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II - О кандидату 
 

 

1. Основни подаци о кандидату 
 

 

1.1. Основни биографски подаци 

 

Зоран Јефтић рођен је 25. јула 1959.године у Београду, Република Србија. Основну школу и 

гимназију завршио је у Земуну. Диполомирао је на Универзитету у Београду на Факултету 

општенародне одбране и друштвене самозаштите  1982. год. Магистрирао је на Универзитету у 

Београду на Факултету народне одбране 1989. године и одбранио докторску дисертацију на 

Универзитету у Београду на Факултету безбедности 2006. године.  

 
Рад на високошколским установамо отпочео је по завршетку Факултет ОНО и ДСЗ  Универзитет у 

Београду: Пољопривредни факултет, Виша машинска школа, као асистент и предавач (1983-1985).  

Даље радно ангажовање (1986 – 1992) имао је као  истраживач у оквиру Центра за стратегијска 

истраживања и студије – Институт за стратегијска истраживања и студије Генералштаба ЈНА. До 

избора у звање доцента на Београдском универзитету  - Факултет цивилне одбране,  обављао је 

велики број функција у оквиру Министарства одбране: од начелника оделења до помоћника 

министра и државног секретара, као и функцију начелник Републичког штаба цивилне заштите  Од 

2012 године са пуним радним временом је  ангажован на  Универзитету у Београду - Факултет 

безбедности. Тренутно се налази на позицији шефа Катедре стратешких и одбрамбених студија.  

Додатно образовање реализовао је у: George C. Marshall, European Center for Security Studies, 

Garmis Partenkirhen, The Institute for Higher Studies on National Defence, Paris, Regional Arms Control 

Verification and Implementation Assistance Center (RACVIAC), Загреб.Geneva Centre for the 

Democratic Control of the Armed Forces. Cranfield University -  UK Ministry of Defence..  

Председник Савета Факултета безбедности био је у периоду од 2012. до 2015., а члан Савета 

Факултета беузбедности од 2016 до данас. Био је председник је Управног одбора  Института за 

међународну политику и привреду у периоду од 2014 -2019.  

Кандидат говори енглески. Ожењен је и има сина и ћерку. 

  
 

2. Обавезни услови за избор 

 

2.1. Наставно-педагошки рад 

 

У периоду од  избора за ванредног професор 2016. године др Зоран Јефтић је ангажован на 

на основним четворогодишњим студијама на предметима: Цивилно-војни односи и Менаџмент у 

систему одбране. На специјалистичким студијама на предмету: Непрекидност пословања у 
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индустрији и организацијам (Business Continuity Activitie in Industry and Organisations). На мастер 

студијама на предметуима: Стратешки безбедносни изазови; Руковођење активностима заштите и 

спасавања у условима елементарних непогода; Политика кризног менаџмента и кризно 

комуницирање и на докторски студијама  на предмету: Стратегија, одбрана и савремени ратови  

 

У оквиру свих предмета показао се као одговоран и успешан наставник. Искуство из рада у 

Министартсву одбране и Војсци Србије, као и међународне одбрамбене сарадње прилагодио је 

академском раду и настави. Има изражену спремност да помогне студентима у савладавању 

наставног градива, да их упозна са савременим научним резултатима, као и да их подстакне на 

самосталан студијски рад и ангажовање у научно-истраживачким задацима.  

У процесу наставе примењује савремена методичка решења, са акцентом на повезивању теорије и 

праксе, актуелности образовних садржаја и разноврсности и динамичности наставног процеса као 

претпоставкама мисаоне активизације студената и трајности и применљивости усвојених знања. 

Такав приступ образовном процесу исказао је објављивањем текстова са актуелном тематиком из 

области предмета које реализује на основним и последипломским студијама.  

Својим наставно-педагошким радом др Зоаран Јефтић стекао је  углед савесног, одговорног, 

успешног и прихваћеног наставника, како код студената, тако и код  млађих и старијих колега на 

Факултету безбедности. Према просечним резултатима евалуације рада сарадника од стране 

студената путем Индивидуалног статистичког извештаја о вредновању рада наставника 

Универзитета у Београду, студенти су наставно-педагошки рад др Зорана Јефтића оценили високим 

оценама. Просечна оцена за претходни изборни период износи 4,66. 

Поред наставе на Факултету безбедности, ангажован је и у настави на Универзитету одбране  

(Војна академија и Високе студије безбедности), The European Centre for Peace and Development – 

University for Peace Establish  by United Nation  (Универзитет за мир Уједињених нација, Европски 

центар за мир и развој у Београду ), као и предавач по позиву на Институт за међународну 

политику и привреду, Београд 

 

Поред ангажовања у наставном процесу, др Зоран Јефтић  је био активан и у раду комисија за 

одбрану завршних дипломских радова, специјалистички, мастер и докторских радова. У периоду 

од 2016. до 2021. године био је ментор и члан комисија за следеће завршене радове: 

- Три а мастер рада  
- Четири специјлистичка рад  
- 20 дипломских радова. 

У истом периоду био је члан комисија за оцену, подобност и одбрану: 
- 11 докторских радова 
- 12 мастер радова и 
- 17 специјалистичких радова.  
- Већи број дипломских радова 

 

На основу изнетих података и оцена, може се закључити да кандидат поседује све наставно-
педагошке квалитете који су потребни за позив универзитетског професора. 
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2.2.  Научно-истраживачка делатност 

 

Упоредо са наставно-педагошким радом, кандидат др Зоран Јефтић се у протеклом периоду бавио 

и научно-истраживачким радом у области студија безбедности и стратешких и одбрамбених 

студија  што потврђују објављени радови и учешће на научним и стручним конференцијама. 

Комисија је утврдила да је кандидат у пријави навео и приложио у целини или изводу (фотокопије) 

27 радова  од избора у претходно звање ванредног професора на Факултету безбедности 

Универзитета у Београду 2016.године. 

 

2.3.  Списак објављених радова 

 

Рад у тематском зборнику међународног значаја   (M14)  

Jeftić, Z. Rokvić, V. Stanarević, S. ( 2016 ). Attitudes of Military Academy Cadets on Code of Honour of 
the Serbian Army, Didactics of Military Ethics-From theory to practis,  Brill Publishers ISBN 
9789004312128, e-ISBN 9789004312135, Book,language: English, French, Germ. 
DOI: 10.1163/9789004312135, 200-207. 

Jeftić, Z. Mandić, G. (2017).   Use of Armed Forces in Emergency Situation, 3rd International Conference 

on Human Security,  University of Belgrade – Faculty of Security Studies -Human Research Center 

Belgrade, ISBN 978-86-80144-09-02, 245-257.   

Jeftić, Z.,  Đorđević I, (2018). „The Significance of Huntington s Strategic Thought in the Development of 

Civil-Military Relations”. Asymmetry and strategy  - thematic collection of articles. Ministry of Defence 

of the Republic of Serbia University of Defence Strategic Research Institute & National Defence School, 

ISBN 978-86-81121-17-7, 571-587.  

Stanojevic, P., Jeftic, Z., Mandic, G., M., (2019), Critical Infrastructure Continuity in the Belt and Road 

Initiative, in the monography The Belt and Road: Reality and Expectations Serbia’s Experience, 

University of Belgrade, Faculty of Security Studies, Belgrade, ISBN 978-86-80144-37-5, 201-211. 

 

Stanojević, P., Jeftić, Z.  (2020), The Russia and Serbia cooperation in the sector of oil and gas – past, 

present and possible future, Russia and Serbia in the Contemporary World: Bilateral Relations, 

Challenges  and Opportunities, Institute for International Politics and Economics, Belgrade, ISBN 978-86-

7067-278-9,  77-98. 

