


2 
 

 

 

3)  Испуњени услови за избор у звање ванредног професора (Реизбор) 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног 
искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног  претходног изборног периода 

                 4,66 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

                11 година 

 
 

 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

Ментор у четири специјалистичка и 

три мастер рада.  
Члан комисије у11 

специјалистичких и 12 мастер 
радова 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 
дисертације 

Члан у 11 комисија  

 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 
 

Број 
радова, 

сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 
и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за 
коју се бира. 

  

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 
у целини (М31, М33, М61, М63) 

  

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 
радова из категорије М51 у периоду од 
последњег избора у звање из научне области за 
коју се бира.  
 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 
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11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 
односно универзитета или научна монографија 
(са ISBN бројем) из научне области за коју се 
бира, у периоду од избора у претходно звање 

  

12 Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или М33 

  

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 
 

  

14 Објављена један рад из категорије М20 или 
четири рада из категорије М51 у периоду од 

последњег избора из научне области за коју се 
бира.  (за поновни избор ванр. проф) 
 

  
   1X M22 

 
 
 
 
 

 
   1X M23 
 

 
 
 
 
 
    2X M24 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   8X M51 

(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.  

(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.                                                              

(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. 

(M24) Радончић, Х., Каровић, С., 
Јефтић, З.,(2019),Перцепција 
међунационалних односа кроз 
призму безбедности и одбране 
Републике Србије, Социолошки 

преглед/ Sociological Review, vol. 
LIII (2019), no. 2, 648–673. 

(M51) 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. 

(M51) Ђорђевић, И.  Јефтић, З.  
(2016), Promena finansijskog 
položaja države kao bezbednosni 
problem, Međunarodni problemi / 
International Problems, Институт 
за међународну политику и 
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привреду, vol. LXVIII, no. 2-
3/2016,  193 – 208. 

(M51) 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. 

(M51) 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.  

(M51) 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. 

(M51) 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.  

(M51) Stanojević P.,Jeftić 
Z.,Obradović Ž.,(2020), The 
Western Bolkans Countries 
Accession to The European Union 
From The Energy Perspective, The 
Review of International Affears, 
Institute for International Politics 
and Economy, Belgrade, 1178, 
April-June,    27-54. 

(M51) Jeftić Z., Stanojević P. 
ObradovićŽ.,(2020),Organizacione 
promene ministartsva odbrane u  
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XXI veku, Institut za političke 
studije, periodika Nacionalnoi 
interesi 2/2020, 31-53. 

15 Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или М33.  (за 
поновни избор ванр. проф) 
 

   1X M31  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

     5X M33 

(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. 

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. 

(M33) 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.  

(M33) 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. 

(M33) 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 
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978-99976-756-1-3, 185-195. 

(M33) 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. 

16 Један рад са научног скупа националног значаја 
објављен у целини категорије М61 или М63.  (за 

поновни избор ванр. проф) 
 

   1X M61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
   2X M63 

 

(M61) Jефтић, 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“, Београдски универзите 

Факултет безбедности, ИМПП и 

Универзитет одбране ИСС, Београд, 

ISBN 978-86-80144-39-9, 10-29.   

(M63) 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.  

(M63) 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.  

 

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање ванредног 
професора из научне области за коју се бира  
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18 Објављен један рад из категорије М24 од првог 

избора у звање ванредног професора из научне 
области за коју се бира. Додатно испуњен услов 
из категорије М21, М22 или М23 може, један за 
један, да замени услов из категорије М24 или 
М51 

  

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 

периоду од последњег избора из научне области 
за коју се бира. Додатно испуњен услов из 
категорије М24 може, један за један, да замени 
услов из категорије М51  

  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 
 

  

21 Два рада са међународног научног скупа 
објављена у целини категорије М31 или М33 
 

  

22 Два рада са научног скупа националног значаја 

објављена у целини категорије М61 или М63 
 

  

23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског програма факултета, 
односно универзитета или научна монографија 
(са ISBN бројем) из научне области за коју се 
бира, у периоду од избора у претходно звање 

  

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 
1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима. 
 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 
и комисије министарстава. 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 
професионалних удружења и институција, програми едукације 
наставника) или у активностима популаризације науке. 
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 
или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 

Изборни услов 1 

1. Члан уређивачког одбора часописа Војног дела  2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 
Коуредник је два домаћа и једног међунароидног зборника радова са научне конференције  

2. 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. 

3. Ментор за три мастер рада, члан комисије у  12 мастер радова и члан комисије у 11. 
докторских радова.  
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4.  Др Зоран Јефтић је у периду 2017/2018 руководио међународним истраживачким  
пројектом  „Erasmus + IMPRESS – 2017-2020. Improving Academic and Professional 
Education Capacity in Serbia 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. 
 

Изборни услов 2 

2.   Члан је Савета Факултета безбедности,  
 

4. Учествовао је 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 на Факултету безбедности.Учествовао је у раду 
Округлог стола у оквиру процеса Унутрашњи дијалог о Косову и Метохији на тему: 
Политичко-безбедносни аспекти Косовско-Метохијског проблема. У организацији Радне 
групе за подршку вођењу унутрашњег дијалога о Косову и Метохији Владе Републике 
Србије. Учествује у програму реализације пројекта едкуације младих истраживач 
Института за међународну политику и привреду „Зимске школе међународних 
односа“.Поред наведеног активно јеучествовао у раду већег броја конфернција и научних 
скупова. 

Изборни услов 3 

1. Др Зоран Јефтић је учествовао у реалиазцији 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. 

2. 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 (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 Универзитету у 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  
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