


 
 

Од 2008. године је у иностранству (Република С. Македонија) ангажован на 
Педагошком факултету у Битоли, где је као гостујући наставник биран у звање 
доцента 2011. године, потом у звање ванредног професора 2016. и 2021. године 
(област – предмети Методика природних и друштвених наука на академским 
студијама за образовање наставника разредне, одељенске наставе и васпитача). 

Библиографија др Мирослава Куке обухвата радове из различитих области 
(преко 130 наслова, радова, чланака, књига, техничких и развојних решења, и 
др.). Значајан број наведених радова, књига и уџбеника бави се методиком 
наставе математике и природних наука, методологијом, комуникацијом, 
психологијом, математиком, физиком, дидактиком, школском педагогијом, 
предшколском педагогијом, менаџментом, општом педагогијом, физиком, 
педагошком психологијом, техником, информатиком, и др. Већи број наведених 
радова тематски није релевантан за расписани конкурс, и у великој већини се не 
односи па изборни период од претходних пет година (2016 – 2021).  

Комисија је анализирала радове кандидата из изборног периода од 2016. до 
2021. године, и закључује да радови које је кандидат презентовао у приложеној 
библиографији нису објављивани у часописима који су релевантни и 
прихваћени као основ за изборе у наставничка звања на Универзитету у 
Београду, тако да кандидат нема радова из категорија најзначајнијих за избор на 
овом конкурсу. Такође, кандидат у наведеном периоду нема објављених књига, 
уџбеника или монографија, па самим тим нема ни одобрен и објављен 
универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно 
универзитета или научну монографију из области за коју се бира. Комисија 
такође констатује да у поднетом конкурсном материјалу недостају подаци 
кандидата за обавезни услов о позитивној оцени педагошког рада добијена у 
студентским анкетама у претходном изборном периоду.  

Комисија закључује да кандидат др Мирослав Кука не испуњава обавезне 
услове за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Педагошко-
анрагошке и методичке науке, за наставни предмет Теорија и организација 
образовања.  

 
2/ Др Жељко Бралић рођен је у Земуну 31. јануара 1960. године, где је завршио 
Основну школу „Раде Кончар“ 1974. године, као и друштвено-језички смер Прве 
земунске гимназије 1978. године. На Филозофском факултету Универзитета у 
Београду дипломирао је андрагогију 1986. године. Дипломски рад под насловом 
Развој народних универзитета у Југославији између два светска рата одбранио 
је пред комисијом коју су сачињавали: др Владета Тешић, редовни професор; др 
Ранко Булатовић, редовни професор; мр Љубица Радулашки, асистент. 
Магистрирао је андрагогију 2001. године; магистарску тезу Образовање одраслих 
у Југославији између два рата (1918–1941) одбранио је пред комисијом у саставу: 
др Ранко Булатовић, редовни професор, председник; др Шефика Алибабић, 
редовни професор (ментор), члан; др Миомир Деспотовић, доцент. Докторирао 
је андрагогију на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета 
Универзитета у Београду 2005. гoдинe, одбраном докторске дисертације 
Античка Атина као друштво учења, пред комисијом у саставу: др Душан 
Савићевић, редовни професор, председник комисије; др Шефика Алибабић, 
редовни професор (ментор), члан; др Катарина Поповић, доцент, члан. 

Докторска дисертација објављена је као научна монографија у издању 
Факултета безбедности 2006. године; монографија је награђена наградом Проф. 



 
 

др Боривој Самоловчев 2007. године (награду су доделили Матица српска у 
Новом Саду и Фонд „Проф. др Боривој Самоловчев“; награда је  намењена 
најбољем стручно-научном раду из области образовања одраслих у 
трогодишњем периоду).  

На Факултету безбедности (под ранијим називом) зспослен је од 1989. 
године, у звању асистента-приправника и асистента за предмете Педагогија са 
дидактиком, Андрагогија, а након промена студијских програма Факултета и на 
предметима Педагогија са андрагогијом, Педагогија и методика наставе, Теорија 
и методика едукације, и др. 

На Факултету цивилне одбране (данас Универзитет у Београду – Факултет 
безбедности) биран је 2006. године за наставника у звању доцента за ужу научну 
област Педагошко-андрагошке и методичке науке, за наставни предмет Теорија 
и организација образовања. По потреби Факултета, био је ангажован и на 
предметима Менаџмент образовања у јавном сектору, Цивилно друштво на 
основним академским студијама, као и на предмету Кризни менаџмент у 
образовању на специјалистичким студијама безбедносног менаџмента.  

Комисија наглашава да је др Жељко Бралић конципирао, обликовао и 
развијао наставни предмет за који је конкурс расписан (Теорија и организација 
образовања) од самих почетака изучавања педагошких, дидактичких и 
андрагошких наставних садржаја под тим предметним називом, од 2006. године 
до данас. 