Рад у међународном часопису (M22) 

Stanojevic, P., Misita, M., Jeftic, Z, Milosevic, M., Miskovic V., Bukvic, V., (2017), Organizational 

design based on simulation modeling, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 

December 2017, Volume 104,  3251-3266.  
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Рад у међународном часопису (M23) 

Rokvić, V. Jeftić, Z.  Ajzenhamer, V. (2016 ), Public Health in Serbia Through The lens of Security , Iran, 

Teheran: International Journal of Public Health,  September 2016 45 (9):1136-1145.                                                              

Рад у часопису међународног значаја  верификован посебном одлуком (M24) 

Rokvić, V.  Jeftić, Z., (2017),  Media and Democratic Control Over the Armed Forces In the Republic Of 

Serbia, Serbian Political Thought No. 2/2017 Year IX Vol. 16, Publisher Institute for Political Studies, 5-

22. 

Радончић, Х., Каровић, С., Јефтић, З., ( 2019 ), Перцепција међунационалних односа кроз призму 

безбедности и одбране Републике Србије, Социолошки преглед/ Sociological Review, vol. LIII, no. 2, 

648–673. 

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (M31) 

Јефтић, З. Марић, Д. Марић Б. ( 2016 ).  Подизање нивоа цивилно  војне сарадње кроз спорт 55 

војно првенство у кросу Апатин. Зборник радова, Удружење „Здравље за све“,  Осми међународни 

конгрес „Екологија, здравље, рад, спорт“. Бања Лука: генерални покровитељ Влада Републике 

Српске, ISBN 978-99955-619-6-3, 209-218. 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33) 

Milinovic M., Željko I., Jeftić Z., (2016) „Interoperable role of national defence  in the protection of 

regional critical infrastructure“  Security and crisis management – theory and practices, 2. International 

scientific-professional conference security for future, ISBN 978-86-80698-01-04. 164-170. 

Đorđević I., Jeftić, Z., (2017) „Effects of post-cold war peace in the former  Yugoslavia„,  (2017).  

Security Dialogues  ISSN 1857-7172 eISSN 1857-8055, 2017/Vol. 8, No. 1-2, 111-129.  

Gajić, Ž., Jeftić, Z., ( 2018 ), Analysis and Forecasting in tehe Era og Big Data, XVI International 

Symposium SYMORG,  University of Belgrade, Faculty of Organisational Sciences, ISBN 978-86-7680-

361-3 853-860, 853-860. 

Мандић, Г., Јефтић, З. (2018), Проактивно и реактивно деловање обезбеђења правних лица у 

функцији борбе против тероризма, зборник радова са конференције „Регионална сарадња у 

сузбијању прекограничног криминала: савремени изазови тероризма и мигрантска криза“ 

Бијељина, Република Српска, БиХ 22-24 мај 2018, Универзите у Бања Луци, Факултет 

безбједносних наука, ISBN 978-99976-756-1-3, 185-195. 

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, 159-171. 
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Уређивање водећег научног часописа националног значаја ( на годишњем нивоу ) ( М55  ) 

 Члан Уређивачког одбора Војног дела  2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021    

Рад у водећем часопису националног значаја (M51) 

Rokvić, V.  Jeftić, Z. ( 2015 ). Health Issues as Security Issues., International Edition. Војно дело, 

6/2015. 53-69. Часопис објављен у новембру 2016 

Željko Ivaniš, Ivica Lj. Djordjevic, Zoran Jeftic, (2016), A New Cold War or Continuation of the Old One, 

International Edition, Vojno delo, 4/2016, 36-45. 

Ђорђевић, И.  Јефтић, З.  (2016), Promena finansijskog položaja države kao bezbednosni problem, 

Međunarodni problemi / International Problems, Институт за међународну политику и привреду, vol. 

LXVIII, no. 2-3/2016,  193 – 208. 

Đorđević, B.,  Jeftić, Z., (2016 ), The State of Securit of Today’s  World after 70 Years of the United 

Nations, International Edition Војно дело 4/2016, 19-35. 

Станојевић, П., Мишковић, В., Јефтић З. (2017) Contemprorary inerpretation of the concept of national 

logistic, International edition, Војно дело, 4/2017,  International edition,  280-302.  

Stanojevic P., Miskovic V., Jeftic Z. (2017),  Overview of elements of national logistics system in the 

republic of Serbia , International edition, Vojno delo, 4/2017., 96 -120. 

Milosavljević, S., Jeftić, Z., Mladenović, M., (2017 ), Vladimir Putin and Analysis of the Role of Leaders 

in the Formation and Implementation of State Policy in Contemporary Russia – Reviews and Critics of 

Putin’s Regime. The Review of International Affairs, Institute for International Politics and Economy, 

Belgrade,  1165. 47 – 64.  

Stanojević P.,Jeftić Z.,Obradović Ž.,(2020), The Western Bolkans Countries Accession to The European 

Union From The Energy Perspective, The Review of International Affairs, Institute for International 

Politics and Economy, Belgrade, 1178,  27-54. 

Jeftić Z., Stanojević P. Obradović Ž.,(2020),Organizacione promene ministartsva odbrane u  XXI veku, 

Institut za političke studije , periodika Nacionalnoi interesi 2/2020, 31-53. 

Пленарно предавање по позиву на скупу националног значаја штампано у целини (М61) 

Јефтић, З. (2020), Едукација као предпоставка успешног развоја стратешких студија, предавање 

по позиву, зборник радова са национална научна конференција, „Савремени свет: стратешко 

деловање држава или резултанта глобалних и локалних процеса и повода“, Универзитет у Београду  
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Факултет безбедности, ИМПП и Универзитет одбране ИСС, Београд, ISBN 978-86-80144-39-9, 10-

29.   

Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у целини  ( М63) 

Иваниш, Ж. Јефтић, З. (2016), Војни аспекти постдејтонског мировног процеса у Босни и 

Херцеговини, зборник радова са конференције „Дејтонски мировни споразум-две деценије мира и 

поуке за свет“, ИМПП, ФПН Бања Лука и Представништво РС у Србији, Београд. 78-87.  

Јефтић, З. (2020), Улога војске у одговору на пандемију зборник радова са национална научна 

конференција, “Заразне болести као глобални безбедносни изазов - пандемија COVID-19: 

стварност и последице”,, Универзитет у Београду Факултет безбедности, ИМПП и Универзитет 

одбране ИСС, Београд, ISBN 978-86-80144-44-3 265-283.  

Поред наведенога  кандидат је био рецензент универзитетског уџбеника Системи одбране, (2017), 

Београдски универзитет Факултет безбедности, ISBN: 978-86-80144-08-5 и Рецензент 

универзитетског уџбеника Војна стратегија I, (2021) Универзитет одбране, рецензија прихваћена 

децембра 2020 на ННВ Војне академије, уџбеники у штампи.  Рецензент чланака у часописима:  

Војно дело, Општевојни теоријски часопис часопис ISSN 0042-8426, Безбедност, ISSN: 0409-2953, 

Теме, ISSN: 0353-7919 и Годишњак Факултета безбедности ISSN: 1821-150X.  

 

2.4.  Сажеци важнијих радова 

 
 
Jeftić, Z. Rokvić, V. Stanarević, S. ( 2016 ). Attitudes of Military Academy Cadets on Code of Honour 

of the Serbian Army, Didactics of Military Ethics-From theory to practis,  Brill Publishers ISBN 

9789004312128, e-ISBN 9789004312135,Book,language: English, French, Germ. 

DOI: 10.1163/9789004312135, 200-207. 

 

Савремена војна пракса сведочи о оправданости кодификације понашања припадника војне 

професије, чему иде у прилог и чињеница да се стручним војним правилима тешко може 

прописати њихова етичност, како у свакодневним мирнодопским условима, тако и приликом 

извођења операција. Убрзана и свеобухватна реформа система одбране Републике Србије и 

реорганизација Војске Србије, уз очекивање њене професионализације и нових мисија, 

представљају нов амбијент у коjем се јавила потреба за доношењем посебног документа, као 

реалног оквира за уређење области чија суштина није обухваћена законском и подзаконском 

регулативом. Многа етичка питања са којима су се у нашој досадашњој војној пракси сусретали 

припадници војне професије, како у служби, тако и ван ње, била су искључиво у сфери обичајног, 

али не и нормативног права.  

