангажовани на два предмета у оквиру 

новог програма студија (Људска права и заштита приватности и Законска регулатива 

заштите података о личности у РС) и учествују у организацији и реализацији стручне 

праксе. Чланови Катедре су активно учествовали у осмишљавању програма нових 

специјалистичких  струковних студија „Процена безбедносних ризика“, чија je 

реализација почела у школској 2021/22. години. Такође, чланови Катедре су били међу 

покретачима иницијативе за увођење два нова кратка програма студија, чије 

евидентирање се очекује у наредној школској години (Заштита тајних података и 

пословне тајне и Обука менаџера информационе безбедности). 

            

Реализација наставних активности на свим нивоима студија 

 

           Проф. др Божидар Бановић - Реализација наставе на основним академским 

студијама (Кривично процесно право, Криминалистика, Право одбране и Међународно 

јавно право (само реализација испита);  специјалистичким струковним студијама 

(Правни основи форензике и Криминалистичко форензичка обрада лица места); мастер 

академским (Заштита корпорација од нелегалних активности) и докторским студијама 

(Медији, криминалитет и безбедност и Међународни криминалитет и безбедност). 

           Проф. др Младен Милошевић - Реализација наставе на основним академским 

(Кривично право, Правне основе безбедности и Међународно јавно право (само 

реализација испита)), специјалистичким струковним (Правне основе форензике), мастер 

академским (Високотехнолошки криминал и национална безбедност и Заштита 

корпорација од нелегалних активности) и докторским академским студијама (Дигитална 

безбедност – сајбер простор и вештачка интелигенција; Медији, криминалитет и 

безбедност и међународни криминалитет и безбедност) 
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           Проф. др Александра Илић - Реализација наставе на основним академским 

студијама (Криминологија, Виктимологија и пенологија, Тероризам и организовани 

криминал, Право одбране и Међународно јавно право - само реализација испита), 

специјалистичким струковним студијама (Правне основе форензике и Криминалистичко 

- форензичка обрада лица места и трагова); мастер академским (Заштита корпорација од 

нелегалних активности и Глобалне безбедносне претње) и докторским студијама 

(Медији, криминалитет и безбедност и Међународни криминалитет и безбедност). 

              Мср Јована Бановић, сарадник у настави – извођење вежби на основним 

академским студијама (Кривично право, Кривично процесно право, Криминологија, 

Криминалистика, Тероризам и организовани криминал, Виктимологија и пенологија) и 

специјалистичким студијама (Правне основе форензике). 

 

Избори у звања наставника и сарадника 

 

У школској 2021/2022. години  започети су поступци избора: једног наставника у звању 

редовног професора за ужу научну област Правне науке за предмет Кривично право и 

једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Правне науке за 

предмет Криминологија. У међувремену је на предлог Изборног већа Факултета 

безбедности од 06.10.2022., Веће научних области Универзитета у Београду дана 

25.10.2022. донео одлуку о избору др Младена Милошевића у звање редовног професора 

за ужу научну област Кривичноправне науке, за наставни предмет Кривично право, док 

је на предлог Изборног већа Факултета безбедности од 29.09.2022., Веће научних 

области Универзитета у Београду дана 25.10.2022. донело одлуку о избору др 

Александре Илић у звање ванредног професора за ужу научну област Кривичноправне 

науке, за наставни предмет Криминологија. У звање сарадника у настави за предмет 

Кривично право изабрана је мср Јована Бановић, мастер правник (поновни избор). 

 

Предложена и објављена литература за потребе наставе 

 

У школској 2021/2022. години је објављени су: уџбеник Кривично право – посебни део: 

изабране инкриминације за студије безбедности, аутора проф. др Младена Милошевића 

и Коментар Закона о извршењу кривичних санкција, аутора проф. др Александре Илић. 

Монографија Криминалитет корпорација - кривичноправна димензија, аутора проф. др 

Младена Милошевића, се преноси у Издавачки план за следећу годину, као и уџбеник 

Тероризам и организовани криминал, аутора проф. др Александре Илић.  

