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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 Закном, 
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 2018/2019. години   Савет Факултета чинили су: 
 
Представници Наставно-научног већа: 
проф. др Мирослав Младеновић 
проф. др Зоран Јефтић 
проф. др Ивица Ђорђевић 
проф. др Бранко Ромчевић 
проф. др Миленко Бодин 
проф.др Жарко Обрадовић 
проф. др Младен Милошевић 
доц. др Владимир Ајзенхамер 
мр Данијела Нејковић 
Јелена  Ћесаревић 
Иван Димитријевић 
Марко Ракић 
Представници Стручних служби: 
Жељко Макић 
Данијела Шушњар 
Александар Пашко 
Представници студената: 

 Стефан Милојевић 
 Ивана Дабижљевић 
 Давид Павловић 
 Димитрије Алексић 
 
2.1. СЕДНИЦЕ САВЕТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 
У  школској 2018/2019. години одржано  је Одржано 5 седница Савета Факултета са 
најзначајнијим тачкама дневног реда: 
 
• Верификација мандата чланова Савета Факултет 
• Избор председника Савета Факултета; 
• Избор заменика председника Савета Факултета; 
• Избор студента продекана; 
• Доношење одлуке о висини основице-цене рада за обрачун зарада из 
сопствених прихода; 
• Доношење одлуке по молби студента докторских студија Невене Шекарић 
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• Доношење Статута Факултета безбедности; 
• Доношење Одлуке о умањењу школарине на основу захтева студената; 
• Утврђивање налога центрима Факултета о сачињавању извештаја о раду за 
2018. годину; 
• Доношење одуке о одобравању финансијских средстава за новогодишње 
пакетиће за децу запослних; 
• Доношење одлуке о покрићу издатака из пренетих неутрошених средстава за 
посебне намене из ранијих година и покрићу дела текућих расхода из нераспоређеног 
вишка прихода и примања из ранијих година за фискалну 2018. годину; 
• Доношење одлуке о висини школарине за све студијске програме за школску 
2019/2020 годину; 
• Доношење одлуке о усвајању Извештаја о извршеном попису залиха у 
Скриптарници Факултета са стањем на дан 31.12.2018.године; 
• Доношење одлуке о усвајању Извештаја о извршеном попису нефинансијске 
имовине у сталним средствима-основна средства (опрема) са стањем на дан 
31.12.2018.године; 
• Доношење одлуке о усвајању Извештаја о попису финансијске имовине са 
стањем на дан 31.12.2018.године; 
• Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Факултета за 2019. годину; 
• Доношење одлуке о усвајању Плана јавних набавки и набавки на које се закон 
не примењује; 
• Усвајање Финансијског извештаја за фискалну 2018. годину; 
• Доношење одлуке о додели признања поводом Дана Факултета; 
•  Доношење одлуке о одобравању финансијских средстава за прославу Дана 
Факултета; 
•  Доношење одлуке о одобравању финансијских средстава за доделу јубиларних 
награда запосленима за 10, 20 и 30 година рада, поводом Данa Факултета; 
•  Разматрање молбе за умањење школарине студента Валентине Лончар; 
•  Разматрање молбе запослене Весне Поповић за исплату солидарне помоћи због 
привремене спречености за рад дуже од три месеца; 
 
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:  
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Лазар Стојановић 
 

 
4. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

 

 
Стручни органи Факултета су: 

1. Наставно-научно веће 
2. Изборно веће 

 
4.1. СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. 
 ГОДИНИ 

 
У  школској 2018/2019. години одржано   је 10 седница Наставно-научног већа са 

најзначајнијим тачкама дневног реда: 
 

• Информација о одржавању међународне конференције "Форум за енергетску 
безбедност Евроазије", Београд, 26.10.-27.10.2018. (организатори Факултет 
безбедности, Министарство спољних послова, и Министарство енергетике 
Републике Србије, Energy pact Wiena)  

• Усвајање плана организације и реализације наставе на основним академским 
студијама за школску 2018/2019. годину; 

• Усвајање плана организације и реализације наставе на мастер и докторским 
академским студијама за школску 2018/2019. годину; 

• Усвајање плана реализације наставе по наставним предметима на основним 
академским студијама за школску 2018/2019. годину; 

• Формирање сталних комисија Наставно-научног већа; 
• Избор чланoва Етичке комисије (из реда студената и непопуњено наставничко) 
• Формирање Дисциплинске комисије 
• Верификација мандата члановима Наставно-научног већа из реда студената; 
• Информацијe о упису на основне академске студије - школска 2018/2019. 

године, са анализом; 
• Усвајање плана промотивних активности Факултета безбедности за школску 

2018/2019. годину; 
• Избор представника Факултета за Веће групација друштвено-хуманистичких 

наука Универзитета у Београду; 
• Избор представника Факултета у Већу групација друштвено-хуманистичких 

наука Универзитета у Београду за представника у Већу за студије при 
Универзитету; 

• Избор кандидата представника Факултета за члана Савета Универзитета из реда 
Наставника; 

• Увајање измене Плана издавачке делатности Факултета безбедности за 2018. 
годину у смислу објављивања тематског зборника радова са Прве научне 
конференције о урбаној безбедности и урбаном развоју, у организацији 
Факултета безбедности и Архитектонског факултета Универзитета у Београду, 
под називом: "Урбана безбедност и урбани развој"; 

• Разматрање предлога одлуке Катедре студија безбедности о ангажовању Невене 
Шекарић за демонстратора у школској 2018/2019. години; 

• Разматрање предлога одлуке Катедре студија безбедности о ангажовању 
Госпаве Стојановић за демонстратора у школској 2018/19. години; 
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• Разматрање предлога одлуке Катедре студија цивилне заштите и заштите 
животне средине о ангажовању Милоша Томића за демонстратора у школској 
2018/19. години; 

• Разматрање предлога одлуке Катедре студија цивилне заштите и заштите 
животне средине о ангажовању Милице Јотић за демонстратора у школској 
2018/19. години 

• Разматрање предлога одлуке Катедре студија менаџмента људских и 
социјалних ресурса о ангажовању Нађе Ђедовић за демонстратора у школској 
2018/19. години; 

• Разматрање предлога одлуке Катедре студија менаџмента људских и 
социјалних ресурса о ангажовању Душана Кесића за демонстратора у школској 
2018/19. години; 

• Разматрање предлога одлуке Катедре друштвено-хуманистичких наука о 
ангажовању Ненада Стекића за демонстратора у школској 2018/19. години; 

• Разматрање предлога одлуке Катедре друштвено-хуманистичких наука о 
ангажовању Милице Радишић за демонстратора у школској 2018/19 години; 

• Разматрање предлога одлуке Катедре студија криминалитета о ангажовању 
Душана Лазића за демонстратора у школској 2018/19. години; 

• Разматрање предлога одлуке Катедре студија криминалитета о ангажовању 
Наталије Живковић за демонстратора у школској 2018/19. години; 

• Разматрање предлога одлуке Катедре студија одбране о ангажовању Михајла 
Копање за демонстратора у школској 2018/19. години; 

• Разматрање предлога одлуке Катедре студија одбране о ангажовању Татјане 
Симић за демонстратора у школској 2018/19. години; 

• Разматрање захтева наставника страног језика Зорана Павловића за давање 
сагласности за рад на  Математичком факултету Универзитета у Београду; 

• Разматрање захтева проф. др Божидара Бановића за давање сагласности за рад 
на  Факултету безбедносних наука у Бања Луци; 

• Усвајање Програма рада Факултета за школску 2018/19. годину; 
• Избор 12 (дванаест) чланова Савета из састава Наставно-научног већа и 

верификација 3 (три) члана Савета из састава ненаставног особља; 
• Избор члана Етичке комисије из састава ненаставника; 
• Разматрање захтева проф. др Жељка Кешетовића за давање сагласности за рад 

на Факултету за криминалистику, криминологију и сигурносне студије 
Универзитета у Сарајеву; 

• Молба мр Горана Самојловског за продужење рока за израду докторске 
дисертације; 

• Утврђивање Предлога Статута Универзитета у Београду - Факултета 
безбедности; 

• Усвајање Плана издавачке делатности за 2019. годину; 
• Усвајање Извештаја о раду Факултета за школску 2017/2018. годину; 
• Разматрање захтева проф. др Владимира Н. Цветковића за давање сагласности 

за рад на Филолошком факултету Универзитета у Београду; 
• Разматрање захтева проф. др Јасмине Гачић за давање сагласности за рад на 

Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци; 
• Формирање Комисије за израду извештаја о резултатима студентског 

вредновања педагошког рада наставника и сарадника – зимски семестар 
школске 2018/2019. године;  
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• Усвајање одлуке о броју студената који се планира за упис за сваки студијски 
програм за школску 2019/2020. годину; 

• Утврђивање предлога одлуке о висини школарине за све студијске програме за 
школску 2019/2020 годину; 

• Утврђивање предлога финансијског плана Факултета за 2019. годину; 
• Разматрање захтева проф. др Зорана Кековића за давање сагласности за рад на 

Факултету политичких наука Универзитета у Београду; 
• Утврђивање предлога за усвајање Финансијског извештаја за фискалну 2018. 

годину; 
• Усвајање одлуке o распореду наставе за летњи семестар школске 2018/2019. 

године;  
• Усвајање одлуке о распореду консултација за летњи семестар школске 

2018/2019. године; 
• Усвајање извештаја о проходности студената на испитима у школској 

2017/2018. години; 
• Именовање представника Факултета безбедности за Веће научних области 

правно-економских наука на Универзитету у Београду;  
• Усвајање Извештаја о резултатима студентског вредновања педагошког рада  

наставника у зимском семестру школске 2018/2019. године; 
• Усвајање наставног плана и програмских садржаја у оквиру Пројекта 

ЕРАЗМУС+ (Специјалистичке струковне студија - Процена безбедносних 
ризика) - (материјал у прилогу); 

• Усвајање рецензија монографије – Liberman - филозофски дискурс 
либерализма, аутора проф. др Миленка Бодина; 

• Разматрање захтева проф. др Зорана Кековића за давање сагласности за рад на 
Факултету за криминалистику, криминологију и сигурносне студије у Сарајеву;  

• Информације о изградњи нове зграде Факултета безбедности; 
• Усвајање календара уписних активности за основне академске студије за 

школску 2019/2020. годину; 
• Именовање рецензенатра за уџбеник "Кривично процесно право – општи део", 

аутора проф. др Божидара Бановића и проф. др Станка Бејатовића; 
• Именовање чланова Стручне комисије из реда Наставно – научног већа 

Факултета безбедности, за процену оргиналности радова студента докторских 
студија Марка Крстића; 

• Усвајање извештаја о реализацији стручне праксе студената 3. и 4. године 
основних студија; 

• Измене и допуне наставног плана и програма мастер академских студија – 
студије безбедности; 

• Измене и допуне наставног плана и програма на основним академским 
студијама – студије наука безбедности; 

• Именовање Комисије за израду извештаја о студентском вредновању 
педагошког рада  наставника и сарадника у летњем семестру школске 
2018/2019. године 

• Формирање Комисије за оцењивање постојања подударности у већем делу, 
студијског програма под називом "Безбиједност и криминалистика" на 
Факултету безбиједносних наука Универзитета у Бања Луци, са студијским 
програмом на основним академским студијама на Факултету безбедности 
Универзитета у Београду, ради релиценцирања;   
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• Разматрање предлога Правилника о ангажовању, правима и обавезама 
предавача, сарадника и сарадника практичара, ван радног односа на Факултету 
безбедности; 

• Усвајање рецензија за уџбеник "Кривично процесно право – општи део" аутора 
проф. др Божидара Бановића и проф. др Станка Бејатовића. 

• Разматрање захтева проф. др Жељка Бралића за давање сагласности за рад на 
Филозофском факултету Универзитета у Београду;  

• Усвајање извештаја о припремној настави и упису на прву годину основних 
академских студија у школској 2019/2020. години; 

• Безбедносна култура у образовном систему Републике Србије - Формирање 
радних група;  

• Усвајање наставног плана кратког курса студија - "Обука службеника 
(менаџера) за заштиту података о личности"; 

• Усвајање Правилника о вредновању ваннаставних активности студената 
Факултета безбедности; 

• Усвајање Правилника о академској честитости студената Факултета 
безбедности; 

• Усвајање Правиника о понашању, комуникацији и одевању студената 
Факултета безбедности; 

• Усвајање Правилника о докторским студијама на Факултету безбедности; 
• Именовање рецензената за уџбеник "Менаџмент људских и друштвених 

ресурса" аутора проф. др Миленка Бодина; 
• Усвајање Плана организације и реализације наставе за школску 2019/20. 

годину; 
• Усвајање Плана реализације наставе по наставним предметима за школску 

2019/20. годину;  
• Усвајање Извештаја о студентском вредновању педагошког рада наставника и 

сарадника – летњи семестар школске 2018/2019. године; 
• Разматрање молбе студената о одобравању додатног испитног рока - 

продуженог септембарског рока текуће школске године; 
• Разматрање молбе студената о смањеним условима уписа у наредну годину 

студија; 
• Разматрање захтева проф. др Светлане Станаревић за давање сагласности за рад 

на  Правном факултету Универзитета у Новом Саду;  
• Разматрање захтева проф. др Зорана Кековића за давање сагласности за рад на  

Правном факултету Универзитета у Новом Саду;  
• Разматрање захтева проф. др Дејане Јовановић-Поповић за давање сагласности 

за рад на  Географском факултету Универзитета у Београду;  
• Разматрање захтева проф. др Божидара Бановића за давање сагласности за рад 

на  Правном факултету Универзитета у Крагујевцу;  
• Разматрање захтева проф. др Младена Милошевића за давање сагласности за 

рад на  Правном факултету Универзитета у Крагујевцу; 
• Разматрање захтева проф. др Владимира Јаковљевића за давање сагласности за 

рад на  Факултету безбедносних наука у Бања Луци; 
•  Разматрање захтева проф. др Јасмине Гачић за давање сагласности за рад на  

Факултету безбедносних наука у Бања Луци; 
• Усвајање рецензензија за уџбеник "Менаџмент људских и друштвених ресурса" 

аутора проф. др Миленка Бодина; 
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• Утврђивање предлога за ангажовање Невене Шекарић, Милоша Томића, 
Душана Кесића, Ане Параушић, Ненада Стекића, Олгице Ђорђевић, Милице 
Радишић, Михајла Копање, Слађане Ћурчић, Ане Аврамовић за демонстратора 
у школској 2019/2020. години; 

 
4.2. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 
У  школској 2018/2019.години одржано је 7 седница Изборног већа са најзначајнијим 
тачкама дневног реда: 
 

• Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за 
избор једног наставника у звањe доцента за ужу научну област Политичке 
науке, за наставни предмет Међународни односи; 

• Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за 
избор jeдног асистента за ужу научну област Срудије цивилне заштите и 
заштите животне средине, за наставни предмет Основи екологије; 

• Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у 
звањe ванредног професора за ужу научну област: Филозофија, за наставни 
предмет Етика; 

•  Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника 
страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет 
Енгелески језик I; 

• Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за 
избор једног наставника у звањe ванредног професора за ужу научну област 
Студије менаџмента људских и социјалних ресурса, за наставни предмет 
Менаџмент образовања у јавном сектору; 

• Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за 
избор једног наставника у звањe ванредног професора за ужу научну област: 
Филозофија, за наставни предмет Етика; 

• Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за 
избор једног наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, 
наставни предмет Енгелески језик I; 

• Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника 
страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет 
Енгелески језик I; 

• Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у 
звање редовног професора за ужу научну област Студије менаџмента људских и 
социјалних ресурса за наставни предмет "Менаџмент људских и социјалних 
ресурса";  

• Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у 
звање доцента за ужу научну област Управљање ризицима, за наставни предмет 
"Управљање ризицима", са 30% радног времена; 

• Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за 
избор једног наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, 
наставни предмет Енгелески 1; 

 
5. КАДРОВИ 
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У школској 2018/2019. години са 100% радног времена запослено је 37 наставника и 3 
сарадника (40 наставника и сарадника), а један наставник ради са 30% радног времена 
у звању ванредног професора, што је укупно 41 наставник и сарадник на Факултету 
безбедности и то: 

- 12 редовних професора 
- 16 ванредних професора (1 са 30% радног времена) 
- 6 доцената 
- 4 наставника страног језика 
- 3 асистената. 

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

- 1 наставник у звању ванредног професора 
- 1 наставник  у звању доцента. 