Кодекс части, у самој изради имао је потребу за јасним ставовима и добром структуром, што се 

документом и постигло. Оптерећен прошлим временима, Кодекс части је  као морално обавезујући 

акт  морао је избећи све идеолошкеи политичке препреке са јасном везом са традицијом али и са 
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поруком за будућа времена.  Усвајање Кодекса части и његово ступање на снагу представља само 

први корак у кодификацији понашања припадника Војске Србије. Поштујући војну хијарахију 

развијен је за официре доносиоце одлука највишег нивоа  одговорности, за подофицирски кор, 

војнички састав и за војне службенике и војне намештенике.  Уважавајући значај свих категорија 

људских ресурса Војске Србије, али и њихову посебнот саставни део Кодекса чини и 10 посебних 

норми понашања за сваку од њих.    

Предмет истраживања односио се на кадете Војне академије као будуће носици руковођења 

Војском Србије. Пошло се од тезе да поред наставних садржаја која обрађују ову област и упознају 

их са њом, морају  изаћи са школовања са јасно дефинисаним и усвојемним вредностним 

ставовима. Стога се и истраживање свеопште војне културе и у оквиру ње и вредносних 

параметара војничке части кадета војне академије намтнуло као стварна поптреба.  прека потреба 

данашњег времена.  

Резултати које је понудило истраживање показује задовољавајуче нивое, али и нека упозорења која 

се пре свега односе на релативно висок проценат неутралних одговора, као последица недовољне 

информисаности или неуверености у вредносне ставове понуђене у упитнику. Чињеница да кадети 

прве године студија имају виши скор у вредносној лествици од кадета виших година указује на 

потребу за продубљеним истраживањима, посебно код појединих ставова кадета код којих 

проценат негативног опредељења има нешто виши ниво. Посебно је отворено питање разлога 

опадајућег тренда у кодексу части код кадета ВА са годинама студија и проналажење узрока а тиме 

и и превентивног деловања на кадете са циљем учвршћивања кодекса части његово оживотворење 

као трајне димензије личности.  

 

Јефтић, З. Марић, Д. Марић Б. ( 2016 ).  Подизање нивоа цивилно  војне сарадње кроз спорт 55 

војно првенство у кросу Апатин. Зборник радова, Удружење „Здравље за све“,  Осми 

међународни конгрес „Екологија, здравље, рад, спорт“. Бања Лука: генерални покровитељ 

Влада Републике Српске, ISBN 978-99955-619-6-3, 209-218., 209-218. 

Спорт је одувек заузимао значајно место, у почетку у физичкој култури, а касније и у култури 

уопште, са све већим социјалним и економским значењем и прерастао у значајну друштвену 

делатност која обједињава безбедносне, економске, здравствене и културне димензије и 

значајно утиче на свакодневни живот појединца и друштва у целини. Та област се 

непрестано развија из динамичне промене. XXI века отворио је велики број значајних тема 

везаних за спорт и њеgов развој: глобално размишљање, изградња стратешких савеза и 

мрежа, интегрисање функција организације, планирање локалних спортских догађаја, 

поплава нових спортова, нагласак на спорту као туризму, послу, рекреацији, пољу 

непрестаног истраживања и усавршавања, а посбно значајно  развијање добрих односа 

кроз спорт. Цивилне и војне спортске манифестације (фестивали, сусрети, смотре, игре, 

конференције, научни скупови и сл.) и спортска такмичења пратиле су развој људског 

друштва и војне организације почев од свог зачетка до данас. Поред тога што спортске 

активности стимулишу постизање врхунске психо-физичке припремљености припадника 
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оружаних снага оне се, посебно када имају ноту интернационалности, користе за 

промоцију нације и представљају добро упориште за вршење преговора, наставак сарадње 

или успоставњање ближих релација. Актуелност јачања цивилно-војне сарадње потиче из 

потребе за проценом валидности концепта експанзије цивилних и војних спортских 

манифестација и научног објашњења њиховог доприноса, унапређивању односа међу 

нацијама, како у предконфликтним тако и у постконфликтним периодима. Стога је и 

природно да се спорт позиционирао  и у савременој  војној организацији, као једном од 

кључних носилаца обуке, међународне-војне и цивилно-војне сарадње. При томе војни 

задаци ове врсте у последње време постају све захтевнији и неизвеснији, услед смањивања 

или ограничавања ресурса за потребе послова одбране.   

Оквир у коме је сагледана цивилно-војна сарадња односи се на 55. светског војног 

првенства у кросу одржано у марту 2013. године у Апатину, у светлу Стратегија развоја 

спорта у Републици Србији за период 2014-2018. године и Акциони план за спровођење 

стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. године. Наведени 

догађај разматран је и кроз призму Националне стратегије одрживог развоја Републике 

Србије где дугорочни концепт  подразумева стални економски раст, осим економске 

ефикасности, технолошког напретка, више чистијих технологија, иновативности целог 

друштва и друштвено одговорног пословања, обезбеђује  дугорочно боље коришћење 

ресурса, унапређење здравственог стања и квалитета живота и смањење загађења животне 

средине и спречавање нових загађења. 

 

Jeftić, Z. Mandić, G. (2017).   Use of Armed Forces in Emergency Situation, 3rd International 

Conference on Human Security,  University of Belgrade – Faculty of Security Studies -Human 

Research Center Belgrade, ISBN 978-86-80144-09-02, 245-257.  

Војска својом организацијом, статусом, угледом, ресурсима представља ослонац постојања 

унутрашње безбедности. Иако је улога војске у унутрашњим потреба држава у Европи, била увек 

присутна терористички напад септембра 2001. године отворио је нова питања, пре свега 

фокусирана кроз нови-стари концепт »Домовинске безбедности«, лансиран из колевке САД.   

Повећана тражња за ангажовањем војске како у превентивним тако и у оперативним мерама, 

довела је и до страха да ће доћи до ерозије демократске и цивилне контроле и поремећаја баланса 

односа политичке елите и војног естаблишмента.   

Цивилно-војна сарадња, поимана као интеракција цивилних и војних актера, пре свега усмерених 

ка остваривању циљ који је потребан војсци, позната је војсковођама и цивилима од устојства 

првих војних јединица до данас. Увођењем у међунардну праксу хуманитарног интервенционизма 

и промена улоге војске у мултинационалним операцијама, уз потребу решавања великог броја 

проблема који имају цивилна обележја      ( хуманитарна питања, обнова инфраструктуре, 

здравствено збрињавање, локална администрација ) условило је  теоријско уобличавање цивилно-
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војне сарадње и њено везивање пре свега за мировне мисије. Један број земаља, међу којим је 

Србија, развио је и доктринарно уредио цивилно-војн сарадњу, као функцију војске 

инкорпорирану у све три њене мисије.  Као последица глобалних климатских промена, улога и 

значај војске у подршци и помоћи цивилним органима у превенцији и супростављању у 

ванредним ситуацијам све више добија на значају. 

Глобалне климатске промене истакле су захтев ка ангажовању свих расположвих ресурса у 

превенцији одговору и санирању последица ванредних ситуација узрокованих елементарним 

непогодама и техничко технолошким несрећама. Цивилно-војна сарадња својим активностима 

доприноси спашавању људских живота и обликовању цивилног окружења. Не спроводи се 

једнострано већ је то двосмерна активност која захтева велико стручно ангажовање у готово 

неограниченом пољу рада. Уочeно је и то да постоји потреба за усавршавањем метода 

координације активности цивилно-војне сарадње без обзира на њено нормативно и организационо 

устројство. Функција цивилно-војне сарадње је важан и неопходан ресурс који Војска Србије треба 

да поседује, пре свега у складу са потребом дефинисања њене улоге у друштву и достизања 

стандарда у организацији и раду оружаних снага развијених земаља света. Активностима цивилно-

војне сарадње повећава се укупна ефикасност Војске и она је нови квалитет којим се остварује 

цивилно-војно повезивање и подршка војним снагама и цивилном окружењу. 

