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1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

Факултет је високошколска установа, односно високошколска јединица са својством
правног  лица  у  саставу  Универзитета  у  Београду   (групација  друштвено-
хуманистичких  наука)  са  правима,  обавезама  и  одговорностима  утврђеним  Закном,
Статутом Универзитета и Статутом факултета.

Оснивач Факултета је Република Србија.

Делатност Факултета

Факултет  обавља  делатност  високог  образовања,  у  складу  са  дозволом  за  рад  и
матичношћу  која  произлази  из  акредитованих  студијских  програма  у  области  наука
безбедности,  одбране,  цивилне  заштите,  заштите  животне  средине  и  менаџмента
људских  и  социјалних  ресурса,  а  која  се  остварује  кроз  организацију  основних
академских студија, дипломских академских студија  (мастер), докторских академских
студија и специјалистичких струковних студија. Факултет обавља делатност високог
образовања  на  основу  одобрених  студијских  програма,  научноистраживачку,
експертско-консултантску  и  издавачку  делатност,  а  може  обављати  и  друге  послове
којима  се  комерцијализују  резултати  научноистраживачког  рада,  под  условом  да  се
тим пословима не угрожава квалитет наставе.
У обављању својих делатности, Факултет остварује домаћу и међународну  сарадњу са
установама, државним органима, предузећима и трећим лицима. Основне делатности
Факултета су:

85.42   Високо образовање;
72.20   Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама;
85.59   Остало образовање;
85.60   Помоћне образовне делатности
58.11   Издавање књига
58.14   Издавање часописа и периодичних издања;
58.19   Остала издавачка делатност;
18.13   Услуге припреме за штампу;
18.12   Остало штампање
47.61   Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
56.29   Остале услуге припремања и послуживања хране;
62.01   Рачунарско програмирање;
62.02   Консултантске делатности у области информационе технологије;
63.11   Обрада података, хостинг и сл.;
63.12   Веб портали;
62.09   Остале услуге информационе технологије;
70.22   Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
70.21   Делатности комуникација и односа с јавношћу;
91.01   Делатност библиотека и архива.
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2. ОРГАН УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који има 27 чланова, од којих:
1. петнаест (15) чланова бирају запослени на Факултету, 
2. осам (8) су чланови које именује оснивач и 
3. четири (4) члана које бира Студентски парламент Факултета. 

Мандат  чланова  Савета  Факултета  траје  четири  године,  са  изузетком  студентских
представника  чији  мандат  траје  две  године.  Савет  бира  председника  из  реда  представника
Факултета. Заменика председника бира Савет на предлог председника. У школској 2019/2020.
години Савет Факултета чинили су:

Представници Наставно-научног већа: 
Проф. др Мирослав Младеновић – председник
Проф. др Зоран Јефтић – зам. председника
Проф. др Јасмина Гачић
Проф. др Жарко Обрадовић
Проф. др Ивица Ђорђевић
Проф. др Бранко Ромчевић
Проф. др Миленко Бодин
Проф. др Младен Милошевић
Доц. др Владимир Ајзенхамер
Мр Данијела Нејковић
Јелена Ћесаревић

Представници оснивача
Проф. др Милан Божић
Проф. др Ђорђе Игњатовић
Проф. др Драган Симеуновић
Генерал-мајор Милан Станимировић
др Слободан Кањевац
Предраг Марић
Амбасадор Никола Недељковић

Представници Стручних служби: 
Мр Жељко Макић 
Данијела Шушњар 
Александар Пашко 

Представници студената: 
Милица Стојановић
Никола Јаковљевић
Николина Ђукић
Никола Вујичић
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2.1. СЕДНИЦЕ САВЕТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

У школској 2020/2021. години одржано је 5 седница Савета Факултета са најзначајнијим
тачкама дневног реда:

• Доношење одлуке о умањењу школарине на основу захтева студената, коју је уважавајући
све критеријуме Правила Факултета предложила надлежна Kомисија;

• Доношење  одлуке  о  одобравању  финансијских  средстава  за  доделу  јубиларних  награда
запосленима за 10, 20 и 30 година рада на Факултету;

•  Доношење одлуке о одобравању финансијских средстава за новогодишње пакетиће за децу
запослених.

• Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Факултета безбедности за 2021. годину,
на предлог Наставно-научног већа;

•  Доношење  одлуке  о  усвајању  Плана  набавки  за  2021.годину, за набавке  на  које  се  не
примењује Закон о јавним набавкама.

• Доношење  одлуке  о  усвајању  Извештаја  о  извршеном  попису  нефинансијске  имовине  у
сталним средствима – готових производа (залиха у Скриптарници Факултета ) са стањем на
дан 31.12.2020. године;

• Доношење  одлуке  о  усвајању  Извештаја  о  извршеном  попису  нефинансијске  имовине  у
сталним средствима - основна средства (непокретности, опрема и остала основна средства)
са стањем на дан 31.12.2020. године;

• Доношење одлуке  о  усвајању Извештаја  о  попису финансијске  имовине у  дугорочним и
краткорочним  пласманима,  новчаним  средствима-хартија  од  вредности,  потраживања  и
обавеза, активних и пасивних временских разграничења и остале имовине  са стањем на дан
31.12.2020. године;

• Доношење одлуке о усвајању Извештаја о попису књига у библиотеци са стањем на дан
31.12.2020. године;

• Доношење одлуке о покрићу расхода  из  пренетих неутрошених средстава  донација  из
ранијих  година  и  покрићу  дела  текућих  расхода  и  издатака  из  нераспоређеног  вишка
прихода и примања из ранијих година за фискалну 2020. годину;

• Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја Факултета безбедности за фискалну
2020. годину на предлог Наставно – научног већа;

• Доношење Одлуке о утврђивању параметара, за обрачун школарине за заједнички програм
Специјалистичких струковних студија-Процена безбедносних ризика на предлог Наставно-
научног већа;

• Доношење Одлуке Одлуке о утврђивању висине школарине за све студијске програме за
школску 2021/2022. годину, за студенте који је плаћају, а држављани су Републике Србије,
на предлог Наставно-научног већа;

• Доношење Одлуке о утврђивању висине школарине за све студијске програме за школску
2021/2022.  годину  за  студенте  који  је  плаћају,  а  нису  држављани  Републике  Србије,  на
предлог Наставно-научног већа;

• Доношење Правилника о безбедности и здрављу на раду;
• Доношење одлуке о умањењу школарине на основу захтева студента, коју је уважавајући

све критеријуме Правила Факултета предложила надлежна Kомисија;
• Избор декана Факултета; 
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• Избор продекана Факултета (продекан за наставу; продекан за развој; продекан за науку и
студије другог и трећег степена; продекан за финансије);

• Информација о активностима у вези са изградњом нове зграде Факултета безбедности;
• Информација о заједничкој иницијативи Војне академије и Факултета безбедности.

