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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 2019/2020. години Савет Факултета чинили су: 

 

Представници Наставно-научног већа:  

проф. др Мирослав Младеновић  

проф. др Зоран Јефтић  

проф. др Миленко Бодин 

проф. др Ивица Ђорђевић  

проф. др Бранко Ромчевић  

проф.др Жарко Обрадовић  

проф. др Младен Милошевић  

доц. др Владимир Ајзенхамер  

мр Данијела Нејковић  

мс Јелена Ћесаревић  

мс Иван Димитријевић  

мс Марко Ракић  

 

Представници оснивача 

Проф. др Милан Божић 

Проф. др Милан Мартић 

Проф. др Ђорђе Игњатовић 

Проф. др Драган Симеуновић 

генерал мајор Милан Станимировић 

др Слободан Кањевац   

Предраг Марић 

амбасадор Никола Недељковић 

 

Представници Стручних служби:  

Мр Жељко Макић  

Данијела Шушњар  

Александар Пашко  

 

Представници студената:  

Стефан Милојевић  

Лазар Стојановић  

Милица Јаковљевић 

Милица Стојановић 

 

 

 



3 

 

2.1. СЕДНИЦЕ САВЕТА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 
 

У школској 2019/2020. години одржано је 4 седница Савета Факултета са 

најзначајнијим тачкама дневног реда: 

 Усвајање стратегије развоја Факултета; 

 Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана за 2020. годину; 

 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 2019. годину; 

 Верификација именованих чланова Савета послодаваца; 

 Доношење Одлуке о умањењу школарине на основу захтева студената; 

 Усвајање плана јавних набавки и Плана набавки на које се не примењује Закон; 

 Доношење одуке о одобравању финансијских средстава за новогодишње 

пакетиће за децу запослених 

 Доношење одлуке о усвајању Извештаја о извршеном попису нефинансијске 

имовине у сталним средствима – готових производа (залиха у Скриптарници Факултета) 

са стањем на дан 31.12.2019. године; 

 Доношење одлуке о усвајању Извештаја о извршеном попису нефинансијске 

имовине у сталним средствима - основна средства (непокретности, опрема и остала 

основна средства) са стањем на дан 31.12.2019. године; 

 Доношење одлуке о усвајању Извештаја о попису финансијске имовине у 

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

потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале 

имовине  са стањем на дан 31.12.2019. године; 

 Доношење Одлуке о утврђивању параметара за обрачун школарине на Основним 

академским студијама за школску 2020/2021. годину; 

 Доношење Одлуке о утврђивању висине школарине за све студијске програме за 

школску 2020/2021. годину, за студенте који је плаћају, а држављани су Републике 

Србије; 

 Доношење Одлуке о утврђивању висине школарине за све студијске програме за 

школску 2020/2021. годину за студенте који је плаћају, а нису држављани Републике 

Србије; 

 Доношење Одлуке о накнади трошкова демонстратора; 

 Доношење Одлуке о утврђивању висине котизације за учеснике 5. Међународне 

академске конференције о људској безбедности; 

 Доношење Правилника о Савету послодаваца 

 Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја Факултета безбедности за 

фискалну 2019. годину; 

  Доношење Правилника о стицању, расподели и мерилима за утврђивање висине 

школарине кратких програма студија; 

 Доношење Одлуке о утврђивању параметара, ради обрачуна накнаде за оверу 

семестра након одслушане четврте године на Основним академским студијама; 

 Доношење Одлуке о утврђивању параматара за формирање цене припремне 

наставе за полагање пријемног испита на Основним академским студијама; 

 Доношење Одлуке о Ценовнику административних и других услуга које нису 

обухваћене школарином на свим нивоима студија за држављане Републике Србије; 

 Доношење Одлуке о усвајању ребаланса Финансијског плана за 2020.годину; 

 Доношење Одлуке о усвајању ребаланса Плана јавних набавки за 2020.годину; 
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 Доношење Одлуке о утврђивању параметара, ради обрачуна накнаде за другу 

софтверску проверу оригиналности мастер радова; 

 Доношење Одлуке о допуни Одлуке о Ценовнику административних и других 

услуга које нису обухваћене школарином на свим нивоима студија за држављане 

Републике Србије бр. 121/6 од 27.2.2020. године, са израдом пречишћеног текста тог 

Ценовника; 

 

 

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:  

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 2019/2020. 

 ГОДИНИ 

У школској 2019/2020. години одржано је 10 седница Наставно-научног већа са 

најзначајнијим тачкама дневног реда: 

 Усвајање Програма рада Факултета безбедности за школску 2019/20. годину и то 

за: основне академске студије, специјалистичке струковне студије (Форензика); 

дипломске академске студије (мастер); докторске студије; научно-истраживачки рад; 

издавачку делатност и библиотеку; 

 Анализа уписа на мастер и докторске студије за у школску 2019/20. годину;  

 Ангажовање, на основу предлога одлуке Катедре студија криминалитета, Јоване 

Бановић, студента докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду, 

и Александра Квастека, студента докторских студија на Правном факултету 

Универзитета у Београду, као демонстратора у школској 2019/20.години; 
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 Давање сагласности проф. др Желимиру Кешетовићу, запосленом на радном 

месту редовног професора за ужу научну област Студије менаџмента људских и 

социјалних ресурса, за рад на  Факултету за криминалистику, криминологију и 

сигурносне студије Универзитета у Сарајеву;  

 Давање сагласности Зорану Павловићу, запосленом на радном месту наставник 

страног језика за ужу научну област Страни језици, за наставни предмет Енглески језик 

II, за рад на Математичком факултету у Београду; 

 Усвајање листе предавача и сарадника ван радног односа за реализацију кратког 

програма студија – Обука менаџера за заштиту података о личности; 

 Усвајање предлога Финансијског плана за 2020. годину; 

 Усвајање Правилника о самовредновању и обезбеђењу квалитета и стандарда о 

самовредновању; 

 Усвајање Правилника о изменама Правилника о условима и поступку за избор 

наставника и сарадника бр. 294/16 од 05.04.2016. године;  

 Именовање рецензената за уџбеник "Корпоративна безбедност" аутора: проф. др 

Горана Мандића и проф. др Петра Станојевића;  

 Усвајање Извештаја о раду Факултета безбедности за школску 2018/2019. годину; 

 Усвајање стандарда и поступака за обезбеђење и унапређење квалитета 

Факултета безбедности; 

 Усвајање акционог плана за спровођење стратегије обезбеђења и унапређења  

квалитета Факултета безбедности; 

 Усвајање рецензија за за уџбеник "Корпоративна безбедност" аутора: проф. др 

Горана Мандића и проф. др Петра Станојевића;  

 Одобравање молбе мр Перице Милетића за продужетак рока израде докторске 

дисертације под насловом „Организационо и нормативно уређење заштите информација 

у функцији безбедности пословања банака и финансијских институција“; 

 Доношење Одлуке о броју студената за упис за сваки студијски програм за 

школску 2020/2021. годину; 

 Утврђивање предлога Одлуке о утврђивању параметара за обрачун школарине на 

основним академским студијама; 

 Утврђивање предлога Одлуке о висини школарине за студенте који плаћају 

школарину и држављани су Републике Србије за све студијске програме за школску 

2020/2021. годину; 

 Утврђивање предлога Одлуке о висини школарине за студенте који плаћају 

школарину и нису држављани Републике Србије, за све студијске програме за школску 

2020/2021. годину; 

 Доношење Правилника о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета 

кратких програма студија; 

 Утврђивање предлога Одлуке о накнади трошкова демонстраторима за 

ангажовање на Факултету безбедности; 
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 Доношење Одлуке о организацији 5. Међународне конференције "Хумана 

безбедност"; 

 Усвајање Извештаја декана о раду Факултета у периоду од 01.10.2018. – 

31.01.2020. године; 

 Утврђивање предлога за усвајање Финансијског извештаја Факултета 

безбедности за фискалну 2019. годину; 

 Формирање Комисије за писање извештаја о студенстском вредновању 

педагошког рада наставника и сарадника у зимском семестру школске 2019/2020. 

године; 

 Доношења Одлуке о изменама календара наставе за школску 2019/20. годину; 

 Усвајање Oдлуке о распореду наставе за летњи семестар школске 2019/20. 

године; 

 Усвајање Oдлуке о распореду консултације за летњи семестар школске 2019/20. 

године; 

 Утврђивање предлога за ангажовање Катарине Андрић за демонстратора 

Факултета безбедности у школској 2019/2020. години; 

 Давање сагласности проф. др Владимиру Н. Цветковићу за рад на Филолошком 

факултету Универзитета у Беоограду за школску 2019/20. годину;  

 Усвајање Одлуке о вредновању предиспитних обавеза у летњем семестру 

школске 2019/20. године; 

 Усвајање одлуке о признавању ЕСПБ бодова за стручну праксу на основним 

академским студијама у школској 2019/20. години; 

 Усвајање одлуке о признавању ЕСПБ бодова за стручну праксу на мастер 

академским студијама у школској 2019/20. години; 

 Усвајање Извештаја о пролазности студената на испитима у школској 2018/19. 

години; 

 Доношење одлуке о реализацији априлског испитног рока у периоду од 

25.05.2020. до 13.06.2020. године; 

 Доношење одлуке о полагању испита писменим путем у априлском испитном 

року школске 2019/20. године на основним академским студијама; 

 Доношење одлуке о усвајању анализе резултата анкета спроведених у поступку 

самовредновања Факултета безбедности; 

 Доношење одлуке о усвајању Извештаја о самовредновању Факултета 

безбедности; 

 Доношење одлуке о усвајању превентивних и корективне мере за унапређење 

квалитета на Факултету безбедности; 

 Разматрање Извештаја о резултатима студентског вредновања педагошког рада 

наставника и сарадника на основним академским студијама за зимски семестар школске 

2019/20. године; 

 Доношење одлуке о терминима испитних рокова на мастер и докторским 

студијама; 
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 Донешење одлуке о усвајању измена и допуна наставног плана и програма 

основних академских студија – студије наука безбедности; 

 Доношење одлука о терминима одржавања јунског испитног рока; 

 Усвајање Календара уписних активности за школску 2020/2021. годину; 

 Доношење одлуке о избору рецензената за уџбеник проф др Божидара Бановића: 

Кривично процесно право – посебни део; 

 Разматрање Извештаја са мишљењем Етичке комисије Факултета безбедности у 

вези са оригиналности објављених радова студента докторских студија Марка Крстића 

и доношење Oдлуке; 

 Утврђивање предлога одлуке о ребалансу Финансијског плана Факултета за 2020. 

годину; 

 Усвајање Извештаја о упису на прву годину основних академских студија у 

академској 2020/2021. години; 

 Доношење одлуке о ванредном испитном року на основу закључака КОНУС и 

Сената Универзитата у Београду; 

 Усвајање измена и допуна докторских студија Факултета безбедности – Студије 

наука безбедности; 

 Усвајање рецензија за уџбеник проф. др Божидара Бановића под називом: 

"Кривично процесно право – посебни део"; 

 Именовање рецензената за уџбеник проф. др Зорана Драгишића под називом 

"Систем националне безбедности Србије"; 

 Усвајање Извештаја о упису студената на прву годину основних академских 

студија у школској 2020/2021; 

 Објављивање мера јавне осуде Одбора за професионалну етику Универзитета у 

Београду; 

 Усвајање Одлуке о организацији испита у септембарском испитном року у складу 

са одлукама Кризног штаба Владе Републике Србије, Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, Сената универзитета у Београду и Института за јавно здравље 

Србије "Др Милан Јовановић Батут"; 

 Одобравање молбе Студентског парламента Факултета безбедности за умањење 

услова за упис у наредну школску годину. 

 Доношење Одлуке о продужењу термина за упис мастер и докторских студија у 

школској 2020/2021. години; 

 Доношење Одлуке о организовању наставе у зимском семестру школске 

2020/2021. године; 

 Усвајање распореда наставе за зимски семестар на основним академским 

студијама; 

 Усвајање рецензија уџбеника "Систем националне безбедности", аутора проф. др 

Зорана Драгишића; 
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 Усвајање рецензија научне монографије – тематски зборник радова "Науке 

безбедности – врсте и облици" (План научно-истраживачког рада Факултета 

безбедности у 2020. години); 

 Давање сагласности проф. др Светлани Станаревић за рад на Архитектонском 

факултету Универзитета у Београду; 

 Давање сагласности проф. др Жељку Бралићу за рад на Филозофском факултету 

Универзитета у Београду; 

 Давање сагласности проф. др Дејани Јовановић Поповић за рад на Географском 

факултету Универзитета у Београду; 

 Усвајање извештаја Комисије за оцену докторске дисертације кандидата мс 

Милете Милашиновића под насловом: “Утицај међународне сарадње на систем смањења 

ризика од елементарних и других непогода у Републици Србији“, именовање Комисије 

за одбрану.; 

 Усвајање менторског извештаја и именовање Комисије за оцену докторске 

дисертације кандидата мр Сабриане Ђајапутри под насловом: "Безбедносни аспекти 

регионалне сарадње земаља Југоисточне Азије: случај Индонезије"; 

 Усвајање менторског извештаја и именовање Комисије за оцену докторске 

дисертације кандидата мр Милете Милашиновића под насловом : "Утицај међународне 

сарадње на Систем смањења ризика од елементарних и других непогода у Републици 

Србији"; 

 Усвајање извештаја Комисије за оцену докторске дисертације кандидата мр Дана 

Маврака под насловом: “Процена успешности мировних мисија у решавању 

унутрашњих конфликата: Студија случаја мировних мисија на простору бивше СФРЈ“, 

и именовање Комисије; 

 Именовање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације 

за кандидата Ненада Стекића под насловом: “Војне интервенције и постконфликтна 

изградња државе у ери униполарности: случај Савезне републике Југославије, 

Авганистана и Ирака“; 