Руководећи се стварном потребом али и значајним искуством,  Војска Србије је развила сопствену 

Доктрину цивилно-војне сарадње, везујући је за све додељене јој мисије. То се односи на део 

одбрамбених припрема, помоћи цивилним органима власти у случајевима природних катастрофа и 

техничко-технолошких несрећа, али и за потребе припрема за мировне мисије. Такав приступ је 

пре свега рационалан и прилагођен нашим могућностима и ствара повољан амбијент за цивилно 

војну интеракцију. Њен значај биће условљен схватањем места и улоге коју треба да има како у 

свакодневним активностима тако и у операцијам Војске Србије у земљи и иностранству. Цивилно-

војна сарадња указује на две врсте активности -  цивилне и војне, које у крајњем, за резултат имају 

обострану добит и корист. То се посебно уочава у њеном ангажовању у ванредним ситуацијам, 

када се са својим ресурсима укључује у рад штабова за ванредне ситуације. Правилним 

разумевањем и употребом цивилно-војне сарадње уз позитиван ефекат њеног учешћа у помоћи 

цивилним органима у ванредним ситуацијама постиће се већи степен интеграције Војске Србије у 

друштвени систем и тиме стварање еластичнијег система безбедности.  Досадашња пракса,  

показује позитивне кораке у усаглашавању процедура и ангажовања ресурса Војске за потребе 

Републичког штаба за ванредне ситуације, на чему треба истрајати и нормативно, организационо и 

функционално доградити  систем како би могао  одговорити свим изазовима које пред њега могу 

бити  постављени.   

 

Rokvić, V.  Jeftić, Z., (2017),  Media and Democratic Control Over the Armed Forces In the Republic 

Of Serbia, Serbian Political Thought, 2/2017 Year IX Vol. 16 Publisher Institute for Political 

Studies, 5-22. 

Почетком 21. века ризици по здравље постају једна од доминантних глобалних безбедниосних 

претњи.  Сукоби, биотероризам, повећана мобилност становништва, туризам, трговина и корупција 
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као индиректна претња која подрива здравствене и безбедносне институције, сви национални 

здравствени системи суочени су са опасношћу од све већих здравствених претњи, који су сада, 

захваљујући овим факторима, у стању да се шире и брзо ескалирају. Случајеви попут пандемије 

ХИВ-а, САРС-а, Х5Н1, Х1Н1 и еболе најбоље илуструју стварност ове претње, која у данашње 

време превазилази националне границе и представља све озбиљнији ризик за читаву међународну 

заједницу. На националном нивоу, здравствени ризици као што су вирусне пандемије имају утицај 

на државну и социјалну кохезију утичући и на њихове макро и микро димензије. На макро нивоу 

последице се виде у опадајућем домаћем расту, смањеном економском просперитету, озбиљним 

изазовима за здравствене и образовне установе итд. На микро нивоу појединац и његова породица 

подносе већину од многих негативних последица изложеност опасности по здравље. Ни у Србији 

није другачија ситуација. 

Географски положај Србије на Балкану вековима ју је излагао великим историјским турбуленцијама 

као што су епидемије заразних болести. Поред жртава које су захтевали многи ратови, њену новију 

историју обележавају две епидемије - трбушни тифус 1915. и мале богиње 1972. Деведесете су Србију 

учиниле посебно рањивом суочене са грађанским ратовима, економском кризом, економским и 

дипломатским санкцијама и НАТО бомбардовањем све у кратком временском распону. Штетан ефекат 

ратова на целокупно здравље становништва најбоље показује чињеница да је након НАТО 

бомбардовања (због употребе муниције са осиромашеним уранијумом), број оболевања од наглог 

пораста. Штавише, након међународне изолације деведесетих година, Србија је почетком 21. века 

поново постала део глобалних збивања, али је то такође изложило пандемијама, које представљају 

глобални ризик, попут епидемије свињског грипа. 

Ако се има у виду да је Србија земља коју истовремено погађа негативан раст становништва и 

старење становништва, постаје јасно да је заузимање безбедности адекватног става према 

здравственим ризицима од виталног значаја. Оно што је најугроженије су животи људи, али и 

њихова способност за рад, целокупна економија, капацитети оружаних снага и укупна национална 

безбедност. Иако у Србији постоји одређена свест о законодавном доприносу спречавању, 

сузбијању и сузбијању последица претњи по здравље, он се манифестује искључиво у облику 

појединачних закона и стратегија чији је циљ регулисање одређених сегмената овог домена. 

Стратегија националне безбедности, која идентификује приоритетне претње националној 

безбедности, и даље не препознаје претње здрављу као један од државних приоритета. Стога је 

неопходно повећати напоре на здравственој секуритизацији и институционалној перцепцији јавног 

здравља кроз призму сигурности.  

Резултати ове студије указују на нераскидиву везу између здравља и безбедности и неопходности 

гледања на здравље кроз призму здравствене сигурности и његовог укључивања као таквог у 

Стратегију националне безбедности с циљем изградње ефикасних капацитета за борбу против 

пандемија и других здравствених проблема претње 
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Jeftić, Z.,  Đorđević I, (2018). „The Significance of Huntington s Strategic Thought in the 

Development of Civil-Military Relations”. Asymmetry and strategy  - thematic collection of articles. 

Ministry of Defence of the Republic of Serbia University of Defence Strategic Research Institute & 

National Defence School, ISBN 978-86-81121-17-7, 571-587.  

Потреба за надзором над војском, као основним носиоцем силе у друштву, егзистира практично од 

самога настанка државе. Владаоци свих друштвених епоха тежили су да остваре контролу над 

војском и употребе је у складу са својим интересима и уједно спрече окретање војске против њих 

самих. Оправдано је савремени појам цивилно-војних односа и демократске контроле војске везати 

за еру парламентарне демократије, и законом уређене односе законодавне извршне и судске власти 

и дефинисање области организације одбране друштва и командовање војском. Данас цивилно-

војни односи представљају сложен однос који се у друштву успоставља између војске и осталих 

друштвених сегмената са тежњом да се успостави потуна демократска контрола над војском.  

Целокупан теоријски приступ изучавању цивилно-војних односа, почевши од завршетка Другог 

светског рата до данас могли бисмо сврстати у неколико етапа учења. Базичне теорије о цивилно-

војним развили су Хантингтони  Јановиц  да би се од почетка шездесети до краја седамдесетих, на 

њиховој критици и подршци, увеле и нови економски и политички приступи изучавању  области 

цивилно-војних односа.  Завршетком Хладног рата, на темељу искустава пост комунистичких 

земаља и потребе за реформом сектора безбедности и одбране, почиње нова фаза истраживање 

цивилно-војних односа. Поред сталне научне дебате о ваљаности теорија које се баве  цивилно-

војним односима, у 21 веку предмет пажње постају и пост-конфликтне земље као и мировне 

операције, што као тему уводи и озбиљније  изучавање цивилно-војне сарадње. 

Нови безбедносни изазови, пре свих тероризам, заразне болести и мигрантска криза подарили су и 

нове захтеве ка употреби војних ефектива, али истовремено и  потребу за демократским надзором, 

те се стога цивилни лидери морају фокусирати како на контролу тако и на добро управљање 

системом одбране и резултате делања оружаних снага. Од објављивања књиге „Војник и држава“ и 

промовисања сопствене теорије цивилно-војних односа, Хантингтом има веома велики број 

критичара које су највећим делом усмерене ка чињеници да Хантингтон са својом теоријом није 

развио довољан капацитет предвидиве моћи,  посебно за догађаје током и на крају  „Хладног рата“.   