3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ

Декан  је  орган  пословођења  који  руководи  радом  и  представља  Факултет  у  складу  са  својим
овлашћењима.  Факултет  има  пет  продекана  од  којих  четири  наставника  и  једног  студента.
Продекани  из  реда  наставника  су:  продекан  за  наставу,  продекан  за  науку  и  студије  другог  и
трећег степена, продекан за финансије и продекан за развој.
Продекан из реда студената је студент продекан. 

Декан:
проф. др Владимир Цветковић

Продекани:

проф. др Божидар Бановић,  продекан за наставу,  проф. др Борис Кордић,  продекан за науку и
студије  другог  и  трећег  степена,  доц.  др  Александра  Илић,  продекан  за  финансије  и  проф.  др
Зоран Драгишић, продекан за развој

Студент продекан: 
  Никола Јаковљевић

4. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

Стручни органи Факултета су:

1. Наставно-научно веће
2. Изборно веће

4.1. СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

У  школској  2020/2021.  години  одржано  је  10  седница  Наставно-научног  већа  са
најзначајнијим тачкама дневног реда:
• Верификација  мандата  представника  студената  у  Наставно-научном  већу  и  комисијама

Наставно-научног већа, Етичкој, Дисциплинској и др. комисијама;

• Усвајање Плана организације и реализације наставе на основним академским студијама за
школску 2020/2021. годину;

• Усвајање  Плана  рада  на  наставним  предметима  на  основним  академским  студијама  за
школску 2020/2021. годину;

• Усвајање  Плана  организације  и  реализације  наставе  на  мастер   академским студијама  за
школску 2020/2021. годину;

• Усвајање Плана организације и реализације наставе на докторским академским студијама
за школску 2020/2021. годину;

• Усвајање Правилника о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за избор у
звање наставника и сарадника – у пречишћеном тексту;
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• Утврђивање  предлога  Одлуке  за  избор  сарадника  ван  радног  односа  (демонстратора)  за
школску 2020/2021. годину;

• Усвајање Предлога и  препоруке Комисије  за  наставу на основним академским студијама
Факултета  безбедности  за  пријаву  и  одобравање  теме  дипломског  рада  и  одређивање
ментора

• Разматрање захтева проф. др Божидара Бановића за рад на Правном факултету у Крагујевцу
у школској 2020/21. години;

• Разматрање захтева проф. др Владимира Јаковљевића за рад на Факултету безбиједносних
наука Универзитета у Бања Луци у школској 2020/21. години;

• Разматрање  захтева  проф.  др  Јасмине  Гачић  за  рад  на  Факултету  безбиједносних  наука
Универзитета у Бања Луци у школској 2020/21. години;

• Разматрање  захтева  проф.  др  Желимира  Кешетовића  за  рад  на  Академији  струковних
студија у Београду, Одсек Висока здравствена школа у школској 2020/21. години;

• Утврђивање предлога Финансијског плана за 2021. годину;

• Усвајање распореда наставе за летњи семестар школске 2020/2021. године;

• Усвајање Извештаја о раду Факултета безбедности за школску 2019/2020. годину;

• Усвајање Програма рада Факултета безбедности за школску 2020/2021. годину;

• Усвајање Планова рада на наставним предметима МАС за школску 2020/2021. годину;

• Именовање чланова Комисије за писање извештаја о оцени педагошког рада наставника и
сарадника (летњи семестар школске 2019/2020. године);

• Именовање рецензената за уџбеник „Теорија и организација образовања“ проф. др Жељка
Бралића;

• Разматрање захтева проф. др Зорана Кековића за давање сагласности за рад на Факултету
политичких наука Универзитета у Београду;

• Утврђивање  предлога  Финансијског  извештаја  Факултета  безбедности  за  фискалну
2020.године;

• Утврђивање  предлога  Одлуке  о  доношењу  параметара  за  обрачун  школарине  на
Специјалистичким струковним студијама (заједнички програм са Машинским факултетом)
- Процена безбедносних ризика;

• Одлука  о  промени  броја  самофинансирајућих  студената  на  основним  академским
студијама;

• Утврђивање предлога Одлуке о висини школарине за студенте који плаћају школарину и
држављани су Републике Србије за све студијске програме за школску 2020/2021 годину;

• Утврђивање предлога Одлуке о висини школарине за студенте који плаћају школарину и
нису држављани  Републике Србије за све студијске програме за школску 2020/2021 годину;

• Доношење  одлуке  о  организацији  и  реализацији  наставе  у  летњем  семестру  школске
2020/2021. године;

• Усвајање Одлуке о распореду консултација за летњи семестар школске 2019/20. године;

• Разматрање Извештаја о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника
за летњи семестар школске 2019/2020. године; 

• Формирање  Комисије  за  писање  извештаја  о  студентском  вредновању  педагошког  рада
наставника и сарадника у зимском семестру школске 2020/2021. године;
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• Разматрање  Извештаја  о  пролазности  на  испитима  студената  Факултета  безбедности,  у
школској 2019/2020. години;

• Усвајање  рецензија  за  уџбеник  „Теорија  и  организација  образовања“  проф.  др  Жељка
Бралића;

• Разматрање захтева проф. др Младена Милошевића за давање сагласности за рад на мастер
студијском програму при Универзитету у Београду;

• Разматрање  захтева  доц.  др  Александре  Илић  за  давање  сагласности  за  рад  на  мастер
студијском програму при Универзитету у Београду;

• Разматрање  захтева  проф.  др  Владимира  Н.  Цветковића  за  давање  сагласности  за  рад  на
мастер студијском програму на Филолошком факултету Универзитета у Београду;

• Избор чланова Савета Факултета безбедности;

• Предлог одлуке о усвајању Правилника о безбедности и здрављу на раду;

• Доношење  одлуке  о  покретању  поступка  за  избор  декана  за  наредни  мандатни  период  и
формирање Комисије за спровођење избора декана;

• Разматрање захтева Универзитета у Београду за давање сагласности за рад на студијским
програмима који се реализују на Универзитету – Студије при универзитету (проф. др Дејана
Јовановић Поповић, проф. др Светлана Станаревић, проф. др Владимир Јаковљевић, проф.
др Желимир Кештетовић, проф. др Зоран Кековић и доц. др Владимир Ајзенхамер);