 Усвајање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације за кандидата Ненада Стекића под насловом: “Војне интервенције и 

постконфликтна изградња државе у ери униполарности: случај Савезне Републике 

Југославије, Авганистана и Ирака“, именовање ментора; 

 Усвајање извештаја Комисије за оцену докторске дисертације кандидата мр 

Сабријане Ђајапутри под насловом: "Безбедносни аспекти регионалне сарадње земаља 

Југоисточне Азије: случај Индонезије“, именовање Комисије за одбрану и упућивање на 

Веће научних области правно-економских наука ради добијања сагласности; 

 Усвајање менторског извештаја и именовање Комисије за оцену докторске 

дисертације кандидата мр Перице Милетића под насловом: “Организационо и 

нормативно уређење заштите информација у функцији безбедности пословања банака и 

финансијских институција“; 

 Именовање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације 

за кандидата Гордане Мишев под насловом: “Фактори успешног развоја држава и 

њихове импликације на националну безбедност“; 
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 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Филипа 

Цветковића под насловом: „Ресурси Војске Србије у одговору и отклањању последица 

природних катастрофа“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Аните 

Кликовац под насловом: „Отпорност града Смедерева у области смањења ризика од 

бујичних поплава“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном специјалистичком раду 

кандидата Јелене Витковић под насловом: "Улога хавала система  у прању новца и 

финансирању тероризма" и одобравање јавне одбране пред Комисијом; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Миљана 

Шћепановића под насловом: "Смањење ризика од акцидената у Рафинерији нафте 

Панчева" и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;  

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Марије 

Илић под насловом: "Војне базе у мултинационалним операцијама са освртом на војне 

базе  на КиМ и у Босни" и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Златка 

Ленхарта под насловом: „Превенција и отклањање последица ванредних ситуација 

изазваних заразним болестима“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Илије 

Борисављевића под насловом: „Утицај климатских промена на локалну самоуправу: 

студија случаја општине Обреновац“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата 

Александра Пантелића под насловом: "Социјални капитал као ресурс отпорности за 

смањење ризика од катастрофа" и одобравање јавне одбране пред Комисијом;  

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Игора 

Лечића под насловом: "Уставни оквир националне безбедности Србије" и одобравање 

јавне одбране пред Комисијом;  

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Татјане 

Симић под насловом: "Анализа утицаја ванредних ситуација на динамику оружаних 

сукоба" и одобравање јавне одбране пред Комисијом; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Саше 

Елдовића под насловом: „Превенција и смањење ризика од пожара у објектима посебног 

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

одбрану;  

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Уроша 

Половине под насловом: „Улога Руске Федерације у безбедносном поретку Евроазије“, 

и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Милана 

Вуковића под насловом „Специфичности система смањења ризика од поплава у Савском 

сливу” и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Џемила 

Јакуповића под насловом „Еколошки криминалитет као фактор угрожавања 

безбедности” и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 
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 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Лазара 

Грбића под насловом: „Повећање ризика од катастрофа изазваним опасностима услед 

климатских промена“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;  

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Марка 

Николића под насловом: „Улога друштвених мрежа у смањењу ризика од катастрофа“, 

и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану ; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Славице 

Павловић под насловом: „Унапређење спремности службеника обезбеђења за поступање 

у ванредним ситуацијама изазваним пожаром“ и одобравање јавне одбране пред 

Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном специјалистичком раду 

кандидата Милутина Ковачевића под насловом: "Цивилна заштита у новом концепту 

смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама" и одобравање 

јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном специјалистичком раду 

кандидата Александра Пећаранина под насловом: "Политеизам, тероризам и 

безбедност" и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном специјалистичком раду 

кандидата Марије    Мали под насловом: "Пријектовање система обезбеђења станица за 

снабдевање горивом” и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану; 

 

4.2. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 

У школској 2019/2020.години одржано је 5 седница Изборног већа са 

најзначајнијим тачкама дневног реда: 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звању 

ванредног професора за ужу научну област: Студије наука безбедности, за наставни 

предмет "Хумана безбедност"; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор 

jeдног наставника у звање доцента - научна област Студије наука безбедности, за ужу 

научну област Студије цивилне заштите - Управљање ризицима, за наставни предмет 

"Управљање ризицима", са 30% радног времена; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс 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 страног 

језика за ужу научну област: Страни језици, наставни предмет Енглески језик 2; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор 

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

безбедности, за наставни предмет Хумана безбедност; 

 Разматрање Извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор 

jeдног наставника страног језика, за ужу научну област Страни језици, наставни предмет 

Енглески језик 2; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор једног наставника у звањe 

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

средине, за наставни предмет: Цивилна заштита.  
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 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање 

ванредног професора за ужу научну област: Информатика, за наставни предмет: 

Информатика; 

 

 

5. КАДРОВИ 
 
У школској 2019/2020. години са 100% радног времена запослено је 37 наставника и 3 

сарадника (40 наставника и сарадника), а два наставника раде са 30% радног времена у 

звању ванредног професора и доцента, што је укупно 42 наставник и сарадник на 

Факултету безбедности и то: 

- 13 редовних професора 

- 16 ванредних професора (1 са 30% радног времена) 

- 6 доцената  (1 са 30% радног времена) 

- 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 редовног професора 

 

Следећи наставници изабрани су у звања: у шк. 2019/2020. 

 др Иван Ракоњац – за наставника у звање доцента, са 30% радног времена 

 проф. др Миленко Бодин - за наставника у звање редовног професора,  

 проф. др Ивица Ђорђевић - за наставника у звање ванредног професора,  

 мр Данијела Нејковић - за наставника у звање наставника страног језика 

У Стручним службама тренуто је запослено 27 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, 
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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) 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. 2019/2020. 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 2019/20. године Одлуком Сената Универзитета у Београду бр. 61201-

1984/3-20 од 08.07.2020 измењен је План и програм основних академских студија, а 

Одлуком Сената Универзитета у Београду бр. 61201-2563/3-20  измењен је План и 

програм Докторских академских студија - Студије наука безбедности. 

 

6.2. Студије првог степена 

Факултет безбедности Универзитета у Београду је у прву годину основних академских 

студија: у школској 2017/2018. години 390 студента - 154 буџетска и  238 

самофинансирајућих; 2018/2019. години 390 студента - 152 буџетска и 238 

самофинансирајућих и у школској 2019/2020. години 391 студента - 151 буџетска и 239 

самофинасирајућих. 

Преглед броја студената основних академских студија по годинама који студирају у 

високошколској установи 2019/2020. године 

Назив 

студијског 

програма 

Врста и 

ниво 

студија 

I година II година III година IV година 

Основне 

академске 

студије  

Први 391 344 242 336 

Обнова:  84 88  78  
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Укупно: 475 432 320 336 

Укупно: 1563 

 

Преглед броја студената који су стекли диплому у високошколској установи у 

претходне три школске године 

 

 

Дипломирали у претходне три школске године 

Школска 2017/18. Школска 2018/19. Школска 2019/20. 

252 (+3) 300 (+3) 342 

Укупно: 894 (+6 студената који није ФИС-у) 

 

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

– 2019/2020. школска година  

 

 Назив студијског програма 

ПРВА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Уписани 391 (+ 84 обнова*) = 475 

Одустали 58 

Остварили 60 ЕСПБ 48 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 257 

Просечна оцена 7,76 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 89 

ДРУГА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Уписани 344 (+ 88 обнова*) = 432 

Одустали 52 

Остварили 60 ЕСПБ 18 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 257 

Просечна оцена 7,40 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 222 

ТРЕЋА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности  
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Уписани 242 (+ 78 обнова*) = 320 

Одустали 27 

Остварили 60 ЕСПБ 43 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 128 

Просечна оцена 7,33 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 139 

ЧЕТВРТА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Уписани 336 

Одустали 7 

Остварили 60 ЕСПБ 48 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 193 

Завршили студије 342 

Просечна оцена 7,42 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 50 

 

 

6.3. Студије другог и трећег степена 

У школској 2019/2020. години на специјалистичке струковне студије је уписано 3 

студента (Безбедносни менаџмент). 

У школској 2019/20. години на мастер студије уписало се 93 студента. 

У школској 2019/2020. години докторске студије је уписало 33 студента. 

Магистрирало у школској 2019/2020. години: / 

Докторирало у школској 2019/2020. години: 3 докторанта 

Завршило мастер академске студије у школској 2019/2020. години: 30 студената 

Завршило специјалистичке струковне студије у школској 2019/2020. години: 4 студента 

 

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; 
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3. Преузимањем уговорних обавеза и ангажовањем на научно-истраживачким 

пројектима, експертизама и слично; 

4. Индивидуалним истраживањима и стваралаштвом. 

 

8.1. РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 

Истраживачи Факултета безбедности у 2019/2020. години учествовали су у осам научно-

истраживачких пројеката. У табели је пружен збирни преглед броја и врсте 

научноистраживачких пројеката које су у овом периоду реализовали 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 

фундаментални 
9 

2 

Испитивање и верификација метода за 

мултидисциплинарне форензичке анализе у 

функцији непролиферације оружја за масовно 

уништење 

домаћи 

фундаментални 
1 

3. 
Криминал у Србији: феноменологија, ризици и 

могућност социјалне интервенције 

домаћи 

фундаментални 
1 

4. 
Конфликти и кризе - сарадња и развој у Србији у 

региону у 19. и 20. веку 
домаћи 

фундаментални 
3 

5. 
Horizon 2020 – DAREnet Danube River region 
Resiliance Exchange Network (2017-2022) 

међународни 7 

6. 

ERASMUS+ - ImprESS - Improving Academic and 

Professional Education Capacity in Serbia in the area 

of Safety & Security (2017-2020) 

међународни 15 

7. 

COST Action CA15127 - RECODIS – Resilient 

communication services protecting end-user 

applications from disaster-based failures (2015-2020) 

међународни 1 

8. 

COST Action CA16232 - European Energy Poverty: 

Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation 

(2017-2021) 

међународни 2 

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 Владимир Н. Цветковић, проф. 

др Желимир Кешетовић, проф. др Зоран Кековић, 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 мултидисциплинарне форензичке анализе у 

функцији непролиферације оружја за масовно уништење 

Истраживач са Факултета безбедности: проф. др Ана Ковачевић. 

Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције 
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Истраживач са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић. 

Конфликти и кризе – сaрадња 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. 

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

Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Вања Роквић, проф. др Зоран 

Кековић., проф. др Зоран Драгишић, проф. др Зоран Јефтић, проф. др Младен 

Милошевић, доц. др Владимир М. Цветковић, доц. др Дејан Радoвић. 

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. мс 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) 

Истраживач са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић, доц. др 

Милан Липовац. 

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. 

9. 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 Института за међународну политику и привреду из Београда и Факултета 

безбедности, одржана је међународна конференција „75. годишњица мултилатерализма 

и међународне безбедности под окриљем Уједињених нација“ 21. септембра 2020. 

године у Клубу посланика у Београду, уз подршку Универзитета у Београду, 

Асоцијације за Уједињене нације у Србији и уз координацију Фондације „EnergyPact“. 

Институције из иностранства са којима Факултет безбедности има потписан споразум о 

сарадњи: 
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 Shanghai Institute for European Studies, Shanghai 

 ФГБВОУ ВО „Академия гражданской защиты МЧС России“, Москва 

 Државна образовна установа високог образовања Московске области, Московски 

државни обласни универзитет, Москва 

 Федерална државна буџетска образовна институција за високо стручно 

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

Москва 

 Сверуски истраживачки институт за цивилну одбрану и ванредне ситауације – 

Федерални центар за науку и високе технологије, Москва 

 Институт законодавства и руководства Руска полицијске асоцијације, Тула 

 Institute for World Politics, Washington 

 United States Military Academy, West Point 

 International Strategic Studies Association, Alexandria 

 Interdisciplinary Center of Herzlia, Tel Aviv 

 Center of Peace Studies, Tromso 

 Faculteit Rechotsgeleerdheid, Gent 

 Institute for Environment and Human Security United Nations University, Bonn 

 Faculty of Law Comenius University, Bratislava 

 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 нову школску 2019/2020. годину библиотека је ушла са "појачањем". Наиме, 

особљу библиотеке придружила се Виолета Ивковић, која је знатно помогла да се рад са 

корисницима убрза, самим тим и да пружање библиотечких услуга буде ефикасније. 

 Управо стога смо, уз подршку декана и секретара Факултета, колегиницу Виолету 

усмерили на курсеве, које је организавала Народна библиотека Србије – Сектор 

Виртуелне библиотеке Србије, и то: 

- "Употреба програмске опреме COBISS3/Преузимање записа и фонд", у 

трајању од три дана: 13, 14. и 15.11.2019. године; 

- "Употреба програмске опреме  COBISS3/Фонд серијске публикације", у 

трајању од два дана: 26. и 27.02.2020. године. 
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У месецу октобру 2019. године, вршена је ручна и електронска обрада нових 

публикација, и то: 

 Обрада радних материјала који се користе у настави; 

 Обрада уџбеника и других публикација које се набављају за потребе 

студената и других корисника библиотеке; 

 Обрада и похрањивање завршних радова студената у електронском облику  

(дипломски, специјалистички и мастер радови)  у Дигитални репозиторијум "Phaidra" 

који уређује Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". 

Докторске дисертације обрађују се и чувају на дисковима (CD-ROM) али не 

похрањујемо у репозиторијум "Phaidra", обзиром да је то у искључивој надлежности 

Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић". 

Од 20. до 27. октобра 2019. године одржан је Сајам књига у Београду. И ове 

године Факултет безбедности је самостално наступио  на свом штанду у централном 

делу Хале 2А. Била je то прилика да се Факултет представи широј јавности, с тим што je 

омогућена и продаја факултетских издања. 