Био је ангажован и на докторским студијама Факултета безбедности, на 
наставном предмету Управљање образовањем у области безбедности. Поново је 
изабран за наставника у звању доцента 2011. године.  

У звање ванредног професора изабран је 2016. године (ужа научну област 
Педагошко-андрагошке и методичке науке, наставни предмет Теорија и 
организација образовања). 

На Факултету безбедности обављао је и друге ваннаставне дужности и 
функције; био је секретар Катедре психолошко-педагошких наука, као и 
Катедре друштвено-хуманистичких наука, члан и секретар Комисије за наставу 
Факултета, члан Радне групе за праћење и унапређивање квалитета на 
Факултету, члан Комисије за спровођење поступка студентског вредновања 
наставника, итд. Учествовао је у радним групама за припрему Факултета 
безбедности за процес акредитације. Био је и шеф Катедре студија менаџмента 
људских и социјалних ресурса током школске године 2008/09., да би од октобра 
2009. године био изабран на функцију продекана за наставу Факултета 
безбедности; ову дужност обављао је до септембра 2012. Као продекан је 
обављао бројне посебне дужности и функције: био је председник Комисије за 
праћење и унапређење квалитета, председник Дисциплинске комисије 
Факултета, председник Комисије за признавање страних високошколских 
исправа, председник редакцијског одбора Годишњака Факултета безбедности, 
уредник свих издања Факултета и члан Комисије за издавачку делатност 
Факултета, итд. 

Био је у ранијем периоду уредник бројних издања Факултета (најмање 16 
наслова): јубиларне монографије Факултета, 3 Годишњака Факултета, и бројних 
уџбеника, монографија, хрестоматија, практикума, приручника и друге наставне 
литературе.  

Кao наставник је у редовним анкетама студентског вредновања наставника 
оцењиван врло добрим оценама (у периоду између 2016. и 2021. године на 



 
 

Факултету безбедности оцене су између 4,01 и 4,44). У досадашњем 
наставничком раду имао је и већи број менторских обавеза: био је ментор једне 
докторске дисертације (2012. године), једног специјалистичког рада на 
специјалистичким студијама безбедносног менаџмента (2007. године), 36 
радова на докторским студијама (самостални истраживачки радови или 
приступни радови у оквиру обавеза кандидата на наставном предмету 
Управљање образовањем у области безбедности, од тога у последњих 5 година 5 
радова), као и преко 40 дипломских радова (у последњих 5 година преко 12).    

И изван Факултета безбедности био је ангажован као члан комисија за 
одбрану магистарских теза и комисија за избор у звања наставника и сарадника 
(Филозофски факултет у Београду), био је учесник стручних и научних скупова, 
рецензент тематских зборника у издању Института за педагогију и андрагогију 
Филозофског факултета универзитета у Београду, реализованих у оквиру 
пројекта „Мoдeли прoцeњивaњa и стрaтeгиje унaпрeђeњa квалитета образовања 
у Србији“, број 179060 (2011–2014), који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Након 2016. године био је рецензент следећих научних монографија: (1) 
Alibabić, Š. (2018). Obrazovanje odraslih i menadžment: harmonija moći. Beograd: 
Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta; (2) Катић, Љ. (2018). 
Образовањем до безбедности: Професионално припремање кадрова безбедности. 
Београд: Универзитет у Београду – Факултет безбедности; (3) Miljković, J. (2019). 
Sistem obrazovanja odraslih: pogled iz konteksta. Beograd: Institut za pedagogiju i 
andragogiju Filozofskog fakulteta. 

Ангажован је почетком 2016. године од стране Завода за унапређивање 
образовања и васпитања као члан Комисије за општа питања наставе, за 
оцењивање и акредитовање програма сталног стручног усавршавања 
наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018. 
годину (програми из области образовања одраслих, предузетништва, 
професионалног развоја запослених, самовредновања и екстерног вредновања).  

Кандидат је од 2009. године до данас допунски ангажован као наставник у 
звању доцента и (од 2016. године) ванредног професора и на свом матичном 
Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у 
Београду, и то на два наставна предмета на основним академским студијама 
(Образовање одраслих – економски аспекти на студијама андрагогије, 
Образовање одраслих на студијама педагогије); на истом факултету ангажован је 
и на докторским студијама андрагогије (наставни предмет Економија знања и 
образовање одраслих).  

И на Филозофском факултету од стране студената као наставник је 
оцењиван врло добрим или одличним оценама у поступку студентског 
вредновања наставника (у периоду 2016–2021. оцене су на првом предмету 
између 4,42 и 4,94, на другом предмету између 3,73 и 5,00). 

Кандидат је у изборном периоду од последњег избора писао и објављивао 
научне радове из различитих педагошко-андрагошких тематских области, из 
теорије и организације образовања,  историје образовања одраслих, историје 
васпитања и образовања, високшколског образовања, безбедности школе, и др.  