• Усвајање  Извештаја  Комисије  за  спровођење  избора  декана  Факултета  у  наредном
мандатном периоду;

• Утврђивање предлога кандидата за декана;

• Покретање иницијативе Факултета безбедности за одржавање међународне научно-стручне
конференције на годишњем нивоу у знак сећања на колегу Предрага Марића;

• Усвајање одлуке о признавању ЕСПБ бодова за стручну праксу на основним академским
студијама у школској 2020/21. години;

• Усвајање  одлуке  о  признавању  ЕСПБ  бодова  за  стручну  праксу  на  мастер  академским
студијама у школској 2020/21. години;

• Избор  рецензената  за  монографију  „Образовање  за  безбедност  –  упоредни  преглед“
уредника проф. др Светлане Станаревић и проф. др Вање Роквић;

• Разматрање  иницијативе  Катедре  друштвено-хуманистичких  наука  за  продужење  радног
односа проф. др Мирослава Младеновића;

• Разматрање захтева проф.  др Дејане Јовановић Поповић за  давање сагласности за  рад на
Географском факултету Универзитета у Београду за школску 2021/22. годину;

• Извештај  о  студентском  вредновању  педагошког  рада  наставника  и  сарадника  током
зимског семестра школске 2020/2021. године;

• Доношење одлуке о реализацији ванредног испитног рока (август 2021. године)

• Усвајање Програма научно-истраживачког  рада Факултета безбедности за  период 2021 –
2025. године;

• Усвајање  Програма  развоја  научно-истраживачког  подмлатка  Факултета  безбедности  за
период 2021 – 2025. године;

• Усвајање  рецензија  за  зборник  радова  „Образовање  за  безбедност  у  систему  основног  и
средњег  образовања  –  упоредни  преглед  “  приређивача  Светлане  Станаревић  и  Вање
Роквић;
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• Разматрање захтева проф. др Жељка Бралића за давање сагласности за рад на Филозофском
факултету Универзитета у Београду за школску 2021/22. годину;

• Формирање Етичке комисије Факултета безбедности;

• Информација  о  пријемном  испиту  за  упис  на  основне  академске  студије  Факултета
безбедности;

• Усвајање Извештаја о упису на основне академске студије у школској 2021/22. години;

• Предлог измена Правилника о листи стручних, академских и научних назива.

• Усвајање  кратког  програма  студија  -  Менаџер  за  информациону  безбедност  и  заштиту
комуникација;

• Предлагање  кандидата  за  матичне  научне  одборе  Министарства  просвете,  науке  и
технолошког развоја;

• Информација о акредитација установе и студијских програма Факултета безбедности;

• Усвајање Плана организације и реализације наставе на основним академским студијама у
школској 2021/2022. години;

• Усвајање  распореда  наставе  на  основним  академским  студијама  у  зимском  семестру
школске 2021/2022. године;

• Усвајање  планова  рада  по  наставним  предметима  на  основним  академским  студијама  за
школску 2021/2022. години;

• Усвајање  Плана  организације  и  реализације  наставе  на  специјалистичким  струковним
студијама „Процена безбедносних ризика“ у школској 2021/2022. години;

• Усвајање  Плана  организације  и  реализације  наставе  на  мастер  академским  студијама  у
школској 2021/2022. години;

• Усвајање Плана рада по наставним предметима на мастер академским студијама у школској
2021/2022. години;

• Усвајање Плана организације и реализације наставе на докторским студијама у школској
2021/2022. години;

• Усвајање  предлога  Програма  Кратког  програма  студија  –  заштита  тајних  података  и
пословне тајне;

• Именовање  комисије  за  израду  извештаја  о  студентском  вредновању  педагошког  рада
наставника и сарадника за летњи семестар школске 2020/21. године;

• Доношење  одлуке  о  измени  одлуке  о  пријави  и  одобравању  теме  дипломског  рада  и
одређивању ментора;

• Доношење одлуке о промени броја студената Факултета безбедности који се уписују у прву
годину основних академских студија  и промени броја  студената који се у другу,  трећу и
четврту  годину  основних  академских  студија  уписују  у  статусу  студената  који  се
финансирају  из  буџета  Републике  Србије  у  школској  2021/22.  године  на  основу  одлуке
Владе Републике Србије.

• Разматрање предлога Студентског парламента Факултета безбедности за умањење услова
за упис у наредну школску годину;

• Избор члана Већа групација друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду;

• Разматрање  захтева  проф.  др  Желимира  Кешетовића  за  давање  сагласности  за  рад  на
Академији струковних студија Београд Универзитета у Београду;
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• Разматрање захтева проф. др Божидара Бановића за давање сагласности за рад на Правном
факултету Универзитета у Крагујевцу;

• Разматрање захтева проф.  др Дејане Јовановић-Поповић за  давање сагласности за  рад на
Географском факултету Универзитета у Београду;

• Разматрање  захтева  проф.  др  Владимира  Јаковљевића  за  давање  сагласности  за  рад  на
Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци;

• Разматрање  захтева  проф.  др  Јасмине  Гачић  за  давање  сагласности  за  рад  на  Факултету
безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци;

• Именовање  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације  за
кандидата Невене Шекарић под насловом: “Енергетска безбедност Европског регионалног
безбедносног  комплекса:  секуритизација  руског  природног  гаса  и  потенцијали  за
трансформацију комплекса“;

• Именовање  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације  за
кандидата  Јелену  Динић под  насловом:  “Резилијентност  урбаних заједница  на  опасности
изазване пожарима“;

• Именовање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата
Милоша Томића под називом „Угрожавање националне безбедности сецесијом територија
са расположивим природним ресурсима: Србија, Украјина и Шпанија“;

• Именовање  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације  за
кандидата Милицу Ћурчић под насловом: “Национални интерес као аналитички оквир за
истраживање политике националне безбедности Републике Србије“;

• Именовање  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације  за
кандидата  Марину  Дабетић  под  насловом:  “Могућности  имплементације  интегрисаног
модела  смањења  ризика  изазваних  ХБРН  инцидентима  у  систем  смањења  ризика  од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама Републике Србије“;

• Именовање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата
Зорана  Обрадовића  под називом „Геополитичко позиционирање Руске  Федерације  након
интервенције у Сирији“;

• Именовање  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације  за
кандидата  Марију  Комљеновић  под  насловом:  „Регионална  безбедносна  сарадња  држава
Западног Балкана током мигрантске кризе (од 2014. до 2016. године)“;