Библиотекар jе био задужен за организацију и наступ демонстратора, као и 

студената који су изразили жељу да раде као волонтери на факултетском штанду, а током 

Сајма имао је и следеће обавезе: 

- Набавка најновијих каталога издавача; 

- Давање каталога декану и другим наставницима, како би се поручиле књиге 

значајне за области које се изучавају на Факултету; 

- Преузимање предрачуна на штандовима издавача; 

- Копирање предрачуна, овера и достављање Рачуноводству; 

- Након уплате, одлазак по књиге и рачун код издавача, који су из Београда; 

- Копирање и архивирање рачуна. 

У новембру и децембру вршена је обрада набављене библиотечке грађе на 

одржаном Сајму књига, и то по правилима за узајамну каталогизацију публикација у 

систему COBISS-SR. Такође, урађена је аналитичка обрада чланака који су објављени у 

Годишњаку Факултета безбедности за 2019. годину. 

У другом семестру шк. 2019/2020. године настављена је обрада завршних 

радова  студената Факултета безбедности у е-облику, и до краја школске године 

обрађено је укупно 1227 радова, док је библиотека поседовала укупно 20521 

библиотечких јединица. 

 Још у фебруару 2020. године сазнали смо да је у Народној библиотеци Србије 

представљена нова тзв. "МБС база", путем које ће се убудуће уносити подаци о 

библиотечком пословању у претходном периоду.  Замишљено је да ова база замени 

досадашњу Анкету о библиотечком пословању, коју смо попуњавали сваке године. Но, 

ова база није још усавршена, па није било могуће унети податке које смо прикупили за 

2019. годину. Остаје да се види да ли ће и кад нова база прорадити. 

 У месецу Августу 2020. године, колегиница Марија Булатовић из Универзитетске 

библиотеке "Светозар Марковић" обавестила нас је о новој платформи за доделу УДК 

бројева под називом "Српски УДК онлајн", која нам је омогућила да проналазимо УДК 

бројеве преко интернета, дакле не само преко штампаних регистара са УДК бројевима, 

које смо користили до тад. Ова новина нарочито је погодовала колегиници Виолети, која 

није имала великог искуства у раду са штампаним регистрима. 

 Током августа и септембра месеца, за потребе акредитације, рађене су табеле са 

литературом релевантном за основне, мастер и докторске студије. Такође, сачињене су 

и табеле са именима професора – ментора, те називима тема за основне, магистарске, 

мастер и докторске студије у периоду од 2010. до 2020. године. 
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Осим тога, у протеклој школској години објављено је 8 нових наслова у издању 

Факултета, па је стога библиотекар вршио припрему за објављивање, која је обухватала: 

- додељивање ИСБН бројева; 

- попуњавање захтева за ЦИП; 

- нарезивање диска; 

- слање материјала за ЦИП у Народну библиотеку Србије путем е-поште; 

- прослеђивање ЦИП-а штампару, како би књига могла да се одштампа. 

 

   

9.2. Рачунарски центар 
 

Услед пандемије и уведених ванредних мера ради заштите људи и спречавања 

ширења вируса COVID-19, у марту месецу је на Факултету безбедности подигнут 

систем за OnLine наставу. Систем је базиран на open source LMS Moodle платформи 

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

организовали OnLine полагања колоквијума.  

Свему овоме је претходила велика акција прикупљања email адреса студената 

Факултета безбедности и обзиром да постојећи ФИС (Факултетски Информациони 

Систем) није могуће аутоматски повезати са подигнутом е-ФБ платформом (Moodle) сви 

студенти су ручно, путем upload-а фајлова са подацима о студентима и припадајућим 

курсевима, уписивани на е-ФБ платформу. 

За потребе OnLine видео предавања на почетку је коришћена бесплатна верзија 

Zoom апликације која је имала ограничења да предавање може да траје максимално 40 

минута и да исто може да похађа максимално 100 студената. 

Са описаним системом се потом приступило и организацији припремне наставе 

за полагање пријемног испита за упис на Факултет безбедности. Одржана су три циклуса 

припремне наставе и на крају сваког циклуса је одржан и OnLine тест. 

Потом је уследио и сам упис на Факултет безбедности где је по први пут 

организована пријава кандидата OnLine путем. Обзиром да је OnLine пријава била 

новина, прво је организована пријава кандидата и пријем докумената за упис у 

електронској форми а потом је омогућена и класична пријава кандидата физичким 

приступом на Факултет безбедности уз максимално поштовање мера заштите.  

Поменута апликација за OnLine упис је креирана у оквиру ФИС-а и касније је 

коришћена и за OnLine пријаву кандидата на мастер и докторске студије. 

Током описаног периода коришћења система за OnLine наставу и OnLine пријаву 

констатована су ограничења постојеће хостинг платформе Факултета безбедности те је 

у току септембра месеца одрађен закуп новог хостинга, већих перформанси и 

капацитета, након чега је уследила миграција свих података са старог на нови хостинг. 

Обзиром на околности пандемије и њено даље трајање, Факултет је спрам 

потреба за организовање OnLine видео предавања у пуном обиму у зимском семестру 

школске 2020/2021. године набавио лиценце за Cisco Webex Meetings апликацију тако 

да сваки предавач на Факултету безбедности сада поседује своју лиценцу и једном 

предавању може да присуствује до 1.000 студената без временског ограничења трајања 

предавања. 

На новом хостингу уз коришћење описане OnLine платформе организована је и 

настава на Кратком програму студија за Обуку менаџера за заштиту података о 

личности. 

Тренутно је на е-ФБ платформи пријављено 2.229 студената и предавача (не 

уписани студенти са припремне наставе су обрисани из система). 
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У склопу датих околности у оквиру Студентске службе, деканата и ИТ службе је 

омогућен рад запослених од куће коришћењем апликације за удаљени приступ 

рачунарима обзиром да се неки послови и апликације могу покренути само унутар 

рачунарске мреже Факултета безбедности. 

Почетком 2020. године подигнут је систем RhinoSec - дигитални репозиторијум 

Факултета безбедности (https://rhinosec.fb.bg.ac.rs/). У истом периоду Факултет је купио 

и А5 академску лиценцу за Microsoft Office 365 чија имплементација тек следи. 

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

студијских програма располаже са адекватном, савременом и специфичном техничком 

опремом која је неопходна за квалитетно извођење наставе на свим нивоима студија. 

Све сале за извођење наставе, као и све канцеларије имају приступ брзом Интернету. 

Факултет безбедности за прикључење на Интернет, због веће поузданости - 

редудансе, користи два провајдера: 

• АМРЕС са брзином од 1/1 Gbps и 

• SBB са брзином од 150/8 Mbps 

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

закупљеним оптичким каблом и то је примарни прикључак на Интернет. ТВ кабловска 

веза од SBB провајдера се користи као резервни линк за Интернет.  

Главни уређај за прикључење на Интернет је TP-Link SafeStream Gigabit Dual-

WAN VPN Router модел TL-ER6020 који омогућава истовремено прикључење на горе 

поменуте провајдере уз функцију редудансе - аутоматског пребацивања саобраћаја у 

случају отказа са једног на другог провајдера. 

Иза поменутог главног рутера  (TL-ER6020), функција  централног мрежног 

преклопника остварена је фамилијом брзих и путем Web-a управљивих уређаја 

употребом Web Smart Switch-eva (Gigabit/Fast Switch-eva) модела TL-SL2452WEB (1 

kom.) и TL-SG5426 (2 kom.). Преко ових уређаја је остварено целокупно повезивање 

инфраструктурних мрежних каблова у систем рачунарске мреже при чему су, 

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

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

Факултету. 

У самој згради Факултета безбедности постоје 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 
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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. 

Поступајући по законским регулативама Факултет овлашћеним  привредним 

субјектима за рад са електронским отпадом редовно испоручује исти. 

Услед ванредних мера и OnLine рада запослених од куће као и због обима 

послова око организовања OnLine система наставе, рачунарска опрема набављена у 

децембру 2019. године по спецификацији из Плана ЈНМВ није у целости инсталирана. 

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

наставног процеса тако и за потребе високо квалитетног рада управе и свих стручних 

служби која се на овај начин благовремено занавља. На тај начин студентима и 

запосленима ће се обезбедити неометан рад и квалитетно извођење свих облика 

наставних процеса у складу са постављеним стандардима. 

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

електронској форми у службама и архиви Факултета. Правилником о канцеларијском и 

архивском пословању Факултета утврђено је: примање, прегледање, евидентирање и 

распоређивање предмета (аката) у рад, административно-техничко обрађивање 

предмета-аката, отпремање поште, развођење предмета и аката, класификација и 

архивирање, смештај, чување и одржавање, евидентирање у "архивску књигу", 

излучивање безвредног регистратурског материјала и предају архивске књиге 

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 2019/20. години одржано је седам 

седница (од чега четири електронске и једна онлајн), у периоду од 22.10.2019. до 

30.9.2020. године. На седницама се дискутовало о следећим тачкама дневног реда: 

 Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор једног наставника у 

звању ванредног професора за ужу научну област Студије безбедности, за 

наставни предмет Хумана безбедност, 

 Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор једног наставника у 

звање ванредног професора за ужу научну област Информатика, за наставни 

предмет Информатика, 

 Предлог рецензената за уџбеник „Корпоративна безбедност“ аутора проф. др 

Горана Мандића и проф. др Петра Станојевића, 

 Предлог рецензената за уџбеник „Систем националне безбедности Србије“ 

аутора проф. др Зорана Драгишића, 

 Усвајање Извештаја о раду Катедре у школској 2018/19. години, 

 Предлози за план издавачке делатности у школској 2019/20. години, 

 Планирање набавки средстава за 2020. годину, 

 Анализа постојећих садржаја предмета и предлози за измене и увођење нових 

садржаја и предмета на основне академске студије, 

 Предлози у вези са Стратегијом унапређења квалитета Факултета безбедности, 

 Предлози ревидираних картона предмета на основним академским студијама, 

 Предлагање спискова предмета са страних универзитета на основним академским 

студијама, 

 Предлози садржаја изборних предмета на докторским академским студијама, 

 Предлози начина за промоцију студија другог и трећег степена, 

 Предлози начина реализације наставе на основним академским студијама у 

наредној школској години, 

 Предлог за ангажовање демонстратора у школској 2020/21. години. 

 

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија  

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

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

пролећном семестру била реализована углавном онлајн, путем софтвера за видео-

конференције и преко платформе е-ФБ. 

 

Предложена литература за објављивање у школској 2019/20. години 

Уџбеници (5): 

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

измењено и допуњено издање). 

 Мандић, Г., Станојевић, П. Корпоративна безбедност. 
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 Мандић, Г. Систем обезбеђења и заштите правних лица (друго измењено и 

допуњено издање). 

 Драгишић, З. Систем националне безбедности Републике Србије. 

 Липовац, М. Савремене студије безбедности: Копенхашка школа. 

Монографија (1): 

 Путник, Н. Сајбер ратовање. 

Практикум (1): 

 Мандић, Г. Системи обезбеђења и заштите правних лица. 

 

Објављена литература у школској 2019/20. години 

 Мандић, Г. и Станојевић, П. (2020). Корпоративна безбедност. Београд: ФБ. 

 Драгишић, З. (2020). Систем националне безбедности Србије. Београд: ФБ. 

 

Активности чланова Катедре у научноистраживачком раду 

Учешће на међународним и домаћим научним пројектима: 

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), Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

2. Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене 

промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку (бр. 47029), Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја. 

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, European Union 

Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 740750. 

 

Проф. др Зоран Драгишић: 

1. DAREnet – Dаnube river region Resilience Exchange network, European Union 

Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 740750. 

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

(EENeT), European Commission projects. 

 

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. 
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Проф. др Ивица Ђорђевић: 

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: 

1. Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног 

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

средства) (бр. 47017), Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

2. Испитивање и верификација мултидисциплинарних метода за форензичке 

анализе у функцији непролиферације оружја за масовно уништење, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

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 Светлана Станаревић: 

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. 

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

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

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

Corporation (SDC) 

3. Реализација тренинг програма у оквиру пројекта: “Communities First: Creation of 

civil society hub to address violent extremism—from prevention to reintegration”. 

(oктобар2019-фебруар 2020), Financially supported until EU and Civil Society 

Facility and Media Programme. 

 

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), Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

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. 

3. Knowledge Transfer by Designing Software Application for Risks Management in 

Business-Production Systems Based on Artificial Intelligence, Фонд за иновациону 

делатност Републике Србије. 

 

Доц. др Милан Липовац: 
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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), Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

 

 

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 у Новом Саду – Правни факултет, ангажман на основним 

академским студијама, на предмету Систем безбедности Европске уније. 

 

Проф. др Ненад Путник: 

1. Члан неколико комисија за одбрану мастер радова на Универзитету у Београду - 

мастер студије Тероризам, организовани криминал и безбедност. 

2. Члан комисије за одбрану докторске дисертације на Универзитету одбране. 

 

Проф. др Светлана Станаревић: 

1. Универзитет у Новом Саду – Правни факултет, ангажман на основним 

академским студијама, на предмету Безбедносна култура. 

2. Универзитет у Новом Саду – Правни факултет, члан Комисије за приступно 

предавање и избор у звање кандидата Ненада Радивојевића. 

3. Члан неколико комисија за одбрану мастер радова. 

 

Учешће на међународним научним и стручним скуповима: 

 

Проф. др Зоран Кековић: 

1. Међународна видео-конференција „Безбедносне кризе у 21. веку и како њима 

управљати“, Центар за анализу ризика и управљање кризама, Београд; Институт 

за стандардизацију Србије, Београд; Хрватска удруга за међународне студије, 

Загреб; Институт за развој и међународне односе, Загреб; Либертас међународно 

свеучилиште, Загреб, 13-14. октобар 2020. 