 

Активности катедре и њених чланова у научноистраживачком раду 

 

Сви чланови Катедре учествовали су током целе школске 2021/2022. године у 

научноистраживачком пројекту „Безбедност и заштита организовања и функционисања 

васпитно-образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, 

протоколи, процедуре и средства)“ број 47017, који финансира Министарство просвете 

и науке Републике Србије. 

 

Проф. др Младен Милошевић учествује и на научно-истраживачком пројекту Европске 

комисије у оквиру програма Хоризонт 2020 (Horizon 2020), под називом: DARE net – 

Danube River Resilience Network. Проф. др Божидар Бановић, проф. др Младен 

Милошевић и проф. др Александра Илић су учесници  тима научноистраживачког 

пројекта– „Management of New Security Risks – Reserach and Simulation Development 

(NEWSIMR&D)“ (Управљање новим безбедносним ризицима – истраживање и развој 
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симулација), Програм Идеје, број 7749151, Фонд за науку Републике Србије, 2022-2025. 

Сарадник у настави, мср Јована Бановић је завршила израду докторске дисертације која 

се налази у фази увида јавности и учествовала на научном пројекту „Савремени 

проблеми правног система Србије” за 2022. годину чији је организатор Правни факултет 

Универзитета у Београду. 

 

Референце чланова катедре у школској 2021/2022. години 

 

 

Проф. др Божидар Бановић: 

 

1. Milošević, Mladen, Banović, Božidar (2022) Criminal Aspects of Medical Errors, 

Kultura polisa, 19(1), стр. 45–61, ISSN 1820-4589, COBISS.SR-ID 199568391. 

2. Milošević, Mladen, Banović, Božidar (2022) Endangering the public traffic – criminal 

law regulation and practical doubts, Pravo – teorija i praksa, God. 39, br. 2, 2022, str. 

39-51, ISSN 0352-3713, COBISS.SR-ID 79639049. 

3. Илић, Александра, Бановић, Божидар (2022) Неки проблеми у извршењу 

ванзаводских санкција и мера, Зборник радова: „Ванинституционалне мере, 

поједностављене форме поступања и други кривичноправни инструменти 

реакције на криминалитет и позитивно казнено законодавство (испуњена 

очекивања или не?“, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и 

"INTERMEX", Београд, стр. 471-483, ISBN 978-86-6411-012-9, COBISS.SR-ID 

243538956.  

4. Бановић, Божидар, Турањанин, Вељко (2022) Насиље на спортским 

приредбама:Анализа ставова студената, Kultura polisa, Vol. 19, br. 2, 2022, стр. 

244-276, ISSN 2812-9466, COBISS.SR-ID 70372873. 

5. Ивановић, Звонимир, Бановић, Божидар (2022) Педофилија између болести и 

криминала, У: „Насиље и деца“ уредник Мина Зиројевић, стр. 139-155, Институт 

за упоредно право, Београд, ISBN 978-86-80186-80-1, COBISS.SR-ID 62282505. 

6. Бановић, Божидар, Амановић, Ђурица (2022) Полицијске науке у Републици 

Србији : стање и циљеви, Ревија за криминологију и кривично право, год. 60, бр. 

2, стр. 203-215, ISSN 1820-2969, COBISS.SR-ID 67582729. 

7. Braković, Žarko, Ivanović, Zvonimir, Banović, Božidar, Mawby, Rob (2022) The 

decision to commit robbery: the perspectives of Serbian robbers, Crime Prevention and 

Community Safety, 24(2), str. 188-205, https://doi.org/10.1057/s41300-022-00144-2. 

 

Проф. др Младен Милошевић: 

 

1. Милошевић, М. (2022). Кривично право – посебни део: изабране инкриминације 

за студије наука безбедности. Београд: Универзитет у Београду-Факултет 

безбедности. ISBN: 978-86-80144-52-8.  

2. Путник, Н., Милошевић, М. и Цветковић, В. (2022). Ренсомвер као претња 

безбедности - друштвени и кривичноправни аспекти. Социолошки преглед, 56(1), 

328-353. (M23). 