• Именовање  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације  за
кандидата  Марину  Дабетић  под  насловом:  „Могућности  имплементације  интегрисаног
модела  смањења  ризика  изазваних  ХБРН  инцидентима  у  систем  смањења  ризика  од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама Републике Србије“;

• Именовање  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације  за
кандидата Владимира Нинковића под насловом: „Отпорност критичне инфраструктуре на
нерутинске ризике“;

• Именовање  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације  за
кандидата  Михајла  Копању  под  насловом:  „Геополитички  приступ  утврђивању
делотворности велике стратегије обуздавања Сједињених Америчких Држава 1979-1989“;

• Именовање  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације  за
кандидата Душана Кесића под насловом: “Идеациони основи савремене стратешке културе
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Републике Србије“;

• Именовање  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације  за
кандидата  Госпаву  Стојановић  под  насловом:  “Трансформација  рата:  од  хладног  рата  до
хибридног ратовања“;

• Именовање  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације  за
кандидата  Виолета  Тадић  под  насловом:  “Школска  клима  и  просоцијално  понашање као
фактори безбедности у средњим школама“;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  докторске  дисертације  кандидата  мр  Перице
Милетића под насловом:  „Организационо и нормативно уређење заштите информација  у
функцији  безбедности  пословања  банака  и  финансијских  институција“  и  именовање
Комисије;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  докторске  дисертације  кандидата  Зорана
Кучековића  под  насловом:  „Прогностички  домети  теорије  секуритизације  на  примеру
ескалације грађанског рата“;

• Усвајање  менторског  извештаја  и  именовање  Комисије  за  оцену  докторске  дисертације
кандидата Зорана Кучековића под називом „Прогностички домети теорије секуритизације
на примеру ескалације грађанског рата“;

• Усвајање  менторског  извештаја  и  именовање  Комисија  за  оцену  докторске  дисертације
кандидата Ненада Стекића под називом „Војне интервенције и постконфликтна изградња
државе у ери униполарности: случај Савезне Републике Југославије, Авганистана и Ирака;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидаткиње Гордане Мишев под називом „Фактори успешног развоја држава и њихове
импликације на безбедност;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидаткиње  Невене  Шекарић  под  називом  „Енергетска  безбедност  Европског
регионалног безбедносног комплекса: секуритизација руског природног гаса и потенцијали
за трансформацију комплекса“;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидата  Јелене  Динић  под  називом  „Резилијентност  урбаних  заједница  на  опасности
изазване пожарима“;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидата Милоша Томића под називом „Угрожавањe националне безбедности сецесијом
територија са расположивим природним ресурсима: случај Србије, Украјине и Шпаније“;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидата  Милице  Ћурчић  под  називом  „Национални  интерес  као  аналитички  оквир  за
истраживање политике националне безбедности Републике Србије“;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидата  Зорана  Обрадовића  под  називом  „Геополитичко  позиционирање  Руске
Федерације након интервенције у Сирији“;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидата  Марине  Дабетић  под  називом  „Могућности  имплементације  интегрисаног
модела  смањења  ризика  изазваних  ХБРН  инцидентима  у  систем  смањења  ризика  од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама Републике Србије“;
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• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидата  Марије  Комљеновић  под  називом  „Регионална  безбедносна  сарадња  држава
Западног Балкана током мигрантске кризе (од 2014. до 2016. године)“;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидата  Владимира  Нинковића  под  називом  „Отпорност  критичне  инфраструктуре  на
нерутинске ризике“;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидата  Михајла  Копање  под  називом:  „Геополитички  приступ  утврђивању
делотворности велике стратегије обуздавања Сједињених Америчких Држава 1979-1989“;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидата Душана Кесића под називом: „Идеациони основи савремене стратешке културе
Републике Србије“;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидата  Госпаве  Стојановић  под  називом  “Трансформација  рата:  од  хладног  рата  до
хибридног ратовања“;

• Усвајање  извештаја  Комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  докторске  дисертације
кандидата  Виолете  Тадић  под  називом:  „Школска  клима  и  просоцијално  понашање  као
фактори безбедности у средњим школама“ и именовање ментора;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Јелене Костић
под насловом: „Покретање привредних активности као један од приоритета система обнове
и помоћи“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Јелене Лалић под
насловом:  „Процена  угрожености  територије  АП  Војводина  геолошким  ризиком-
клизишта“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидаткиње  Милијане
Шмркић  под  насловом:  „Улога  „меке  моћи“  у  реализацији  спољнополитичких  циљева
Руске Федерације“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Саве Самојловског
под насловом: „Глобални и национални механизми јачања отпорности локалних заједница
на  плану  смањења  ризика  од  природних  катастрофа“,  и  одобравање  јавне  одбране  пред
Комисијом за одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Дражена Дрљевића
под  насловом:  „Утицај  финансирања  смањења  ризика  од  катастрофа  на  отпорност  и
одрживост  локалне  заједнице  у  условима  поплава“,  и  одобравање  јавне  одбране  пред
Комисијом за одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Петра Ђукића под
насловом: „Регионална полицијска сарадња на Западном Балкану са посебним освртом на
полицијски систем Босне и Херцеговине“, и одобравање јавне одбране пред Комисијом за
одбрану;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидаткиње  Марине
Јовановић под насловом: „Митови о понашању људи у условима катастрофа“, и одобравање
јавне одбране пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидаткиње  Маје
Мијатовић  под  насловом  насловом  „Имплементација  Сендаи  оквира  у  систем  смањења
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ризика  катастрофа  Републике  Србије”  и  одобравање  јавне  одбране  пред  Комисијом  за
одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Наков Владимира
под  насловом  „Превенција  ризика  од  тероризма  у  системима  водоснабдевања“,  и
одобравање јавне одбране и именовање Комисије;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидата  Кристине
Марковић  под  насловом  „Интегрисано  управљање  ризицима  у  ванредној  ситуацији
изазваној пожаром: студија случаја Електродистрибуције Београд" и именовање Комсије;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидата  Андрије
Кезуновића  под  насловом:  „Заштита  критичне  инфраструктуре  од  катастрофа  изазваних
техничко-технолошким  опасностима“,  и  одобравање  јавне  одбране  пред  Комисијом  за
одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Мионе Зељковић
под насловом „Социјална заштита у ванредним ситуацијама“ и одобравање јавне одбране
пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Бобана Раковића
под насловом „Концептуални оквир националне безбедности“ и одобравање јавне одбране
пред Комисијом за одбрану