 

Проф. др Светлана Станаревић: 

1. Joint United Nations - Hungary Regional Conference for Central Europe: Prevention of 

Radicalization to Terrorism through Holistic Policy Responses and Risk Mitigation, 

Budapest, 7-8. новембар 2019.  

2. 3rd Regional Conference of Evaluators in The Western Balkans and Southeast Europe, 

Belgrade, 8-9. новембар 2019. 
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Учешће на домаћим научним и стручним скуповима: 

Проф. др Зоран Кековић: 

1. Видео предавања „Think Tank COVID-19“, Центар за анализу ризика и управљање 

кризама, Београд, новембар 2020. 

2. Национални симпозијум „Безбедност у здравству“, Институт за стандардизацију 

Србије и Центар за анализу ризика и управљање кризама, Београд, 26. јун 2020. 

3. Вебинар „Кризни менаџмент: управљање ризицима и кризом COVID-19“, Центар 

за анализу ризика и управљање кризама, Београд, април 2020. 

4. Серија стручних вебинара под називом „План континуитета пословања за мала и 

средња предузећа“, Центар за анализу ризика и управљање кризама, Београд, 

март-април 2020. 

 

Проф. др Ивица Ђорђевић: 

1. Научна конференција „Заразне болести као глобални безбедносни изазов – 

пандемија COVID-19: стварност и последице“, Факултет безбедности и Институт 

за међународну политику и привреду, Београд, јул 2020. 

 

Проф. др Светлана Станаревић: 

1. „Здравље локалне заједнице – безбедносна култура и проблеми безбедности“, 

Мини симпозијум Медицинског факултета Универзитета у Београду, Здравље 

заједница – глобални и локални изазови, Београд, 13. децембар 2019. 

 

Проф. др Ненад Путник: 

1. Национални симпозијум „Безбедност у здравству“, Институт за стандардизацију 

Србије и Центар за анализу ризика и управљање кризама, Београд, 26. јун 2020, 

излагање на тему „Заштита података у рачунарским системима“. 

 

Референце свих чланова Катедре у школској 2019/20. години (објављени 

радови) 

Проф. др Зоран Кековић: 

1. Кековић, З. (2020). SARS-CoV-2: од управљања ризицима ка организационој 

отпорности. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, LIV (прихваћен 

за објављивање). 

2. Кековић, З. & Нинковић, В. (2020). Концептуализација отпорности у наукама 

безбедности. Српска политичка мисао, 67(1), 153-175. 

3. Keković, Z. (Prir.) (2020). Kriza COVID-19: od menadžerske teorije do prakse. 

Beograd: Institut za standardizaciju Srbije/Centar za analizu rizika i upravljanje 

krizama. 

4. Keković, Z., Milošević, M. & Putnik, N. (2019). Security Risks in Schools – The 

Problems of Identification and Classification. In: Stanimirović, Z. & Ilić, A. (Eds.). 

Security in the Educational Institutions in Serbia. Belgrade: Faculty of Security Studies, 

59-76. 

5. Keković, Z. & Pejović, G. (2019). Bezbednost i zaštita podataka o ličnosti u 

zdravstvenim ustanovama. Kriminalističke teme, XIX(5), 475-482. 
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6. Keković, Z. & Galić, D. (2019). Urban Disaster Resilience of Socio-Technical Systems. 

Безбедносни Дијалози/Security Dialogues, 10(1-2), 37-46. 

7. Đorđević, Lj.I. & Keković, Z. (2019). Sendai Framework for Managing Migrant Crisis: 

Case of Serbia. Безбедносни Дијалози/Security Dialogues, 10(1-2), 63-78. 

 

Проф. др Зоран Драгишић: 

1. Драгишић, З. (2020). Систем националне безбедности Србије. Београд: Факултет 

безбедности. 

2. Драгишић, З. (2020). Национална безбедност – алтернативе и перспективе. У: 

Цветковић, В. (Прир.). Науке безбедности: врсте и облици. Београд: Факултет 

безбедности, 39-56. 

3. Dragišić, Z. & Ćurčić, M. (2019). Migration in Contemporary Security Environment. 

Безбедносни Дијалози/Security Dialogues, 10(2), 51-64. 

4. Dragišić, Z. & Ćurčić, M. (2019). Weapons of Mass Destruction and Contemporary 

Security Studies. Безбедносни Дијалози/Security Dialogues, 10(1-2), 395-408. 

5. Dragišić, Z. (2019). Serbian-American Relations: Security and Geopolitical Aspects. 

In: International Scientific Conference Proceedings „Serbian-American Relations“. 

Novi Sad: Archives of Vojvodina. 

 

Проф. др Горан Мандић: 

1. Мандић, Г. и Станојевић, П. (2020). Корпоративна безбедност. Београд: 

Факултет безбедности. 

2. Мандић, Г. (2020). Корпоративна безбедност – пословна функција правног лица. 

У: Цветковић, В. (Прир.). Науке безбедности: врсте и облици. Београд: Факултет 

безбедности, 167-182. 

3. Stanojević, P., Jeftić, Z. & Mandić, G. (2019). Critical Infrastructure Continuity in the 

Belt and the Road Initiative. In: Cvetković, V. (Ed.). The Belt and the Road: Reality 

and Expectations (Serbia’s Experience). Belgrade: Faculty of Security Studies, 201-

219. 

4. Stanojević, P., Jeftić, Z. & Mandić, G. (2019). Kontinuitet funkcionisanja kritične 

infrastrukture u okviru projekta „Pojas i put“. U: Cvetković, V. (Ur.). Pojas i put: 

realnost i očekivanja (iskustvo Srbije). Beograd: Fakultet bezbednosti, 193-211. 

 

Проф. др Ана Ковачевић: 

1. Kovačević, A. & Radenković, S.D. (2020). SAWIT – Security Awareness Improvement 

Tool in the Workplace. Applied Sciences, 10(9), 3065. doi.org/10.3390/app10093065 

(M22) 

2. Kovačević, A., Putnik, N. & Tošković, O. (2020). Factors Related to Cyber Security 

Behavior. IEEE Access, Vol. 8, 125140-125148. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3007867. 

(M21) 

3. Kovačević, A. (2019). Use of Web Mining and Visualization in Cyberbullying 

Detection. In: Stanimirović, Z. & Ilić, A. (Eds.). Security in the Educational Institutions 

in Serbia. Belgrade: Faculty of Security Studies, 283-302. 

4. Radenković, S. D., Kovačević, A. (2020), Improving Technology Enhanced Learning 

as a Prerequisite for Sustainable Education, YUINFO 2020,  ISBN  978-86-85525-23-

0 
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5.  Nikolic, D.,   Stankovic, S., Kovacevic, A., Dabetic, M. (2020)  CBRN crime scene 

management and investigation, RABEK, 6th International Scientific - 

professional conference, ISBN  978-86-80692-06-7   

Проф. др Ивица Ђорђевић: 

1. Филијовић, М. & Ђорђевић, И. (2020). Корупција као облик угрожавања људске 

безбедности: политичка, економска и здравствена димензија. Национални 

интерес, XVI(37), 67-87. doi.org/10.22182/ni.3712020.4 

2. Đorđević, I. & Džigurski, O. (2019). The Hybridization of Security Systems as a 

Function of the Human Security Concept. Teme, XLII(4), 1013-1028. 

doi.org/10.22190/TEME191014060D  

3. Ђорђевић, И. и Недељковић, С. (2019). Систем обнове и помоћи – теоријске 

основе и функционисање у Републици Србији. Годишњак Факултета 

безбедности 2019, 87-111. doi.org/10.18485/fb_godisnjak.2019.5 

 

Проф. др Светлана Станаревић: 

1. Stanarević, S. (2019). New Technology as a Challenge to Security and Safety in Cities, 

in Book of Proceedings: e Future of Cities – between temptations of exponential 

technology growth and the concept of human city, Borislav Stojkov (editor), Academy 

of Engineering Sciences of Serbia, University of Belgrade – Faculty of Geography, 

ISBN 978-86-6283-084-5 

2. Orlović Lovren V., Maruna, M. Stanarević, S., (2020). „Reflections on the learning 

objectives for sustainable development in the higher education curricula – three cases 

from the University of Belgrade“, International Journal of Sustainability in Higher 

Education, Emerald Publishing. 

3. Radović, I. Stanarević S. Rokvić, V. (2020). Protection of Biodiversity from 

Perspective of Human Rights and Human Security,  in Human rights in the 21st Century 

(Tibor Varady amd Miodrag Jovanović (eds), Eleven Internationa Publishing, 

Netherlands, and Serbian Academy of Sciences and Arts, Serbia, ISBN 978-94-6236-

993-1; ISBN 978-94-6094-484-0 (E-book). 

 

Проф. др Ненад Путник: 

1. Kovačević, A., Putnik, N. & Tošković, O. (2020). Factors Related to Cyber Security 

Behavior. IEEE Access, Vol. 8, 125140-125148. 

2. Путник, Н. & Гњатовић, М. (2020). Анализа приступа секуритизацији сајбер и 

еколошких претњи. Култура полиса, XVII(42), 279-292. 

3. Milošević, M. & Putnik, N. (2019). Fenomen vršnjačkog nasilja na internetu: izazov za 

nauku i zakonodavstvo. Sociologija, 61(4), 599-616. 

4. Милошевић, М. & Путник, Н. (2019). Специфичности извршења кривичног дела 

преваре уз коришћење информационо-комуникационих технологија. 

Безбедност, 61(2), 68-88. 

5. Keković, Z., Milošević, M. & Putnik, N. (2019). Security Risks in Schools – The 

Problems of Identification and Classification. In: Stanimirović, Z. & Ilić, A. (Eds.). 

Security in the Educational Institutions in Serbia. Belgrade: Faculty of Security Studies, 

59-76. 
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Доц. др Милан Липовац: 

1. Lipovac, M. (2019). Various Aspects of Using Video Surveillance in the School 

Environment in the Republic of Serbia. In: Stanimirović, Z. & Ilić, A. (Eds.). Security 

in the Educational Institutions in Serbia. Belgrade: Faculty of Security Studies, 243-

260. 

2. Параушић, А. и Липовац, М. (2019). Карактеристике претњи урбаној безбедности. 

Политичка ревија, 2/2019, 255-277. DOI: https://doi.org/10.22182/pr.6022019.12, 

UDK: 351.78:711.4 (М51) 

3. Stanković, N. i Lipovac, M. (2019). Institucije kao ključni subjekti međunarodnog 

sistema –teorijska promišljanja Nikolasa Onufa. Kultura polisa, 40(3) godina XVI, 

(261-272).  

4. Lipovac, M. & Stanković, N. (2019). Wendt’s theoretical contribution to Security 

studies: The agent – structure problem. Journal of Security and Criminal sciences, Vol. 

1, No. 2, pp. 9-21. ISSN 2637-3076   

 

Иван Димитријевић: 

1. Rokvić, V., Dimitrijević, R.I. & Rakonjac, M.I. (2020). Balkan Syndrome 20 Years 

after NATO’s Bombing Campaign. Sociološki pregled, LIV(4) (прихваћен за 

објављивање). (М24) 

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

Security Issues. Security Dialogues, 10(1-2), 89-100. ISSN 1857-8055. UDC 

004.6:[355.02:711.4 (М53) 

 

 

 

10.2. Катедре друштвено-хуманистичких наука 

 

На Катедри друштвено-хуманистичких наука у школској 2019/20. години одржанe су две 

седнице. 

 

I) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 11.12.2019: 

1. Усвајање записника са претходне седнице, 

2. Усвајање Извештаја о раду Катедре за школску 2018/19. годину, 

3. Разматрање иницијативе за покретање конкурса за избор једног наставника 

страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Енглески 

језик 2. 

 

II) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 27.04.2020: 

1. Усвајање записника са претходне седнице, 

2. Активности везане за реакредитацију програма на Основим академским 

студијама. 

 

 Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија 

 

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

складу са Одлуком Реорганизације рада Факултета безбедности за време трајања 

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

консултације су се одржавале електронским путем. 
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У овом временском интервалу су на сајту Факултета биле постављене 

презентације по предметима, изводила се настава и одржавали су се колоквијуми 

електронским путем коришћењем Платформе за онлајн наставу Факултета безбедности. 

 

 Избори у звања наставника и сарадника 

 У школској 2019/20. години покренута је процедура за избор једног наставника 

страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Енглески језик 2. 

 

 Објављена литература за потребе наставе 

 У току школске 2019/20. године објављенa je следећa публикацијa: 

 Цветковић, В.Н. (2019). Социологија: основни проблеми, појмови, приступи. 

Београд: Факултет безбедности. (уџбеник) 

 

Активности катедре и њених чланова у научноистраживачком раду 

(пројекти, скупови, сарадња са другим наставнонаучним установама) 

 

Проф. др Владимир Н. 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. 

Б) Учешће на конференцијама:  

 Научни  скуп „Сецесија са становишта унутрашњег и међународног права и 

њене политичке последице“, САНУ, 3.07 2020.  

 Међународну конференција „Мултилатерализам и међународна безбедност“, 

21.09.2020. 

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама: 

 Филошки факултет у Београду, мастер студије „Културе у дијалогу“, професор 

на предмету Држава и сукоби култура 

Г) Активности у стручним телима ван факултета:  

 Учешће у раду Сената и Већа групација друштвено-хуманистичких наука 

Универзитета у Београду, 

 Члан Етичког одбора 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, 
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 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), 

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

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

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

2020-1-RS01-KA205-065296. European Commission. Center for Positive Youth 

Development – Cepora (Član projektnog tima – izrada proizvoda intelektualnog rada). 

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама: 

 Институт за савремену историју Србије, 

 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 

 Институт за политичке студије. 

Г) Активности у стручним телима ван факултета: 

 Члан МНО за филозофију, психологију, педагогију и социологију, 

 Члан Комисије МПН за категоризацију научних часописа, 

 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“. Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије. 