 

Следећи наставници и сарадници изабрани су у звања: у шк. 2018/2019. 
• У ванредног професора:  др Љубинка Катић и др Бранко Ромчевић 
• У доцента:  Владимир Ајзенхамер 
• У асистента:   јелена Ћесаревић 

 
У Стручним службама тренуто је запослене 30 особа на неодређено време. 
 
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. 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 орагнизације и 
реализације   наставе. 
Зимски семестар има, по правилу, петнаест  (15) наставних недеља и четири  (4) 
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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. Основне академске студије трају четири године и одвијају се у оквиру 
четири изборне групе: 
1. Студије безбедности, 
2. Студије људских и социјалних ресурса, 
3. Студије цивилне заштите и заштите животне средине, 
4. Студије одбране. 
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. 2018/2019. 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 – Форензика (Заједнички 
студијски програм са Факултетом за физичку хемију) 
Током школске 2018/19. године Одлуком Сената Универзитета у Београду бр. 61201-
2848/3-19 од 10.07.2019 измењен је План и програм основних академских студија, а 
Одлуком Сената Универзитета у Београду бр. 61201-2849/2-19  измењен је План и 
програм Мастер академских студија - Студије наука безбедности. 
 
6.2. Студије првог степена 
Факултет безбедности Универзитета у Београду је у прву годину основних 
академских студија: у школској 2016/2017. години 391 студент - 152 буџетска и 239 
самофинансирајућих; 2017/2018. години 392 студента - 154 буџетска и 238 
самофинансирајућих и у школској 2018/2019. години 392 студента - 152 буџетска и 
238 самофинасирајућих. 

Преглед броја студената основних академских студија по годинама који студирају у 

високошколској установи 2018/2019. године 

Назив 
студијског 
програма 

Врста и ниво 
студија I година II година III година IV година 

Основне 
академске 

студије  
Први 390 273 323 279 

Обнова:  120 91 101  

      

Укупно: 510 364 424 279 

Укупно: 1577 
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Преглед броја студената који су стекли диплому у високошколској установи у 

претходне три школске године 

 

 

Дипломирали у претходне три школске године 

Школска 2016/17. Школска 2017/18. Школска 2018/19. 

330 (+1) 252 (+3) 300 (+3) 

Укупно: 882 (+7студената који нису у ФИС-у) 

 
 

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

– 2018/2019. школска година  

 

 Назив студијског програма 

ПРВА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Уписани 390 (+ 120 обнова*) = 510 

Одустали 76 

Остварили 60 ЕСПБ 48 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 243 

Просечна оцена 7,30 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 305 

ДРУГА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Уписани 273 (+ 91 обнова*) = 364 

Одустали 40 

Остварили 60 ЕСПБ 37 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 137 

Просечна оцена 7,28 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 212 

ТРЕЋА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Уписани 323 (+ 101 обнова*) = 424 

Одустали 20 
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Остварили 60 ЕСПБ 48 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 203 

Просечна оцена 7,02 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 167 

ЧЕТВРТА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Уписани 279 

Одустали 6 

Остварили 60 ЕСПБ 20 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 97 

Завршили студије 300 + 3 

Просечна оцена 7,24 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 89 

 
 
6.3. Студије другог и трећег степена 

У школској 2018/2019. години на специјалистичке струковне студије је уписано 26  

студената (Безбедносни менаџмент). 

У школској 2018/2019. години на мастер студије уписало се 56 студената. 

У школској 2018/2019. години докторске студије је уписало 5 студенaта. 

Магистрирало у школској 2018/2019. години: / 

Докторирало у школској 2018/2019. години: 6 докторанада 

Завршило мастер академске студије у школској 2018/2019. години: 40 студената 

Завршило специјалистичке струковне студије у школској 2018/2019. години: 14 

студената 

7. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА  

На Факултету безбедности и јединицама у његовом саставу обавља се научно-
истраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности 
високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног 
подмлатка, увођења студената у научно-истраживачки рад, као и стварања 
материјалних услова за рад и развој факултета. Научно-истраживачки рад у који су 
укључени наставници и сарадници Факултета остварује се кроз:  

1. Реализацију пројеката из програма основних истраживања Министарства за 
науку, просвету и технолошки развој Републике Србије;  

2. Реализацијом међународних пројеката 
3. Преузимањем уговорних обавеза и ангажовањем на научно-истраживачким 

пројектима, експертизама и слично;  
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4. Индивидуалним истраживањима и стваралаштвом. 
 

7.1. Рад на научно-истраживачким пројектима 

Истраживачи Факултета безбедности у 2018/2019. години учествовали су у 10 научно-
истраживачких пројеката. У табели дат је збирни преглед броја и врсте 
научноистраживачких пројеката које тренутно реализују наставници и сарадници 
Факултета безбедности. 

р. 
бр. 

Назив пројекта Врста пројекта Број 
сарадника 

1. Безбедност и заштита организовања и 
функционисања васпитно-образовног система 
у Републици Србији (основна начела, 
принципи, протоколи, процедуре и средства) 

 
домаћи 
фундаменталн
и 

 
 
10 

2 Испитивање и верификација метода за 
мултидисциплинарне форензичке анализе у 
функцији непролиферације оружја за масовно 
уништење 

 
домаћи 
фундаменталн
и 

 
 
1 

3. Криминал у Србији: феноменологија, ризици и 
могућност социјалне интервенције 

домаћ 
фундаменталн
и 

 
1 

4. Рентабилни избор нових технологија и 
концепција одбране кроз друштвене промене и 
стратешке оријентације Србије у 21. веку 

 
домаћи 
стратешки 

 
4 

5. Конфликти и кризе - сарадња и развој у 
Србији у региону у 19. и 20. веку 

домаћи 
фундаменталн
и 

 
3 

6. HORIZONT 2020 – DAREnet Danube River 
region Resiliance Exchange Network (2017-2022) 

међународни 7 

7. ERASMUS - ImprESS - Improving Academic 
and Professional Education Capacity in Serbia in 
the area of Safety & Security (2017-2020) 

међународни 15 

8. COST Action CA15127 - RECODIS – Resilient 
communication services protecting end-user 
applications from disaster-based failures (2015-
2020) 

међународни 1 

9. COST Action CA16232 - European Energy 
Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge 
Innovation (2017-2021) 

међународни 2 
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Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног система у 
Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства). 

Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић, проф. 
Др Владимир Н. Цветковић, проф. др Зоран Кековић, проф. др Ивана Симовић 
Хибер, проф. др Слађана Ђурић, проф. др Борис Кордић, проф. др Божидар 
Бановић, проф. др Ана Ковачевић, проф. др Младен Милошевић, и проф. др 
Ненад Путник. 

Испитивање и верификација метода за мултидициплинарне форензичке анализе у 
функцији непролиферције оружја за масовно уништење. 

Истраживач са Факултета безбедности: проф. др Ана Ковачевић. 

Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције. 

Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић  

Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и 
стратешке оријентације Србије у 21.веку. 

Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Зоран Кековић, проф. др 
Мирослав Младеновић, проф. др Зоран Јефтић, доц. др Кристина Радојевић. 

Конфликти и кризе – срадња и развој у Србији у региону у 19. и 20. веку. 

Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Владимир Н. Цветковић, 
проф. др Слађана Ђурић и проф. др Желимир Кешетовић. 

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

Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Зоран Кековић., проф. др 
Зоран Драгишић, проф. др Зоран Јефтић, проф. др Младен Милошевић, проф. 
др Вања Роквић, доц. др Владимир М. Цветковић, доц. др Дејан Радевић. 

ERASMUS - ImprESS - Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia 
in the area of Safety & Security (2017-2020) 

Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Петар Станојевић, проф. др 
Владимир Н. Цветковић, проф. др Божидар Бановић, проф. др Желимир 
Кешетовић, проф. др Зоран Кековић, проф. др Зоран Јефтић, проф. др Горан 
Мандић, проф. др Жарко Обрадовић, проф. др Младен Милошевић, проф. др 
Вања Роквић, проф. др Ана Ковачевић, проф. др Ненад Путник, доц. др 
Александра Илић, доц. др Владимир Ајзенхамер, асс. мр Иван Димитријевић. 

COST Action CA15127 - RECODIS – Resilient communication services protecting end-user 
applications from disaster-based failures (2015-2020) 

Истраживач са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић. 

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. 
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Пред расписивања конкурса за нови пројектни циклус Министарства просвете науке и 
технолошког развоја предузете су све неопходне мере и обављене припреме за 
благовремено аплицирање за нови пројекат.  

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 организацији Факултета безбедности, Министарства спољних послова Републике 
Србије, Министарства рударства и енергетике Републике Србије и Фондације 
„Енерџипакт“ одржана је Међународна конференција „Форум за енергетску 
безбедност Евроазије“ 26. и 27. октобра 2018. године у просторијама Дома Народне 
скупштине Републике Србије. 

У организацији Факултета безбедности, Центра за истраживање људске безбедности, 
одржана је 4. међународна академска конференција о Људској безбедности „Људска 
безбедност и нове технологије“, 2. и 3. новембар 2018. године у просторијама 
ректората Универзитета у Београду (Студентски трг 1, Београд). 

У организацији Факултета безбедности, Института за међународну политику и 
привреду из Београда и Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије, 
одржана је Међународна научна конференција „НАТО агресија на Југославију: 20 
година касније“, 22. март 2019. године у Палати „Србија“, Београд. 

Факултет безбедности Универзитета у Београду, у сарадњи са представницима 
академске заједнице и државним званичницима Народне Републике Кине, организовао 
је Трећу међународну научну конференцију под називом „Појас и пут: Србија и 
Иницијатива 16+1 (искуства, достигнућа и перспективе)", 19. април 2019. године у 
сали Клуба посланика (Толстојева 2, Београд). 

Факултет безбедности Универзитета у Београду је учествовао као суорганизатор са 
Институтом за безбедност, одбрану и мир, Филозофског факултета, Универзитета св. 
Ћирил и Меторије у Скопљу, у организацији међународне конференције „Urban 
Security – Enhancing Security in an Urbanized World“, 5. септембра 2019. године, на 
Охриду. 

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 
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• 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 
• 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 месецу октобру 2018. године, вршена је обрада нових публикација, и то: 

- Обрада уџбеника који се користе у настави; 
- Обрада других публикација које се набављају за потребе корисника; 
- Похрањивање завршних радова студената у електронском облику  (дипломски, 

специјалистички, мастер и докторски радови)  у Дигитални репозиторијум 
"Phaidra" који уређује Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". 

 
Од 20. до 27. октобра одржан је Сајам књига у Београду. Ове године Факултет 
безбедности је други пут самостално наступио, и имао свој штанд у централном делу 
Хале 2А. У првом плану била je промоција Факултета, али je омогућена и продаја 
факултетских издања. 
 
Библиотекар jе организоваo наступ демонстратора и студената – волонтера на 
факултетском штанду, а током Сајма, реализоване су следеће активности: 
 

- сакупљање каталога издавача; 
- давање на увид каталога декану и другим наставницима; 
- преузимање предрачуна на штандовима издавача, као и поручених књига од 

издавача који нису из Београда, а са којима се годинама сарађује; 
- копирање предрачуна, овера и достављање Рачуноводству ФБ; 
- након уплате, одлазак по књиге и рачун код издавача, ако је из Београда; 
- копирање и архивирање рачуна, те ручна и електронска обрада књига. 
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Новембар је месец када је извршена обрада набављене библиотечке грађе на управо 
завршеном Сајму књига, и то по правилима за узајамну каталогизацију публикација у 
систему COBISS-SRBIJА. 
У децембру 2018. године урађена је аналитичка обрада чланака који су објављени у 
Годишњаку Факултета безбедности за 2018. годину. 
 
Почетком 2019. године, настављена је обрада завршних радова студената (дипломских, 
специјалистичких, магистарских, мастер и докторских) у електронској верзији, као и 
њихово похрањивање у Дигиталном репозиторијуму „PHAIDRA“ који уређује 
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“. 
 
До краја школске 2018/2019. године обрађено је укупно 1075 завршних радова  
студената Факултета безбедности у е-облику. 
 
У априлу 2019. године попуњена је Анкета о библиотечком пословању за претходну 
календарску годину (2018) и достављена Универзитетској библиотеци „Светозар 
Марковић“.  
 
У јуну 2019. године сајту ФБ ажурирни су подаци на који се односи на Библиотеку, а 
обухватају: 

• Основни фонд – књиге (7695 наслова) 
• Наставни фонд (50 наслова радних материјала) 
• Фонд часописа (211 наслова) 
• Фонд дипломских радова (1119 радова) 
• Фонд специјалистичких радова (294 радова) 
• Фонд магистарских радова (206 радова) 
• Фонд докторских радова (142 радова) 
• Фонд мастер радова (202 радова) 
• Фонд завршних радова у е-облику (дипл, спец, мр, мс, др – свега: 1075) 

 
Током протекле школске 2018/2019. године вршена је и размена књига са 
библиотекама широм Србије (тзв. Међубилиотечка позајмица). 
 
Такође, извршена је припрема за објављивање четири (4) нове публикација Факултета 
безбедности, у делу који се односи на: 
 

- додељивање ИСБН бројева; 
- попуњавање захтева за ЦИП; 
- штампање насловне стране; 
- штампање импресума; 
- нарезивање диска; 
- одношење материјала за ЦИП у Народну библиотеку Србије; 
- прослеђивање ЦИП-а штампару, како би се књига могла одштампати. 

 
Дана 05.07.2019. године, библиотеци је додељена на рад Виолета Ивковић, што се 
показало као добро решење, обзиром да је колегиница Ивковић за кратко време 
усвојила основне постулате из библиотечке праксе, и то како у раду са корисницима, 
тако и за обраду библиотечке грађе. Планира се њено даље стручно усавршавање, 
путем похађања курсева у систему COBISS-SRBIJA, као и полагање стручног испита у 
новембру 2020. године. 
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Током школске 2018/2019. године набављена је следећа количина  библиотечке грађе - 
по начину набавке и средствима: 
 
Начин набавке Наслови Примерци Износ 
Куповина 399 410 687.741,59 
Размена 9 11 0 
Поклон 104 114 0 
Обавезан примерак 455 455 0 
Сопствена издања 18 142 0 
Укупно 984 1132 687.741,59 
 
   
9.2. Рачунарски центар 
 
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 провајдера се користи као резервни линк за Интернет и у новембру ове 
године је Факултет потписао анекс Уговора са SBB-ом те је подигнута брзина са 80/5 
на 150/8 Mbps. 
 
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. 
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У самој згради Факултета безбедности постоје четири 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. 
Поменути рачунари у читаоници су ове године зановљени. 
 
Унутар зграде Факултета безбедности постоји неколико WiFi мрежа, које су намењене 
запосленима на факултету. EDUROAM WiFi систем још није имплементиран на 
Факултету с обзиром да се очекује коначно решење RCUB-a везано за инсталацију 
студентских налога т.ј. њихове базе и складиштења исте. Након подизања пратећих 
програмских сервиса биће омогућен приступ Интернету како студентима тако и 
запосленима као и гостујућим професорима са европских универзитета захваљујући 
имплементираном EDUROAM пројекту. 
 
У улазном холу и на другом спрату зграде Факултета безбедности су постављене две 
електронске информационе интерактивне табле које ће омогућавати студентима да 
погледају распореде предавања, испита као и резултате истих и евентуална 
обавештења о збивањима на факултету. Овај сервис је још у припреми због техничких 
проблема око изналажења решења за драјвере за њихове екране осетљиве на додир 
старије генерације и нове верзије Windows оперативних система. 
 
Поред информационих интерактивних табли 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. Поред тога, сала број 2 је додатно опремљена демонстрационо 
показним панелима са елементима видео надзора и алармних система као и једним 
потпуно функционалним алармним системом за потребе процеса наставе. 
 
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, су такође опремљени рачунарском опремом 
- лап топ рачунарима који су ове године зановљени и видео пројекторима те 
адекватним разгласом док је бивша Кино сала на Војној академији у потпуности 
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. 
 
Ове године пуштен је у рад и сервис за потпуно аутоматско евидентирање уплата 
студената на име школарине и/или пријава испита из ФИМЕС-а (информациони 
систем за кадровску евиденцију, обрачун зарада и хонорара, финансијско пословање, 
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вођење књиговодства и материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката, 
вођење архиве докумената) у ФИС (Факултетски информациони систем) те је на тај 
начин омогућена и евиденција тих уплата у eStudent web сервису ФИС-а. 
 