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Дејана Петровића
под  насловом „Од Кнежевине  Србије  до  Краљевине  СХС:  Реализација  велике  стратегије
'Начертанија'“ и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидата  Стефана
Марковића под насловом „Могућности супротстављања високотехнолошком криминалу у
Републици Србији“ и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану“;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Немање Бошковића
под  насловом  „Компаративна  студија  индивидуалне  отпорности  грађана  на  катастрофе
изазване поплавама и земљотресом: Студија случаја Београда“ и одобравање јавне одбране
пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Јелене Костић под
насловом „Покретање привредних активности као  један од  приоритета  система обнове  и
помоћи“ и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Срђана Вујиновића
под  насловом  „Улога  пословно-контраобавештајног  рада  у  спречавању  индустријске
шпијунаже“ и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Николе Јовановића
под  насловом  „Улога  медија  у  смањењу  ризика  од  елементарних  и  других  непогода“  и
одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидата  Александра
Даниловића  под  насловом  „Организовани  криминалитет  –  феноменолошки  аспекти“  и
одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Николе Ђурића под
насловом  „Парадигме  националне  економске  безбедности  након  појаве  пандемије  новог
коронавируса“ и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;
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• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Бојана Грбовића
под насловом „Обезбеђивање цивилног аеродрома од ризика и претњи по имовину и лица“
и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Дарка Протића под
насловом:  „Друштвено-економски  предиктори  перцепције  ризика  и  припремљености  за
катастрофе  изазване  пожарима  у  стамбеним  објектима:  студија  случаја  Београд“  и
одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Дејана Јоновића
под  насловом:  „Управљање  ризиком,  осигурање  и  заштита  водотокова  у  Србији“  и
одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Иванкe Крњић под
насловом:  „Едукација  ученика  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  коришћењем
мултимедијалних садржаја“ и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидата  Николине
Милинић под насловом: „Учешће грађана у изградњи отпорности заједнице од природних и
других непогода“ и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Жељка Лукића  под
насловом:  "Превенција  и  смањење  ризика  од  пожара  и  експлозија  у  угоститељским
објектима  –  студија  случаја  Шабац“  и  одобравање  јавне  одбране  пред  Комисијом  за
одбрану;

• Усвајање извештаја  и  оцене ментора о  завршном мастер раду кандидата Марка Булајића
под  насловом:  „Мјесто  и  улога  међународних  субјеката  у  реформи  сектора  полиције  –
студија  случаја  Босна  и  Херцеговина“  и  одобравање  јавне  одбране  пред  Комисијом  за
одбрану у саставу: проф. др Зоран Јефтић – ментор, проф. др Жарко Обрадовић, проф. др
Петар Станојевић;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Јане Марковић
под  насловом:  „Континуитет  пословања  као  функција  корпоративне  безбедности“  и
одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану у саставу: проф. др Горан Ј. Мандић –
ментор, проф. др Светлана Станаревић, проф. др Петар Станојевић;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидаткиње  Олгице
Ђорђевић  под  насловом:  „Угроженост  града  Београда  од  поплава  и  мере  заштите“  и
одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану у саставу: проф. др Јасмина Гачић –
ментор, проф. др Ивица Ђорђевић, доц. др Александра Илић;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидаткиње  Јелене
Јаковљевић  под  насловом:  „Мере  смањења  ризика  од  поплава  на  територији  града
Смедерева“  и  одобравање  јавне  одбране  пред  Комисијом за  одбрану  у  саставу:  проф.  др
Владимир Јаковљевић – ментор, проф. др Јасмина Гачић, доц. др Владимир М. Цветковић;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидаткиње Милице Јотић
под  насловом:  „Методологија  процене  штете  и  обнове  након  ванредних  ситуација“  и
одобравање  јавне  одбране  пред  Комисијом  за  одбрану  у  саставу:  проф.  др  Владимир
Јаковљевић – ментор, проф. др Јасмина Гачић, проф. др Ивица Ђорђевић;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидата  Александра
Симића  под  насловом:  „Значај  Централноазијског  региона  у  спољној  политици  Русије  и
Кине“  и  одобравање  јавне  одбране  пред  Комисијом  за  одбрану  у  саставу:  проф.  др
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Мирослав Младеновић – ментор, проф. др Жарко Обрадовић, проф. др Зоран Јефтић;

• Усвајање извештаја и оцене ментора о завршном мастер раду кандидата Лазара Стојановићa
под насловом: „Геополитички значај и енергетска зависност од „Турског тока“ као сегмента
критичне  инфраструктуре  националних  држава“  и  одобравање  јавне  одбране  пред
Комисијом за одбрану у саставу: доц. др Иван Ракоњац – ментор, проф. др Дејана Јовановић
Поповић, проф. др Јасмина Гачић;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидата  Марка
Радовановића  под  насловом:  „Иновативна  решења  унапређења  комуникације  ризика  од
катастрофа - чиниоци утицаја на ефикасност и применљивост у пракси“ и одобравање јавне
одбране пред Комисијом за одбрану у саставу: доц. др Владимир М. Цветковић – ментор,
проф. др Владимир Јаковљевић, проф. др Желимир Кешетовић;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидаткиње  Наталије
Манчић под насловом: „Спремност студената за учење на даљину током пандемије болести
Covid-19“ и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану у саставу: доц. др Иван
Ракоњац – ментор, проф. др Дејана Јовановић Поповић, проф. др Борис Кордић;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  мастер  раду  кандидаткиње  Наташе
Врањевац под насловом: „Утицај изградње акумулација на повећање ризика од поплава -
студија случаја општина Ариље“ и одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану у
саставу: проф. др Владимир Јаковљевић – ментор, проф. др Јасмина Гачић, доц. др Дејан
Радовић;

• Усвајање  извештаја  и  оцене  ментора  о  завршном  специјалистичком  раду  кандидата
Миодрага  Мазалице  под  насловом  „АНА  као  етно-сепаратистичка  организација“,  и
одобравање јавне одбране пред Комисијом за одбрану у саставу: проф. др Зоран Драгишић –
ментор, проф. др Ненад Путник, проф. др Младен Милошевић.