Б) Учешће на конференцијама: 

 V међународни фестивал науке, излагање на секцији “Конституционные 

реформы в России”; Московски државни обласни универзитет МГОУ. 10-12. 

фебруара 2020.  

 Вебинар “Геополитичке перспективе савременог света након пандемије 

коронавируса: дан после”, КСФБ, 11.09.2020, Zoom платформа, предавање на 

тему: Утицај пандемије на политику, политичке системе и дипломатске и војне 

односе; 

 Годишња конференција “Изазови савременог света: стратешко деловање држава 

или резултанта глобалних и локалних процеса и повода?”, ФБ, 27.10.2020, 

Webex платформа, излагање на пленуму: Нова (гео)политичка раскрсница 

Србије). 

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама: 

 Московски државни лингвистички универзитет, 

 Московски државни обласни универзитет, 

 Универзитет дбране. 

Г) Активности у стручним телима ван факултета: 

 Члан уређивачког одбора часописа Полис и Обозревател, Москва, 

 Члан удружења политиколога Србије. 
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Проф. др Бранко Ромчевић: 

Г) Активности у стручним телима ван факултета: 

 Главни уредник часописа European Journal of Human Security, 

 Члан редакције часописа Theoria од јануара 2018. 

 

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:  

 Међународна конференција „Националне мањине, миграције и сигурност у 

демократским друштвима“, Центар за међународне и сигурносне студије 

Факултета политичких знаности Свеучилишта у Загребу (Бријуни/online 2020); 

 Међународна конференција State (In)stability 2020 у организацији Свеучилишта 

Libertas (Загреб/online 2020.). 

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама: 

 Институт за међународну политику и привреду; 

 Институт за политичке студије; 

 Институт за стратегијска истраживања; 

 Високе студије безбедности и одбране; 

 Универзитет у Београду (заједнички мастер програм Студије миграција). 

Г) Активности у стручним телима ван факултета: 

 Члан уређивачког одбора научног часописа „Међународни проблеми” који 

издаје Институт за међународну политику и привреду. 

 

Јелена Бошњак: 

Б) Учешће на конференцијама:  

 National Fabric: Understanting Nations through Conceptual Metaphor. International 

Conference to Mark the 90th Anniversary of the English Department, Faculty of 

Philology. Belgrade: Faculty of Philology (May-June, 2019). 

 

 

Референце чланова Катедре у 2019/20. години 

(објављени радови) 

 

Проф. др Владимир Цветковић: 

1. Цветковић, В.Н. (прир.) (2019). Појас и пут: реалност и очекивања: искуство 

Србије. Београд: Факултет безбедности. 

2. Cvetković, V.N. (Ed.) (2019). The Belt and the Road: Reality and Expectations: 

Serbia’s Experience. Belgrade: The Faculty of Security Studies. 

3. Cvetković, V.N. (2019). The Purpose and Perspectives of Security Science and 

Security Studies. In: Stanimirović, Z. & Ilić, A. (Eds.). Security in the Educational 

Institutions in Serbia. Belgrade: Faculty of Security Studies, pp. 19-31. 

4. Цветковић, В.Н. (2019). Баналност моћи и идеологија универзализма: разлози, 

учинци и поуке напада НАТО-а на Србију 1999. године. Годишњак Факултета 

безбедности 2019, стр. 25-40. 

5. Цветковић, В.Н. (прир.) (2020). Науке безбедности: врсте и облици. Београд: 

Факултет безбедности. 
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6. Цветковић, В.Н. (2020). Науке безбедности – генеза и смисао. У: Цветковић, 

В.Н. (прир.) Науке безбедности: врсте и облици. Београд: Факултет 

безбедности, 13-37. 

 

Проф. др Слађана Ђурић: 

1. Đurić, S., Popović-Ćitić, B., Marković, M. (2019). Positive school climate as the key 

socio-psychological aspect in the security of educational institutions. U: A. Ilić, Z. 

Stanimirović (Ed.), Security in Educational Institutions in Serbia (pp. 72-85). 

Belgrade: Faculty of Security Studies. 

2. Ђурић, С. (2020). Визуелна истраживања – главне методолошке дилеме. 

Култура, 166, 199-221. DOI 10.5937/kultura2066197D УДК 303.643.2 

 

Проф. др Мирослав Младеновић: 

1. М. Милинович, М. Младенович, З. Йефтич. (2019). 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“, Министерство 

Российской Федерациипо делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям иликвидации последствий стихийных бедствий Академия 

гражданской защиты МЧС России, Химки, стр. 9-18, УДК 614.8 ББК 68.69 П90. 

2. Пономарева, Е.Г. и Младенович, М. (2020). Многовекторность как выход из 

тупика старегической уязвимости, Сравнителная политика. Т.11 № 1, eLibrary 

ID: 32289, стр. 88-103. 

3. Бановић, Б., Младеновић, М. (2018). Политичко-правни систем Руске 

Федерације, у: М. Зиројевић и Н. Кршљанин (ур). Увод у право Русије, Србија и 

Русија кроз векове (зборник радова). Београд: Правни факултет и Институт за 

упоредно право, стр. 119-134, ISBN 978-86-7630-843-9 (ПФ) и ISBN 978-86-

80186-48-1 (ИУП) (књига је изашла 2019. године). 

4. Младенович, М., Милошевич, М. (2020). Куда идет национальное государство? 

Журнал политических исследований, Москва: Научно-издательский центр 

ИНФРА-М, eISSN: 2587-6295. 

 

Проф. др Бранко Ромчевић: 

1. Ромчевић, Б. (2019), „Одговорност као искуство немогућег“, Годишњак 

Факултета безбедности 2019, стр. 113-125. 

 

Доц. др Владимир Ајзенхамер: 

1. Rokvić, V., Ajzenhamer, V. (2019). Political discourse, military and securitization of 

health nexus: contemporary security challenges and the military role in public health 

security. Serbian political thought, 1/2019., 45-75, M24. 

2. Ajzenhamer, V. (2019). Uloga međunarodnog autoriteta u Lejkovoj hijerarhizovanoj 

„shemi“ svetske politike. Međunarodni problemi, LXXI, (3), 311–334, M24. 

 

Јелена Бошњак: 

1. Bošnjak, J. (2020). National Fabric: Understanting NATIONS through Conceptual 

Metaphor. In B. Čubrović (Ed.), 90th Anniversary of the English Department, Faculty 

of Philology, University of Belgrade: Belgrade English Language and Literature 

Studies, BELLS90 Proceedings, Volume 1 (pp. 51–69). Belgrade: Faculty of 

Philology, University of Belgrade. 
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Мр Данијела Нејковић: 

Превод на енглески језик: 

1. Kešetović, Ž. (2019). Crisis situations and risk management in educational 

institutions. In Z. Stanimirović & A. Ilić (Eds.), Security in the educational 

institutions in Serbia (pp. 58-70). Belgrade: University of Belgrade – Faculty of 

Security Studies.  

2. Kešetović, Ž. (2019). Developing a crisis management plan – Standards for 

educational institutions. In Z. Stanimirović & A. Ilić (Eds.), Security in the 

educational institutions in Serbia (pp. 139-154). Belgrade: University of Belgrade – 

Faculty of Security Studies.  

3. Kekić, D., Milašinović, S., & Mlađan, D. (2019). The implementation of a security 

risk reduction concept in educational institutions. In Z. Stanimirović & A. Ilić (Eds.), 

Security in the educational institutions in Serbia (pp.105-115). Belgrade: University 

of Belgrade – Faculty of Security Studies.  

Превод на српски језик: 

1. Guangcheng, X. (2019) Kako razumeti kinesku inicijativu „Jedan pojas, jedan put“ – 

Novi model za upostavljanje dubljih odnosa između Kine i sveta. U V.N. Cvetković 

(Ured.), Pojas i put: realnost očekivanja – Iskustvo Srbije. (str. 51-70). Beograd: 

Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti. 

2. Jisi, W. (2019) Velika promena u svetskoj politici i kineska međunarodna strategija. U 

V.N. Cvetković (Ured.), Pojas i put: realnost očekivanja – Iskustvo Srbije. (str. 33-

50). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti. 

3. Proroković, D. (2019) Makroregionalna strategija EU za Dunavski region i 

Inicijateive 16+1: Studija slučaja Srbije. U: V.N. Cvetković (Ured.), Pojas i put: 

realnost očekivanja – Iskustvo Srbije. (str. 179-191). Beograd: Univerzitet u Beogradu 

– Fakultet bezbednosti. 

 

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: 

књига 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: књига 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 ванредних ситуација и еколошке безбедности у школској 

2019/20. години одржала је 8 седеница, од тога 5 на класичн начин уз лично присуство 

чланова и 3 седнице су одржане електронским путем. На седницама се дискутовало о 

следећим тачкама дневног реда:  

 Разматрање извештаја о раду катедре за школску 2019/20. годину, 

 Усвајање плана рада катедре за 2020/21 годину, 

 Планирање набавки средстава за потребе катедре за 2019/20, 

 Разматрање и доношење одлуке о промени назива катедре, 

 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, 

 Доношење одлука које су усмерене на измене наставног плана и програма у 

складу са актуелним акредитационим циклусом. 

 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 редовног професора  

за ужу научну област студије цивилне заштите и еколошке безбедности а за 

наставни предмет Цивилна заштита. 

 

Важније активности и иницијативе катедре 

- Промена назива катедре, предходни назив катедре, Катедра студија управљања 

ванредним ситуацијама и еколошке безбедности, замењен је новим - Катедра 

студија ванредних ситуација и еколошке безбедности. 

- Измене у наставном плану и програму ОАС: наставни предмет Систем заштите 

и спасавања  преименован је у нови назив  Безбедносни ризици и катастрофе при 

чему су  и измењени програмски садржаји. Такође, наставни предмет Управљање 

у системима заштите, преименован је у нови предмет Мере заштите од 

природних и антропогених катастрофа при чену су прилагођени програмски 

садржаји новог предмета. Настави предмет Систем цивилне одбране који се до 

сада реализовао у трећој години студија, пребачен је у четврту годину са 

смањеним бројем часова активне наставе са 3+1 на 2+1. 

- У оквиру  Наставног плана Мастер академских студија –Студије наука 

безбедности, катедра је за део изборног модула Еколошка безбедност 

предложила четири нова предмета и за њих урадила програмске садржаје и то: 1. 

Систем еколошке безбедности; 2. Еколошки ризици и претње; 3. Кризни 

менаџмент у природним и индустријским катастрофама и 4. Климатске промене 

и еколошка безбедност. 

- У оквиру наставног плана докторских студија, Катедра је  предложила у делу 

изборних предмета, предмет Интегрисано смањење ризика од катастрофа и за 

исти урадила програмске садржаје. 
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- Учешће у изради и акредитацији НПП Специјалистичких струковних студија 

„Процена безбедносних ризика“ у делу изборног модула Безбедност рада и 

животне околине. 

- Активно учешће чланова катедре на изради потребне документације за 

акредитацију установе и наставних планова и програма за све нивое студија. 

- Активно учешће свих чланова катедре на припреми и реализацији пријемног 

испита за ОАС, као и припреми и реализацији квалификационих и 

диференцијалних испита на другом и трећем нивоу студија. 

- Учешће чланова катедре на округлим столовима „Безбедносна култура“, другим 

стручним и научним конференцијама. 

- Покретање иницијативе за  избор једног наставника у звању редовног професора  

за ужу научну област студије цивилне заштите и еколошке безбедности а за 

наставни предмет Цивилна заштита. 

- Покретање иницијативе за  избор једног сарадника у настави за ужу научну 

област студије ванредних ситуација и еколошке безбедности за наставни 

предмет Систем цивилне одбране. 

- Покретање иницијативе код Управе за безбедност и здравља на раду, да се 

дипломираним студентима Факултета, омогући полагање сатручног испита из 

области безбедности и здравља на раду и  омогући рад на пословима из ове 

области(измене појединих чланова Нацрта Закона о бехбедности и здравља на 

раду). 

 

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија 

Настава (предавање, вежбе, консултације изузев стручне праксе) успешно је 

реализована на свим нивоима студија. Након отпочињања пандемије, настава је 

реализована онлајн. 

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 2019/20. години, у оквиру Катедре, покренута је иницијатива за  избор 

једног наставника у звању редовног професора за ужу научну област студије цивилне 

заштите и еколошке безбедности а за наставни предмет Цивилна заштита. Поступак 

избора је у току. 

- Такође, покренута је иницијатива за  избор једног сарадника у настави за ужу 

научну област студије ванредних ситуација и еколошке безбедности за наставни 

предмет Систем цивилне одбране. 
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Катедра је за школску 2019/20 ангажовала демонстраторе и то: 

1. Мс Милоша Томића,  

2. Катарину Андрић. 

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 2019/20. 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 у 

Београду, др Радмило Пешић, редовни професор, Пољопривредни факултет 

Универзитет у Београду и др Владимир Јаковљевић, редовни 

професор,Факултет безбедности. 

 

Хрестоматија: 

- Јаковљевић,В., Гачић Ј., Цветковић,М.В., (приређивачи), Управљање ризиком 

од елементарних и других непогода (хрестоматија), 400 стр., 200 примерака; 

рецезенти: др Ивица Радовић, редовни професор, Факултет безбедности, др 

Славољуб Драгићевић, редовни професор, Географски факултет Универзитет 

у Београду.  

 

Наведени план издавачке делатности није у потпуности  реализован у планираном 

периоду па се планске активности  преносе  за планирање јавних набавки за школску 

2020/2021. годину.  
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Објављен је уџбеник аутора Цветковић М.Владимир, Управљање ризицима у 

ванредним ситуацијама, у издању Научно-стручног друштва за ванредне ситуације. 