Од прошле године активиран је и систем за Софтверску проверу оригиналности 
докторских дисертација у сарадњи са Рачунским центаром Универзитета (RCUB) који 
је за те намене инсталирао систем „ВалТез“ а ове године је започето тестирање и 
"Viper" система за проверу и осталих академских радова.  
 
У току је имплементација "Академског интегритета", сервиса који путем видео курсева 
и тестова има за циљ да обучи све студенате Универзитета у Београду о акдемској 
честитости. 
 
Такође су у току процедуре око увођења "Дигиталног репозиторијума" који се одвија у 
сарадњи са RCUB-ом. 
 
Поступајући по законским регулативама Факултет овлашћеним привредним 
субјектима за рад са електронским отпадом редовно испоручује исти. 
 
Почетком децембра испоручена је опрема по спецификацији из Плана ЈНМВ за ову 
годину за рачунарску опрему и добра, неопходна 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 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. 
 
9.3. Финансијски извештај 
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10. КАТЕДРЕ 
 
10.1. Катедра студија безбедности 

 

Дневни ред сваке седнице катедре 

На Катедри студија безбедности у школској 2018/19. години одржано је седам 
седница (од чега једна електронска), у периоду од 17.10.2018. до 20.9.2019. године. На 
седницама се дискутовало о следећим тачкама дневног реда: 

 
− Избор новог руководства Катедре за период 2018-2021, 
− Усвајање Извештаја о раду Катедре у школској 2017/18. години, 
− Предлози за план издавачке делатности у школској 2018/19. години, 
− Планирање набавки средстава за 2019. годину, 
− Разматрање предлога о промени назива Катедре, 
− Предлози за реализацију стручне праксе на смеру Безбедност, 
− Предлози наставних садржаја за мастер академске студије, 
− Предлог за усвајање програма образовања током читавог живота, 
− Предлог за измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду, 
− Предлог за формирање Савета послодаваца Факултета, 
− Предлог за ангажовање демонстратора у школској 2019/20. години, 
− Усвајање Плана рада Катедре за школску 2019/20. годину, 
− Анализа наставних садржаја појединачних наставних предмета. 

 

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија  
 

− Настава (предавања и вежбе) успешно је реализована на свим нивоима студија. 
 
Предложена литература за објављивање у школској 2018/19. години 
 
Уџбеници (4): 

− Милашиновић, Р., Милашиновић, С. М., Путник, Н. Теорије конфликата (треће 

измењено и допуњено издање), 350 стр, 300 примерака; рецензенти: др Зоран 
Драгишић, редовни професор, Факултет безбедности Универзитета у Београду, др 
Владимир Н. Цветковић, редовни професор, Факултет безбедности Универзитета у 
Београду. 

− Мандић, Г. Систем обезбеђења и заштите правних лица (друго измењено и 

допуњено издање), 410 стр, 300 примерака; рецензенти: др Љубомир Стајић, 
редовни професор, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, др Желимир 
Кешетовић, редовни професор, Факултет безбедности, др Младен Милошевић, 
ванредни професор, Факултет безбедности. 

− Драгишић, З. Систем националне безбедности Републике Србије, 220 стр, 300 
примерака; рецензенти: др Зоран Кековић, редовни професор, Факултет 
безбедности, др Мирослав Младеновић, редовни професор, Факултет безбедности. 

− Липовац, М. Савремене студије безбедности: Копенхашка школа, 260 стр, 300 
примерака; рецензенти: др Синиша Таталовић, редовни професор, Факултет 
политичких знаности Свеучилишта у Загребу, др Филип Ејдус, ванредни професор, 
Факултет политичких наука Универзитета у Београду. 
Практикум (1): 
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− Мандић, Г. Системи обезбеђења и заштите правних лица (практикум), 220 стр., 
300 примерака; рецензенти: др Љубомир Стајић, редовни професор, Правни 
факултет Универзитета у Новом саду, др Желимир Кешетовић, редовни професор, 
Факултет безбедности, др Младен Милошевић, ванредни професор, Факултет 
безбедности. 
Монографија (1): 

− Путник, Н. Сајбер ратовање, 250 стр, 200 примерака; рецензенти: др Радомир 
Милашиновић, редовни професор у пензији, др Драган Симић, редовни професор, 
Факултет политичких наука Универзитета у Београду, др Озрен Џигурски, 
ванредни професор у пензији. 
 
Објављена литература за потребе наставе 
 

− Ниједан наслов није објављен у школској 2018/19. години. 
 
Активности чланова Катедре у научноистраживачком раду (пројекти и 

сл.) 
 
Пројекти: 

 
Проф. др Зоран Кековић: 
 

1. Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног 

система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и 

средства) (бр. 47017), који финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије (2011-2015). 
2. Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене 

промене и стратешке оријентације србије у 21 веку, (бр. 47029), који финансира 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-

2015). 

3. Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety 
& Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity 

Building in Higher Education. 
4. DAREnet – Dаnube river region Resilience Exchange network, Project has received 

funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 

under Grant Agreement No. 740750 (2017-2020). 

 
Проф. др Зоран Драгишић: 
 

1. DAREnet – Dаnube river region Resilience Exchange network, Project has received 

funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 

under Grant Agreement No. 740750 (2017-2020). 

2. European program of Deradicalization, European Expert Network on Terrorism Issues 

(EENeT), European Commission projects (2017-2021). 

 
Проф. др Горан Мандић: 
 

1. Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety 
& Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity 

Building in Higher Education. 
 
Проф. др Ана Ковачевић: 
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1. Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног 

система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и 

средства) (бр. 47017), који финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије (2011-2015). 
2. Испитивање и верификација мултидисциплинарних метода за форензичке анализе 

у функцији непролиферације оружја за масовно уништење, који финансира 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-

2016). 
3. Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety 

& Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity 
Building in Higher Education. 
 
Проф. др Ненад Путник: 
 

1. Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног 

система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и 

средства) (бр. 47017), који финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије (2011-2015). 
2. Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety 

& Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity 
Building in Higher Education. 
 
Доц. др Милан Липовац: 
 

1. Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног 

система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и 

средства) (бр. 47017), који финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије (2011-2015). 
 
Иван Димитријевић: 
 

1. Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety 
& Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity 

Building in Higher Education. 
 
Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству: 
 
Проф. др Зоран Кековић: 
 

1. Универзитет Св. Кирило и Методиј у Скопљу, Филозофски факултет, Институт за 
одбрану, мир и безбедност, сарадња у оквиру организације и учешћа на 
међународним научним конференцијама. 

2. Универзитет у Новом Саду – Правни факултет, ангажман на основним академским 
студијама на предмету Систем безбедности Европске уније. 
 
Проф. др Зоран Драгишић: 
 

1. Универзитет у Новом Саду – Правни факултет, ангажован у две комисије за 
одбрану докторских дисертација. 

2. Универзитет у Букурешту – Департман за државну управу, гостујуће предавање на 
докторским студијама. 
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Проф. др Горан Мандић: 
 

1. Berlin School of Economics and Law, Берлин, гостујући предавач. 
 
Проф. др Ненад Путник: 
 

1. Члан неколико комисија за одбрану мастер радова на Универзитету у Београду - 
мастер студије Тероризам, организовани криминал и безбедност. 
 
Проф. др Светлана Станаревић: 
 

1. Универзитет у Новом Саду – Правни факултет, ангажман на основним академским 
студијама, на предмету Безбедносна култура. 
 
Учешће на међународним научним и стручним скуповима: 

 
Проф. др Зоран Кековић: 
 

1. Четврта међународна академска конференција о људској безбедности, Центар за 
истраживање људске безбедности Факултета безбедности, Београд, 2-3.11.2018. 

2. Међународна конференција „Urban Security: Enhancing Security in an Urbanized 
World“, Ss. Cyril and Methodius University Skopje – Faculty of Philosophy, Institute of 
Security, Defense and Peace, Охрид, 4-6.9.2019. 
 
Проф. др Зоран Драгишић: 
 

1. Безбедносни аспекти Новог пута свиле, Факултет безбедности, Београд 
2. Zagreb Security Forum, Hybrid Warfare Research Institute & St. George Association, 

Загреб, 22-23.3.2019. 
3. Senior Executive Seminar, George C. Marshall European Center for Security Studies, 

Гармиш-Партенкирхен, 3-7.6.2019. 
 
Проф. др Ивица Ђорђевић: 
 

1. Четврта међународна академска конференција о људској безбедности, Центар за 
истраживање људске безбедности Факултета безбедности, Београд, 2-3.11.2018. 
 
Проф. др Ненад Путник: 
 

1. Четврта међународна академска конференција о људској безбедности, Центар за 
истраживање људске безбедности Факултета безбедности, Београд, 2-3.11.2018. 

2. Међународна конференција „Приватна безбједност у сајбер простору“, у 
организацији Sector Security, са излагањем на тему: „Безбедност и приватни сектор 
у сајбер простору“, Бања Лука, 5.4.2019. 

3. Belgrade Women’s Cyber Forum 2019, Energypact Foundation, Београд, 19.9.2019. 
 
Проф. др Светлана Станаревић: 
 

1. Youth work fight back the Violent Exstremism, Podgorica, Montenegro, 15-16.02.2018. 
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2. Western Balkans Resilience Forum, Colllaborative Approaches to Confronting 
Exstremism through Action, International Republican Institute, November 14-16, 2018, 
Budva, Montenegro. 

3. Четврта међународна академска конференција о људској безбедности, Центар за 
истраживање људске безбедности Факултета безбедности, Београд, 2-3.11.2018. 

4. Violeta Orlović Lovren, Marija Maruna, Svetlana Stanarević, Nataša Petrović, Bojana 
Matejić, Marija Mitrović Dankulov (2018) “Assessing sustainability in higher education: 
one methodological approach and many challenges” Internationa Conference - Humbolt-
Kolleg 2018 “Sustainable Development and Climate Change: Connecting Research, 
Education, Policy and Practice”, Belgrade, September 19-22, 2018. 

 
Иван Димитријевић: 
 

1. Међународна конференција „Urban Security: Enhancing Security in an Urbanized 
World“, Ss. Cyril and Methodius University Skopje – Faculty of Philosophy, Institute of 
Security, Defense and Peace, Охрид, 4-6.9.2019. 

 
Учешће на домаћим научним и стручним скуповима: 
 
Проф. др Ивица Ђорђевић: 
 

1. Научно-стручни скуп „67. конгрес психолога Србије“, Друштво психолога Србије, 
Златибор, 22-25.5.2019. 
 
Проф. др Ненад Путник: 
 

1. Конференција „Општа уредба ЕУ о заштити података о личности“, Повереник за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Амбасада 

Краљевине Норвешке, Београд, 17-18.4.2018. 

2. Научна конференција „Слобода и безбедност у реалном и сајбер простору“, Висока 

струковна школа за предузетништво, Београд, 8.6.2018. 

3. Министарска конференција о високотехнолошком криминалу и сајбер безбедности 

„Повежи се сигурно“, МУП и DCAF Centre for Security, Development and the Rule of 

Law, Београд, 20-21.9.2018. 

 
Проф. др Светлана Станаревић: 
 

1. Научно-стручни скуп „67. конгрес психолога Србије“, Друштво психолога Србије, 
Златибор, 22-25.5.2019. 

2. Летња школа педагога физичке културе Србије, Лепенски вир, Доњи Милановац, 
30.08.-01.09. 2019. 
 
Иван Димитријевић: 
 

1. Научно-стручни скуп „67. конгрес психолога Србије“, Друштво психолога Србије, 
Златибор, 22-25.5.2019. 
 
Референце свих чланова Катедре у школској 2018/19. години (објављени 

радови) 
 
Проф. др Зоран Кековић: 
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1. Lazarević, E. V., Keković, Z., & Antonić, B. (2018). In search of the principles of 
resilient urban design: Implementability of the principles in the case of the cities in 
Serbia. Energy and Buildings, 158, 1130-1138. 

2. Keković, Z., & Krstić, S. (2018). The security risk assessment of dignitaries and 
facilities. Contemporary Macedonian Defense/Sovremena Makedonska Odbrana, 18(34). 

3. Кековић, З., Димитријевић, И. и Шекарић, Н. (Прир.) (2018). Корпоративна 

безбедност (хрестоматија). Београд: Факултет безбедности. ISBN 978-86-80144-
21-4 (COBISS.SR-ID 265272844) 

4. Keković, Z. & Dinić, J. (2018). Flood risk reduction as a criterion for validating 
technological innovation strategies with respect to human security. In: Stanarević, S., 
Mandić, J.G. & Katić, Lj. (Eds.). Proceedings of Human Security and New Technologies 

: 4th International Conference on Human Security. Belgrade: Faculty of Security Studies, 
133-140. 

5. Dostić, S. & Keković, Z. (2018). Comparative view of the security system of borders 
between Bosnia and Herzegovina and the Republic of Serbia. In: Comparative Security 

Systems of neighbouring Countries: similarities, differences and cooperativity. Belgrade: 
Faculty of Business Studies and Law University "Union-Nikola Tesla", 325-357. 
 
Проф. др Зоран Драгишић: 
 

1. Dragišić, Z. (2019). Serbian-American Relations: Security and Geopolitical Aspects. In: 
International Scientific Conference Proceedings „Serbian-American Relations“. Novi 
Sad: Archives of Vojvodina. ISBN 978-86-80017-61-7 
 
Проф. др Горан Мандић: 
 

1. Stanarević, S., Mandić, J.G. & Katić, Lj. (Eds.) (2018). Proceedings of Human Security 

and New Technologies: 4th International Conference on Human Security. Belgrade: 
Faculty of Security Studies. 

2. Мандић, Г. и Јефтић, З. (2018). Проактивно и реактивно деловање система 
обезбеђења правних лица у функцији борбе против тероризма, радикализма и 
насилног екстремизма. У: Симеуновић-Патић, Б. (прир.) (2018). Регионална 

сарадња у сузбијању прекограничног криминала: савремени изазови тероризма и 

мигрантске кризе (зборник сажетака). Београд: Криминалистичко-полицијска 
академија, 24-25. 
 
Проф. др Ана Ковачевић: 
 

1. Kovačević, A. i Bajramović, J. (2018). Monitoring sajber nasilja. U: Lipovac, M., 
Stanarević, S. i Kešetović, Ž. (Ur.) (2018). Bezbednost u obrazovno-vaspitnim 

ustanovama i video-nadzor. Beograd: Fakultet bezbednosti, 111-126. 
 
Проф. др Ивица Ђорђевић: 
 

1. Đorđević, I. (2019). „Mogući doprinos psihologa primeni koncepta ljudske bezbednosti.“ 
U: Psihologija u novom dobu: izazovi (re)humanizacije (knjiga rezimea sa 67. Kongresa 

psihologa Srbije). Beograd: Društvo psihologa Srbije, 23. 
2. Đorđević, Lj.I. & Keković, Z. (2019). Sendai Framework for Managing Migrant Crisis-

Case of Serbia. Безбедносни Дијалози/Security Dialogues, 10(1), 63-78. 
3. Ђорђевић И., Џигурски О. (2019). Концепт људске безбедности као оквир за 

анализу стања безбедности у градовима. Култура полиса, XVI(39), 233-246. 
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4. Jeftić, Z. & Đorđević, I. (2018). „Significance of Huntington’s Strategic Thought on 
Development of Civil-Military Relations“. In: Marković, D. & Stojanović, S. (Eds.) 
(2018). Asymmetry and Strategy: Thematic Collection of Articles. Belgrade: University of 
Defence Strategic Research Institute & National Defence School, 571-586. 

5. Đorđević, Lj.I. & Močnik, R. (2018). Some Remarks on the Theory and Practice in 
Human Security Studies. European Journal of Human Security, 2/2018, 9-29. 

6. Đorđević, I. & Džigurski, O. (2018). How Human Security Could Be a Beneficiary of 
Information and Communications Technology, In: Stanarević, S., Mandić, J.M. & Katić, 
Lj. (Eds.). Proceedings of Human Security and New Technologies: 4th International 

Conference on Human Security. Belgrade: Faculty of Security Studies, 25-37. 
7. Bodin, M., & Đorđević, I.L. (2018). Human Security as a Resource of International 

Security. The Review of International Affairs, 69(1170), 50-59. 
8. Đorđević, I.L., & Ljubojević, R. (2018). Ekonomski aspekti korporativne bezbednosti. 

Megatrend Review, 15(3), 113-128. 
9. Ђорђевић, И., Филијовић, М. и Гачић, Ј. (2018). Безбедност, економија и одрживи 

развој. Београд: Факултет безбедности. 
 