4.2. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

У  школској  2020/2021.  години  одржано  је  6  седница  Изборног  већа  Факултета  са
најзначајнијим тачкама дневног реда:

• Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање доцента
за  ужу  научну  област:  Студије  менаџмента  људских  и  социјалних  ресурса  за  наставни
предмет – Пројектовање и планирање у менаџменту;

• Разматрање извештаја  Комисије  о  пријављеним кандидатима на  конкурс  за  избор jeдног
наставника у звање редовног професора, за ужу научну област Студије цивилне заштите и
заштите животне средине, за наставни предмет: Цивилна заштита ;

• Усвајање иницијативе Катедре стратешких и одбрамбених студија за покретање поступка
за  избор једног сарадника  у  настави  за  ужу  научну  област  Студије  одбране,  наставни
предмет „Основи геополитике”;

• Усвајање иницијативе Катедре студија управљања у ванредним ситуацијама и за еколошку
безбедност за  покретање  поступка  за  избор једног сарадника  у  настави  за  ужу  научну
област Студије цивилне заштите, наставни предмет „Систем цивилне одбране”;

• Усвајање иницијативе  Катедре  студија  менаџмента  људских  и  социјалних  ресурса за
покретање  поступка  за  избор једног сарадника  у  настави  за  ужу  научну  област  Студије
менаџмента  људских  и  социјалних  ресурса,  наставни  предмет  „Менаџмент  људских  и
социјалних ресурса”;
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• Усвајање иницијативе  Катедре  студија  криминалитета за  покретање  поступка  за
избор једног сарадника  у  настави  за  ужу  научну  област  Правне  науке,  наставни  предмет
„Кривично право”;

• Усвајање иницијативе Катедре друштвено-хуманистичких наука за покретање поступка за
избор једног сарадника  у  настави  за  ужу  научну  област  Социологија,  наставни  предмет
„Социологија”;

• Усвајање иницијативе  Катедре  студија  безбедности за  покретање  поступка  за
избор једног сарадника  у  настави  за  ужу  научну  област  Студије  безбедности,  наставни
предмет „Систем националне безбедности Србије”;

• Разматрање извештаја  Комисије  о  пријављеним кандидатима на  конкурс  за  избор jeдног
наставника у звање у звање ванредног професора за ужу научну област Информатика за
наставни предмет Информатика;

• Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у
настави  за  ужу  научну  област  Стратешке  студије,  за  наставни  предмет  „Основи
геополитике“;

• Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у
настави  за  ужу  научну  област  Студије  менаџмента  људских  и  социјалних  ресурса,  за
наставни предмет „Менаџмент људских и социјалних ресурса“;

• Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у
настави  за  ужу  научну  област  Студије  цивилне  заштите,  за  наставни  предмет  „Систем
цивилне одбране“;

• Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у
настави  за  ужу  научну  област  Студије  безбедности,  за  наставни   предмет  „Систем
националне безбедности Србије“;

• Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у
настави за ужу научну област Социологија, за наставни предмет „Социологија“;

• Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у
настави за ужу научну област Правне науке, за наставни предмет „Кривично право“;

• Разматрање извештаја  Комисије  о  пријављеним кандидатима на  конкурс  за  избор jeдног
наставника  у  звање  доцента  за  ужу  научну  област  Студије  менаџмента  људских  и
социјалних ресурса за наставни предмет Планирање и пројектовање у менаџменту;

• Изјашњавање  о  подршци  кандидатима  за  ректора  са  Листе  евидентираних  кандидата  за
ректора за школску 2021/2022, 2022/2023. и 2023/2024. годину;

• Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање ванредног
професора  за  ужу  научну  област  Стратешке  и  одбрамбене  студије  за  наставни  предмет
Цивилно-војни односи;

• Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање ванредног
професора  за  ужу  научну  област  Педагошко-андрагошке  и  методичке  науке  за  наставни
предмет Теорија и организација образовања;

• Разматрање извештаја  Комисије  о  пријављеним кандидатима на  конкурс  за  избор jeдног
наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Стратешке и одбрамбене
студије за наставни предмет Цивилно-војни односи;

• Разматрање извештаја  Комисије  о  пријављеним кандидатима на  конкурс  за  избор jeдног
наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Педагошко-андрагошке и
методичке науке за наставни предмет Теорија и организација образовања;
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5. КАДРОВИ

У школској 2020/2021. години са 100% радног времена запослено је 37 наставника и 7 сарадника
(44 наставника и  сарадника),  а  два  наставника ради са  30% радног  времена,  што је  укупно 46
наставника и сарадник на Факултету безбедности и то: 
- 13 редовних професора 
- 14 ванредних професора (1 са 30% радног времена) 
- 7 доцената (1 са 30% радног времена) 
- 3 наставника страног језика 
- 1 асистент
- 6 сарадника у настави. 

Поред наставника са 100% и 30% радног времена на Факултету су ангажовани и наставници по
уговору и то: 

- 1 наставник у звању редовног професора 

Следећи наставници изабрани су у звања: у шк. 2020/2021. 
• др Јасмина Гачић - за наставника у звању редовног професора
• др Ана Ковачевић – за наставника у звању ванредног професора 
• др Зоран Јефић – за наставника у звању ванредног професора
• др Жељко Бралић – за наставника у звању ванредног професора
• др Кристина Радојевић – за наставника у звању доцента

Следећи демонстратори су изабрани у шк.2020/2021.
• Михајло Копања за сарадника у настави
• Душан Кесић за сарадника у настави
• Милош Томић за сарадника у настави 
• Милица Радишић за сарадника у настави 
• Дејан Петровић сарадника у настави
• Јована Бановић за сарадника у настави

У Стручним службама тренутно је запослено 26 особа.

6. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Факултет остварује академске и струковне  студијске  програме  и  развија  научноистраживачки
рад у  областима  наука  безбедности,  одбране,  цивилне  заштите,  заштите  животне  средине  и
менаџмента људских и социјалних ресурса. 
Академски  студијски  програм  оспособљава  студенте  за  развој  и  примену  научних  и  стручних
достигнућа.  Струковни студијски програм оспособљава студенте за  примену знања и вештина
потребних за укључивање у радни процес.

Академске студије организују се и изводе као:
1.Основне академске студије, које трају четири године (осам семестара), и чијим се завршетком
стиче 240 ЕСПБ бодова;
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2. Мастер академске студије, које трају годину дана, и  чијим  се  завршетком  стиче  60  ЕСПБ
бодова;
3. Докторске академске студије, које трају три године,  и  чијим  се  завршетком  стиче  180  ЕСПБ
бодова.
Струковне студије организују се и изводе као:
1. специјалистичке струковне студије,  које  трају  годину дана,  и  чијим се  завршетком стиче 60
ЕСПБ бодова.

