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 Поштоване колегинице и колеге, 
  
 
 Часопис Савремене студије безбедности/Contemporary Security Studies (раније 
Годишњак Факултета безбедности) припрема два броја за 2021. годину, па вас тим 
поводом позивамо да доставите рукописе ваших радова или да препоручите колегама и 
колегиницама из других домаћих и страних академских институција да доставе своје 
рукописе. 
 Савремене студије безбедности/Contemporary Security Studies је истакнути 
научни часопис Факултета безбедности који има за циљ да на динамичан и тематски 
фокусиран начин информише и пружи најновија сазнања из теорије и праксе у области 
студија безбедности. Часопис објављује актуелне и квалитетне научне чланке који се 
баве развојем идеја и побољшањем безбедносне праксе са фокусом на теоријским, 
методолошким и емпиријским истраживањима у следећим подобластима студија 
безбедности – глобалној/међународној, регионалној и националној безбедности са 
подтемама као што су: стратешка, урбана, људска, корпоративна и еколошка 
безбедност. 
 Имајући у виду да је пандемија коронавируса током протеклих годину дана 
изазвала незапамћене глобалне поремећаје у свим аспектима личног, друштвеног и 
политичког живота, очекујемо да више радова ове године буде посвећено безбедносним 
аспектима питања глобалног јавног здравља и последица пандемије. У том смислу вас 
охрабрујемо да припремите радове који би из различитих безбедносних перспектива и 
методолошких приступа осветлили узроке и последице пандемије коронавируса, како 
бисмо заједно допринели научном и стручном документовању и анализи научених 
лекција, као и пружању адекватних препорука за будућа суочавања са истом или 
сличном глобалном кризом. Наравно, и теме из неког другог спектра подобласти 
студија безбедности радо ће бити прихваћене. 
 Рукописи се достављају преко система за онлајн уређивање часописа Асистент 
Српског цитатног индекса (SCIndeks) за који је потребно регистровати налог. 
Препоручујемо да цитирате текстове из Годишњака који се уклапају у вашу тему, како 
бисмо одржали тренутну категорију часописа, односно покушали да добијемо вишу 
категорију у наредном периоду. 
 Крајњи рокови за достављање рукописа су 1. јун и 1. октобар 2021. године. 
 Радови треба да буду припремљени у складу са упутством за ауторе које се 
налази на страници часописа у систему SCIndeks. 
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