Проф. др Светлана Станаревић: 
 

1. Stanarević, S. (2019). „Psihologija bezbednosti i/ili bezbednosna psihologija.“ U: 
Psihologija u novom dobu: izazovi (re)humanizacije (knjiga rezimea sa 67. Kongresa 

psihologa Srbije). Beograd: Društvo psihologa Srbije, 22. 
2. Станаревић, С. (2018). Основи безбедности. Београд: Факултет безбедности. 
3. Lipovac, M., Stanarević, S. i Kešetović, Ž. (ur.) (2018). Bezbednost u obrazovno-

vaspitnim ustanovama i video-nadzor. Beograd: Fakultet bezbednosti. 
4. Kordić, B., Stanarević, S., Lipovac, M. i Šekarić, N. (2018). Različiti aspekti uvođenja i 

primene video-nadzora u srednjim školama u Beogradu. U: Lipovac, M., Stanarević, S. i 
Kešetović, Ž. (ur.) (2018). Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama i video-

nadzor. Beograd: Fakultet bezbednosti, 145-163. 
5. Stanarević, S., Mandić, J.M. & Katić, Lj. (Eds.) (2018). Proceedings of Human Security 

and New Technologies: 4th International Conference on Human Security. Belgrade: 
Faculty of Security Studies. 

6. Svetlana Stanarević, Goran J. Mandić, Slobodan Spasić (2018). “Priroda urbane 
transformacije i mogućnosti za njeno oblikovanje u odnosu na migracije kao izazov”, 
Zbornik radova “Urbana bezbednost i urbani razvoj”, Fakultet bezbednosti Univerzitet u 
Beogradu. 

7. Ljubinka M. Katić, Svetlana S. Stanarević, Željko A. Bralić, (2018). Evaluacija u 
obrazovanju: pokušaji i dileme, Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad. 
 
Проф. др Ненад Путник: 
 

1. Putnik, N. (2018). А Historical Overview of the Relation between Technological 
Development and the Ability to Manage Perception during Armed Conflicts. In: 
Stanarević, S., Mandić, J.M. & Katić, Lj. (Eds.). Proceedings of Human Security and 

New Technologies: 4th International Conference on Human Security. Belgrade: Faculty 
of Security Studies, 17-24. 

2. Putnik, N., & Milošević, M. (2018). Trends in Peace Research: Can Cyber Détente Lead 
to Lasting Peace? In: Handbook of Research on Examining Global Peacemaking in the 

Digital Age (pp. 1-18). IGI Global. 
3. Dimitrijević, R.I., Putnik, N. i Kučeković, Z. (2018). „Monitoring društvenih mreža kao 

oblik nadzora u obrazovno-vaspitnim ustanovama“. U: Lipovac, M., Stanarević, S. i 
Kešetović, Ž. (Ur.) (2018). Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama i video-
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nadzor. Beograd: Fakultet bezbednosti, 128-144. UDK 351.817:316.472.4 ISBN 978-86-
80144-23-8 (COBISS.SR-ID 513310389) 

4. Boskovic, M., Putnik, N., & Jankovic, B. (2018). Exploring the Link Between Cruelty to 
Animals and Violence Against People: Violence Against People and Animals–Evidence. 
In Social, Psychological, and Forensic Perspectives on Sexual Abuse (pp. 26-41). IGI 
Global. 

5. Путник, Н. (2018). Систем корпоративне безбедности: информациони аспекти. У: 
Кековић, З., Димитријевић, И., Шекарић, Н. (прир.), Корпоративна безбедност - 

хрестоматија. (стр. 53-75). Београд: Универзитет у Београду - Факултет 
безбедности. 

6. Stojanović, G., Putnik, N. (2018). The role of non-state actors in reducing the threat of 
nuclear war. In: Gjurovski, M. (editor), Security System Reforms as Precondition for 

Euro-Atlantic integrations. (222-231). Skopje: Faculty of security. 
7. Putnik, N. (2018). About the conceptual definition of cyber warfare. In: Marinković, V. 

(editor), "Freedom and Security in Real and Cyber Space". (271-287). Belgrade: Higher 
Educational Institution for applied studies of Entrepreneurship. 

8. Markov, M., Putnik, N., Milošević, M. (2018). Usage of modern wireless technologies 
for children’s presence and location analytics at educational institutions - technical, 
security and law dilemmas. In: Stanarević, S., Mandić, G. & Katić, LJ. (editors), The 

Proceedings of Human Security and New Technologies. (183-191). Belgrade: Faculty of 
Security Studies, Human Research Center. 

9. Милашиновић, Р., Путник, Н., Ракић, М. (2018). Балкан на размеђу векова – од 
епохе ратова до европских интеграција. У: Бановић, Б. (уредник), Годишњак 

Факултета безбедности (стр. 53-73). Београд: Факултет безбедности. 
 
Доц. др Милан Липовац: 
 

1. Lipovac, M., Stanarević, S. i Kešetović, Ž. (ur.) (2018). Bezbednost u obrazovno-

vaspitnim ustanovama i video-nadzor. Beograd: Fakultet bezbednosti. 
2. Kordić, B., Stanarević, S., Lipovac, M. i Šekarić, N. (2018). Različiti aspekti uvođenja i 

primene video-nadzora u srednjim školama u Beogradu. U: Lipovac, M., Stanarević, S. i 
Kešetović, Ž. (ur.) (2018). Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama i video-

nadzor. Beograd: Fakultet bezbednosti, 145-163. 
3. Kešetović, Ž., Šekarić, N. i Lipovac, M. (2018). Video-nadzor kao mera situacione 

prevencije u obrazovno-vaspitnim ustanovama. U: Lipovac, M., Stanarević, S. i 
Kešetović, Ž. (ur.) (2018). Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama i video-

nadzor. Beograd: Fakultet bezbednosti, 29-42. 
4. Lipovac, M. (2018). Različita shvatanja moći države kao ključnog pojma realističkog 

teorijskog pristupa. Medunarodni problemi, 70(1), 71-95. 
5. Липовац, М. и Ђурић, С. (2018). Проучавање тероризма : предности и недостаци 

примене отворених база података. У: Симеуновић-Патић, Б. (прир.) (2018). 
Регионална сарадња у сузбијању прекограничног криминала: савремени изазови 

тероризма и мигрантске кризе (зборник сажетака). Београд: Криминалистичко-
полицијска академија, 38-39. 
 
Иван Димитријевић: 

 
1. Dimitrijević, R.I. & Paraušić, A. (2019). Open-Source Databases Related to Urban 

Security Issues. Security Dialogues, 10(2). (прихваћен за објављивање) 
2. Dimitrijević, R.I. (2019). „Psihologija obaveštajne analize: dileme i perspektive.“ U: 

Psihologija u novom dobu: izazovi (re)humanizacije (knjiga rezimea sa 67. Kongresa 
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psihologa Srbije). Beograd: Društvo psihologa Srbije, 26. ISBN 978-86-89377-37-8 
(COBISS.SR-ID 513436341) 

3. Суботић, Р.М. и Димитријевић, Р.И. (2019). Популизам као генератор десног 
екстремизма на примеру мигрантске кризе. Култура полиса, XVI(38), стр. 295-310. 
УДК 323.28:314.15 (COBISS.SR-ID 513394357) 

4. Dimitrijević, R.I. (2018). „Borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma na Zapadnom 
Balkanu: perspektiva Sjedinjenih Američkih Država.“ U: Simeunović-Patić, B. (prir.) 
(2018). Regionalna saradnja u suzbijanju prekograničnog kriminala: savremeni izazovi 

terorizma i migrantske krize (zbornik sažetaka). Beograd: Kriminalističko-policijska 
akademija, 52-53. UDK 323.28(497)(048.3) ISBN 978-86-7020-396-9 (COBISS.SR-ID 
513287605) 

5. Dimitrijević, R.I., Putnik, N. i Kučeković, Z. (2018). „Monitoring društvenih mreža kao 
oblik nadzora u obrazovno-vaspitnim ustanovama“. U: Lipovac, M., Stanarević, S. i 
Kešetović, Ž. (Ur.) (2018). Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama i video-

nadzor. Beograd: Fakultet bezbednosti, 128-144. UDK 351.817:316.472.4 ISBN 978-86-
80144-23-8 (COBISS.SR-ID 513310389) 

6. Subotić, R.M. i Dimitrijević, R.I. (2018). „Ekstremizam na Zapadnom Balkanu kao 
prepreka proklamovanoj politici EU o pomirenju i dobrosusedskim odnosima“. U: 
Proroković, D. i Trapara, V. (Ur.) (2018). Srbija i svet u 2017. godini. Beograd: Institut 
za međunarodnu politiku i privredu, 67-88. ISBN 978-86-7067-250-5 (COBISS.SR-ID 
513309109) 

7. Kešetović, Ž., Dimitrijević, I. & Stekić, N. (2018). Security Studies in Serbian Higher 
Education System, Security & Future, 2(1), pp. 11-17. ISSN 2535-0668. 

8. Dimitrijević, R.I. & Stekić, N. (2018). Intelligence Analysis Models for Asymmetric 
Threats. In: Stojanović, S. (Ed.) (2018). Asymmetry and Strategy. Belgrade: Strategic 
Research Institute & National Defence School, pp. 653-668. ISBN 978-86-81121-17-7 
(COBISS.SR-ID 257167884) 

 
 

 
10.2. Катедре друштвено-хуманистичких наука 
 

Дневни ред сваке седнице катедре 

На Катедри друштвено-хуманистичких наука у школској 2018/19. години одржано је 
шест седница, у периоду од 19.10.2018. до 18.09.2019.  
 

I) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 19.10.2018. 
1. Усвајање записника са претходне седнице;  
2. Избор шефа, заменика шефа и секретара Катедре;  
3. Предлог члана Етичке комисије Факултета; 
4. Предлози за ангажовање демонстратора на предметима са Катедре ДХ наука. 
 
II) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 26.11.2018. 
1. Усвајање записника са претходне седнице;  
2. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор једног наставника у 
звање ванредног професора за ужу научну област Филозофија, наставни предмет 
Етика 

 
III) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 09.12.2018. 
1. Усвајање записника са претходне седнице, 
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2. Усвајање Извештаја о раду Катедре за школску 2017/18. годину, 
3. Разматрање предлога чланова Катедре у вези Плана издавачке делатности 
Факултета за 2019. годину, 
4. Разматрање иницијативе за покретање конкурса за избор једног наставника 
страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Енглески 
језик1. 

 
      IV) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 06.05.2019. 

1. Усвајање записника са претходне седнице, 
2. Разматрање иницијативе за покретање конкурса за избор једног наставника 
страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Енглески 
језик 1. 

V) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 18.06.2019. 
• Усвајање записника са претходне седнице, 
• Предлози наставних садржаја и наставника на мастер академским студијама 

наука безбедности. 
 

VI) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 18.09.2019. 
1. Усвајање записника са претходне седнице, 
2. Предлагање кандидата за демонстраторе за школску 2019/20. годину, 
3. Усвајање Плана рада катедре за школску 2019/20. годину,  
4. Активности у оквиру припреме за нови акредитациони циклус. 

 
Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија 

Настава (предавања и вежбе) успешно је реализована на свим нивоима студија. 
 
Избори у звања наставника и сарадника 

У школској 2018/19. години покренута је процедура за избор једног наставника у звање 
ванредног професора за ужу научну област Филозофија, наставни предмет Етика, као и 
процедура за покретање конкурса за избор два наставника страног језика за ужу 
научну област Страни језици, наставни предмет Енглески језик 1. 
 
Објављена литература за потребе наставе 

У току школске 2018/19. године објављенa je следећa публикацијa: 
Уџбеници: 

Цветковић, В. (2018). Социологија политике (Проблеми, теорије, идеологије). 
Књига 1. Београд: Универзитет у Београду - Факултет безбедности. 

 
Активности катедре и њених чланова у научноистраживачком раду (пројекти, 

конференције, сарадња са другим наставнонаучним установама) 

Проф. др Владимир Цветковић: 
 
А) Учешће на пројектима: 

• Пројекат бр. 47017 под називом „Безбедност и заштита организовања и 
функционисања васпитно-образовног система у републици Србији (основна 
начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)“, финасиран од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Члан пројектног тима. 
• Пројекат бр. 47030 под називом „Конфликти и кризе - сарадња и развој у Србији 
и региону у 19. и 20. веку“, финасиран од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Члан пројектног тима. 
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Б) Учешће на конференцијама:  
• Форум за енергетску безбедност Евроазије, Београд, 26. и 27. октобар 2018. 
• Државни поредак - Суверенитет у времену глобализације, САНУ, Београд, 8. и 
9. фебруар 2019. 
• НАТО агресија на Југославију: 20 година касније, Београд, 22. март 2019. 
• Појас и пут – Србија и Иницијатива 16+1 (искуства, достигнућа и 

перспективе), Београд,19. април 2019. 
• Националне мањине у демократским друштвима, Бриони, 20. и 21мај 2019. 

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама: 
• Филолошки факултет Универзитет у Београду (мастер студије) 
• Факултет политичких знаности, Универзитет у Загребу (гостујући професор) 

Г) Активности у стручним телима ван факултета:  
• Сенат Универзитета у Београду  
• Веће групација друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду 

Проф. др Слађана Ђурић: 
А) Учешће на пројектима: 

• Пројекат бр. 47017 под називом „Безбедност и заштита организовања и 
функционисања васпитно-образовног система у републици Србији (основна 
начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)“, финасиран од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Члан пројектног тима. 
• Пројекат бр. 47030 под називом „Конфликти и кризе - сарадња и развој у Србији 
и региону у 19. и 20. веку“, финасиран од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Члан пројектног тима. 
• Social Inclusion Through Peer Mentoring (2019-2020). 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  (Предавач на тренингу – вршњачко 
менторство).  
• 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) 
• Јачање активног учешћа младих кроз систем вршњачког менторства – обуке за 
младе (2019). Министарство омладине и спорта РС. Центар за позитиван развој 
деце и омладине – Цепора (Члан пројектног тима –  предавач на напредном 
тренингу). 
• Заједно смо јачи – подршка у осамостаљивању младих без родитељског старања 
(2019). Траг фондација, Charles Stuart Mott Foundation, Kinderperspektief, 
Rockfeller Brothers Foundation и Центар за позитиван развој деце и омладине – 
Цепора. (Члан пројектног тима – консултант у изради модела подршке). 

Б) Учешће на конференцијама: 
• Нови и стари облици виктимизације: Изазови за виктимолошку теорију и 

праксу. Девета годишња конференција Виктимолошког друштва Србије, Београд, 
29-30. Новембар 2018.. Београд: Виктимолошко друштво Србије. 

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама: 
• Институт за савремену историју Србије,  
• Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

Г) Активности у стручним телима ван факултета: 
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• Члан МНО за филозофију, психологију, педагогију и социологију;  
• Члан Комисије МПН за категоризацију научних часописа,  
• Члан Већа научних области правних и економских наука БУ,  
• Члан Одбора за професионалну етику БУ. 

 
Проф. др Мирослав Младеновић 
А) Учешће на пројектима: 

• Учесник  пројекта, број III 47029 под називом „Рентабилни избор нових 

технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке 

оријентације Србије у 21. Веку“. Пројекат финансира Министарство науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 

Б) Учешће на конференцијама: 
• Активно учешће на конференцијама у организацији Факултета безбедности. 

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама: 
• Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране Р. Србије; Високе 
студије безбедности и одбране. 

Г) Активности у стручним телима ван факултета: 
• Председник Управног одбора Института за европске студије; Члан Уређивачког 
одбора часописа Међународна политика; Члан Издавачког савета часописа The 
Review of International Affairs које издаје Институт за међународну политику и 
привреду.  
 

Проф. др Бранко Ромчевић: 
Б) Учешће на конференцијама:  

• Учешће на филозофском скупу Деконструкција на делу: Филозофско наслеђе 

Милорада Беланчића (5.12.2018., Београд), Институт за филозофију и друштвену 
теорију Универзитета у Београду и Трећи програм Радио Београда. 

Г)  Активности у стручним телима ван факултета: 
• до јануара 2018. чланство у извршном одбору Српског филозофског друштва. 
• од јануара 2018. члан редакције часописа Theoria. 
 

Доц. др Владимир Ајзенхамер: 
А) Учешће на пројектима: 

• ЕРАЗМУС+КА2 „Improving Academic and Professional Education Capacity in 
Serbia in the area of Safety and Security (ImprESS)“. 