Факултет организује и изводи студије у току школске године  која,  по  правилу,  почиње  1.
октобра и траје 12 календарских месеци.
Школска  година  има,  по  правилу,   42  радне  недеље,  од  чега   30  наставних  и   12  недеља  за
консултације, припрему испита и испите.
Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са  Планом орагнизације и реализације
наставе.
Зимски  семестар  има,  по  правилу,  петнаест   (15)  наставних  недеља  и  четири   (4)  недеље  за
консултације,  припрему  испита  и  испите.  Летњи  семестар  има,  по  правилу,  петнаест  (15)
наставних  недеља  и  осам  (8)  недеља  за  консултације,  припрему  испита  и  испите.  Основне
академске студије трају четири године и одвијају се у оквиру четири изборне групе:
1. Студије безбедности,
2. Студије људских и социјалних ресурса,
3. Студије цивилне заштите и заштите животне средине,
4. Студије одбране.
Настава се реализује кроз општеобразовне курсеве (заједничке предмете за сва четири модула) и
посебне  модуларне  и  изборне  предмете,  којима  се  обезбеђује  јасно  профилисање  посебних
струка.  

6.1. Акредитовани студијски програми реализовани у шк. 2020/2021. години

1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Студије наука безбедности 
2.  МАСТЕР  АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ  –  Студије  наука  безбедности  и  Студије  управљања
ризиком од елементарних и других непогода
3. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - Студије наука безбедности 
4. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – Форензика (Заједнички студијски програм
са Факултетом за физичку хемију)

6.2. Студије првог степена

Факултет  безбедности  Универзитета  у  Београду  уписао  је  у  прву  годину  основних  академских
студија: у школској 2018/2019. години 390 студената - 152 буџетска и  238 самофинансирајућих;
2019/2020. години 391 студент - 151 буџетски и 239 самофинансирајућих и у школској 2020/2021.
години 390 студента - 153 буџетска и 237 самофинасирајућих.
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Преглед  броја  студената  основних  академских  студија  по  годинама  који  студирају  у
високошколској установи 2020/2021. године

Назив 
студијског 
програма

Врста и ниво 
студија I година II година III година IV година

Основне 
академске 

студије 
Први 390 373 320 278

Обнова: 41 78 34

Укупно: 431 451 354 278

Укупно: 1514

Преглед  броја  студената који  су  стекли  диплому у  високошколској  установи у  претходне три
школске године

Дипломирали у претходне три школске године

Школска 2018/19. Школска 2019/20. Школска 2020/21.

303 342 356

Укупно:1001

Статистички  подаци  о  напредовању  студената  (студије  првог  степена  са  240  ЕСПБ)  –
2020/2021. школска година 

Назив студијског програма

ПРВА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности

Уписани 390+41 обнова =431

Одустали 109

Остварили 60 ЕСПБ 80

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 295

Просечна оцена 7,67

Остварили мање од 37 ЕСПБ 75
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ДРУГА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности

Уписани 373+78 обнова

Одустали 59

Остварили 60 ЕСПБ 21

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 301

Просечна оцена 7,43

Остварили мање од 37 ЕСПБ 97

ТРЕЋА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности

Уписани 320+34 обнова = 354

Одустали 28

Остварили 60 ЕСПБ 49

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 220

Просечна оцена 7,40

Остварили мање од 37 ЕСПБ 45

ЧЕТВРТА ГОДИНА Основне академске студије - Студије наука безбедности

Уписани 278

Одустали 7

Остварили 60 ЕСПБ 42

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 109

Завршили студије 356

Просечна оцена 7,48

Остварили мање од 37 ЕСПБ 45

6.3. Студије другог и трећег степена

У школској 2020/2021. години на специјалистичке струковне студије је уписано 3 студента.

У школској 2020/21. години на мастер студије уписало се 107 студената.

У школској 2020/2021. години докторске студије је уписало 37 студената.

Магистрирало у школској 2020/2021. години: /

Докторирало у школској 2020/2021. години: 2 докторанта

Завршило мастер академске студије у школској 2020/2021. години: 32 студента

Завршило специјалистичке струковне студије у школској 2020/2021. години: 1 студент
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7. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

На Факултету безбедности обавља се научноистраживачки рад у циљу развоја науке, унапређења
делатности високог образовања, унапређења квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка,
увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој
факултета.

Факултет  подржава  сталан  и  професионалан  научноистраживачки  рад  својих  наставника,
сарадника и студената, као и јавно представљање и објављивање резултата таквог рада, у складу са
финансијским планом Факултета.

Научни рад на Факултету остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања, у складу
са Законом и Статутом, према програмима и плановима посебних научноистраживачких јединица.

У  складу  с  опредељењем  ка  развоју  научноистраживачких  капацитета,  Факултет  безбедности
поново  је  акредитован  за  обављање  научноистраживачке  делатности  од  општег  интереса  на
седници  Одбора  за  акредитацију  научноистраживачких  организација  Министарства  просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије одржаној 6. јула 2021. године.

Научноистраживачки рад у који су укључени наставници и сарадници Факултета остварује се кроз:

1. Реализацију  научно-истраживачких  пројеката  (из  програма  основних  истраживања
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; из међународних
пројеката);

2. Реализацију апликативних пројеката;
3. Индивидуална истраживања и стваралаштво.

8.1. РАД НА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

Истраживачи  Факултета  безбедности  у  2020/2021.  години  учествовали  су  у  осам  научно-
истраживачких пројеката. У табели је пружен збирни преглед броја и врсте научноистраживачких
пројеката које су у овом периоду реализовали наставници и сарадници Факултета безбедности.

р. 
бр.

Назив пројекта Врста пројекта
Број 

сарадника

1.
План рада НИО Факултета безбедности за 2020. 
годину

домаћи
фундаментални

17

2.
План рада НИО Факултета безбедности за 2021. 
годину

домаћи
фундаментални

17

3.
Horizon 2020 – DAREnet Danube River region Resiliance

Exchange Network (2017-2022)
међународни 7

4.
COST Action CA16232 - European Energy Poverty: 
Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation (2017-
2021)

међународни 2



21

У 2020.  и  2021.  години Факултет  безбедности је  потписао са  Министарством просвете,  науке  и
технолошког развоја Републике Србије Уговор о реализацији и финансирању рада НИО за 2020.
годину у којем је ангажовано 17 истраживача са Факултета безбедности:

Проф. др Владимир Н. Цветковић, проф. др Желимир Кешетовић, проф. др Зоран Кековић,
проф.  др  Слађана  Ђурић,  проф.  др  Божидар  Бановић,  проф.  др  Борис  Кордић,  проф.  др
Мирослав  Младеновић,  проф.  др  Светлана  Станаревић,  проф.  др  Зоран  Јефтић,  проф.  др
Вања  Роквић,  проф.  др  Ана  Ковачевић,  проф.  др  Младен  Милошевић,  проф.  др  Ненад
Путник, доц. др Александра Илић, доц. др Кристина Радојевић, доц. др Дејан Радовић, доц.
др Милан Липовац.