3. Ковачевић, Н., Милошевић, М. (2022). Заштита тајних података у дигиталној 

форми – безбедносни и кривичноправни аспекти. Безбедност, 1/2022, стр. 93 – 

108. (М51). 

https://doi.org/10.1057/s41300-022-00144-2
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4. Milošević, M., Banović, B. (2022). Criminal Aspects of Medical Errors. Kultura polisa, 

19 (1), str. 45–61. (М51). 

5. Milošević, M., Banović, B. (2022). Crime of Public traffic еndangarment - Criminal 

law regulation and practical doubts. Pravo – teorija i praksa, 2/2022, str. 39–51. (M51).  

6. Милошевић, М. (2022). „Кривичноправна заштита система националне 

безбедности: стратешке дилеме“. У: Михајло Копања и Владимир Ајзенхамер 

(урс). Геополитички интереси великих сила и стратешка безбедност малих 

држава, стр. 196 - 210. Београд: Факултет безбедности и ИМПП. (М63). 

7. Излагање на меморијалној научно-стручној конференцији „Предраг Марић“, 

Факултет безбедности, Београд 11. фебруар 2022. на тему „Одговорност правних 

лица за кривична дела против животне средине“. 

 

Проф. др Александра Илић: 

 

1. Илић, А. Коментар Закона о извршењу кривичних санкција, ЈП „Службени 

гласник“, 2022, Научна монографија, ISBN 978-86-519-2836-2. 

2. Ilić, A. “A critical analysis of contemporary counter-terrorism”, Serbian Political 

Thought, 4/2021, Year XXVIII, Vol. 74, 155-175. (М24). 

3. Ilić, A. “Discourse on modern terrorism”, CRIMEN (XII) 3/2021, 309–329. (М24). 

4. Илић, А., Урбана безбедност и савремени затворски системи, Друга научна 

конференција "УРБАНА БЕЗБЕДНОСТ И УРБАНИ РАЗВОЈ - УБУР 2022, 

одржана 01. јула 2022. године, Архитектонски факултет и Факултет безбедности 

(Зборник радова у штампи). (М63). 

5. Илић, А. и Бановић, Б. (2022). Неки проблеми у извршењу ванзаводских санкција 

и мера, Зборник радова са конференције Српског удружења за кривичноправну 

теорију и праксу одржаног од 21. до 24. септембра 2022. године на Златибору, 

стр. 471-483.  

 

Мср Јована Бановић, сарадник у настави 

 

1. Бановић, Ј. (2022). Утицај кривичног права на смањење ризика од катастрофа, 

Годишњак Факултета безбедности (рад прихваћен за објављивање). (М52). 

2. Banović J. (2022). Life imprisonment in Serbia – current legislation, theoretical issues 

and international legal standards. NBP – Journal of Criminalistics and Law (рад 

прихваћен за објављивање). (M24). 

3. Излагање на меморијалној научно-стручној конференцији „Предраг Марић“, 

Факултет безбедности, Београд 11. фебруар 2022. на тему „Утицај кривичног 

права на смањење ризика од катастрофа“. 

 

Остале активности чланова Катедре 

 

 

Проф. др Божидар Бановић: 

 

 Продекан за наставу  

 Члан Матичног научног одбора за право, економију и политичке науке  

 Члан Комисије за категоризацију научних часописа 
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 Заменик председника Већа научних области правно-економских наука на 

Универзитету у Београду 

 Рецензент за студијске програме при Националном телу за акредитацију 

 Члан председништва Српског Удружења за кривичноправну теорију и праксу 

 Члан редакције часописа Ревија за криминологију и кривично право 

 Члан Редакцијског одбора часописа Годишњак Факултета безбедности 

 Члан уредништва часописа Култура полиса 

 

Проф. др Младен Милошевић: 

 

 Омбудсман Универзитета у Београду 

 Директор Иновационог центра Факултета безбедности (активности описане у 

посебном извештају) 

 Председник Статутарно-правне комисије и потпредседник Управног одбора 

Стрељачког савеза Србије 

 Члан Статутарно-правне комисије Олимпијског комитета Србије 

 Члан Савета Факултета безбедности 

 Предавач на мастер програму Универзитета у Београду – Рачунарство у 

друштвеним наукама 

 Члан Комисије за друштвену безбедност Института за стандардизацију Србије  

 Члан Уредништва научног часописа Безбедност (М51), Министарство 

унутрашњих послова Републике Србије. 