Б) Учешће на конференцијама:  
• XXIII Међународна знанствена конференција, Националне мањине, миграције и 
сигурност, Факултет политичких знаности Свеучилиште у Загребу-Центар за 
међународне и сигурносне студије, Заклада Фриедрицх Еберт Загреб, Хрватска, 
Академска Мрежа за сурадњу у Југоисточној Еуропи, Савјет за Националне 
мањине Републике Хрватске, Бријуни, мај 2019. 
• Научна конференција, Западни Балкан као „остатак” уједињене Европе: свачија 
и ничија земља?, Институт за међународну политику и привреду, Канцеларија 
Фондације Ханс Зајдел у Србији и у Црној Гори, Београд, децембар 2018. 

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама: 
• Универзитет у Београду, Mастер програм „Студије миграција“ (у својству 
доцента ангажован на предметима „Кризе, сукоби и миграције у свету“, „Правни, 
политички и безбедносни аспекти миграција у свету“ и „Безбедност Србије и 
миграције“). 
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• Институт за међународну политику и привреду (предавање по позиву, на 
Зимској школи „Континуитет и промене светског поретка у 21. веку“), март 
2019. 
• Факултет политичких наука (семинар за студенте докторских студија), март 
2019. 
• Школа националне одбране, Високе студије безбедности (предавање по позиву), 
фебруар 2019. 

 
Јелена Бошњак: 
Б) Учешће на конференцијама:  

• Social Fabric: Understanding SOCIAL ENTITIES through conceptual metaphor. 
Саопштење на конференцији International Conference Belgrade English Language 
and Literature Studies (BELLS90). Београд: Филолошки факултет. 

 
Референце чланова катедре у 2018/19. години (објављени научни и стручни радови) 

 
Проф. др Владимир Цветковић: 

1. "Државна сувереност и/или национална безбедност (екстерне и интерне 
функције концепта суверености)", Зборник радова: Државни поредак – 

суверенитет у времену глобализације, САНУ, Београд 2019, стр.87-124 
2. "The Banality of power and the Ideology of Universalism (Reasons for, Effects of 

and Lessons Drawn from NATO assault on Serbia in 1999)",  David vs. Goliath: 

NATO war against Yugoslavia and its implications, Belgrade, Institute of 
International Politics and Economics, Belgrade Faculty of Security Studies at the 
University of Belgrade, p. 237-250. 

3. Смисао и перспективе наука и/или студија безбедности (О образовању 
стручњака за безбедност), Годишљак Факултета безбедности, Београд 2018, стр. 
11-28. 

Проф. др Слађана Ђурић: 
1. Đurić, S. & Paraušić, A. (2018). Viktimizacija oružanim nasiljem u zemljama 

Jugoistočne Evrope. U: Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku 
teoriju i praksu. Deveta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije, Beograd, 
29-30. Novembar 2018, (str. 33-34). Beograd: Viktimološko društvo Srbije 

Проф. др Мирослав Младеновић: 
1. Мирослав Б. Младеновић, Јелена Г. Пономарева, Руско-кинески односи у светлу 

концепције "Појас и пут", у: Нови пут свиле европска перспектива, Универзитет 
у Београду, Факултет безбедности, Београд, 2018, стр. 117-127, ISBN 978-86-
80144-24-5. 

2. Младен Милошевић, Мирослав Младеновић, Управљање правним ризицима као 

елемент корпоративне безбедносне политике, у: Корпоративна безбедност 
(хрестоматија), приредили: Зоран Кековић, Иван Димитријевић, Невена 
Шекарић, Београд, Чигоја штампа, 2018., стр. 39-52, ISBN 978-86-80144-21-4 
(Преузето  из СПМ). 

3. М.Милинович, М.Младенович, З.Йефтич. «Использование Армии Сербии при 
выполнении задач гражданской обороны во время чрезвычайных ситуаций, у: 
«Проблемы обеспечения устойчивого функционирования организаций при 
военных конфликтах и пути их решения», 
МинистерствоРоссийскойФедерациипо делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям иликвидации последствий стихийных бедствий 
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Академия гражданской защиты МЧС России, Химки, 2019, стр. 9-18, УДК 614.8 
ББК 68.69 П90. 

4. Симонов Виталиj, Младеновић Мирослав, Цивилна одбрана у систему 

националне безбедности Руске Федерације, Годишњак ФБ, Универзитет у 
Београду Факултет безбедности, Београд, 2018., стр. 169-188.  

 
Проф. др Бранко Ромчевић: 

1. Romčević, B. (2018). Metodološki profil dekonstrukcije (Opće postavljanje). 
Filozofska istraživanja 3(151), 625-635. DOI: 10.21464/fi8312. 

Доц. др Владимир Ајзенхамер:  
1. Владимир Ајзенхамер, “Улога међународног ауторитета у Лејковој 

хијерархизованој „схеми“ светске политике”, Међународни проблеми, Институт 
за међународну политику и привреду, Београд, Вол. LXXI, бр. 3, 2019. 

2. Vladimir Ajzenhamer, “The Theory Behind the Practice? The One Belt, One Road 
Project – Toward a Chinese International Relations Theory”, The New Silk Road: 

European Perspectives Security challenges/risks within the Initiative 16+1, 
University of Belgrade – Faculty of Security Studies, Belgrade 2018. 

3. Владимир Ајзенхамер, “Мигрантска криза као „криза” класичне геополитике?”, 
Савремене миграције и друштвени развој: интердисциплинарна перспектива, 
Српско социолошко друштво, Институт друштвених наука, Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет, Институт за социолошка истраживања, 
Београд 2018. 

Јелена Бошњак: 
1. Bošnjak, J., i Nejković, D. (2018). Designing and Compiling a Corpus for an ESP 

Course. U A. Vujović, S. Šipragić Đokić, i M. Paprić (Ured.), Strani jezik struke i 

profesionalni identitet / Language for Specific Purposes and Professional Identity / 
Langues sur objectifs spécifiques et identité professionnelle (str. 337–353). Beograd: 
Društvo za strane jezike i književnosti Srbije. ISBN 978-86-81018-01-9 

мр Данијела Нејковић: 
1. Bošnjak, J., i Nejković, D. (2018). Designing and Compiling a Corpus for an ESP 

Course. U A. Vujović, S. Šipragić Đokić, i M. Paprić (Ured.), Strani jezik struke i 

profesionalni identitet / Language for Specific Purposes and Professional Identity / 
Langues sur objectifs spécifiques et identité professionnelle (str. 337–353). Beograd: 
Društvo za strane jezike i književnosti Srbije. ISBN 978-86-81018-01-9 

Јелена Ђорђевић 
1. Jovičić S., Đorđević J.P., Kašić  Z. (2019). Specific forms of individual production in 

speech expression - forensic implications.  Thematic conference proceedings of 

international significance  Archibald Reiss days, volume II, 245-260. Belgrade: 
University of Criminal Investigation and Police Studies. ISBN 978-86-7020-190-3 
(za izdavačku celinu)  COBISS.SR-ID 280685836  

2. Ивановић М. П. Ђорђевић Ј. П. (2019). Разлике у текстовима девојчица и дечака 
млађег основношколског узраста. Језици и културе у времену и простору 9: 

Kњига сажетака 35 (уредници Снежана Гудурић, Слађана Стаменковић, Јована 
Петровић). Универзитет у Новом Саду - Филозофски факултет. ISBN 978-86-
6065-553-2      COBIS.SR-ID 331592967 

3. Веселиновић И., Кашић З., Ђорђевић Ј. П. (2019).  Да ли употреба именичких 
одредби представља полнолект код изворних говорника српског језика?. Језици 

и културе у времену и простору 9: Kњига сажетака 89-90 (уредници Снежана 
Гудурић, Слађана Стаменковић, Јована Петровић). Универзитет у Новом Саду - 
Филозофски факултет. ISBN 978-86-6065-553-2   COBIS.SR-ID 331592967 
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10.3. Катедра студија управљања ванредним ситуацијама и еколошке 
безбедности 

Катедра Студија управљања ванредним ситуацијама и еколошке безбедности у 
школској 2018/19. години одржала је 7 седеница. На седницама се дискутовало о 
следећим тачкама дневног реда:  

 
• Разматрање извештаја о раду катедре за школску 2017/18. годину, 
• Усвајање плана рада катедре за 2018/19 годину, 
• Планирање набавки средстава за потребе катедре за 2018/19, 
• Разматрање потреба за демонстраторима и утврђивање предлога демонстратора, 
• Разматрање Плана реализације наставе на основним академским студијама за 

школску 2018/19 и прерасподела предмета- увођење новог предмета Управљање 
ризицима уместо предмета Заштита животне средине 

• Разматрање Плана реализације наставе на мастер и докторским студијама, 
• Разматрање и предлагање органа и институција у којима ће студенти треће и 

четврте године Студија цивилне заштите и заштите животне средине 
рализовати стручну праксу, 

• Анализа оптерећености наставника и сарадника у односу на изборне предмете,  
• Утврђивање плана издавачке делатности, 
• Покретање иницијативе за  избор једног наставника у звању доцента  са радним 

ангажовањем до 30% за ужу научну област студије цивилне заштите и 
еколошке безбедности а за наставни предмет Управљање ризицима. 
 
Важније активности и иницијативе катедре 

- стручно оспособљавање и усавршавање запослених, 
- учешће чланова катедре на вежби под окриљем NATO-a, односно 

Евроатлантског координационог центра за ванредне ситуације, 
специјализованог дела Алијансе за реаговање у случају природних катастрофа и 
технолошких инцидената, одржане од 08. до 11. октобра 2018. године у 
Младеновцу.  

- остваривање сарадње са Српско-руским хуманитарним центром у Нишу и 
учешће чланова катедре на Међународној вежби у области управљања 
последица ванредних ситуација у Републици Србији - „Србија 2019“ одржана је 
у периоду од 25.06. до 27.06. 2019. године на територији градова Ниша и 
Прокупља, у организацији Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије у сарадњи са Министарством за цивилну одбрану,и управљање 
ванредним ситуацијама – МЧС Руске Федерације. 

- Проф. др Владимир Јаковљевић,  је у сарадњи са Сектором за ванредне 
ситуације МУП-а Србије,и невладином организацијом "Каритас", израдио План 
обуке повереника цивилне заштите и њихових заменика и реализовао обуку у 
Крушевцу, Врњачкој Бањи, Крагујевцу, Ивањици и Старој Пазови.  

- Покретање иницијативе код Управе за безбедност и здравља на раду, да се 
дипломираним студентима Факултета, омогући полагање сатручног испита из 
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области безбедности и здравља на раду и  омогући рад на пословима из ове 
области. 

 
 

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија 

 
Настава (предавање, вежбе, консултације и стручна пракса) успешно је 

реализована на свим нивоима студија. 
У самој анализи наставе приметна су оптерећења појединих наставника и 

сарадника у делу изборних предмета. Имајући у виду ову чињеницу Катедра је 
предложила Декану Факултета да својом Одлуком изврши равномернију расподелу 
оптерећења у делу основних и изборних предмета, што је и реализовано.  

 
Избори у звања наставника и сарадника 

 
У школској 2018/19. години, у оквиру Катедре, покренута је иницијатива за  

избор једног наставника у звању доцента  са радним ангажовањем до 30% за ужу 
научну област студије цивилне заштите и еколошке безбедности а за наставни предмет 
Управљање ризицима. Поступак је окончан и извршен је избор доц. др Ивана Ракоњца 
за наставни предмет Управљање ризицима.  

   
Катедра је за школску 2018/19 ангажовала демонстраторе и то: 

1. Мс Милоша Томића,  
2. Олгицу Ђорђевић 

Тренутно кадровска ситуација у катедри за све нивое студија је следећа: три 
редовна професора, један ванредни професор, два доцента као и један асистент 
сарадник. 

 
Предложена литература за потребе наставе 

 
У погледу предлога Плана издвачке делатности Факултета за 2019. годину, чланови 
Катедре предложили су следећа издања: 

 

Уџбеници: 

- Јаковљевић, В. Систем цивилне одбране, 280 стр., 400 примерака; 
рецезенти: др Зоран Драгишић, редовни професор, Факултет безбедности, 
др Мирослав Младеновић, редовни професор, Факултет безбедности. 

- Јаковљевић,В. Гачић Ј., Систем заштите и спасавања, 300 стр., 400 
примерака; рецезенти: др Желимир Кешетовић, редовни професор, 
Факултет безбедности и др Зоран Кековић, редовни професор, Факултет 
безбедности. 

- Цветковић М.Владимир, Управљање ризицима у ванредним ситуацијама, 
300 стр., 300 примерака; рецезенти: др Владимир Јаковљевић, редовни 
професор, Факултет безбедности и др. Славољуб Драгићевић, редовни 
професор Географски факултет Универзитет у Београду. 

 
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 
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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 реализован у планираном периоду па 
се планске активности  преносе  за планирање јавних набавки за школску 2019/2020. 
годину.  

 
Активности Катедре и њених чланова у научноистраживачком раду 

 

У погледу ове активности, од чланова Катедре истичемо активности доц. др 
Владимира Цветковића и то:  
- Написао је предлог пројекта ,,Strengthening Integrated Disaster Risk Management 
System in Serbia (DISARIMES)“ у складу са позивом Фонда за науку - Program for 
Excellent Projects of Young Researchers; 
- Као уредник међународног часописа ,,International Journal of Disaster Risk 
Management“ објављене су две свеске у 2019. години у којима су публиковани научни 
радови професора и научника широм света; 
- у сарадњи са професорима са Географског факултета, Универзитета у Београду, 
учесвовао је у писању ,,Просторног плана Републике Србије 2021-2035 – тематска 
свеска – Природне непогоде; 
У сарадњи са ,,EMI - Earthquakes and Megacities Initiatives (USA, Philippinies) and Blue 
Ocean Analytics Emergency Management for Tomorrow (USA, Boston)“ учествовао у 
писању међународног пројекта за Западни балкан (Serbia, Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Montenegro, North Macedonia) ,,Emergency Preparedness and Response 
Assessment and Investment Planning - The World Bank Program for Disaster Risk 
Management“. 
- Учествовао у конзорцијумском састанку поводом међународног пројекта, DAREnet - 
Consortium Meeting and Assessment Workshop 21-22/11/2019, Project: DAREnet – Danube 
River Region Resilience Exchange network. H2020- SEC-21–GM-2016/2017; 
- Учествовао је у конференцији ,,NATO Science for Peace and Security Senior Leadership 
Roundtable on Information-Related Hybrid Threats in South East Europe“ која се одржала у 
Македонији; 
- Учествовао је у конференцији ,,International scientific conference Serbian-American 
relations, National Assembly“; 
- У организацији ОЕБС-а учествовао је у медијском тренингу; јavni nastup, TV 
Akademija; 
- Учествовао је у летњој школи - Summer school ,,Geopolitics of the Digital Age” - 
Organization for Security and Co-operation in Europe, Mission to Serbia, Kopaonik, 20-24 
August 2019; 
- У Институту за међународну политику и привреду у Београду, 24. маја 2019. године, 
учествовао  је  у раду округлог стола ,,Научене лекције из поплава 2014. године – 5 
година касније“. Округли сто је организован у оквиру међународног пројекта Хоризон 
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2020- ДАРЕнет, у којем су учествовали представници Факултет безбедности 
Универзитета у Београду, Сектора за ванредне ситуације МУП РС, Сталне 
конференције градова и општина – Савез градова и општина Србије, Канцеларије за 
управљање јавним улагањима, Црвеног крста Србије и други; 
 

Доц. др Иван Ракоњац: Руковођење или учешће у међународним научним или 

стручним пројекатима и студијама:  

 
• New Products and Services Developed by SМЕs through Research 

Commercialization (Развој нових производа и услуга од стране МСП кроз 
комерцијализацију истраживања – члан Управљачког одбора пројекта 
(Steering Committee member), IPА 2014, Tender No. 14 SER 01/08/31, 
http://europa.rs/files/ipa-
2014/IPA%202014%20AD%20Competitiveness%2006042016%20.pdf 

• Serbia Research, Innovation and Technology Transfer Project (Пројекат 
подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији) – 
члан Управљачког одбора пројекта (Steering Committee member), The World 

Bank Proj ID P14523,  
http://www.worldbank.org/projects/P145231/?lang=en&tab=overview 

• Institutional Framework for Development of the Third Mission of Universities in 

Serbia IF4TM (Институционални оквир за развој треће мисије на 
универзитетима у Србији ИФ4Т) – члан радне групе (РГ2) за развој и 
праћење димензије треће мисије под називом „Трансфер технологија и 
иновације“, ERASMUS+, Contract no 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-

CBHE-SP, http://www.if4tm.kg.ac.rs/. 
• У оквиру програма ERASMUS+ (пројекат ImprESS) учествовао у припреми 

заједничког студијског програма Факултета безбедности у Београду и 
Машинског факултета у Београду: специјалистичких струковних студија – 
процена безбедносних ризика. 