 
Комисија ће приказати и оценити и неке од релевантних радова које је 

кандидат остварио у претходном периоду. 
 



 
 

 Bralić, Ž., Katić, Lj., Orlović Lovren, V. (2017). Threat Assessment Approach 
and School Security. „Archibald Reiss Days“, Thematic Conference 
Proceedings of International Significance. Belgrade: Academy of 
Criminalistic and Police Studies, Volume I, 265-274. ISBN 978-86-7020-
378-5, ISBN 978-86-7020-190-3.  

 
Рад представља саопштење на међународном научном скупу, објављено у целини 
у наведеном зборнику. Аутори се у овом раду баве анализом могућих и 
актуелним безбедносним кризама у васпитно-образовним установама, а 
посебно анализирају драматичне случајеве тешких оружаних напада у 
школским институцијама, уз бројне жртве масовних убистава у школском 
окружењу. Аутори нарочито подробно приказују, оцењују и критички 
преиспитују модел за предикцију и превенцију циљаног насиља у школама који 
је настао у оквиру Иницијативе „Сигурна школа“ у САД. Домети и исходи 
Иницијативе, засноване на приступу процене претње, оцењени су као 
делимични и половични јер, између осталог, примењени приступ не 
подразумева квалитетно и адекватно познавање школе као васпитно-образовне 
институције са посебним педагошко-психолошким и микросоцијалним 
карактеристикама. Приступ процене претње у третирању безбедности школе 
намеће угао посматрања и анализе који школу види споља, пропуштајући да 
схвати њену унутрашњу динамику и специфичну мисију, сложеност и суштину.  
Аутори закључују да се нарочито најтежи и најтрагичнији догађаји у школама, 
као релативно ретки али са највећим бројем жртава, и као тешко или релативно 
непредвидиви, недовољно или никако не могу предвиђати и спречавати 
коришћењем модела који у зачетку нису довољно свеобухватни, 
мултидисциплинарни, потпуно ригорозни и критички непристрасни.      
 
 Bralić, Ž. Katić, Lj. (2018). Iz istorije obrazovanja odraslih u Bosni i 

Hercegovini: Najznačajnije ustanove i delatnosti (1918–1941). Obrazovanje 
odraslih, Sarajevo: Centar za kulturu i DVV International. ISSN 1512-8784, 
Broj 11, decembar 2018, str. 75-102. UDK : 061.22:374.71(497.6)(091) 
„1918/1941”.  

 
Рад се темељи на резултатима обимног историјско-андрагошког истраживања, 
заснованог првенствено на архивским документима који се чувају у Архиву 
Југославије. Овај тип истраживања је у андрагошкој науци иначе изузетно редак 
и утолико су његови налази значајнији за историју образовања одраслих као 
фундаменталну андрагошку дисциплину. Као најзначајније установе и 
активности образовања одраслих у Босни и Херцеговини представљени су на 
течајеви за описмењавање, народни универзитети, културно-просветна друштва 
и др. Ове установе и облици приказани су и оцењени као покушај да се 
андрагошким образовним активностима допринесе општим васпитно-
образовним циљевима у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца – Југославији 
између два светска рата. У главне циљеве васпитања и образовања аутори су 
уврстили подизање општег нивоа писмености и образовања широких слојева 
становништва. Као делимично успешни, засновани углавном на посвећености и 
иницијативи бројних добровољних ентузијаста просвете и образовања одраслих, 
по мишљењу аутора, ови покушаји су само донекле успевали да одговоре на 
велике потребе за андрагошким образовним радом, почев од елементарног 



 
 

описмењавања до унапређења нивоа образовања и образованости ширих 
слојева. Није било довољно снажног и обухватног учешћа државне власти, 
ресурса и средстава, да би се постигао значајнији успех у образовању одраслих 
у условима недовољног економског, културног и просветног развоја који је 
оптерећивао друштво у Босни и Херцеговини и прву југословенску државу у 
целини.  

 
 Бралић. Ж. (2020). Спартански устав и васпитање. Зборник Правног 

факултета у Новом Саду, Vol. LIV/2. Нови Сад: 665–677. 342.4:37(38) 
doi: 10.5937/zrpfns54-28419. 

 
Аутор у овом раду темељно анализира однос државе, закона и васпитања у 
античкој Спарти. Спартанска држава се анализира као специфична држава 
устава и васпитања будући да је, како аутор оцењује, у средишту државе био 
закон или Устав, а у средишту устава налазио се детаљно утврђен, разрађен и 
усавршен систем васпитања и обуке младих Спартанаца („агоге“). Нагласак је у 
спартанском васпитању био на телесном и моралном васпитању у оквиру 
веобухватног система обуке и васпитања, са посебним и утврђеним улогама и 
дужностима специфичних државних службеника одговорним за васпитно-
образовни процес у целини. Током дугог периода Спарта је у конфликтним и 
ратним околностима углавном имала великог успеха захваљујући, између 
осталог или пре свега, васпитном систему који је омогућио остварење основног 
предуслова за функционисање Спарте као државе и њене армије на бојном пољу: 
захваљујући васпитању и обуци који су обезбедили усвајање и обликовање 
војничких и ратничких врлина код спартанских дечака и младића. 
 