 Председник Организационог одбора меморијалне научно-стручне конференције 

„Предраг Марић“, Факултет безбедности, Београд 11. фебруар 2022. 

 

Проф. др Александра Илић: 

 

 Продекан за финансије Факултета безбедности 

 Председник Етичке комисије Факултета безбедности 

 Чланство у Управи Секције за Криминологију Српског удружења за 

кривичноправну теорију и праксу 

 Члан уредништва Годишњака Факултета безбедности 

 Члан редакције часописа European Journal of Human Security  

 Члан издавачког савета часописа Култура полиса 

 Члан Америчког удружења за криминологију 

 Изабрана за предавача на мастер програму Универзитета у Београду – 

Рачунарство у друштвеним наукама 

 

Мср Јована Бановић, сарадник у настави: 

 

 Секретар Катедре студија криминалитета Факултета безбедности Универзитета у 

Београду 

 Члан редакције Часописа за кривичне науке Crimen  
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10.6. Катедра студија менаџмента људских и друштвених ресусра 

 Наставник: др Борис Кордић, редовни професор 

1. анализa реализације наставних активности на свим нивоима студија 

Одржао све часове на предметима Психологија и Социјална психологија у оквиру 

основних академских студија. Редовно држао консултације. 

Одржао део часова на предмету Социологија ризика на специјалистичким 

студијама и део часова на предмету Управљање системом обнове и помоћи на мастер 

студијама. Одржао све часове на предмету Људски ресурси и корпоративна безбедност 

на мастер студијама. 

За потребе наставе сам користио предавања и вежбе уживо, моодл-платформу за 

размену материјала, информисање и подстицање активности студената, те вебекс 

платформу за додатне активности и консултације. 

Посебно сам одржао часове припреме мастер студената за писање пријаве мастер 

рада и упознавање са упутством за писање мастер рада. 

У улози ментора студија водио докторанте у истраживачком раду који се захтева 

за ниво 1. и 2. године докторских студија. Састанци су се обављали углавном употребом 

вебекс апликације а консултације индивидуално. 

Организовао конференцију доктораната на 1. години докторских студија. 

Учествовао у реализацији стручне праксе за студенте мастер академских студија. 

Спровео евалуацију наставе на мастер и докторским студијама у циљу 

побољшања квалитета програма и наставе на студијама другог и трећег степена. 

2. активности у научноистраживачком раду (пројекти и сл.) 

Научни сарадник на пројекту Министарства просвете и науке за Факултет 

безбедности за 2022. годину. 

Научни сарадник на пројекту The European Survey of the Role Psychologists Play in 

Responding to Psychosocial Crisis and Disasters за Републику Србију. 

Научни сарадник на пројекту European project INHeRE on the protection of 

migrants, applicants for international protection and refugees who have been sexually 

victimized 

 

3. референце у 2021/2022. години 

1. Kordić, B. (2021). Social group functioning during COVID-19 pandemic. Belgrade 

e-Symposium on Crisis, Disaster and Trauma Psychology: „Lessons learned from the European 

Countries, оn psychological first aid, strengthening psychological resilience, recent 

developments and consequences of COVID-19“ 15. октобар 2021, Београд, Друштво 

психолога Србије. 

2. Kordić, B. (2021). O pojmu i razvoju unutrašnjeg autoriteta. Kultura polisa, 44, 37-

47. 

3. Kordić, B. (2022). Psychological responses on social group level during COVID-19 

pandemic. 

European Congress of Psychology 5-8 July 2022 Ljubljana Slovenia. 

 

4. остало 

Учествовао као представник Републике Србије на Belgrade e-Symposium on Crisis, 

Disaster and Trauma Psychology: Lessons Learned from Across Europe одржаном онлине 

15. октобар 2021, Београд, Србија. 

Учествовао као представник Републике Србије на сусрету EFPA Standing 

Committee on Disaster, Crisis and Trauma Psychology одржаном онлине 16. октобра 2020, 

Београд, Србија. 
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Председник Надзорног одбора Центра за примењену психологију Друштва 

психолога Србије. 