 

Активности Катедре и њених чланова у научноистраживачком раду и 

објављени радови 

Доц. др Владимир М. Цветковић: 

 - Написао је предлог пројекта ,,Strengthening Integrated Disaster Risk 

Management System in Serbia (DISARIMES)“ у складу са позивом Фонда за науку - 

IDEJE; 

 - Као уредник међународног часописа ,,International Journal of Disaster Risk 

Management“ објављене су две свеске у 2020. години у којима су публиковани научни 

радови из области управљања ризицима од катастрофа; 

- Као руководилац и реализатор, у организацији Научно-стручног друштва за 

управљање ризицима у ванредним ситуацијама, учествовао је у трећој основној 

безбедносној обуци из области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у 

периоду од 29. октобра до 1. новембра 2020. године у Овчарско-кабларској клисури. 

Полазећи од елабората основне безбедносне обуке, полазаници обуке похађали су 

курсеве из области алпинизма и спасавања на неприступачним теренима, роњења и 

спасавања на води и под водом, руковања и манипулације оружјем, примене 

полицијских овлашћења и полицијске тактике у ванредним ситуацијама, 

топографије, преживљавања у природи, стројевих радњи итд. Сви полазници обуке, 

након успешне реализације, добили су сертификат којим се потврђује ниво њихове 

обучености за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. У обуци су 

учествовали бројни инструктори из Министарства унутрашњих послова, Сектора за 

ванредне ситуације, Српског-спасилачког тима Србије, Црвеног крста Србије, Руско-

српског хуманитарног центра и инструктори са Криминалистичко полицијског 

универзитета и Факултета безбедности, Универзитета у Београду. 

 - Реализовао је различите пројекте активности у оквиру међународног 

пројекта DAREnet – Danube River Region Resilience Exchange network. H2020-SEC-

21–GM-2016/2017; 

 -  У функцији ментора, учествовао је у вођењу у више од 7 мастер радова;  

-  У току 2020. године, oбјавио је следеће радове: 
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Cvetković, V., & Janković, B. (2020). Private security preparedness for disasters caused 

by natural and anthropogenic hazards. International Journal of Disaster Risk 

Management, 2(1), 23-33. 

Cvetković, V., Nikolić, N., Nenadić, R. U., Ocal, A., & Zečević, M. (2020). Preparedness 

and Preventive Behaviors for a Pandemic Disaster Caused by COVID-19 in 

Serbia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 

17(11), 4124. 

Cvetković, V., Öcal, A., Lyamzina, Y., Noji, E., Milošević, G., & Jovanović, M. (2020). 

Public Risk Perception of Nuclear Power in Serbia: Fear of Exposure to Radiation 

vs. Social Benefits. Advance. Preprint. doi:10.31124/advance.13082240.v1 

Janković, B., & Cvetković, V. (2020). Public perception of police behaviors in the 

disaster COVID-19 – the Case of Serbia. Policing An International Journal of 

Police Strategies and Management. doi:10.1108/PIJPSM-05-2020-0072. 

Öcal, A., Cvetković, V. M., Baytiyeh, H., Tedim, F. M. S., & Zečević, M. (2020). Public 

reactions to the disaster COVID-19: a comparative study in Italy, Lebanon, 

Portugal, and Serbia. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 11(1), 1864-1885. 

doi:10.1080/19475705.2020.1811405 

Цветковић, В. (2020). Управљање ризицима у ванредним ситуацијама. Београд: 

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама. 

Cvetković, V., & Svrdlin, M. (2020). Vulnerability of women to the consequences of 

naturally caused disasters: the Svilajnac case study. Bezbednost, 62(3). 

Cvetković, V., & Filipović, B. (2020). Istraživanje stavova građana o pripremljenosti za 

katastrofe izazvane šumskim požarima: studija slučaja Prijepolje. Žurnal za 

bezbjednost i kriminalistiku, u štampi. 

Nikolić, N., Cvetković, V., & Zečević, M. (2020). Human Resource Management in 

Environmental Protection in Serbia. Bulletin of the Serbian geographical society, 

100(1), 51-72. 

Сврдлин, М., & Цветковић, В. (2019). Мобилни комуникациони системи и 

апликације од значаја за интегрисано управљање катастрофама. Војно дело, 

71(7). 

Janković, B., Cvetković, V., & 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), 59-72. 

Gačić, J., Jović, J. S., Terzić, N., Cvetković, V., Terzić, M., Stojanović, D., & 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). 

Perić, J., & Cvetković, V. (2019). Demographic, socio-economic and phycological 

perspective of risk perception from disasters caused by floods: case study 

Belgrade. International Journal of Disaster Risk Management, 1(2), 31-43. 

Mumović, N., & Cvetković, V. (2019). Činioci uticaja na donošenje odluka o 

sprovođenju evakuacije u uslovima katastrofa izazvanih požarima u stambenim 

objektima: studija slučaja Beograda. Vojno delo, 71(7), 142-163. 

Janković, B., Cvetković, M. V., Vučković, G., & Milojević, S. (2019). Uticaj akutnog 

mentalnog stresa na perfomanse gađanja: implikacije na obuku pripadnika 

bezbednosnih službi. Vojno delo, 71(6), 112-121. 

Cvetković, V. (2019). First aid disaster kit for a family: a case study of Serbia - Porodični 

pribor za pružanje prve pomoći u katastrofama: studija slučaja Srbije. Paper 

presented at the IX International scientic conference Archibald Reiss days 
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November 6-7, 2019. University of Criminal Investigation and Police Studies, 

Belgrade. 

Cvetković, V., & Mlinar, M. (2020). Ispitivanje stavova građana o mogućnostima 

upotrebe hemijskog oružja u terorističke svrhe: studija slučaja Beograd. 

Bezbjednost, policija i građani, u štampi. 

 

Доц. др Иван Ракоњац 

Радови прихваћени за објављивање у научним часописима: 

Rokvić, V., Dimitrijević, R.I. & Rakonjac, M.I. (2020). Balkan Syndrome 20 Years 

after NATO’s Bombing Campaign. Sociološki pregled, LIV(4) (прихваћен за 

објављивање). (М24) 

Misita, M., Spasojevic Brkic V., Brkic, A., Kirin, S., Rakonjac, I., Damjanović, M. 

(2021) Impact of Downtime Pattern on Mining Machinery Efficiency. Structural Integrity and 

Life, Vol. 21, No. 1 (прихваћен за објављивање). (М24) 

Предавање по позиву 

Rakonjac, I. (2020) Measuring the Impact, Outcomes and Results of the Innovation 

Support Programs. In International Conference of Experimental and Numerical Investigations 

and New Technologies. Zlatibor, June 29- July 02, 2020. (M32) 

Чланства у комисијама на академским доктроским студијама 

Члан Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације под 

називом „Научно-технолошка сарадња између академског и привредног сектора у 

Републици Србији“ кандидата Лазара Живковића на мултидисциплинарним академским 

доктроским студијама Универзитета у Београду. 

Менторство завршних радова на мастер студијама 

Aнђела Станојевић, наслов теме: „Загађеност воде и њене последице по јавно 

здравље“ (пријављена тема) 

Владимир Наков, наслов теме:  „Превенција ризика од тероризма у системима 

водоснабдевања“ (пријављена тема) 

Стручно-професионални допринос 

Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима 

националног или међународног нивоа: 

Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно 

образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција, 

програми едукације наставника) или у активностима популаризације науке: 
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 Активности популаризације науке: 

 Копаоник бизнис форум 2020, панел: „Smart specialization strategy 4S: 

Made in smart and creative Serbia? “, Копаоних, 3.3.2020. 

 International Conference „Science and Technology Parks and Business 

Incubators“, panel „Funding sources for start-ups and SMEs - How BIs can 

increase deal flow of Serbian start up community and support them in 

application in existing investors schemes in Serbia“, у организацији 

пројекта: „Подршка европске уније развоју пословних инкубатора“ 

Београд, 20.11.2019. 

Допринос академској и широј заједници 

Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и комисије 

министарстава: 

 Члан делегације Републике Србије на III заседању Заједничке српско-бугарске 

комисије за економску сарадњу. Софија, Република Бугарска, 27 – 28. новембар 

2019. Влада Републике Србије.  

 Члан радне групе за израду дела Стратегије 2030 – високо образовање и наука. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, од 2019. 

 Члан Савета за мала и средња предузећа, предузетништво и конкурентност. Влада 

Републике Србије, од 2017. 

Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, 

односно установама културе или уметности у земљи и иностранству 

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), IPA 2014, Tender No. 14 SER 01/08/31, 
http://europa.rs/files/ipa-

2014/IPA%202014%20AD%20Competitiveness%2006042016%20.pdf 

 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/ 

 Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project – SAIGE (Пројекат 

акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва) (Светска банка 

– World Bank) 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/645591574699140484/pdf/Serbia-

Accelerating-Innovation-and-Growth-Entrepreneurship-Project.pdf 

 Serbia Competetiveness and Jobs Project (Пројекат за унапређење 

конкурентности и запошљавања)  (Светска банка – World Bank Project ID 

P152104) https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-

detail/P152104?lang=en  

http://europa.rs/files/ipa-2014/IPA%202014%20AD%20Competitiveness%2006042016%20.pdf
http://europa.rs/files/ipa-2014/IPA%202014%20AD%20Competitiveness%2006042016%20.pdf
http://www.if4tm.kg.ac.rs/
http://documents1.worldbank.org/curated/en/645591574699140484/pdf/Serbia-Accelerating-Innovation-and-Growth-Entrepreneurship-Project.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/645591574699140484/pdf/Serbia-Accelerating-Innovation-and-Growth-Entrepreneurship-Project.pdf
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P152104?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P152104?lang=en
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Евалуација пројеката 

 Члан изборне комисије за пројекте примењених истраживања. Национална 

научна фондација Грузије (јун 2019)  

Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу или 

организацији националног или међународног нивоа.  

 2015 –  Република Србија, Фонд за иновациону делатност – директор 

 2015 –  TAFTIE – The European Network of Innovative Agencies (Европска 

мрежа иновационих агенција) – члан Управног одбора 

Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма: 

 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. 

Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству: 

 2019/2020 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет. Мастер 

академске студије Архитектура: "Светлост као материјал за стварање" у 

оквиру модула МАСА-А11012-01-Студио-М01А-Семинар – У 1 на 1 – 

Архитектура употребног предмета, наставник: арх. Небојша Фотирић в. проф. 

(децембар 2019) 
 

др Јасмина  Гачић, ванредни професор 

Рад у међународном часопису (М23) 

1. Gačić, J., Jović, S., Terzić, N., Cvetković, V., Terzić, M., Stojanović, D., Stojanović, G. 

(2020). Gender differences in stress intensity and coping strategies among students – Future 

emergency relief specialist. Vojnosanitetski pregled 2020 OnLine-First Issue 00, Pages 

115, DOI: https://doi.org/10.2298/VSP190705115G 

 

Рад у врхунском часопису националног значаја (M51) 

1. Гачић, Ј., Мићовић, М. (2020). Нови приступи у планирању отпорних градова. 

Култура полиса, 41 (17), 417-433. 

2. Гачић, Ј., Мићовић, М. (2019). Бомбардовање СРЈ - суспендовање суверенитета 

државе и стварање стања еколошке катастрофе, Политика националне 

безбедности, 10 (16), 217-236. 

3. Гачић, J., Mићовић, M. (2019). Психосоцијална помоћ у катастрофама. 

Безбедност.  61(3), 140-159. 

 

 

 

https://doi.org/10.2298/VSP190705115G
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Ућешће на Вебинару: 

 

1.Здравствени аспекти кризе COVID 19 – Институт за стандардизацију Србије, 

Центар за анализу ризика и управљање кризама, СГС, 2. мај, 2020. Београд. 

2. Комуницирање у кризним ситуацијама – пандемија COVID 19 - Институт за 

стандардизацију Србије, Центар за анализу ризика и управљање кризама, СГС, 16. 

мај, 2020. Београд.   

 

Проф.др Слађана Јовић     

1. Редовна настава на ОАС – предмети: 

 Здравствена и социјална заштита и Безбедност и здравље на раду (предавања и 

семинари) 

2. Настава на МАС, у оквиру предмета:  

 Управљање системима обнове и помоћи 

 Глобални ризици и претње 

 Мере заштите и спасавања од елементарних непогода 

 

3. Настава на ДАС на предмету Управљање ризицима и кризама у животној 

средини 

4. Менторство у изради 24 дипломска рада 

5. Учешће на симпозијуму   „Безбедност у здравству“  у својству предавача 

Симпозијум  је акредитован на основу Одлуке Здравственог савета Србије о 

акредитацији програма континуиране едукације (број: А-1-1656/19) и одржан под 

покровитељством Министарства здравља Републике Србије 26.јуна 2020.године у Клубу 

посланика на Дедињу, у Београду. 

Предавања: 

ПРИПРЕМЕ СИСТЕМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ У УСЛОВИМА 

ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА Проф. др Владимир Јаковљевић и Проф. др Слађана Јовић , 

Факултет безбедности Универзитетa у Београду. 

 ОДГОВОР ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА  У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Проф. др Слађана Јовић , Факулетет безбедности Универзитета у Београду     

Симпозијум је намењен руководећим структурама у здравственим установама 

Републике Србије, стручном кадру на пословима безбедности, информатичке подршке 

и управљања људским ресурсима. Такође, здравственим радницима (лекарима, 

стоматолозима, фармацеутима, медицинским сестрама и техничарима) за пасивно 

учешће у Симпозијуму Здравствени савет Србије додељује 4 бода за лиценцу.  
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Проф. Др Дејана Јовановић Поповић 

 

Leksikon Ruskog kulturnog nasleđa u Srbiji. Projekat realizuje Centar Ruskog 

geografskog društva u Srbiji. Projekat se završava 2020. Godine. 

 

Проф. Др Владимир Јаковљевић 

Учешће на симпозијуму   „Безбедност у здравству“  у својству предавача. 