Аутори који су се бавили цивилно-војним односима после изласка Хантингтонове теорије, 

критикујући његов рад и развијајући сопствена гледишта  на цивилно-војне односе, највећим 

делом су се фокусирали на појединачне сегменте а не на теоријски захват у целини. Један број 

аутора тешко је и поредити са  Хантигтоном обзиром да су истраживања реализовали на 

различитим истраживачким нивоима, било да су се бавили само политиколошким или само 

социолошким питањима. Чињеница је да су новији аутори, у појединим сегментима, дали 

допринос бољем разумевању цивилно-војних односа и да су у савременим истраживањима узели у 

обзир варијабле које Хантингтон није имао у виду ( место хомосексуалаца у восци, родну 

димензију, нове безбедносне парадигме ), али да  ниједан од њих  није успео да достигне потребан 

ниво теоријске кохерентности којим би се могао надоместити целовитост Хантингонове теорије. 
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Радончић, Х., Каровић, С., Јефтић, З., ( 2019 ), Перцепција међунационалних односа кроз 

призму безбедности и одбране Републике Србије, Социолошки преглед/ Sociological Review, vol. 

LIII  no. 2, 648–673. 

Постоје многобројни разлози за актуелизацију изучавања проблема заједница и безбедности  

Републике Србије. Условљавају их актуелни трендови и промене у регионалном и глобалном 

окружењу. Почетна активност у томе треба да буде утврђивање јасног става о формулацији улоге 

цркава и верских заједница у целокупном систему и формулисању националних интереса на којима 

се и базира безбедност Републике Србије. Истраживањем је обухваћено становништво исламске 

заједнице као основног узорка које је насељено у општинама (градовима) Нови Пазар, Тутин, 

Сјеница, Београд, Нови Сад, Врање, Прешево и Бујановац, а обухваћени су и студенти Факултета 

исламских студија у Новом Пазару, Богословског факултета Универзитета у Београду, Факултета 

безбедности Универзитета у Београду, Војне академије, Универзитета одбране у Београду и 

ученици средњих медреса. Узорак је коришћен  у реализацији методе испитивања, ради добијања 

што веродостојнијих података о предмету истраживања. Као контролни узорак обухваћено је 

становништво Српске православне цркве, које је насељено у наведеним општинама. У приказу 

резултата наведена структура приказана је као посебна варијабла, али се у закључивању користила 

јединствено, јер су резултати истраживања показали велико слагање ставова.  

Подаци добијени методом испитивања послужили су у доношењу коначних ставова о 

међунационалним односима кроз призму безбедности Републике Србије. Такође, у истраживању 

пошло се од основане претпоставке у вишенационалној и мултиконфесионалној заједници да 

безбедност увек зависи од стања међунационалних, међуконфесионалних односа, тако да 

идентификујући чиниоце који утичу на те односе, ми на индиректан начин идентификујемо 

чиниоце од којих зависи безбедност. Кључни резултати истраживања показују да у оквиру 

националне безбедности Републике Србије, цркве и верске заједнице могу имати одговарајућу 

улогу. Посебно је важно издвојити битне социодемографске факторе који утичу на формирање, 

одржавање и мењање стања националне безбедности Републике Србије. Нарочито је важан 

диверзитет цркава и верских заједница и њен утицај на безбедност Републике Србије.  

Полазећи од претпоставке да је систем вредности један од фактора који има непосредне 

импликације на безбедност, у раду су идентификована обележја која се односе на морална, етичка 

и културна својства људи која могу да се доведу у однос са предметом истраживања. 

Анализом укупних резултата истраживања доказано је да међунационални односи кроз призму 

безбедности Републике Србије немају значајнијег утицаја на укупну безбедност Републике Србије, 

али цркве и верске заједнице могу имати утицај на формирање ставова јавног мњења својих 

припадника према безбедности Републике Србије, што у одређеним условима може имати 

импликације на безбедност Републике Србије.  

Однос ставова јавног мњења припадника цркава и верских заједница према вредностима државе, 

као што је безбедност, јесте питање које треба разматрати и актуелизовати и у резултатима 

истраживања. Истраживања су показала реалан однос и идентификовала кључне факторе који су 
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значајни из угла безбедности Републике Србије и практичног решавања питања цркава и верских 

заједница, као значајног сегмента националне безбедности. 

У наредним истраживањима неопходно је пажњу усмерити на: (1) критичко разматрање 

различитих аспеката приступа реконцептуализацији проучавања безбедности; (2) даља 

истраживања у смеру потпуне интеграције исламске заједнице у јединствену исламску заједницу и 

(3) научни приступ у превазилажењу могућих конфликтних ситуација на релацији држава – 

мањинске групе и њихову даљу интеграцију у безбедносне структуре Републике Србије. 

 

Jeftić Z., Stanojević P. Obradović Ž.,(2020),Organizacione promene ministartsva odbrane u  XXI 

veku, Institut za političke studije , periodika Nacionalnoi interesi 2/2020,  31-53. 

Национална безбедност 21. века угрожена је новом лепезом савремених безбедносних изазова, који 

имају захват од политике, економије, енергетике, екологије културе до свих других облика 

друштвеног живота. Традиционално и државоцентрично схватање безбедности и одбране, као 

њеног ужег дела, постала су преуска у условима глобалног друштва. Тражење одговора на 

безбедносне изазове  и заштита виталих интереса земље намеће потребу анагажовања великог 

броја актера. Повећање броја учесника у изградњи националне безбедности али и сложеност 

безбедносних ризика условљавају јединствен систем националне безбедности и усклађен одговор 

на све потенцијалне облике угрожавања. Упркос новој парадигми безбедности  сектор одбране је и 

даље остао централна  тема  изградње савремених  система националне безбедности, што 

истовремено захтева његову модернизацију и усклађивање са актуелним и будућим безнедносним 

изазовима. Такав приступ није само последица интегрисања у савремене међународне токове већ и 

унутрашња потреба сваке земље.  

Организационе промене у  министарству одбране било које државе, па самим тим и у оквиру 

Републике Србије,  никада и никако нису (нити их треба разумети као) унутрашње, само 

организационо или техничко питање рада једне Владе, већ представља синтезу утицаја више 

фактора  (унутрашњих и спољних) о положају, месту и улози система одбране у политичком 

систему земље. Република Србија је одпочела реорганизацију у времену престанка постојања СР 

Југославије и успостављања Државне заједнице Србија и Црна Гора. Нефункционалана државна 

творевина, која је узроковала и незаинтересованост политичке елите за реформу сектора 

безбедности, није створила амбијент за озбиљне организационе захвате.  Са друге стране 

формирањем тимова за реформу у оквиру Министратсва одбране али и унутрашња потреба 

система далу су виђење могућих правац реформе и нову визију организације Министарства 

одбране  у 21.веку.  

Одбрамбена  организација треба да буде избалансирана институција са цивилном супремацијом, 

реалном мисијом и одговарајућим програмима за развој са политичко-војним вођством заснована 

на јасној одговорности и транспарентности. Од обе стране се очекује да буду рационални актери 

који дужност врше ефикасно пошто се одбрана увек реализује у ограниченим ресурсима и у 

временској стисци.  Значај присуства компетентних цивила односи се на потребу за ефикаснијом 

употребом расположивих јавних ресурса, њеном транспарентношћу и цивилним демократским 

надзором над сектором одбране, као највећем корисником државног буџета. 
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Поред тога што треба да испуни модерене захтеве цивилне контроле, организација мора да има 

целине задужене за покривање свих потребних група послова и циљева који јој се намећу. Од 2000. 

године до данас организација Министарства одбране и Генералштаба су се више пута мењале да би 

испуниле наведене захтеве. Пређен је пут од „минималне структуре и улоге МО“ до модерне 

структуре и организације која може одговорити на савремене захтеве. У међувремену је дошло до 

балансирања „моћи“ и значаја појединих елемената у организацији. Логистичке функције су 

обједињене у једном сектору. Порастао је, тако, организациони значај „Управе за војно здравство“. 