Председник Одбора за кризне интервенције Друштва психолога Србије. 

Представник Друштва психолога Србије у Standing Comittee of Crisis, Disaster and 

Trauma 

Psychology EFPA (European federation of Psychologists Associations). 

Члан и едукатор у Београдском психоаналитичком друштву. 

Председник Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јелица 

Миловановић“ у Београду. 

 

 Наставник: др Миленко Џелетовић, редовни професор 

Ангажовање на предметима за школску 2021/22 годину: 

Ужа научна област Студије менаџмента људских и социјалних ресура,  наставни 

предмет Увод у менаџмент (зимски семестар) – обавезан предмет на основним студијама 

за све студенте у I семестру. Укупан број часова: 45 (недељно 2+1). 

Предавања, вежбе и консултације на предмету Увод у менаџмент реализовани су 

у складу са Наставним планом и програмом, наставом на даљину уз подршку платформи 

Webex и Moodle. 

 Наставник: др Миленко Бодин, редовни професор 

Ангажовање на предметима за школску 2021/22 годину: 

Ужа начуна област Студије менаџмента људских и социјалних ресура, наставни 

предмет Менаџмент људских и социјалних ресура (летњи семестар) – обавезан предмет 

на основним студијама за све студенте у VI семестру (према старом Наставном плану и 

програму). Укупан број часова: 45 (недељно 2+1). 

Предавање, вежбе и консултаије на предмету Менаџмент људских и социјалних 

ресурса реализовани су у складу са Наставним планом и програмом, део наставе и 

консултације су одржане на даљину, преко платформи Webex и Moodle. Будући да је 

одлучено да се oд 04. 05. 2022. године уведе непосредна настава, део наставе је одржан 

непосредно. 

Ужа начуна област Студије менаџмента људских и друштвених ресура, наставни 

предмет Менаџмент људских и друштвених ресура (летњи семестар) – обавезан предмет 

на основним студијама за све студенте у IV семестру. Укупан број часова: 45 (недељно 

2+1). 

Предавање, вежбе и консултаије на предмету Менаџмент људских и друштвених 

ресурса реализовани су у складу са Наставним планом и програмом, део наставе и 

консултације су одржане на даљину, преко платформи Webex и Moodle. Будући да је 

одлучено да се oд 04. 05. 2022. године уведе непосредна настава, део наставе је одржан 

непосредно. 

Ужа начуна област Студије менаџмента људских и друштвених ресура, наставни 

предмет Стратешки менаџмент људских и друштвених ресура (летњи семестар) – 

изборни предмет на основним студијама VI семестру. Укупан број часова: 45 (недељно 

2+1). 

Предавање, вежбе и консултаије на предмету Менаџмент људских и друштвених 

ресурса реализовани су у складу са Наставним планом и програмом, део наставе и 

консултације су одржане на даљину, преко платформи Webex и Moodle. Будући да је 

одлучено да се oд 04. 05. 2022. године уведе непосредна настава, део наставе је одржан 

непосредно. 

 

 Наставник: др Жељко Бралић, ванредни професор 

Ангажовање на предметима за школску 2021/22 годину: 
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На основним академским студијама на предмету Теорија и организација 

образовања 

настава је реализована у летњем семестру онлајн, путем Webex платформе до 

краја 

априла 2022. године, а у мају настава је одржавана директно, у сали 4 ФБ; 

планирани 

колоквијуми су одржани у Кино-сали Војне академије. Испитне активности 

одржаване су по плану, у испитним роковима. 

Као ментор или члан комисије за одбрану, учествовао сам у реализацији неколико 

дипломских радова. 

У пролеће 2022. године објављено је друго издање монографије: 

     Bralić, Ž. (2022). Antička Atina kao društvo učenja. Beograd: Čigoja. 

На Филозофском факултету у Београду редовно сам допунски ангажован у 

настави на 

два предмета (студије педагогије и андрагогије). 