Други чланови катедре у иовом извештајном периоду нису ангажовани у реализацији 
научноистраживачких пројеката, али су имали учешћа на научним конференцијама, 
округлим столовима и смпозијумима и то:  
Проф. др Слађана Јовић : 

1.      VI Конгрес удружења за превентину педијатрију Србије са међународним 
учешћем, и  Прва регионална конференција превентивне педијатрије 
југоисточне Европе, Београд 12.-14.април 2019. 
2.      Конгрес психолога Србије ''Психологија у новом добу: изазови 
(ре)хуманизације'', Златибор 22.-25.мај 2019, у оквиру Симпозијума 
''Психологија и безбедност'' 

Проф. Др Дејана Јовановић Поповић 
Leksikon Ruskog kulturnog nasleđa u Srbiji. Projekat realizuje Centar Ruskog 

geografskog društva u Srbiji. Projekat se završava 2020. Godine. 
Мс Јелена Ћесаревић: 

Radionica „Koji su najčešći izazovi u radu sa studentima i kako se mogu prevazići?“, 
ERASMUS+ projekat „Re@WBC - Enhancement of HE research potential contributing to 
further growth of the WB region“, Beograd: Univerzitet u Beogradu Centar za kontinuiranu 
edukaciju, 14. mart 2019. 

International Scientific Conference on Effects of natural and Tehnological Disasters on 

Environment and Economy, Belgrade: Scientific Professional Society for Environmental 
Protection of Serbia Ecologica, Belgrade 22-23. april 2019.  
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Peto savetovanje sa međunarodnim učešćem, Opasan industrijski otpad, tretman 

industrijskih otpadnih voda i komunalni otpad, Udruženje Klaster komora za zaštituživotne 
sredine i održivi razvoj, Vrdnik 22-23. maj 2019.  

                                              
Референце свих чланова Катедре у 2018/19. години (објављени научни и стручни 

радови, монографије и уџбеници) 

 

Објављени радови: 
1. Rakonjac I, Brkić V. S. (2018) Identifying and Categorizing Risks of New Product 

Development in a Small Technology-Driven Company. In Technology 

Entrepreneurship (pp. 71-98). Springer, Cham. ISBN 978-3-319-73508-5 
2. Golubovic T, Sedmak A, Spasojevic-Brkic V, Kirin S, Rakonjac I. (2018) “Novel 

Risk Based Assessment of Pressure Vessels Integrity” Technical gazette, 25, 5. M23, 
Engineering, Multidisciplinary, IF=0.723, DOI: 10.17559/TV-20170829144636, 
Хетеро цитати: Scopus (1); Google Scholar (5) 

3. Rakonjac I. (2018) Governmental Support of Institutional Cooperation between 

Science and Small and Medium-Sized Businesses in Serbia. 7th International 
Symposium of Industrial Engineering – SIE 2018, Opening Plenary Session. 
Proceedings, 11 – 14. Belgrade, 2018, September 27 

4. Jasmina Gacic, Milos Tomic, (2018). Organisational deviance of the state and 
natural disaster, “ARCHIBALD REISS DAYS”, THEMATIC CONFERENCE 
PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE, VOLUME II, Academy 
of Criminalistic and Police Studies Belgrade. 

5. Panić, M., Gačić, J., Ćesarević, J. (2018). Climate Change and Natural Disasters. 
Abstract book of the international conference Humboldt-Kolleg “Sustainable 
development and climate change: Connecting research, education, policy and 
practice”, 19–22 September 2018, Belgrade, Humboldt-Club Serbia; University of 
Belgrade – Faculty of Forestry, pр. 153; (poster presentation)   

6. Panić, M., Đorđević, J., Gačić, J. (2018). Understanding of natural disaster awareness 
and preparedness of flood-affected residents− in the Jaša Tomić settlement, 
municipality of Sečanj. Abstract book of the international conference “Natural 
hazards – Lessons from the past and contemporary challenges”, 05–07 October 2018, 
Novi Sad, Serbia, Serbian Academy of Sciences and Arts & University of Novi Sad – 
Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, pр. 
48; 

7. Cvetković, V., Ronan K., Shaw R., Filipović, M., Mano, R.  Gačić, J. Jakovljević, 
V.(2018). Household earthquake preparedness in Serbia – a study from selected 
municipalities, Acta geographica Slovenica 59(1).27-42. 

8. Jasmina Gacic, Sladjana J Jovic, Negra S Terzic, Vladimir M Cvetkovic, Milos T 
Terzic, Dusan G Stojanovic, Goran R Stojanovic, Vojnosanitetski pregled (2019); 
Online First October, 2019. GENDER DIFFERENCES IN STRESS INTENSITY 
AND COPING STRATEGIESAMONG STUDENTS - FUTURE EMERGENCY 
RELIEF SPECIALISTS RODNE RAZLIKE U INTENZITETU STRESA I 
MEHANIZMI ZA KONTROLU STRESA MEĐU 
STUDENTIMA – BUDUĆIM STRUČNJACIMA ZA POMOĆ U HITNIM 
SLUČAJEVIMA, Vojnosanitetski pregled (2019); Online First October, 2019 DOI: 
https://doi.org/10.2298/VSP190705115G dostupan na 
stranihttp://doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=3315 

9. Vladimir M. CVETKOVIĆ, Elizabeta RISTANOVIĆ, Jasmina GAČIĆ, (2018). 
Citizens attitudes about emergency situations caused by epidemics in Serbia - Stavovi 
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građana o vanrednim situacijama izazvanim epidemijama u Srbiji, Iran J Public 

Health, Vol. 47, No.8, Aug 2018, pp.1213-1214. 

10. Јасмина Гачић, Марија Мићовић, Бомбардоваnjе СРЈ- суспендповање 
суверенитета државе и стварање стања еколошке катастрофе, Политика 
националне безбедности, Год. X vol 16 № 1/2019. стр. 217-236. 

11. Владимир М. Цветковић Марина Филиповић, Јасмина Гачић (2018). Теоријски 
оквир истраживања у области катастрофа, ECOLOGICA, Vol.25, No 91. 

12. Lunić, T. i Ćesarević, J. (2018). Ekološka dimenzija upotrebe GMO. Ecologica, 25 
(92), 918-923. 

13. Ćesarević, J. I Lunić, T. (2019, april). The place and role of civil society 
organizations in emergency situations. Paper presented at the International Scientific 

Conference on Effects of natural and Tehnological Disasters on Environment and 

Economy, Belgrade: Scientific Professional Society for Environmental Protection of 
Serbia Ecologica, p.189 

14. Ćesarević, J. (2019, maj). Socijalna dimenzija ekološke bezbednosti NIMBY 
sindrom. Rad izložen na 5. Savetovanju sa međunarodnim učešćem, Opasan 

industrijski otpad, tretman industrijskih otpadnih voda i komunalni otpad, Vrdnik, str. 
8-13. 

15. Cvetković, V. (2019a). First aid disaster kit for a family: a case study of Serbia – 
Porodični pribor za pružanje prve pomoći u katastrofama: studija slučaja Srbije. 
Paperpresented at the IX International scientic conference Archibald Reiss days 
November 6-7, 2019. University of Criminal Investigation and Police Studies, 
Belgrade. 

16. Цветковић, В. (2019б). Управљање ризицима и системи заштите и спасавања 
од катастрофа. Београд: Научно-стручно друштво за управљање ризицима у 
ванредним ситуацијама. 

17. Цветковић, В., Бошковић, Д., Јанковић, Б., &amp; Андрић, С. (2019). 
Перцепција ризика од ванредних ситуација. Криминалистичко-полицијски 
универзитет у Београду. 

18. Cvetković, V., Tomašević, K., &amp; Milašinović, S. J. S. p. (2019). Bezbednosni 
rizici klimatskih promena: studija slučaja Beograda - Security risks of climate 
change: case study of Belgrade. 53(2), 596–626. 

19. Cvetkovic, V. M. (2019). Risk Perception of Building Fires in Belgrade. 
International Journal of Disaster Risk Management, 1(1), 81-91. 

20. Cvetković, V. M., Öcal, A., &amp; Ivanov, A. (2019). Young adults’ fear of 
disasters: A case study of residents from Turkey, Serbia and Macedonia. International 
Journal of Disaster Risk Reduction, 35, 101095. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101095 

21. Цветковић, В., &amp; Катарина, А. (2019). Едукација грађана о смањењу 
ризика од катастрофа коришћењем мултимедијалних садржаја – друштвене 
игре, компјутерске игрице и симулације. Војно дело, 71 (6), 122-151. 

22. Filipović, M., &amp; Cvetković, M. V. (2019). Projekat ,,Prirodne Albanije&quot; 
kao pretnja teritorijalnom integritetu Republike Srbije. Vojno delo, 71. 

23. Gačić, J., Jović, J. S., Terzić, N., Cvetković, V., Terzić, M., Stojanović, D., &amp; 
Stojanović, G.(2019). Gender differences in stress intensity and coping strategies 
among students -Future emergency relief specialist. Vojnosanitetski pregled. 
Military-medical and pharmaceutical review, 78(5). 

24. Јанковић, Б., Цветковић, М. В., Вучковић, Г., &amp; Милојевић, С. (2019). 
Утицај акутног менталног стреса на перфомансе гађања: импликације на обуку 
припадника безбедносних служби. Војно дело, 71 (6), 
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25. Janković, B., Cvetković, V., &amp; Ivanov, A. (2019). Perceptions of private 
security: А case study of students from Serbia and North Macedonia. Journal of 
Criminalistic and Law, NBP, 24(3). 

26. Vraćević, N., &amp; Cvetković, M. V. (2019). Značaj i uloga privatnih vojnih 
kompanija u rešavanju savremenih problema nacionalne i međunarodne bezbednosti. 
Vojno delo, 71(3), 73-94. 

27. Vraćević, N., &amp; Cvetković, V. (2019). Privantne vojne kompanije u modernom 
dobu. Vojno delo, 71(2), 42-54. doi:10.5937/vojdelo1902042V 

28. Vraćević, N., &amp; Cvetković, V. J. V. d. (2019). Značaj i uloga privatnih vojnih 
kompanija u rešavanju savremenih problema nacionalne i međunarodne bezbednosti. 
Vojno delo,71(3), 73-94. 71(3), 73-94. 

29. Сврдлин, М., &amp; Цветковић, В. (2019). Мобилни комуникациони системи и 
апликације од значаја за интегрисано управљање катастрофама. Војно дело, 
71(7). 

30. Цветковић, В., Бошковић, Д., Јанковић, Б., &amp; Андрић, С. (2019). 
Перцепција ризика од ванредних ситуација (Disaster Risk Perception). Београд 
Криминалистичко- полицијски универзитет. 

31. Цветковић, В., &amp; Филиповић, М. (2019). Percepcija rizika o zemljotresima u 
Republici Srbiji - teorijsko-empirijska studija - Earthquake risk perception in Serbia: 

theoretical-empirical study. 71(2), 142-157. 
32. Цветковић, В., Филиповић, М., &amp; Гачић, Ј. (2019). Збирка прописа из 

област управљања ризицима од катастрофа - Collection of regulations in the area 
of disaster risk management. In (pp. 1-1049): Научно стручно друштво за 
управљање ризицима у ванредним ситуацијама - Scientific-professional society 
for disasaster risk management. 

33. Hussain, N., Jovanović Popović, D. & Milinčić M. (2019) Modelling the 
environmental concerns of constructing the Danube-Morava-Vardar-Thessaloniki 
Canal using General Morphological Analysis. Journal of Sustainable Development of 

Transport and Logistics, 4(1): 6-16 
34. Srejić, I. & Jovanović Popović, D. (2018) Bezbednost vodnih resursa: osvrt na 

konflikte i klimatske promene. Globus, 43: 51-60 
35. Rašeta, D. & Jovanović Popović, D. (2018) Migracije stanovništva u kontekstu 

savremebih klimatskih promena. Globus,  43: 95-106 
 
 
10.4. Катедра стратешких и одбрамбених студија  

 Дневни ред седница катедре током школске 2018/2019. године 

Датум одржавања 12.12.2018: 
1. Усвајање записника са   седнице Катедре студија одбране 
2. Предлог за План издавачке делатности 
3. Предлог допуне матичности факултета и назива катедре 
4. Разно 
 
Датум одржавања 26.02.2019: 
1. Усвајање записника са  предходне седнице Катедре студија одбране 
2. Реализација наставе у летњем семестру 2018/2019 године 
3. Информација о реализацији пројекта ЕРАСМУС 
4. Разно 
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Датум одржавања 20.03.2019: 
1. Усвајање записника са  предходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених 
студија  
2. Реализација стручне праксе за студенте треће и четврте године  
4. Разно 
 
Датум одржавања 17.06.2019: 
1. Усвајање записника са  предходне седнице Катедре стратешких и одбрамбених 
студија  
2. Раѕматрање предлога измене и допуне Мастер студија наука беѕбедности  
4. Разно 
 
Датум одржавања 18.09.2019: 

1. Усвајање записника са предходне седнице Катедре  
2. Извештај о раду Катедре за школску 2018-2019 годину 
3. План рада Катедре за 2019-2020 годину   
4. Ангажовање наставника по уговору о допунском раду и демонстратора  
5. Разно 

 
Током школске 2018/2019 године катедра стратешких и одбрамбених студија одржала 
је пет седница. Настава у зимском и летњем семестру школске 2018/2019 за предмете у 
оквиру Катедре  у потпуности је реализована на свим нивоима студија.  У току 
школске године у оквиру Катедре није било избора у наставна звања. 
 
У току  школске 2018/2019 чланови Катедре су објавили следеће радове:  
 
Vladimir Pilić, Petar Stanojević, Višnja Mihajlović, Danijel Baloš, Aleksandar Andjelković, 
(2019); Application of innovative risk assessment methodology for damage mechanisms 

identification on part of amine regeneration unit, Structural Integrity and Life, Vol. 19, No. 
1. 
Vladimir Pilić, Petar Stanojević, Višnja Mihajlović, Danijel Baloš, (2019),; Damage 

mechanism and barrier identification on hydrogen production unit using innovative 

methodology for risk assessment, Structural Integrity and Life, Vol. 19, No. 2. 
Slađan Milosavljević, Branislav Đorđević, Petar Stanojević, (2017); Kauzalitet 

raspoređivanja antiraktenog štita u Rumuniji i militarizacije Krimskog poluostrva, Vojno 
delo, no. 05, str. 9-28, DOI: 10.5937/. 
Zoran Jeftić, Gordana Mišev, Žarko Obradović, Petar Stanojević, (2018) ; Savremeni 

konflikti i njihove tendencije, Vojno delo, no. 07,  str. 23-40, DOI: 10.5937/ 
Petar Stanojević, Gordana Mišev, (2018); Novi trendovi u međunarodno-političkoj dinamici 

trgovine prirodnim gasom, Međunarodni problemi, Vol. LXX, No. 3, str. 305-336, 
UDK: 347.71:665.72, Biblid: 0025-8555, 70(2018), DOI: MEDJP18033055 
Гордана Мишев, Петар Станојевић, Зоран Јефтић, (2018);  Неки аспекти безбедности 

српске инфраструктуре на "Новом путу свиле", У зборник радова "Нови пут свиле, 
Европска перспектива, Безбедносни изазови/ризици унутар иницијативе 16+1", 
Универзитет у Београду, Факултет Безбедности, Београд. 
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Petar Stanojević, (2018) ; Srbija u novoj paradigmi prirodnog gasa, Zbornik radova, skupa 
“Energetska diplomatija Republike Srbije u savremenim međunarodnim odnosima”, str. 94-
113, Beograd,  UDK 662.767(497.11) 
Проф др Горан Ј Мандић, проф др Зоран Јефтић, (2018), Проактивно и реактивно 

деловање обезбеђења правних лица у функцији борбе против тероризма, Зборник 
радова са регионалне конференције „Регионална сарадња у сузбијању прекограничног 
криминала: савремени изазови тероризма и мигрантска криза“ Бијељина, Република 
Српска, БиХ 22-24 мај 2018, Универзите у Бања Луци, Факултет безбједносних наука, 
ISBN 978-99976-756-1-3, стр 185-195.  
Zarko Obradović,  Zoran Jeftic,  Petar Stanojevic, (2019);  Global Relations in the 