Неки делови система одбране, који део своје функције обављају са цивилним сектором добили су 

своје место у оквиру МО и издвојени су из „војске“, попут Универзитета одбране. После неког 

времена увидело се да одбрана мора бити заснована на свим расположивим државним ресурсима и 

да је немогуће организовати успешан одбрамбени систем без сарадње свих субјеката друштава, 

посебно у малим земљама попут Србије. Тако је поново уведен Сектор за цивилну одбрану и 

припрему одбране. Кроз „Управу за традицију, стандард и ветеране“ држава поново успоставила 

оквир за бригу како о сталном кадру и ветеранима, што ће сигурно имати последице на 

побољшање морала и поверења у оружаним снагама. 

Остале су наровно и недоумице да ли је требало укрупнити организационе целине МО према 

њиховој улози у систему и карактеру управљања као што је предлагано у моделу на слици 1. и како 

и на ком нивоу командовати оперативним (готовим) снагама. Одговори на ова питања ће се 

сигурно наметнути у будућности приликом тражења модела за ефективније и ефикасније 

управљање системом одбране, али и приликом тражења решења за, евентуално, увећане готове 

снаге.  

Оцена достигнутог нивоа реформи креће се у прилично широком распону, али најчешће зависи од 

позиције онога који процењује. Реалност је да има још пуно ствари које се морају решавати али 

смо већине проблема свесни и можемо их, уз подршку домаћих и међународних фактора 

отклонити. За многа питања, неопходно је и дуже време и  више средстава. У том смислу, наше 

будуће активности на реформама моју пратити и реформисану друштвену реалност од које 

очекујемо да да позитиван импулс тим процесима. Овај импулс може бити двојак и ићи ће или у 

правцу потпуне професионализације одбране или поновног омасовљења одбрамбене базе преко 

увођења обавезног војниг рока. Овај други правац подразумеваће веће усмерење према решењима 

која су постојала у СФРЈ или СРЈ. Као један од основних покретача реформе, организационе 

промене стварају предуслов за изградњу ефикасног и ефективног система заснованог на 

економској и финансијској одрживости буџета. Равој организационих решења МО РС у последње 

две деценије допринео је да имамо организациону структуру примерену стварним потребама 

Србије. Ово достигнуће створило је амбијент да се МО и Војска Србије налазе у реформском 

захвату усмереном ка вишем нивоу оптимизације доброг управљања системом одбране. Може се 

закључити да је „врх“војне организације у организационом смислу „довољно добро“ устројен. 

Његово ширење, уколико буде повећања бројног стања оружаних снага, не нема потребе да иде у 

организационом смислу (додавање нових организационих целина) већ у смислу повећања броја 

извршилаца, информатичких ресурса и система управљања.   

Као један од основних покретача реформе, организационе промене стварају предуслов за изградњу 

ефикасног и ефективног система заснованог на економској и финансијској одрживости буџета. 
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Равој организационих решења МО РС у последње две деценије допринео је да имамо 

организациону структуру примерену стварним потребама Србије. Ово достигнуће створило је 

амбијент да се МО и Војска Србије налазе у реформском захвату усмереном ка вишем нивоу 

оптимизације доброг управљања системом одбране. 

 

Јефтић, З. (2020), Улога војске у одговору на пандемију зборник радова са национална 

научна конференција, “Заразне болести као глобални безбедносни изазов - пандемија 

COVID-19: стварност и последице”,, Београдски универзите Факултет безбедности, 

ИМПП и Универзитет одбране ИСС, Београд, ISBN 978-86-80144-44-3 265-283.  

Још крајем прошлога века традиционално схватање безбедности и одбране па и позиција војске у 

њему постала су преуска. Глобална кретања изнедрила су велики број нових,  нетрадиционалних 

безбедносних ризика, и у безбедносном простору потврили  старе, али и модификоване, 

безбедносно проблеме, од којих заразне болести заузимају веома високу позицију. Цикличне 

појаве пандемија, где је у последњих двадесет година  прошло  пет великих претњи - САРС, МЕРС; 

ебола, птичији грип и свињски грип и актуелна пандемија КОВИД 19, биле су део стварности и  у 

21 веку. Ова врста ризика, са немогућношћу њеног потпуног контролисања,  последица,  је пре 

свега, климатских промена, глобализације, урбаних кретања,  социјално-економског контекста 

везаног за кризу, сиромаштва, и мигрантских померања из области ендемских ризика. То се 

посебно односи на нове облике вируса, као што је и случај са КОВИД 19. Пракса је показала да 

национални, али и шири одговор на ову врсту ризика захтева ангажовање и потпуну кординацију 

свих расположивих потенцијал на нивоу државе, али и у оквирима међународне сарадње.  

Упркос технолошком развоју и медицнским портоколима везаним за епидемије и пандемије, 

стављање у други план ризик од заразних преносивих болести показао је да превентивне мере које 

се предузимају  у савременом свету нису биле довољне да спрече пандемију  старог-новог вируса 

КОВИД 19.   Суочена са новим изазовима и претњама постмодерно друштво условљава промену 

мисија војске са класичних  ка нетрадиционалним мисијам очувања и изградње мира и њене 

употребе на сопственој територија као допуна цивилним ресурсима у случајевима различитих 

кризних ситуација. Промене које су настале у међународном и националном окружењу, нова 

безбедносна прадигма  и достигнути степен реформе система одбране и Војске Србије стално 

постављају питање каква је војска потребна Републици Србији. Нова безбедносна реалност 

условљава већ степен међузависности цивилних и војних актера. Стога је и неизоставно питање 

шта су инфективне болести, пандемијског карактера донели и где се сместила  Војска као ослонац 

националне унутрашње и спољне безбедности.  Пандемијам КОВИД 19 захватила је становништво 

Републике Србије што је условило да се у одговору на ту врсту безбедносног ризика активно 

укључи и Војска Србије са својом организацијом, статусом, угледом и ресурсима. Због великих 

расположивих ресурса у здравственој области као посебно питање отвара се тема адекватне 

употребе војних ресурса и њена припрема за будуће значајније ангажовање у случају нових 

епидемија на простору Републике Србије.  
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Као неизоставан ресурс и подршка цивилним  органима власти,  увек се  препознаје и војска, 

посебно у оперативном одговору  у случајевима појаве заразних болести епидемијског и 

пандемијског карактера.  Сам концепт цивилно-војне сарадње поиман као интеракција цивилних и 

војних актера у оетваривању функције војске  у основи је њеног ангажовања у свим за војску 

законски делегираним мисијама. Увођењем у међунардну праксу хуманитарног интервенционизма 

и промена улоге војске у мултинационалним операцијама, уз потребу решавања великог броја 

проблема који имају цивилна обележја ( хуманитарна питања, обнова инфраструктуре, здравствено 

збрињавање, локална администрација ) условило је  теоријско уобличавање цивилно-војне сарадње 

и њено везивање пре свега за мировне мисије. Један број земаља, међу којим је Србија, развио је и 

доктринарно уредио цивилно-војну сарадњу, као функцију војске инкорпорирану у све три њене 

мисије.  Као последица глобалних климатских промена, улога и значај војске у подршци и помоћи 

цивилним органима у превенцији и супростављању у ванредним ситуацијам све више добија на 

значају. 

Рад се бави анализом цивилно-вијне сарадње, местом и улогом војске и нужност њеног ангажовања  

у случају пандемије са посебним освртом на војни медицински потенцијал. Као могући одговор 

излаже се концепт цивилно-војне сарадње, у склопу постмодерне војске 21. и актуелне пандемије 

КОВИД 19. Место Војске Србије у одговору на пандемију и ангажовање њених ресурса  изнеће се 

као посебан пример из праксе док ће медицински аспект пандемије биће обрађен у мери која 

потребно за ову врсту рада.  