 

 Наставник: доц. др Кристина Радојевић 

Ангажовање на предметима за школску 2021/22 годину: 

- Ужа научна област Студије безбедности, наставни предмет Безбедносни 

менаџмент (зимски семестар) – обавезан предмет на основним студијама за све студенте 

у VIII семестру. Укупан фонд часова: 60 (недељно 3+1). 

Предавања, вежбе и консултације на предмету Безбедносни менаџмент су 

реализовани у складу са Наставним планом и програмом, наставом на даљину уз 

подршку платформи Webex и Moodle. 

- Ужа научна област Студије менаџмента, за наставни предмет Планирање и 

пројектовање у менаџменту (летњи семестар) – изборни предмет у VI семестру за 

студенте у изборној групи Студије менаџмента људских и социјалних ресурса. Укупан 

фонд часова: 60 (недељно 3+1). 

Предавања, консултације и други облици наставе на наставном предмету 

Пројектовање и планирање у менаџменту, који се изводи на основним академским 

студијама, су реализовани у складу са Наставним планом и програмом. Део наставе и 

консултације су одржане на даљину, преко платформи Webex и Moodle. Будући да је 

одлучено да се oд 04. 05. 2022. године уведе непосредна настава, део наставе је одржан 

непосредно. 

- Ужа научна област Студије безбедности, наставни предмет Безбедносни 

менаџмент (летњи семестар) – 

обавезан предмет на основним студијама за све студенте у IV семестру. Укупан 

фонд часова: 60 (недељно 3+1). 

Предавања, вежбе и консултације на предмету Безбедносни менаџмент су 

реализовани у складу са Наставним планом и програмом, уз комбиновану наставу по 

групама, коришћењем платформи Moodle и 

Webex. 

Учешће у пројектима 

Реализација Плана рада НИО ФБ за 2021. годину. 

 

 Наставник: др Љубинка Катић, ванредни професор 

Ангажовање на предметима за школску 2021/22 годину: 

У току школске 2021/22. године – ангажована на предметима:  

 Менаџмент образовања у јавном сектору (ОАС) 

 Људски ресурси и корпоративна безбедност (МАС) 
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 Управљање образовањем у области безбедности (ДАС); стари НПП 

 Специјалистичке струковне студије – Форензика  

На осноовним академским студијама на предмету Менаџмент образовања у 

јавном сектору настава је организована у складу са Планом реализације наставе и 

наставним програмом предмета.  

Током године на овом предмету одобрена су три дипломска рада:  

Ања Вукасовић – Образовање и људски капитал,  

Милица Јанковић: Образовање као јавно добро, 

Гала Димовић – Социјални капитал и образовање (у изради). 

На специјалистичким струковиним студијама на предмету Форензичка 

психологија – члан комисије за одбрану рада кандидаткиње Кристине Четник : Процена 

родитељског насиаља. 

У оквиру мастер студија – члан комисије за одбрану завршног мастер рада : 

кандидаткиња Миа Алијевић: Социјални капита и опоравак од катастрофе изазване 

пандемијом COVID-19. 

На докторским студијама – реализован активности на предмету Управљање 

образовање у области безбедности (стари НПП). 

Аутор извештаја (Љ. Катић, Б. Кордић, М. Ковачевић Лепојевић) о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације кандидаткиње Виолете Тадић: Школска клима 

и просоцијално понашање као фактори безбедности у средњим школама (2021). 

Члан комисије: Специјлани изборни курс, кандидаткиња Слађана Ћурчић: 

Безбедносна култура као фактор унапређења здравствене безбедности (2022). 

Члан комисије: Испит Израда и одбрана пројекта докторске дисертације: Слађана 

Ћурчић: Безбедносна култура у услвоима пандемије заразних болести: студија случаја 

COVID – 19 (2022). 