International community and Cooperation between Serbia and China in the Implementation 

of the "Belt and Road " Initiative,  The Cooperation between China and Balkan countries 
under "Belt and Road " Initiative,  China- CEEC Think Tank Book Series,  Beijing. ( Rad je 
objavljen na engleskom I kineskom jeziku) 
Zarko Obradović, (2018);  Serbia and Balkans on the "New Silk Road " ( Economic and 
Geopolitical Aspects of China's Cooperation with Balkan Countries  ), Zbornik radova sa 
medjunarodne naucne konferencije " The Belt and Road " and  Central and Eastern Europe ", 
Shanghai Institute for international Studies  (SIIS),Shanghai. (Rad je objavljen na engleskom 
I kineskom jeziku) 
Zarko Obradović  prof dr. Yang Jiemian, (2018) urednik zbornika radova" "The Belt and 
Road and Central and Eastern Europe ",Shanghai. 
Роквић, В., Суботић, М. (2019). Правне дилеме употребе дронова у борби против 

тероризма. Српска политичка мисао. 64(2): 187-205.   
Мишев, Г., Станојевић, П., Јефтић З, (2018) Неки аспекти безбедности српске 
инфраструктуре на "Новом путу свиле", У зборник радова "Нови пут свиле, Европска 
перспектива, Безбедносни изазови/ризици унутар иницијативе 16+1", Универзитет у 
Београду, Факултет Безбедности, Београд,  
др Хајрадин М. Радончић, др Самед М. Каровић, др Зоран Јефтић,  (2019); Перцепције 

међунационалних односа кроз призму безбедности и одбране Републике Србије, 

Социолошки преглед 2019/2 
 
У току  школске 2018/2019 чланови Катедре су узелу учешће у следећим научним 

скуповима  и пројектима:  
 
Др  Жарко Обрадовић учествовао је на међународној научној конференцији: "Pojas i  
put" u Evropi ( politicko-bezbedonosni aspekti)" ,koja je odrzana na Fakultetu bezbednosti 
Univerziteta u Beogradu maja 2019 god. 
Др Вања Роквић учесвовала је на: „Правни и морални аспекти употребе наоружаних 
беспилотних летелица у савременим оружаним сукобима“ у оквиру Семинара који је 
организовао Црвени крст Србије (децембар 2018.); Модерирање на уводној сесији 
Women's Cyber Forum (септембар 2019) и у  експертској радионоци „Expert Workshop 
for University Lecturers“, Загреб (септембар 2019). 
Др Зоран Јефтић,         учествовао на научним скуповима Института за међународну 
политику и привреду: “Kosovo: А Sui Generiѕ or Precedent in International Relations”, 
(23.03.2018.); „Енергетска безбедност и енергетска дипломатија Републике Србије”,  
(10.10.2018.); „Западни Балкан као ʼостатакʼ уједињене Европе: свачија и ничија 
земља?”, (06.12.2018.).   
Др Зоран Јефтић и Др Вања Роквић учествују на националном пројекту број III 
47029, под називом ’’Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз 
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друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку'' који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.   
Др Зоран Јефтић,  Др Вања Роквић и Др Дејан Радовић учествује и на пројекту 
Европске комисије Horizon 2020 DAREnet,  Number 740750– Danube river region 
resilience exchange network. 
Др Петар Станојевић, Др Жарко Обрадовић Др Зоран Јефтић и  Др Вања Роквић, 
учествују на  пројекту Erasmus + IMPRESS – 2017-2020. 
 Др Дејан Радовић учествује у реализацији пројекта: Молекуларно-генетичка и 
еколошка истраживања у заштити аутохтоних анималних генетичких ресирса очувања 
добробити, здравља и репродукције гајених животиња и производње безбедне хране, 
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Integralna i interdisciplinarna 
istraživanja, 2011- . 
 
У току  школске 2018/2019 чланови катедре су ангажовани ван Факултета у 

следећим институцијама: 
 
Др Зоран Јефтић је гостујући професор на ЕЦПД –Европски центра за мир и развој и 
предавач на Високим студијама безбедности и одбране Министарства одбране Р. 
Србије. Председник је Управног одбора Института за међународну политику и 
привреду и члан Уређивачког одбора часописа Војно дело.   
Др Вања Роквић је Члан је Уређивачког одбора часописа Међународни политика 
Института за међународну политику и привреду, Београд.  Рецензирала је  студентске 
радове за наградни фонд „Светлана Ђурђевић Лукић“. Уређивање часописа European 
Journal of Human Security (2017). Заменик уредника Годишњак Факултета безбедности 
(2019) 
Др Петар Станојевић предавач  на University Steinbeis, Berlin. Одржао курс у Јужној 
Африци. Предавач на  Универзитету одбране. Члан је Управног одбора YUPMA – 
Југословенског (Српског) удружења пројеkт менаџера. Члан Уређивачког одбора 
часописа: Међународна политика, Института за међународну политику и привреду, 
Београд. Дописни члан Академије Инжењерских Наука Србије 
Др Жарко Обрадовић, предавач на Високим студијама безбедности и одбране 
Министарства одбране Р. Србије 
 
 
10.5. Катедра студија менаџмента људских и социјалних ресурса 
 
У претходној школској години Катедра је на својим седницама покренула иницијативу 
за расписивање конкурса за избор у звање наставника за два предмета. Први је 
покренут за предмет Менаџмент у јавном сектору на основу одлуке са седнице 
одржане 11. 9. 2018 године. На истој седници већином гласова за Шефа Катедре је 
изабран проф. др Миленко Бодин и то за период 2018 – 2021 година. 
На седници одржаној 4. 7. 2019 године покренута је иницијатива за расписивање 
конкурса за избор у звање редовног професора за ужу научну област Студије 
менаџмента, за наставни предмет Менаџмент људских и социјалних ресурса. 
На седници одржаној 20. 9. 2019 године на днсвном реду је била тачка – избор 
демонстратора за наредну школску 2019 – 2020 годину. Изабрана су два демонстратора 
за рад на Катедри једногласном одлуком присутних. 
Поред седница Катедри одржано је више консултација Шефа Катедре са члановима 
Катедре око унапређења услова за рад и научно напредовање и усавршавање. У том 
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погледу је отворен позив свим члановимна Катедре да узму учешћа у раду Центра за 
менаџмент националне безбедности који је и настао иницијативом чланова Катедре.  
У том погледу је и остварен значајан резултат јер је у знак обележавања 15 година од 
матичности Факултета безбедности за област Студија менаџмента људских и 
социјалних ресурса одржана научна конференција (са међународним учешћем) – 
округли сто на тему „Национална безбедност и менаџмент“. Скуп је отворио Декан 
Факултета безбедности док су учесници били и чланови Катедре, поред уводничара 
проф. др Вихрена Бузова из Бугарске и Дражена Маравића, директора Националне 
академије за јавну управу из Београда. 
Проф. др Миленко Бодин 
 
Поред редовно одржане наставе на предметима Менаџмент људских и социјалних 
ресурса, Стратешки менаџмент људских и социјалних ресурса као и Менаџмент 
националне и људске безбедности на мастер студијама учествовао сам на научним 
конференцијама 
- „Поглед са левице – поглед на левицу“ у организацији Института за политичке 
студије  
- „Национална безбедност и менаџмент“ у организацији Центра за менаџмент 
националне безбеднпости Факултета Безбедности 
Саопштења су публикована. 
Руководио сам радом Центра за менаџмент националне безбедности који је покренуо 
on-line форум за институционализацију менаџмента. 
Објавио сам и следеће научне радове: 
„Култура и организација“ у Политичка ревија, Београд, 2018 
„Ентолошка теорија – филозофско научни приступ безбедности“, Национални интерес, 
Београд, 2019. 
 
Доц. Кристина Радојевић 
У претходној школској години, наставне активности на предметима Безбедносни 
менаџмент и Планирање и пројектовање у менаџменту су реализоване у складу са 
Наставним планом и програмом.  
Такође, у претходној години, као члан Центра за менаџмент националне безбедности, 
учествовала у припреми инструмената за прелиминарно истраживање националне 
безбедносне културе.  
Ангажовање на предметима    
-  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 реализовани у 
складу са Наставним планом и програмом. 
- 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,  реализовани у складу са Наставним планом и програмом.  
Учешће у пројектима 
"Безбедносне и стратегијске концепције одбране кроз друштвене промене" - 
подпројекат 1 у оквиру пројекта  III47029 „Рентабилни извор нових технологија и 



52 
 

концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. 
веку“ Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије за период 2010-
2019.  
 
Проф. др Жељко Бралић 
На основним академским студијама на предмету Теорија и организација образовања 
настава је реализована у летњем семестру, док се по старом студијском програму 
настава више не изводи. Настава се изводи само за студенте који су наставу предмета 
похађали на другој години основних академских студија, док се студенти који су 
студирали по старом студијском програму или им је више пута продужаван док за 
завршетак студија још увек појављују на консултацијама и на испитима, тако да се 
испити изводе на два различита начина, што ствара практичне и организационе 
тешкоће. Настава и испити ипак су увек реализовани у складу са планом реализације 
наставе и наставним програмом предмета. И даље постоје тешкоће у праћењу наставе 
и савладавању градива код већег броја студената, па су и резултати на колоквијумима 
и испитима углавном слаби.  
Настава се одржавала у кино-сали на Војној академији, у великој групи студената 
(преко 300), док је посећеност неуједначена. Мањи број студената редовно прати 
наставу и припрема се за провере знања (колоквијуме и испите), и због тога је 
просечни успех на колоквијумима и испитима прилично низак. Будући да је настава 
предмета померена на трећу годину ОАС, постојаће могућност да се процени да ли ће 
померање предмета на вишу годину студија утицати на квалитетније савладавање 
наставних садржаја и боље резултате на проверама знања.   
Раније помињан проблем – немогућност остваривања корелације између једина два 
наставна предмета који се на Факултету безбедности непосредно баве образовањем: 
Теорија и организација образовања и Менаџмент образовања у јавном сектору – само 
je донекле ублажен променама студијског програма, јер још увек наставу из ова два 
предмета дели цео један наставни семестар.  
На докторским студијама реализоване су и наставне (консултативне) активности на 
предмету Управљање образовањем у области безбедности, са студентима који су 
изабрали тај изборни предмет (на којем су ангажовани проф. др Љубинка Катић и 
проф. др Ж. Бралић). 
Рад објављен у научном часопису (М23): 
 Bralić, Ž., Katić, Lj. (2018). Iz istorijе obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini: 
najznačajnije ustanove i delatnosti. Obrazovanje odraslih XVIII, 2/2018. Sarajevo: 
BKC/DVV International, 75–102.  
Планирано учешће на научном скупу: IX International Scientific Conference „Archibald 
Reiss Days“. Thematic Conference of International Significance. Belgrade: Academy of 
Criminalistic and Police Studies, 6–7. novembеr 2019. 
Рад рецензиран и прихваћен за објављивање у тематском зборнику радова 
међународног значаја: 
 Katić, Lj., Bralić, Ž., (2019). „Security culture in the secondary education system“. 
Thematic Conference of International Significance. Belgrade: Academy of Criminalistic and 
Police Studies.   
 
Проф. др Љубинка Катић 
 
Нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa нa прeдмeту Meнaџмeнт oбрaзoвaњa у jaвнoм 
сeктoру нaстaвa je oргaнизoвaнa у склaду с Плaнoм рeaлизaциje и нaстaвним 
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прoгрaмoм прeдмeтa. Toкoм гoдинe нa oвoм прeдмeту je урaђeнo и oсaм диплoмских 
рaдoвa.  
Нa мaстeр студиjaмa - члaн кoмисиje зa oдбрaну jeднoг зaвршнoг мaстeр рaдa (T. 
Пeткoвић, 2019). 
Нa дoктoрским студиjaмa рeaлизoвaнe су нaстaвнe /кoнсултaтивнe/ aктивнoсти нa 
прeдмeту Упрaвљaњe oбрaзoвaњeм у oблaсти бeзбeднoсти сa студeнтимa кojи су сe 
oпрeдeлили зa тaj избoрни прeдмeт. Нa oвoм прeдмeту aнгaжoвaни су прoф. др Жeљкo 
Брaлић и прoф. др Љубинкa Кaтић. 
У oквиру aктивнoсти Фaкултeтa бeзбeднoсти кao мeдиjaтoрa jaвнoг диjaлoгa o 
бeзбeднoснoj култури у систeму oбрaзoвaњa млaдих - учeсник свих oкруглих стoлoвa, 
кao и oкруглoг стoлa у oквиру Сajмa бeзбeднoсти (oктoбaр 2019); тeмa: Пoтрeбe и 
мoгућнoсти oбрaзoвaњa млaдих зa бeзбeднoст.  
Toкoм 2018/19. гoдинe oбjaвљeнa je нaучнa мoнoгрaфиja, нeкoликo рaдoвa и 
сaoпштeњa сa нaучних кoнфeрeнциja. 
• Кaтић, Љ. (2018), Oбрaзoвaњeм дo бeзбeднoсти - Прoфeсиoнaлнo припрeмaњe 
кaдрoвa бeзбeднoсти, Бeoгрaд, Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Фaкултeт бeзбeднoсти 
(мoнoгрaфиja). 
• Кaтић, Љ., Стaнaрeвић, С., Брaлић, Ж. (2018), Eвaлуaциja у oбрaзoвaњу: 
пoкушajи и дилeмe, Збoрник рaдoвa Прaвнoг фaкултeтa у Нoвoм Сaду, Нoви Сaд. 
• Кaтић, Љ. (2018), Mрeжa вaспитнo-oбрaзoвних институциja у Србиjи кao 
чинилaц људскe бeзбeднoсти, Збoрник рaдoвa, Првa нaучнa кoнфeрeнциja „Урбaнa 
бeзбeднoст и урбaни рaзвoj“, Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Фaкултeт бeзбeднoсти, 
Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Aрхитeктoнски фaкултeт. 
• Кaтић, Љ. (2018), Лeкциje o пoвeрeњу: oд пaнoптикoнa дo кaмeрe, у: Липoвaц, 
M., Стaнaрeвић, С., Кeшeтoвић, Ж. (ур.), Бeзбeднoст у oбрaзoвнo-вaспитним 
устaнoвaмa и видeo нaдзoр, Бeoгрaд, Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Фaкултeт бeзбeднoсти, 
13-19. (Прojeкaт 47017 MПНиTР) 
• Брaлић, Ж., Кaтић, Љ. (2018), Из истoриje oбрaзoвaњa oдрaслих у Бoсни и 
Хeрцeгoвини: нajзнaчajниje устaнoвe и дeлaтнoсти (1918-1941), Oбрaзoвaњe oдрaслих, 
Сaрajeвo, 2, 75-103. 
• Кaтић, Љ., Брaлић, Ж. (2019), Security Culture in the Secondary Education System, 
Thematic Conference Proceedings of International Significance, The IX International 
Scientific Conference „Archibald Reiss Days”, Belgrade, 6-7. November, 2019, Belgrade, 
Academy of Criminalistic and Police Studies. (у штaмпи). 
 
Проф. др Борис Кордић 
 
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 предметима на мастер студијама, и то Методе 
научноистраживачког рада, и Управљање системом обнове и помоћи. Посебно одржао 
часове припреме мастер студената за писање пријаве мастер рада и упознавање са 
упутством за писање мастер рада. 
Одржао часове из предмета Организационо понашање у безбедности на докторским 
студијама. У улози ментора студија водио докторанте у истраживачком раду који се 
захтева за ниво 1. године докторских студија. 
Учествовао у креирању и реализацији стручне праксе за студенте треће и четврте 
године студија. У оквиру креирања програма остварена и настављена сарадња са 
менаџерима људских ресурса у значајним организацијама и установама. 
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У сарадњи са секретаром Факултета израдио нови Правилник за докторске студије. 
Израдио нови облик пријаве за мастер рад и упутство за писање мастер рада. 
Израдио интерни приручних за цитирање по АПА стилу, и допунио постојећи 
званични објављен на сајту. 
Организовао конференцију доктораната на 1. години докторских студија.  
Увео састанке наставника на мастер и докторским студијама засебно као облик 
евалуације рада и начин за размену искустава 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 бр. 47017. 
Покретач и активни учесник рада на подизању квалитета и утицајности научних 
часописа Факултета безбедности.  
Организовао симпозијум на тему „Психологија и безбедност“ на Конгресу психолога 
Србије на Златибору (22-25. мај 2019.) у којем је учестововало шест наставника са 
Факултета безбедности. 
Координирао сарадњу са Институтом за безбедност, одбрану и мир, Филозофског 
факултета, Универзитета св. Ћирил и Меторије у Скопљу, у организацији међународне 
конференције „Urban Security – Enhancing Security in an Urbanized World“, 5. септембра 
2019. године, на Охриду. 
 