 Бралић, Ж., Катић, Љ. (2020). Пандемијска криза и универзитет. У: 

Јефтић, З., Копања М. (ур.). Зборник радова са националне научне 
конференције: Заразне болести као глобални безбедносни изазов: 
Пандемија Covid-19 – стварност и последице. Београд: Универзитет у 
Београду – Факултет безбедности / Институт за међународну политику 
и привреду, стр. 247–264. УДК: 616-036.21:378 DOI: 
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У јеку пандемије Covid-19, аутори су пратили и приказали одговор светске 
универзитетске заједнице на глобелну кризу без преседана која је, након појаве 
вируса Covid-19 у Кини, током 2020. године обухватила цео свет. Према 
извештају Међународне асоцијације универзитета, који су аутори посебно 
подробно ан ализирали, универзитетске установе широм света суочиле су се са 
дубоком кризом због нужних и строгих епидемиолошких мера физичког и 
социјалног дистанцирања, ограничавања кретања и контаката, обуставе 
наставних активности, затварања установа и кампуса, итд. Један од 
знаједничких покушаја да се одговори на нове кризе околности представљала је 
онлајн настава која је, у задатим кризним оквирима, пружала барем 
задовољавајућу могућност да се у најтежим околностима одржи барем минимум 
наставног процеса. Настава на даљину јесте у најтежим тренуцима обезбедила 
доступан и безбедан процес поучавања, учења и образовања. Међутим, 
примећено је да чак ни у  у земљама са солидном и масовно доступном интернет 
инфрастуктуром технички предуслови, средства и алати за оптимизовање учења 



 
 

на даљину нису били доступни многим универзитетима у задовољавајућој мери. 
Извештај само узгред наводи још један потенцијални проблем који аутори 
сматрају веома значајним – упитан ниво спремности наставника за брзо 
суочавање са изазовима наставе на даљину и онлајн наставе. Зато се многи 
наставници ослањају на учење кроз праксу, путем покушаја и ппогрешака, често 
уз покушаје опонашања класичне наставе лицем у лице, само онлајн каналима. 
Аутори сматрају и наглашавају да се у случају механичког пребацивања тежишта 
наставе на средства, технологију и инфраструктуру може запоставити чињеница 
да је онлајн настава и даље пре свега настава у пуном смислу речи, дакле 
наставни, педагошко-андрагошки и дидактички феномен, и не може се 
посматрати као првенствено технолошка, медијска или информатичка 
делатност.  
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У претходном периоду кандидат је успео да, након дугогодишњих припрема и 
реализације, напише и објави уџбеник Теорија и организација образовања, 
обликован и прилагођен истоименом предмету, за којим је дуго постојала велика 
потреба међу студентима који похађају наставу овог предмета на Факултету 
безбедности. Генерације студената су изучавале градиво предмета из више 
различитих и разноликих извора, делова уџбеника и других текстова. Многи од 
ових извора потичу из претходних деценија, неки су били садржајно и језички 
изазовни и сложени, садржаји нису били адекватно прилагођени студентима 
Факултета безбедности и наставном предмету, што је студентима причињавало 
велике тешкоће у савладавању битних садржаја предмета који није близак 
њиховој матичној области студија. Реализацијом овог сложеног уџбеника аутор 
је успео да први пут обједини у једну целину све неопходне наставне садржаје 
из области педагогије, дидактике и андрагогије, а који чине окосницу предмета 
Теорија и организација образовања. Аутор је успешно актуелизовао бројне 
садржаје предмета, у солидној мери осавременио наставно градиво у складу са 
савременим потребама и захтевима, што ће студентима омогућити да се 
квалитетније и делотворније упознају са захтевима друштвеног окружења које 
подразумева континуирано и целоживотно учење разноликих садржаја, као и 
стално стручно, професионално и лично усавршавање које ће студенте 
припремити за будуће промене радних места, садржаја рада и будућих 
професија. Комисија посебно наглашава да кандидату за поновни избор није 
била неопходна објављена књига (научна монографија или универзитетски 
уџбеник), али је он уложио значајан напор и због потреба предмета, наставе и 
студената Факултета безбедности написао и објавио квалитетан уџбеник који ће 
за дужи период решити проблем основне наставне литературе на наставном 
предмету Теорија и организација образовања, за који је конкурс и расписан.  
 
 
 
 
 
 