 

Јефтић, З. (2020), Едукација као предпоставка успешног развоја стратешких студија, 

предавање по позиву, зборник радова са национална научна конференција, 

„Савремени свет: стратешко деловање држава или резултанта глобалних и локалних 

процеса и повода“, Универзитет у Београду Факултет безбедности, ИМПП и 

Универзитет одбране ИСС, Београд, ISBN 978-86-80144-39-9, 10-29.   

 

Као интеграли део политичких наука, међународних односа или још ближе одређено безбедносних 

студија, стартешке студије се могу поимати  као веза између војних средстава и политичких 

циљева. То у теорији а и пракси подразумева интердисциплинарни приступ изучавању, почевши од 

политике, економије социологије, психологије. технологије, геопростора до структуре снага и 

тактике.  

Стратешко промишљање а и сама стратегија потребна је не само за доносиоце државних одлука, 

војсковође, носиоце моћи у великим корпорацијама, већ и за свакодневни живот и решавање 

проблема и достизање одређених циљева које проглашавамо стратешким и који немају рутинских 

карактер.  Позивамо се на  стратегију сваки пут када пут достизање циља није једноставно и када 

се захтева ефикасан и ефективан приступ и редослед у процедурама и поступцима.  Доношење 

стратегијске одлука подастре се увек пред људе највеће моће и који су далеко важнији  од оних 

који нуде само савете или су задужени за спровођење. За све њих сложеност појаве, велики број 

фактора које је потребно узети у разматрање како би се подигао ниво шанси за достизање циља ( 
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резултата ) намеће  потребу за адекватном  едукацијом стратешких студија, од консултовања 

великог броја публикација  до студијских програма на на свим нивоима академског школовања.  

 

Рад се бави питањем образовања  као предусловом за развој стратегијске мисли и способности као 

и приказом развоја студијских програма и праксе студијских кјурикулума стратешких студија у 

земљама   EHEA. Полазећи од значаја изучавања стратешких студија на свим нивоима академског 

школовања, у изради рада поћиће се од основне предпоставке да студијски програми, који се 

односе на стратешке студије, нису по садржају и обиму у довољној мери  присутни на основним 

академским студијама. Резултат овога рада  указује на потребу сагледавања нове агенде 

безбедности и стратегије, и сходно томе увођење савремених програмских садржаја стратешких 

студије намењених будућим цивилним и војним експертима као и доносиоцима стратешких 

одлука. 

Данас тврдимо да стратешке студије заиста имају светлу будућност ако ове 

изазове схватимо озбиљно и видимо их као подстицај и инспирацију за окупљање заједнице 

научника са новим фокусом. Радујемо се конструктивној расправи којом је овај манифест намењен, 

да изазове и поздрави идеје о томе како се поље може оживети и како стратешке студије могу 

постати заиста глобалне“.  Да би се та идеја остварила потребно је на универзитетима и 

факултетима, које у  својој матичности имају мултидисцилинарне програме, развијати,  смерове и 

предметне садржаје везане за област стратешких студија.  

Актуелни тренутак и стање  планова и програма усмерених на Стратешке студије високошколских 

установа из Сједињених Америчких Држава, Велике Британије, Европске уније (Француска), Руске 

Федерације и Народне Републике Кине производи следеће генералне закључке: Стратешке студије 

не представљају фокус изучавања на основним студијама. Најчешће посматрани као 

субдисциплина политичких наука и међународних односа; На мастер студијама постоји значајније 

усмерење  ка Стратешким студијама али уз постојње мањг броја програма који се експлицитно 

називају Стратешким студијама; Између „Истока“ и „Запада“ постоји разлика у приступу 

образовању по питању флексибилности плана и програма на студијама. „Западни“ приступ 

омогућава већу флексибилност у одабиру предмета док је „Источни“ приступ ригиднији по овом 

питању; Сви планови и програми имају снажну регионалну димензију, фокусирајући се на 

Стратешких студија у конкретним регионалним оквирима; Сви планови и програми у себи садрже 

значајан скуп економских предмета и квантитативних метода научног истраживања наглашавајући 

нихов значај за Стратешке студије. Између страних високошколских установа, са посебним 

акцентом на Science Po, Џонс Хопкинс и МГИМО, постоји развијена институтиционална сарадња и 

размена. Тиме, ове установе су у могућности да својим студентима омогуће да стекну знања која 

превазилазе план и програм матичне институције. Овиме се омогућава да се тематика Стратешких 

студија, коју је готово немогуће заокружити и детаљно изучавати у оквиру једног програма, 

надопуњује студентском разменом. 

Почетни искораци, учињени на Факултету безбедности, око уобличавања предмета и наставних 

садржаја усмерених на  стратешке студије дају добру основу за едукацију студената усмерену пре 

свега на развој: свести о значају стратегијске културе; способности препознавања узрока рата и 

услова мира; вештине сагледавања односа и утицаја политике, међународних односа и 

безбедносних студија на стратегију; умеће препознавања савремених проблема стратешких студија 
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у контексу савремених безбедносних изазова; праксе формулисања, израде и имплемантације 

стратегија, стратешких планова и доктрина. Посебно је потребно код студената створити  

претпоставке за усвајање и надоградњу постојећих теорија; предуслове за критичко промишљање, 

као и могућност сагледавања будућег развоја ове дисциплине. 

Факултет безбедности треба тежити даљем развоју свог 4+1 (2+2+1) модела кроз увећање броја 

изборних модула на трећој и четвртој години студија кроз које ће дати шира сазнања из ужег 

сегмента проучавања студија безбедности. Кроз овакав приступ Факултет безбедности може 

задржати сопствену специфичност која даје компаративну предност у односу на остале факултете. 

Истовремено  у складу са постојећим ресурсима Факултет безбедности треба тежити увећању броја 

мастер програма која би представљала стратешке студије пратећи изборне модуле на трећој и 

четвртој години.  

Поред наведенога полазећи од анализе планова и програма Универзитета у иностранству и 

потребно је у анктивностима на изради нових наставних планова и програма подићи ниво 

флексибилности одабира предмета са годинама студија, увести регионално усмерења кроз 

инклузију одређених аспеката Регионалних/Територијалних студија, инклузију одређених аспеката 

економије и увођења економских предмета који би пратили динамику 2+2+1 модела, увећање 

методолошких предмета кроз оснажење  предмета аналитичких вештина која би пратила динамику 

2+2+1 модела по потреби. 

 

 

3. Изборни услови 

 

3.1.  Стручно професионални допринос 

 

 

Кандидат др Зоран Јефтић  је члан уређивачког одбора  часописа  Војно дело,  коуредник два 

домаћа зборника радова са националне научне конференције, „Савремени свет: стратешко 

деловање држава или резултанта глобалних и локалних процеса и повода“ и  “Заразне болести као 

глобални безбедносни изазов - пандемија COVID-19: стварност и последице”, 2020 године и једног 

зборника са међународне научне конференције „Security Crises in the 21st Century and How to 

Manage Them COVID-19 Health and safety aspects“ 2020. Члан је  Савета Факултета безбедности 

Београдског универзитета. као и већег броја комисија за избор наставника Изборног већа 

Факултета безбедности.  

 

Др Зоран Јефтић  је у периоду од 2016. до 2021. године био ментор при изради 20 дипломских 

радова, четири специјалистича рада (Илија Буквић Услови који доприносе развоју тероризма, 

Универзитет у Београду Факултет безбедности, 2017; Срђан Јовановић, Логистичка подршка 

Војске Србије у мигрантској кризи, Универзитет у Београду Факултет безбедности, 2017.; Милан 

Алексић, Улога Војнообавештајне агенције у борби против тероризма, Универзитет у Београду 

Факултет безбедности, 2017; Александар Симовић, Идентификовање претњи безбедности на 
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фудбалским спортским приредбама, Универзитет у Београду Факултет безбедности)  и три мастер 

рада  (Јованка Кувекаловић Москосова теорија и Цивилно-војни односи земаља Западног Балкана“ 

Универзитет у Београду Факултет безбедности, 2018; Слађане Ћурчић  Реформа 

Војнообавештајне агенције (ВОА)  у оквиру безбедносно-обавештајног система Републике Србије,  

Универзитет у Београду Факултет безбедности, 2019;Андреја Милошевић Кризно комуницирање 

Војске Србије у ванредним ситуацијама, Универзитет у Београду Факултет безбедности, 2020.) 