3. Референце у 2018/2019. години 
1) Кордић, Б. и Бабић, Л. (2019). Учење кроз искуство у раду васпитача са 
домским ученицима. У Кнежевић, М. (Ур.), Зборник радова Васпитни рад у домовима 
ученика средњих школа Републике Србије 5 (стр. 43-61), Београд: Институт за 
економију и право, ISBN 978-86-89929-27-0. 
2) Кордић, Б. (2019). Симпозијум: Психологија и безбедност. (водитељ). Књига 
резимеа, 67. Научно-стручни скуп Конгрес психолога [Србије], Златибор, 22-25. мај 
2019, стр. 21, Београд: Друштво психолога Србије, ISBN 978-86-89377-37-8. 
3) Кордић, Б. (2019). Неговање хуманог односа у такмичарском окружењу - 
студија случаја из ХРМ праксе. Књига резимеа, 67. Научно-стручни скуп Конгрес 
психолога [Србије], Златибор, 22-25. мај 2019, стр. 25, Београд: Друштво психолога 
Србије, ISBN 978-86-89377-37-8.  
4) Kordić, B. (2019). Guided activities for developing skills for knowing and presenting 
yourself. (Keynote lecture.) International Scientific Conference Psychology for all, Ohrid 
(Severna Makedonija), 26.-28. september 2019, Skopje: Ss. Cyril and Methodius University, 
Faculty of Philosophy, Institute of Psychology. 
5) Kordić, B. (2019). Discussant on workshop on clinical presentation. International 
conference Thinking on the border: internal and external, Rome, 6-9 june 2019, Roma: 
Italian psychoanalytical association. 
 
4. Остало 
Одржао предавање по позиву као гост на Интернационалној научној конференцији 
„Психологија за све“ у Охриду, 26.-28. september 2019, у организацији Института за 
психологију, Филозофског факултета Универзитета Св. Ћирил и Методије у Скопју. 
Учествовао као дискутант клиничке презентације на Интернационалној конференцији 
„Thinking on the border: internal and external“, одржаној у Риму, 6-9 јуна 2019, у 
организацији Италијанског психоаналитичког друштва. 
Водитељ клиничког семинара из психоаналитичке праксе.  



55 
 

Учествовао у организацији пролећног семинара Београдског друштва 
психоаналитичара на тему „Значај посматрања беба за едукацију психотерапеута“. 
Председник Комитета за едукацију Београдског психоаналитичког друштва. 
Председник Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ у 
Београду. 
Председник Надзорног одбора Центра за примењену психологију Друштва психолога 
Србије. 
Председник Одбора за кризне интервенције Друштва психолога Србије. 
 
Проф. др Желимир Кешетовић 
 
Реализовао нaстaву нa OAС (Кризни мeнaџмeнт и Meдиjи и кoмуникaциje), MAС 
(Пoлитикa кризнoг мeнaџмeнтa и кризнa кoмуникaциja) и нa ДAС –кoнсултaтивнo 
(Кoмуникaцjски aспeкти бeзбeднoсти). Учeствoвao у рeaлизaциjи мeђунaрoднoг 
прojeктa HORIZONT 2020 – DAREnet Danube River region Resiliance Exchange Network 
(2017-2022) и рукoвoдиo рeaлизaциjoм нaциoнaлнoг прojeктa 47017. 
 
У прoтeклoм пeриoду oбjaвиo је слeдeћe рaдoвe 
1. Jonev, K. and Kešetović, Ž. (2019), “Security implications of AI”, in IRASA 
International Scientific Conference SCIENCE, EDUCATION, TECHNOLOGY AND 
INNOVATION /SETI/ B o o k o f P r o c e e d i n g s, Belgrade:IRASA, April 12th 2019 pp 
496-508 M33 
2. Kešetović, Ž., Lalić, V. (2019) Challanges in urban crisis management in Serbia 
M33- u štampi 
 
10.6. 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 Ивана Симовић, проф. др Божидар Бановић, проф. др Младен Милошевић и 
доц. др Александра Илић. Шеф Катедре студија криминалитета је проф. др Ивана 
Симовић, а заменик шефа и секретар Катедре студија криминалитета је проф. др 
Младен Милошевић. 

 
1. Дневни ред седница Катедре студија криминалитета у школској 2018/2019.    

години 

 
У школској 2018/2019. години Катедра студија криминалитета је одржала 

следеће седнице: 
           Прва седница је одржана 19.10.2018. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија 
криминалитета; 

2. Поновно разматрање предлога за именовање демонстратора на 
предметима Катедре студија криминалитета за школску 2018/19. 
годину; 

3. Разно. 
4.  
Друга седница Катедре студија криминалитета је одржана 11.12.2018. 

године са следећим дневним редом: 
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1. Усвајање Извештаја о раду Катедре студија криминалитета за 
школску 2017/2018. годину; 

2. Планирање издавачке делатности за 2019. годину; 
3. Планирање учешћа на конференцијама у 2019. години. 

 

2. Важније активности и иницијативе Катедре 

 
Чланови Катедре су иницирали покретање кратког програма студија под 

називом „Обука менаџера за заштиту података о личности“ и активно учествовали у 
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). Чланови Катедре ће бити ангажовани на 
два предмета у оквиру новог програма студија (Људска права и заштита приватности и 
Законска регуатива заштите података о личности у РС) и учествовати у организацији 
радне праксе. Чланови катедре су учествовали и у реформи програма дипломских 
академских студија – мастер наука безбедности и на истом ће изводити наставу из 
више предмета (Сајбер криминал и национална безбедност; Заштита корпорација од 
нелегалних активности; Глобалне безбедносне претње). Настављена је и успешна 
реализација програма специјалистичких струковних студија Форензика, који изводи 
Факултет за физичку хемију у сарадњи са Факултетом бзебдности, а где наставу 
највећим делом изводе чланови Катедре. 

            
3. 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)) и специјалистичким струковним 
студијама (Правни основи форензике и Криминалистичко форензичка обрада лица 
места). 

           Проф. др Ивана Симовић – Реализација наставе на основним 
академским студијама (Криминологија, Виктимологија и пенологија и Право одбране) 
и специјалистичким струковним студијама (Правне основе форензике). 

           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) 
и мастер академским студијама (Високотехнолошки криминал и национална 
безбедност). 

           Доц. 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) и специјалистичким струковним студијама (Правне основе форензике и 
Криминалистичко - форензичка обрада лица места и трагова). 

 
4.   Избори у звања наставника и сарадника 

 
У школској 2018/2019. години  није било избора у наставна звања чланова 

Катедре, јер је свим члановима Катедре изборни период у току.  
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5.  Предложена и објављена литература за потребе наставе 

 
У школској 2018/2019. години је објављена научна монографија аутора доц. др 

Александре Илић, под насловом Медији, криминалитет и судови и уџбеник Кривично 

процесно право-општи део, аутора проф. др Божидара Бановића и проф. др Станка 
Бејатовића. Монографија Криминалитет корпорација - кривичноправна димензија, 

аутора проф. др Младена Милошевића преноси се у Издавачки план за следећу годину 
као и уџбеник Тероризам и организовани криминал, аутора доц. др Александре Илић. 

 
6. Активности катедре и њених чланова у научноистраживачком раду 

 
Сви чланови Катедре учествовали су током целе школске 2018/2019. 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 Божидар Бановић, доц. др Александра Илић и  проф. др Младен 
Милошевић учествују на пројекту Improving Academic and Professional Education 
Capacity in Serbia in the Area of Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with 
the EU), Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (2017-2020). 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; а руководио је и пројектом који под окриљем ОЕБС-а изводи 
Факултет безбедности у сарадњи са Министарством унутрашњих послова – Сектором 
за ванредне ситуације, под називом: „Унапређење веб апликације и израда мобилне 
апликације – Породични приручник за ванредне ситуације“.  

 
7.   Референце чланова катедре у школској 2018/2019. години 

 
Проф. др Божидар Бановић: 
 
1. Матијашевић-Обрадовић, Ј., Бановић, Б., Јоксић, И., Open education Europa : 

opportunities for improvement of higher education area in Serbia, Теме, Ниш,  год. 43, бр. 1 
(2019), стр. 209-222, ISSN 0353-7919,  УДК 378(497.11), COBISS.SR-ID 513431477. 

2.  Бановић, Б., Амановић, Ђ., Прилог дефинисању структуре полицијских 
наука у Србији, Култура полиса, год. 16, бр. 38 (2019), стр. 31-44, ISSN 1820-4589,  
УДК 351.74:001(497.11), COBISS.SR-ID 513393845. 

3. Бановић, Б., Браковић, Ж. Утицај психоактивних супстанци на извршење 
кривичног дела разбојништва, Култура полиса, год. XVI бр. 40 (2019), Стр 245-259, 
ISSN 1820-4589, УДК 343.575:343.712:613.83, COBISS.SR-ID 513515957. 

4. Vujošević, J., Banović, B., Forensic evidence in criminal case attrition, Thematic 
conference proceedings of international significance [Elektronski izvor]. Vol. 1 & 2, 
International Scientific Conference: „Archibald Reiss Days“, 2019., Belgrade, Str. 29-41, 
ISBN - 978-86-7020-431-7; 978-86-7020-190-3, УДК 343.983, COBISS.SR-ID 
13515445. 
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5. Бановић, Б., Jeмствo кao мeрa oбeзбeђeњa присуствa oкривљeнoг у кривичнoм 
пoступку : нoрмa, прaксa и дoсaдaшњa искуствa у примeни, У: Притвoр и другe мeрe 
oбeзбeђeњa присуствa oкривљeнoг у кривичнoм пoступку : мeђунaрoдни прaвни 
стaндaрди, рeгиoнaлнa зaкoнoдaвствa и примeнa, стр. 201-223, Мисија ОЕБС у Србији, 
Београд, 2019. ISBN 978-86-6383-087-5, УДК 347.768:343.1, COBISS.SR-ID 513440693. 

6. Бановић, Б., Илић, А., Вештачење и ефикасност решења кривичне ствари, У: 
Зборник радова: „Измене у кривичном законодавству и статусу носилаца правосудних 
функција и адекватност државне реакције на криминалитет : међународни правни 
стандарди и стање у Србији“, 59. редовно годишње саветовање Удружења за 
кривичноправну теорију и праксзу, Београд, 2019, стр. 408-428, ISBN 978-86-6411-012-
9, УДК 347.948, COBISS.SR-ID 513488565. 

7. Бановић, Б., Вујошевић, Ј., Bones as forensic evidence, Thematic conference 
proceedings of international significance. Vol. 2, International Scientific Conference 
„Archibald Reiss Days“, Belgrade, 2018., стр. 468-480, ISBN - 978-86-7020-408-9; 978-86-
7020-190-3, УДК 343.983:616.71, COBISS.SR-ID 513374133. 

8.  Илић, А., Бановић, Б. (2018). Урбанизација страха од злочина (ISBN 978-86-
80144-19), Прва научна конференција: Урбана безбедност и урбани развој, стр. 51-65.  
9. Бановић, Б., Рaнђeлoвић, В., (2018) Јuveniles inside the terrorist groups, The 
Proceedings of human security and new technologies : 4th International Conference on 
Human Security, стр.  97-106, Београд, ISBN - 978-86-80144-30-6, УДК 323.284-053.6, 
COBISS.SR-ID 513365685.  

10. Milošević, М., Banović, B.,  Contemporary terrorism as a global security 
challenge and the role of criminal law, У: Law in the process of globalisation : collection of 
papers contributed on the occasion of 40th anniversary of the Faculty of Law of the 
University of Kragujevac, Крагујевац, 2018., стр. 129-154, ISBN 978-86-7623-082-2, УДК 
23.28:351.78; 343:323.285, COBISS.SR-ID 513373109. 

 
Проф. др Младен Милошевић: 
 
1. Markov, M., Putnik, N., Milošević, M. (2018). Usage of modern wireless 

technologies for children’s presence and location analytics at educational institutions - 
technical, security and law dilemmas. In: Stanarević, S., Mandić, G. & Katić, LJ. (editors), 
The Proceedings of Human Security and New Technologies. (183-191). Belgrade: Faculty of 
Security Studies, Human Research Center. (М 14). 

2. Putnik, N. & Milošević, M. (2018). Trends in Peace Research - Can Cyber Détente 
Lead to Lasting Peace?, U: Cook, B. (editor), Handbook of Research on Examining Global 
Peacemaking in the Digital Age. (pp. 1-19). Hershey: IGI Global ISBN13: 
9781522530329;ISBN10: 1522530320; EISBN13: 9781522530336; DOI: 10.4018/978-1-
5225-3032-9. (M 14). 

3. Милошевић, М., Путник, Н. (2019). Специфичности извршења кривичног 
дела преваре уз коришћење информационо-комуникационих технологија. Безбедност, 
2/2019, стр. 68 – 89. (М 51). 

4. Милошевић, М., Путник, Н. (2019). Вршњачко насиље на интернету – изазови 
за науку и законодавство. Социологија 4/2019. (прихваћен за објављивање). (М 24). 

  
Доц. др Александра Илић: 
 
1. Илић, А. (2018). The Role of Media in Violence Prevention (ISBN 978-86-80144-

30-6, UDK 659.3:343.85), in Stanarević S., Mandić G. and Katić Lj. (eds.), The Proceedings 
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of Human Security and New Technologies, 4th International Academic Conference on 
Human Security, Факултет безбедности, pp. 175-182.  

2 Илић, А. (2018). Морална паника у вези са насиљем у породици, Годишњак 
Факултета безбедности, Београд, стр. 235-252.  

3.Илић, А. (2018). Медији, криминалитет и судови. Београд: Факултет 
безбедности и Службени гласник; 

4. Илић, А. и Бановић, Б. (2018). Урбанизација страха од злочина (ISBN 978-86-
80144-19), Прва научна конференција: Урбана безбедност и урбани развој, стр. 51-65.  

5. Ilić, A & Strémy, T. (2019). Legal Aspects of Criminal Offences (ISSN 2251-3809 
DOI: 10.5176/2251-3809_LRPP19.188), 8th Annual International Conference on Law, 
Regulations and Public Policy (LRPP 2019), pp. 5-14. 

6. Илић, А. и Бановић, Б. (2019). Вештачење и ефикасност решења кривичне 
ствари (ISBN 978-86-6411-012-9 (Intermex)), у: Бејатовић, С. (ур.), Измене у кривичном 
закондавству и статусу носилаца правосудних функција и адекватност државне 
реакције на криминалитет (међународни правни стандарди и стање у Србији), 
Златибор-Београд, стр. 408-428. 

 
8.  Остале активности чланова Катедре 

 
Проф. др Ивана Симовић: 

• Учешће у раду Већа научних области правно-економских наука Универзитета 
у   Београду     

• Учешће у раду Председништва Српског Удружења за кривичноправну теорију 
и праксу 

• Чланство у Савету часописа Ревија за криминологију и кривично право 

Проф. др Божидар Бановић: 
• Вршење функције продекана за наставу  
• Члан Матичног научног одбора за право, економију и политичке науке  
• Члан председништва Српског Удружења за кривичноправну теорију и праксу 
• Члан Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања  
• Члан уредништва часописа Ревија за криминологију и кривично право 
• Уредник издања Факултета безбедности 
• Ангажовање на Правном факултету у Крагујевцу на предметима 

Кривичноправне катедре 
 
Проф. др Младен Милошевић: 

• Директор Иновационог центра Факултета безбедности (активности описане у 
посебном извештају) 

• Члан Савета Факултета безбедности 
• Изабран за предавача на мастер програму Универзитета у Београду – 

Рачунарство у друштвеним наукама 
• Гостујући професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу 
• Члан Комисије за друштвену безбедност Института за стандардизацију Србије  
• Члан Уредништва часописа Безбедност (М52), Министарство унутрашњих 

послова Републике Србије 
• Председник Статутарно-правне комисије и потпредседник Управног одбора 

Стрељачког савеза Србије 
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Доц. др Александра Илић: 
• Продекан за финансије 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 Америчког удружења за криминологију 
• Члан Светског удружења за криминологију 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Децембар 2019. године          Д Е К А Н 
 

       Проф. др Владимир Цветковић 
 