 

 Наставник: др Желимир Кешетовић, редовни професор: 

Ангажовање на предметима за школску 2021/22 годину: 

Држао наставу према предвиђеном распореду и обављао испите на следећим 

предметим: 

 ОАС – Кризни менаџмент и Медији и комуникације, 

 Специјалистичке струковне студије (Процена безбедносних ризика) – Социјално 

комуникационе мреже у управљању кризама и катастрофама 

 МАС (Студије управљања ризицима од елементарних и других непогода – 

Политика кризног менаџмента и кризна комуникација 

 МАС (Студије безбедности) – Кризни менаџмент у природним и индустријским 

катастрофама 

Објављени научни радови: 

1. Vulević, B., Čudanov, M., and Kešetović, Ž. (2022). &quot;Organisational Design – 

Learning from Engagement During High-impact Low-fequency Events&quot;, Lex Localis, 

Vol 20, Iss 2, pp. 393-410. M23 

2. Kešetović, Ž. (2022)&quot;Education process during COVID-19 Pandemic - Case of the 

Republic of Serbia&quot; Bezbednosni dijalozi, No. 1, pp 95-112 M-53 

3. Kešetović, Ž. and Mujanović, M. (2022).&quot;The COVID-19 Pandemic – A Challenge 

for Crisis Communicators&quot; M-33 forthcoming 

 

 маст. Душан Кесић, сарадник у настави 

Ангажовање на предметима за школску 2021/22 годину: 
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Ужа научна област Студије менаџмента људских и социјалних ресура,  наставни 

предмет Увод у менаџмент (зимски семестар) – обавезан предмет на основними 

студијама за све студенте у I семестру. Укупан број часова: 45 (недељно 2+1). 

Предавања, вежбе и консултације на предмету Увод у менаџмент реализовани су 

у складу са Наставним планом и програмом, наставом на даљину уз подршку платформи 

Webex и Moodle. 

Ужа начуна област Студије менаџмента људских и социјалних ресура, наставни 

предмет Менаџмент људских и социјалних ресура (летњи семестар) – обавезан предмет 

на основним студијама за све студенте у VI семестру (према старом Наставном плану и 

програму). Укупан број часова: 45 (недељно 2+1). 

Предавање, вежбе и консултаије на предмету Менаџмент људских и социјалних 

ресурса реализовани су у складу са Наставним планом и програмом, део наставе и 

консултације су одржане на даљину, преко платформи Webex и Moodle. Будући да је 

одлучено да се oд 04. 05. 2022. године уведе непосредна настава, део наставе је одржан 

непосредно. 

Ужа начуна област Студије менаџмента људских и друштвених ресура, наставни 

предмет Менаџмент људских и друштвених ресура (летњи семестар) – обавезан предмет 

на основним студијама за све студенте у IV семестру. Укупан број часова: 45 (недељно 

2+1). 

Предавање, вежбе и консултаије на предмету Менаџмент људских и друштвених 

ресурса реализовани су у складу са Наставним планом и програмом, део наставе и 

консултације су одржане на даљину, преко платформи Webex и Moodle. Будући да је 

одлучено да се oд 04. 05. 2022. године уведе непосредна настава, део наставе је одржан 

непосредно. 

Ужа начуна област Студије менаџмента људских и друштвених ресура, наставни 

предмет Стратешки менаџмент људских и друштвених ресура (летњи семестар) – 

изборни предмет на основним студијама VI семестру. Укупан број часова: 45 (недељно 

2+1). 

Предавање, вежбе и консултаије на предмету Менаџмент људских и друштвених 

ресурса реализовани су у складу са Наставним планом и програмом, део наставе и 

консултације су одржане на даљину, преко платформи Webex и Moodle. Будући да је 

одлучено да се oд 04. 05. 2022. године уведе непосредна настава, део наставе је одржан 

непосредно. 

 

Објављени радови: 

Kesić, D. B., Radojević, K. Z., & Dželetović, M. U. (2022). Uticaj sistema nacionalne 

bezbednosti na prevenciju bezbednosnih pretnji u Republici Srbiji: stavovi srednjoš. Sociološki 

pregled, 56(1), 354-382. 

 

Учешће у промотивним активностима Факултета 

Промоција Факултета безбедности реализована је у периоду од марта до априла 

2022. године. У овом периоду Факултет је остварио промоцију на бројним сајмовима 

образовања, као и средњим школама на територији Србији. Поред Београда, промоције 

су реализоване широм Србије са укупно 15 градова и више од 50 средњих школа у којима 

су промоције реализоване. 
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