У истом периоду био је члан комисија за оцену, подобност или одбрану: 11 докторских радова 

(Стратешко партнерство Руске Федерације и Народне Републике Кине у контексту глобалне 

безбедности, кандидаткиње мр Ивоне Лађевац, Универзитет у Београду Факултет безбедности, 

2018; Допринос Војске Србије изградњи и очувању мира у свету  кандидазкиње мр Милеве Зотовић 

Универзитет у Београду Факултет безбедности,  2018.; Безбедносна процена као чинилац 

стратегије националне безбеднсоти Републике Србије, кандидата мр Бранислав Милосављевић, 

Универзитет у Београду Факултет безбедности 2019.; Процена успешности мировних мисија у 

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

кандидата мр Дане Маврака, Универзитет у Београду Факултет безбедности, 2019.; ”Безбедносни 

аспекти регионалне сарадње земаља Југоисточне Азије: случај Индонезије” “,кандидаткиње 

Сабриане Ђајапутри, Универзитет у Београду Факултет безбедности, 2020.; „Западни Балкан као 

подкомплекс у теорији регионалног безбедносног комплекса,  кандидаткиње мр Мирјане 

Миленковић,  Универзитет у Београду Факултет политичких наука 2020.; „Менаџмент орживог 

развоја на примеру спорта у Војсци Србије“ кандидата мр Дубравка Марића, Универзитет 

мегатренд, Факултет за менаџмент Зајечар септембар 2016.-; „Међународно организовање и 

безбедносна институционализација Европсkе уније“ кандидата Владимира М. Атељевића, 

Универзитет у Београду Факултет политичких наука, 2016.; „Отворени извори података као 

фактор трансформације обавештајног рада“ кандидата мр Ивана Димитријевића,  Универзитет у 

Београду Факултет безбедности, Београд 2016.; “Војне интервенције и постконфликтна изграднја 

државе у ери униполарности случај Савеѕне републике Југославије, Авганистана и Ирака“, 

кандидата мр Ненада Стекића, Универзитет у Београду Факултет безбедности 2020; „Критеријуми 

за индетификовање изазова, ризика и претњи и мерење утицаја на безбедност Републике Србије",  

кандидата мр Драгана Бојанића. Универзитет одбране, 2020-„   

Члан комисије за одбрану 12 мастер радова, 17 специјалистичких радова и већег  броја дипломских 

радова. Члан комисија за спорођење конкурса за упис на прву годину основних академских студија 

на Факултету безбедности 

Члан је програмског одбора научних скупова: „Кључне детерминантне спољне политике Србије“ у 

организацији Министарства спољних послова и Института за међународну политику и привреду 

2017 године и „ Србија и стратегијска раскршћа“  Војна академија 2016. године.Члан научног 

одбора међународног скупа „Европа у променама: стари континент на новој раскрсници“ 2021. 

Институт за међународну политику и привреду. Члан редакцијског одбора часописа Војног дела  

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Коуредник је два домаћа зборника радова са научне 

конференције  

Др Зоран Јефтић је у периду 2017/2018 руководио међународним истраживачким  пројектом  

„Erasmus + IMPRESS – 2017-2020. Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia 
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in the area of Safety & Security“, и био члан истраживачког тима до краја реализације наведеног 

пројекта 2020. Члан је међународног истраживачког тима на пројекту   „Horizon 2020 DAREnet,  

Number 740750– Danube river region resilience exchange network“ 2017/2022 и члан  домаћег научно 

истраживачког пројекта.  «Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз 

друштвене промене и стрaтешке орјентације Србије у 21. Веку». 2010-2019. Министарство 

просвете науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 

 

3.2.  Допринос академској и широј заједници 

 

 

Током изборног периода др Зоран Јефтић  је учествовао у многобројним активностима, које 

подразумевају и допринос академској и стручној заједници. Учествовао је у раду:  Трећег 

Паназијског Пацифичког конгреса војне медицине у организацији Министарства одбране Руске 

федерације  Петровград 2016; у раду   округлог стола о нацртима Стратегије националне 

безбедности и Стратегије одбране Републике Србије, а у склопу јавне расправе коју је покренуло 

Министарство одбране Републике Србије 2019; у раду   округлог стола „Војна наука и развој 

способности Војске“ у организацији Универзитета одбране 2021.;  у раду Округлог стола у оквиру 

процеса Унутрашњи дијалог о Косову и Метохији на тему: Политичко-безбедносни аспекти 

Косовско-Метохијског проблема. У организацији Радне група за подршку вођењу унутрашњег 

дијалога о Косову и Метохији Владе Републике Србије и Института за међународну политику и 

привреду 2018..; у раду Округлог стола „Обучавање грађана за одбрану земље“, у организацији 

Министарства одбране Републике Србије 2017.; У раду конференције „Успостављање система за 

учешће цивилних експерат у мултинационалним операцијам“ у организацији Министарства 

одбране Републике Србије 2017.; Учествовао у раду Омладинског форума „Актуелни проблеми 

обезбеђења евроазијске безбедности“ у организацији Универзитета одбране 2017.; Регионалне 

конференције „Регионална сардања у сузбијању прекограничног криминала: савремени изазови 

тероризам и мигрантска криза“ у организацији Криминалистичкоо полицијске академије 

Републике Српске, 2017 године; У раду конференција „Тhe one Belt, One Road: The Balkan 

Perspective – Political amd Сecurity Пerspective“ 2016.; У раду конференција „Balkans on The Silk 

Raod-Security challenges and risk with 16 + 1 initiative“ у организацији Факултета безбедности 2017.  

 

Учествује у програму реализације пројекта едкуације младих истраживач Института за 

међународну политику и привреду „Зимске школе међународних односа“ 

 

 

3.3. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким 

установама, односно установама културе или уметности у земљи или 

иностранству 

 

 

Поред наставе на Факултету безбедности, ангажован је и у настави на Универзитету одбране  

(Војна академија и Високе студије безбедности), The European Centre for Peace and Development – 
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University for Peace Establish  by United Nation (ECPD -Универзитет за мир Уједињених нација, 

Европски центар за мир и развој у Београду ( мастер и докторске студје), као и предавач по позиву 

на Институт за међународну политику и привреду, Београд. Члан комисија за одбрану мастер и 

докторских радова на Универзитетуу Београду, Универзитету одбране и ЕЦПД.  

 

Члан комисија за избор и реизбор доцента и ванредног професора на Универзитету у Београду   и 

Универзитету одбране. Члан издавачког савета научног часописа "Међународни проблеми“, 

Институт за међународну политику и привреду Београд. . 

 

Организатор и учесник на већем већем броју научних и стручних скупова у земљи и иностранству 

(члан програмских и организационих одбора, уредник зборника радова). Учесник у изради  

стратегијских  докумената одбране ( Стратегије одбране, Беле књиге одбране, Стратегисјког 

прегледа одбране и Министарстког упутства ). Др Зоран Јефтић је учествовао у реализцији 

интересорног  домаћег пројекта који се реализовао  у сарадњи са Машинским Факултетом 

Универзитета у Београду и Војном академијом  Универзитета одбране у периду 2010-2019.   

„Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стрaтешке 

орјентације Србије у 21. Веку».. Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике 

Србије. 

 

Председник управног одбора Института за међународну  политику и привреду Београд  2014  2019. 

год. Учествовао je  у изради заједничког студијског програма специјалистичких студија у оквиру 

пројeкетног задатка у оквиру међународног истраживачког  пројекта „Erasmus + IMPRESS – 2017-

2020. Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety & 

Security“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