Симпозијум  је акредитован на основу Одлуке Здравственог савета Србије о 

акредитацији програма континуиране едукације (број: А-1-1656/19) и одржан под 

покровитељством Министарства здравља Републике Србије 26.јуна 2020.године у Клубу 

посланика на Дедињу, у Београду. 

Предавање: 

ПРИПРЕМЕ СИСТЕМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ У 

УСЛОВИМА ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА. 

 
Мс Јелена Ћесаревић: 

Publikovani radovi 

Ćesarević, J. (2020, oktobar). Cirkularna ekonomija i bezbednost životne sredine – tendencije u 

Evropskoj uniji.Rad izložen na 6. savetovanje sa međunarodnim učešćem, Upravljanje 

opasnim otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama, komunalnim otpadom i deponijama, 

Udruženje Klaster komora za zaštituživotne sredine i održivi razvoj, Palić, 08-09. oktobar 

2020.  str. 8-14. 

Учешће на семинарима и конференцијама 

Шесто саветовање са међународним учешћем, Управљање опасним отпадом, 

отпадним водама, хемикалијама, комуналним отпадом и депонијама, Удружење Кластер 

комора за заштитуживотне средине и одрживи развој, Палић, 08-09. октобар 2020. године 

Члан програмског одбора Шестог саветовања са међународним учешћем, Управљање 

опасним отпадом, отпадним водама, хемикалијама, комуналним отпадом и депонијама, 

Удружење Кластер комора за заштитуживотне средине и одрживи развој, Палић, 08-09. 

октобар 2020. 

Учешће на Wебинару „Комуникација и делање у еко-сфери: Грешке које праве 

бизниси, активисти, медији и институције“, ЕКО20 Конференција, Београд, 07. мај 2020. 

године 
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10.4. Катедра стратешких и одбрамбених студија  

 Током школске 2019-2020 године катедра стратешких и одбрамбених студија 

одржала је три седнице. Настава у зимском и летњем семестру школске 2019-2020 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. 

Дневни ред седница катедре 

Време одржавања: 12.март  2020, од 10,30 часова 

Присутни: проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф Жарко Обрадовић, 

проф. др Вања Роквић и доцент др Дејан Радовић  

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање записника са предходне седнице Катедре стратешких и 

одбрамбених студија  

2. Реакредитација наставних програма основних академских студија 

3. Разно 

 

Време одржавања: 07.јула  2020, од 10,30 часова 

Присутни: проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф Жарко Обрадовић, 

проф. др Вања Роквић и доцент др Дејан Радовић  

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање записника са предходне седнице Катедре стратешких и 

одбрамбених студија  

2. Избор и предлог  два изборна предмета из  делокруга рада Катедре за 

академске докторске студије 

3. Разно 

Време одржавања: 22.септембра  2020, од 10,30 часова 

Присутни: проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф Жарко Обрадовић, 

проф. др Вања Роквић и доцент др Дејан Радовић  

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање записника са предходне седнице Катедре стратешких и 

одбрамбених студија  

2. Предлог Катедре за избор демонстратора за школску 2020/2021 

3. Разно 
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Важније активности и иницијативе катедре 

Чланови Катедре су  посебно фокусирали и  анализирали  садржаје предмета на  

којима  изводе наставу на основним академским студијама и саобразно томе предлажили 

Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета Факултета нове садржаје и  називе 

предмета као и њихово увођење у наставни план и програм Факултета. На основним  

академским студијама предложеини су и усвојени нови предмети: Стратешке студије; 

Технологија и стратегија; Геополитика региона; Геопрострони подаци у систему 

одбране; Рат и цивилизација. На докторским академским студијама  предложена су и 

усвојена  три нова предмета: Стратегија одбрана и савремени ратови; Геополитика 

великих сила и стратешка безбедност малих држава; Енерегетска безбедност – 

управљање природним ресурсима и одрживи развој.  

Катедра је у јулу месецу реализовала један „on line“ научни скуп са темом 

„Заразне болести као претња савременог света: Пандемија COVID-19 стварност и 
последице“ и припремила електронско издање зборника радова.   

 

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија 

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

реализована на свим нивоима студија. У реализацији наставе учесвовали су сви чланови 

катедре у складу са планом рада Факултета и  распоредом по предметима. 

Професор Зоран Јефтић реализовао је наставу на следећим предметима:  

ОАС - Цивилно-војни односи; Менаџмент у систему одбране 

МАС - Стратешки безбедносни изазови;  Безбедност националне инфраструктуре; 

Политика кризног менаџмента и кризна комуникација; Руковођење активностима 

заштите и спасавања у условима елементарних непогода 

ДАС - Савремени системи колективне одбране 

Професор Жарко Обрадовић  реализовао је наставу на следећим предметима:  

ОАС - Основи геополитике 

МАС - Геополитика Балкана 

ДАС - Геополитички аспекти националне одбране 

Професор Петар Станојевић   реализовао је наставу на следећим предметима:  

ОАС – Увод у менаџмент; Логистика у систему националне безбедности; Корпоративна 

безбедност 

МАС - Високотехнолошки криминал и национална безбедност; Стратешки безбедносни 

изазови; Систем корпоративне безбедности; Управљање ризицима у корпорацији; 

Систем еколошке безбедности  

Професорка вања Роквић   реализовала је наставу на следећим предметима: 

ОАС - Системи одбране; Мировне мисије и решавање конфликата 

МАС - Глобалне безбедносне претње  

ДАС - Савремени системи колективне одбране 

Доцент Дејан Радовић реализовао је наставу на следећим предметима: 

ОАС - Регионална географија; Просторно планирање и заштита  

МАС - Географско-информациони систем и управљање ризиком; Мониторинг, 

моделовање и приказивање ризика; Климатске промене и еколошка безбедност 
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Избори у звања наставника и сарадника 

У току школске 2019/2020 катедра није имала избор у наставно звање и 

ангажовала је  два демонстратора: Ненада Стекића и  Михајла Копању.  Тренутно у 

катедри у рееализацији наставе, за све нивое студија, ангажовано је четири ванредна 

професор, један доцент и два демонстратора.  

Предложена и објављена литература за потребе наставе у школској 

2019/2020. 

У школској 2019/20. години проф Петар Станојевић је у коауторском раду објавио 

уџбеник:  „Горан Мандић, Петар Станојевић, Корпоратвна безбедност, Уџбеник, 

Факултет Безбедности Универзитета у Београду, 2020“ISBN 978-86-80144-36-8.  

Уџбеник цивилно војни односи  преноси се у Издавачки план за следећу годину.  

Поред наведеног професор Петар Станојевић је у коауторском раду објавио је уџбеник: 

„Darko Petrović, Marinko Aleksić, Petar Stanojević, Koncepcije održavanja, Udžbenik, 

Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet, 2020., ISBN 9958-617-30-7“ и професор Жарко 

Обрадовић: „Обрадовић В.Ж. (2020), Србија друштво знања, Чигоја 

штампа,Београд,     ISBN 978-86-531-0571-6.  

 

Активности чланова Катедре у научноистраживачком раду (пројекти, 

конференције, сарадња са другим наставно-научним установама, Активности у 

стручним телима ван факултета ) 

Учешће на пројектима  

Проф. Зоран Јефтић и проф. Вања Роквић учествовали су  на пројекту број III 47029, под 

називом ’’Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене 

промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку'' који финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  Пројекта је затворен 31. 

децембра 2019. године, одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије сви истраживачи са националних пројеката укључени су у рад 

пројекта на матичном Факултетима за календрску 2020.   

Проф. Вања Роквић,  проф. Зоран Јефтић и доцент Дејан Радовић учествују на пројекту 

Европске комисије Horizon 2020 DAREnet,  Number 740750– Danube river region resilience 

exchange network (2017-2020) 

Проф. Петар Станојевић, проф.Жарко Обрадовић проф. Зоран Јефтић и  Др Вања Роквић, 

учествују на  пројекту Erasmus + IMPRESS – 2017-2020. 

Доцент Дејан Радовић учествује у реализацији пројекта: MOLEKULARNO-

GENETIČKA I EKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U ZAŠTITI AUTOHTONIH ANIMALNIH 

GENETIČKIH RESURSA, OČUVANJA DOBROBITI, ZDRAVLJA I REPRODUKCIJE 

GAJENIH ŽIVOTINJA I PROIZVODNJE BEZBEDNE HRANE, Ev. br. 46002, Ministarstvo 

za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Integralna i interdisciplinarna istraživanja, 2011-  

Учешће на Конференцијама 

Проф Зоран Јефтић, проф Вања Роквић, проф Петар Станојевић и проф Жарко 

Обрадовић учествовао у припреми и реализацији националне научна конференција 

Факултета безбедности, Института за међународну политику и привреду у Института за 
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статегијске студије   „Заразне болести као претња савременог света: Пандемија COVID-

19 стварност и последице“ 2020.  

Проф Вања Роквић учесвовала је на  - NATO SPS Senior Leadership Roundtable on 

Information-Related Hybrid Threats in South-East Europe held on 6-12 October 2019, in 

Ohrid, Republic of North Macedonia. 

Професор Жарко Обрадовић, учествовао  ја на домаћој  конференцији поводом 

обележавања 75. годишњице од оснивања Организације Уједињених нација), Fakultet 

bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Energypact  Foundation, United Nations Association of 

Serbia,"COMMEMORATING THE 75TH ANNIVERSARY OF THE UN: 

MULTILATERALISM& INTERNATIONAL SECURITY",Зборник радова, Београд, ( у 

штампи) 2020; На међународној научној конференцији:   HOW CHINA AND  CEEC CAN 

PROMOTE COOPERATION UNDER POST-PANDEMIC ERA?, The Institute of European 

Studies and China-Think Tanks Network,Chinese Academy of Social Sciences(CASS), 2020; 

На међународној научној конференцији: CHINA-CEEC RELATIONS IN "BIG POWER" 

GAMES, Shanghai Institute for International Studies (SIIS)&Shanghai Institute for European 

Studies (SIES), 2020 

 

Сарадња са другим наставним и научним установама 

Проф 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. 

Члан Уређивачког одбора часописа Војно дело, Члан Издавачког савета научног 

часописа „Међународни проблеми“ ИМПП.  

Проф Вања Роквић је члан уређивачког одбора тематског зборника Безбедносна култура. 

Проф Петар Станојевић предавач  на University Steinbeis, Berlin, 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 

 

Проф Жарко Обрадовић, предавач на Високим студијама безбедности и одбране 

Министарства одбране Р. Србије, Члан Издавачког савета научног часописа "The 

Review of International Affairs" ИМПП.       
 

Активности у стручним телима ван факултета 

Проф Вања Ровић ангажовала се као члан жирија за оцену студентских радова на 

конкурсу Фонда Светлана Ђурђевић Лукић 2019. године и члан жирија за оцену 

студентских радова на конкурсу Фонда Светлана Ђурђевић Лукић 2020. Године.  

Професор Жарко Обрадовић обавља функцију предеседник Одбор за спољне послове 

Народне скупштине Републике Србије.  

 

Референце свих чланова Катедре у школској 2019/2020 години (објављени 

радови) 
У току  школске 2019/2020 чланови катедре су објавили следеће радове:  

Petar Stanojević, Zoran Jeftić, Žarko Obradović (2020), „The Western Balkans countries’ 

accession to the European Union from the energy prospective“, The Review of International 

Affars, Belgrade, vol. LXXI, No. 1178. pp. 27-54. 

Петар Станојевић, Зоран Јефтић, Горан Мандић, (2019) „Континуитет функционисања 

критичне инфраструктуре у оквиру пројекта „Појас и Пут“, У монографија „Појас и Пут–

реалност и очекивања – искуство Србије“, Универзитет у Београду, Факултет 

Безбедности, Београд, ISBN 978-86-80144-35-1, пп 193-211. 



56 

 

Petar Stanojević and Zoran Jeftić, (2020), „The Russia and Serbia cooperation in the sector of 

oil and gas – past, present and possible future“, In Russia and Serbia in the Contemporary 

World: bilateral relations, challenges  and opportunities, IIPE, Belgrade.  

Rokvic, V., Ajzenhamer, V. (2019). „Political discourse, military and securitization of health 

nexus: contemporary security challenges and the military role in public health security“. 

Serbian Political Thought. 66 (4): 45-75. 

Роквић, В., Суботић, М. (2019). “Правне дилеме употребе дронова у борби против 

тероризма”. Српска политичка мисао. 2(64): 187-205. 

Роквић, В., Ракоњац, И., Димитријевић, И. (2020). „Балкански синдром 20 година након 

НАТО агресије“.  Социолошки преглед ЛИВ(4). 

Radović, I., Stanarević, S., Rokvić, V. (2020). “Protection of Biodiversity from the Perspective 

of Human Rights”. In. Varady, T., Jovanović, M., Zdravković, A. (eds.). Human Rights in 21st 

Century. The Hague: Eleven International Publishing.  

Роквић, В. (2020) „Приказ дебате о новим ратовима“ у штампи. 

Роквић, В. (2020) „Безбедност у доба пандемија“ у штампи. 

Обрадовић,Ж.,Станојевић, П., Јефтић, З, (2020), „Природни гас као предмет 

геополитичких интереса држава“, Српска политичка мисао, 3/2020,Београд,( у штампи). 

Јефтић З.,Станојевић П.,Обрадовић Ж.,(2020), “Организационе промене Министарства 

одбране у 21. Веку“, Национални интерес, 3/2020, Београд, ( у штампи). 

Јефтић, З. (2020), „Заразне болести као глобални безбедносни изазов - пандемија COVID-

19: стварност и последице“, Национална научна конференција "Заразне болести као 

глобални безбедносни изазов - пандемија ковид 19: стварност и последице", Факултет 

безбедности Универзитета у Београду, Институт за међународну политику и привреду, 

Зборник радова, Београд, ( у штампи). 

Обрадовић, Ж.,(2020), „Пандемија вируса ковид-19: последице у међународној 

заједници“, Национална научна конференција "Заразне болести као глобални 

безбедносни изазов - пандемија ковид 19: стварност и последице", Факултет безбедности 

Универзитета у Београду,Институт за међународну политику и привреду,Зборник 

радова,Београд, ( у штампи). 

 

Obradović Ž.,Jeftić Z.,Stanojević P., (2019), Global Relations in the Internatinal Community 

and Cooperation between Serbia and China in the Implementation of The Belt and Road 

Inititive, In Liu Zuokui(ed), The Cooperation between China and Balkan Countries under The  

Belt and Road Initiative, China-CCEC Think Tank Book Series, Beijing, ISBN 978-7-5203-

4191-2  CIP 048106, 159-172.  ( Rad je objavljen na engleskom I kineskom jeziku. 

 

Ćurčić, S., Pavićević, D., Radović, D., Vesović, N., Bekchiev, R., Ćurcic, N., & Guéorguiev, 

B. (2019). Current and predicted distribution of the rare and threatened beetle Bolbelasmus 

(Bolbelasmus) unicornis (Coleoptera: Geotrupidae) in Serbia. European Journal of 

Entomology. 116. 413-424. 10.14411/eje.2019.042. 

 

Stojanović, D., Vajgand, D., Radović, D., Ćurčić, N., & Čurčić, S. (2019). New findings and 

distribution of the introduced moth Acontia candefacta (Lepidoptera: Noctuidae) in Serbia 

(Southeast Europe). In S. Benhaiem, A. Berger, O. Höner, C. Landgraf & V. Radchuk (Eds.), 

Conference proceedings Wildlife Research and Conservation 2019. (pp. 199). Berlin: Leibniz 

Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW). 
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10.5. Катедра студија криминалитета 

 

 1. Општи део 

 

            Катедра студија криминалитета конституисана је 23.03.2015. године на основу 

чл.2 Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета безбедности. Чланови Катедре 

су: проф. др Божидар Бановић, проф. др Младен Милошевић и доц. др Александра Илић. 

           Заменик шефа Катедре студија криминалитета је проф. др Младен Милошевић 

који је ту дужност преузео у току школске 2019/2020. године након што је преминула 

проф. др Ивана Симовић која је била шеф Катедре студија криминалитета. 

 

2. Дневни ред седница Катедре студија криминалитета у школској 2019/2020.    

години 

 

           У школској 2019/2020. години Катедра студија криминалитета је одржала следеће 

седнице: 

           Прва седница је одржана 15.10.2019. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија криминалитета; 

2. Разматрање програма рада Катедре за школску 2019/20. годину; 

3. Разматрање предлога за именовање демонстратора на предметима Катедре за   

текућу школску годину; 

4. Разно. 
 

Друга седница Катедре студија криминалитета је одржана 10.12.2019. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија    

криминалитета; 

2. Разматрање извештаја о раду Катедре за школску 2018/19. годину; 

3. Разно. 
 

Трећа седница Катедре студија криминалитета је одржана 18.05.2020. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија криминалитета; 

2. Разматрање ревидираних картона предмета са Катедре за потребе 

реакредитације; 

3. Разматрање иницијатива наставника у вези назива и статуса појединих 

предмета са Катедре; 

4. Разматрање извештаја наставника о сличним наставним програмима и 

предметима на страним универзитетима котираним међу првих 500 на 

Шангајској листи; 

5. Разно. 

 

Четврта седница Катедре студија криминалитета је одржана 14.09.2020. године са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Разматрање плана реализације наставе у  школској 2020/21. години; 

3. Разматрање предлога за именовање демонстратора на предметима Катедре 

за предстојећу школску годину; 

4. Разно. 
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3. Важније активности и иницијативе Катедре 

 

Чланови Катедре су наставили активности започете у школској 2018/2019. години у вези 

са припремом реализације кратког програма студија под називом „Обука менаџера за 

заштиту података о личности“ .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 у реформи програма основних академских студија и 

докторских академских студија. На основним академским студијама учињене су измене 

у наставном плану и програму у вези са одређеним предметима са Катедре у склопу 

припреме за реакредитацију (ротација предмета Кривично процесно право и 

Криминалистика и промена назива предмета Виктимологија и пенологија у Пенологија). 

Чланови Катедре су учествовали у  изменама наставног плана и програма докторских 

академских студија који ће на истом изводити наставу из два предмета (Медији, 

криминалитет и безбедност; Међународни криминалитет и безбедност). Настављена је и 

успешна реализација програма специјалистичких струковних студија Форензика, који 

изводи Факултет за физичку хемију у сарадњи са Факултетом безебдности, а где наставу 

највећим делом изводе чланови Катедре. 

            

4. Реализација наставних активности на свим нивоима студија 

 

           Проф. др Божидар Бановић - Реализација наставе на основним академским 

студијама (Кривично процесно право, Криминалистика, Право одбране и Међународно 

јавно право (само реализација испита), специјалистичким струковним студијама 

(Правни основи форензике, Криминалистичко форензичка обрада лица места и 

Криминалистичка методика), мастер академским студијама (Заштита корпорација од 

нелегалних активности и Системи корпоративне безбедности). 

           Проф. др Ивана Симовић – Реализација наставе на основним академским 

студијама (Криминологија) 

           Проф. др Младен Милошевић - Реализација наставе на основним академским 

(Кривично право, Правне основе безбедности и Међународно јавно право (само 

реализација испита)), специјалистичким струковним (Правни основи форензике) и 

мастер академским студијама (Високотехнолошки криминал и сајбер безбедност и 

Заштита корпорација од нелегалних активности). 

           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), 

специјалистичким струковним студијама (Правне основе форензике и Криминалистичко 

- форензичка обрада лица места и трагова), мастер академским студијама (Заштита 

корпорација од нелегалних активности и Глобалне безбедносне претње) и докторским 

академским студијама (Комуникацијски аспекти безбедности). 

 

5.   Избори у звања наставника и сарадника 

 

У школској 2019/2020. години није било избора у наставна звања чланова Катедре, јер је 

свим члановима Катедре изборни период у току.  
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6.  Предложена и објављена литература за потребе наставе 

 

У школској 2019/2020. години је објављен уџбеник Кривично процесно право – општи 

део аутора проф. др Божидара Бановића, док је уџбеник Кривично процесно право – 

посебни део у штампи. Монографија Криминалитет корпорација - кривичноправна 

димензија, аутора проф. др Младена Милошевића, се преноси у Издавачки план за 

следећу годину као и уџбеник Тероризам и организовани криминал, аутора доц. др 

Александре Илић.  

 

7. Активности катедре и њених чланова у научноистраживачком раду 

 

Сви чланови Катедре учествовали су током целе школске 2019/2020. 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. У оквиру пројекта објављен је зборник радова на енглеском 

језику: Security in the Educational Institutions in Serbia чији коуредник је доц. др 

Александра Илић и у којем се налазе радови свих чланова Катедре. 

 

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, реализује 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“.  

 

8.   Референце свих чланова катедре у школској 2019/2020. години 

 

Проф. др Ивана Симовић: 

 

1. Simović, I. & Ilić, A. (2019). Prevention of Delinquency in the School Zone – Legal 

Framework and the Role of the Police (ISBN 978-86-80144-34-4, COBISS.SR-ID 

282171916), In: Stanimirović, Z. & Ilić, A. (editors), Security in the Educational Institutions 

in Serbia. (117-135). Belgrade: Faculty of Security Studies. (M45) 

 

Проф. др Божидар Бановић: 

 

1. Banović, B., Ilić, A., (2019) Media representation of security risks in schools, у: (ed. Zorica 

Stanimirović, Aleksandra Ilić)  Security in the educational institutions in Serbia, Факултет 

безбедности, Београд, стр. 153-166, ISBN 978-86-80144-34-4,COBISS.SR-ID 

21344265. (М45) 

2. Бановић, Б., Илић, А., (2019) Медији и организовани криминалитет, у: ур. Костић, Ј 

Стевановић, A. Финансијски криминалитет и корупција, Институт за упоредно право, 

Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, стр. 157-167., ISBN 

978-86-80186-49-8 (IUP); 978-86-80756-23-3 (IKSI), COBISS.SR-ID 513511093. (М63) 
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3. Бановић, Б., (2019) Кривично процесно право, Факултет безбедности, Београд, ISBN 

78-86-80144-33-7, COBISS.SR-ID 281254156. 

4. Цветковић, Д., Бановић, Б. (2019) Управљање ризицима од превара са аспекта 

форензичког рачуноводства, ур. Костић, Ј Стевановић, A. Финансијски 

криминалитет и корупција, Институт за упоредно право, Институт за криминолошка 

и социолошка истраживања, Београд, стр. 243-258., ISBN 978-86-80186-49-8 (IUP); 

978-86-80756-23-3 (IKSI),  COBISS.SR-ID 513511349. (М63) 

5. Браковић, Ж., Бановић, Б. (2019) Ефикасност надлежних државних органа у 

откривању и гоњењу учинилаца кривичних дела насилничког имовинског 

криминалитета, Безбедност, Год. 61, бр. 3, стр. 54-81, ISSN 0409-2953,  COBISS.SR-

ID 513530037. (М51) 

6. Бановић, Б., Браковић, Ж. (2020) Казнена политика судова за кривична дела 

насилничког имовинског криминалитета, Српска политичка мисао, Год. 27, бр. 1,  стр. 

255-281., ISSN 0354-5989, COBISS.SR-ID 14650889. (М24) 

7. Ivanović, Z., Banović, B. (2020) Sexual exploitation of minors : analysis in Serbian law 

enforcement practise, Култура полиса, god. 17 br. 42, Str. 493-511, ISSN 1820-4589, 

COBISS.SR-ID 17696521. (М51) 

8. Banović, B., Stekić, N. (2020) Security sector’s adaptability to atypical manifestations of 

security phenomena: the coronavirus epidemic in the Republic of Serbia, Kultura polisa, 

vol. XVII, special edition, str. 85-96., ISSN 1820-4589. (М51) 

 

Проф. др Младен Милошевић: 

 

1. Milošević, M., Keković, Z & Putnik, N. (2019). Security Risks in Schools – The Problems 

of Identification and Classification (ISBN 978-86-80144-34-4, COBISS.SR-ID 

282171916), In: Stanimirović, Z. & Ilić, A. (editors), Security in the Educational 

Institutions in Serbia. (59-75). Belgrade: Faculty of Security Studies. (M45) 

2. Keković, Z., Milošević, M., Putnik, N. (2019). Security Risks in Schools – The Problems 

of Identification and Classification, Security in the Educational Institutions in Serbia, 

Security in the Educational Institutions in Serbia, pp. 45 - 58, 978-86-80144-34-4.   (М45) 

3. Младеновић, М., Милошевић, М. (2020). Куда идет национальное государство?  

Журнал Политических Исследованих, Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М» Москва, стр. 3 до 13.  (М53) 

4. Милошевић, М., Путник, Н. (2019). Специфичности извршења кривичног дела 

преваре уз коришћење информационо-комуникационих технологија. Безбедност, 

2/2019, стр. 68 – 89. (М51) 

5. Milošević, M., Putnik, N. (2019). Fenomen vršnjačkog nasilja na internetu – izazov za 

nauku i zakoodavstvo. Sociologija, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Vol. 61, 

Issue 4, pp. 599 – 616.  (М24) 

Доц. др Александра Илић: 

 

1. Илић, А. и Бановић, Б. (2019). Медији и организовани криминал, у: Костић, Ј и 

Стевановић, А. (прир.), Финансијски криминалитет и корупција – изазови и 

препоруке, Институт за упоредно право и Институт за криминолошка и социолошка 

истраживања, Београд, стр. 157-167 (М 63) 

2. Ilić, A. (2019). Media and Terrorism, реферат изложен на 19. Светском конгресу из 

криминологије у организацији Правног факултета Универзитета у Катару (College of 

Law, University of Qatar), Полицијске академије Катара (Police College of Qatar) и 
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Светског удружења за криминологију (International Society of Criminology) који је 

одржан од 27. до 31. октобра 2019. године у Дохи, Катар (M 35) 

3. Илић, А. и Бановић, Б. (2019). Media Representation of Security Risks in Schools (ISBN 

978-86-80144-34-4, COBISS.SR-ID 282171916), In: Stanimirović, Z. & Ilić, A. (editors), 

Security in the Educational Institutions in Serbia. (153-166). Belgrade: Faculty of Security 

Studies. (M45) 

4. Ilić, A. & Simović, I. (2019). Prevention of Delinquency in the School Zone – Legal 

Framework and the Role of the Police (ISBN 978-86-80144-34-4, COBISS.SR-ID 

282171916), In: Stanimirović, Z. & Ilić, A. (editors), Security in the Educational Institutions 

in Serbia. (117-135). Belgrade: Faculty of Security Studies. (M45) 

 

9.  Остале активности чланова Катедре 

 

Проф. др Божидар Бановић: 

 

 Продекан за наставу  

 Члан Матичног научног одбора за право, економију и политичке науке  

 Заменик председника Већа научних области правно-економских наука на 

Универзитету у Београду 

 Рецензент за студијске програме при Националном телу за акредитацију 

 Председник Надзорног одбора Српског Удружења за кривичноправну теорију и 

праксу 

 Члан редакције часописа Ревија за криминологију и кривично право 

 Члан Редакцијског одбора часописа Годишњак Факултета безбедности 

 

 

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, Министарство унутрашњих послова 

Републике Србије 

 Председник Статутарно-правне комисије и потпредседник Управног одбора 

Стрељачког савеза Србије 

 

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 Светског удружења за криминологију 
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 Изабрана за предавача на мастер програму Универзитета у Београду – 

Рачунарство у друштвеним наукама 

 

 

 

 

 

 

Децембар 2020. године          Д Е К А Н 

 

       Проф. др Владимир Цветковић 
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