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

Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Вања Роквић, проф. др Зоран Кековић,
проф. др Зоран Драгишић, проф. др Зоран Јефтић, проф. др Младен Милошевић, доц. др
Владимир М. Цветковић, доц. др Дејан Радoвић.

COST Action  CA16232  -  European  Energy  Poverty:  Agenda  Co-Creation  and  Knowledge  Innovation
(2017-2021)

Истраживачи  са  Факултета  безбедности:  проф.  др  Желимир  Кешетовић,  доц.  др  Милан
Липовац.

8.2. РАД НА АПЛИКАТИВНИМ ПРОЈЕКТИМА

Иновациони центар  Факултета безбедности је  у школској 2020/21.  години наставио реализацију
научно-истраживачких,  едукативних и  консултантских активности.  Међу научноистраживачким
активностима главно место заузима иновативни пројекат одобрен од стране Фонда за иновацону
делатност  Републике  Србије  број  1086,  под  називом  „Knowledge  Transfer  by  designing  Software
Application  for  Risks  management  in  business-production  systems  based  on  Artificial  Intelligence“  (
Трансфер знања путем пројектовања софтверске апликације за управљање пословним ризицима у
пословно-производним  системима  на  бази  вештачке  интелигенције).  Циљ  пројекта  у  оквиру
програма  трансфера  технологије  је  развој  софтверског  алата,  заснованог  на  вештачкој
интелигенцији,  ради  трансфера  знања  крајњем  кориснику  из  области  идентификације,
категоризације, евалуације, рангирања и отклањања ризика пословања.

Софтвер  за  управљање  ризицима  представља  иновативно  решење  концептуално  засновано  на
логици резоновања људског експерта у области ризика. Велики број фактора ризика који се јављају
у пословно-производним системима, различитог интензитета дејства, фреквенције појаве, дужине
изложености дејству, озбиљности последица, могућности детекције, области пословања у којој се
јављају  и  сл.  захтева  систематски  приступ  ексквизицији  и  репрезентацији  знања  из  области
управљања  ризиком,  као  и  пројектовање  софтвера  за  управљање  ризицима  базираног  на
експертској логици резоновања. Поједини ризици се могу квантитативно изразити док је за друге
неопходно увести лингвистичке скале. Такође, између појединих ризика постоји међузависност.
Наведене  специфичности  везане  за  идентификоване  ризике   представљају  улазне  параметре  у
предложеном  софтверском  решењу.  Због  уграђене  базе  знања  (која  се  по  потреби  ажурира,
односно  допуњује  разним  новонасталим  изворима  ризика,  законским  актима,  регулативама,
ситуацијом у пословном окружењу итд) предложено софтверско решење за управљање ризицима
базирано  је  на  вештачкој  интелигенцији,  што  омогућава  пружање  стручне  експертизе  случаја,
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односно програм је у могућности да, на основу оцене ризика, генерише план и редослед акционих
мера у циљу редукције и контроле ризика.  У циљу реализације пројектних циљева предузете су
следеће активности:

Р.бр. Назив задатка Опис задатка

1.
Анализе постојећих апликација за 
управљање ризиком

Сврха је дефинисање обима, садржаја и 
функционалности постојећег софтвера. Циљ је 
дефинисати основ за развој софтверских 
функционалности. Резултат: Извештај

2.
Правни и стандардни захтеви за 
управљање ризиком компаније

Сврха је дефинисање правних захтева за обим и 
садржај софтвера у вези са управљањем ризицима 
компаније. Резултат: Извештај

3.

Развој базе знања: Техничка, 
финансијска, правна, корпоративна 
заштита лица, имовине, пословања, 
процена ризика од катастрофа и 
други ризици и дефиниција и анализе

Развој потребних модела, образаца и алгоритама за 
идентификацију, процену и управљање ризиком. 
Опис ризика и њихових параметара. Ризици свих 
компанија треба да буду обухваћени. Резултат: ексел 
датотеке, алгоритми, процедуре, упитници, извештај 
табела

4. Развој софтверске апликације

Стицање података, представљање знања, обрада 
знања, презентација знања, стварање интерфејса су 
главни задаци. Представљајући знање у облику 
правила производње и повезујући правила у логичке 
структуре, биће осмишљен механизам за управљање 
пословним ризицима. Излаз: софтвер

5. Развој мрежне верзије софтвера

Експерт - дефиниција захтева за интеракцију 
софтвера, мрежна верзија за општи развој. Излаз: 
верзија софтвера заснована на мрежи

6. Тестирање софтвера

Тестирање функционалности у идентификацији, 
категоризацији, процени, рангирању и уклањању 
пословних ризика.
Процена, стицање знања, дефинисање структуре 
знања, тестирање документовања и одржавања. Ово 
тестирање је неопходно за проверу дизајнираног 
софтвера за грешке, као и за валидацију и 
верификацију у складу са захтевима.

Доменски  експерти  формирали  су  концептуалне  моделе  знања  за  аквизицију  информација  о
изворима ризика, идентификацију избора ризика и оцену нивоа ризика за следеће области:

− Систем управљања безбедношћу информација,

− Ризици управљања кадровским ресурсима 

− Противправни ризици,

− Контекст организације,

− Безбедност и здравље на раду,

− Ризици по животну средину,

− Заштита од пожара и ризици од експлозије,

− Ванредне ситуације,

− Ризици застоја/квара опреме, машинских/индустријских и других постројења.

− Ризици неусаглашености са другим стандардима,
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Пројектована је софтверска апликација модуларног типа у програмском језику C++.

8.3. РАД НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

У претходној школској години одбрањена су два доктората:

• Перица  Милетић:  Организационо  и  нормативно  уређење  заштите  информација  у  функцији
безбедности пословања банака и финансијских институција, ментор проф. др Горан Ј. Мандић;

• Зоран Кучековић: Прогностички домети теорије секуритизације на примеру ескалације грађанског
рата, ментор проф. др Владимир Н. Цветковић.

Прихваћено  је  12  пројеката  докторских  дисертација  (Невена  Шекарић,  Гордана  Мишев,  Јелена
Динић, Милош Томић, Милица Чурчић, Зоран Обрадовић, Марија Комљеновић, Марина Дабетић,
Владимир Нинковић, Душан Кесић, Госпава Стојановић, Михајло Копања).

На докторске академске студије у школској 2021/22. години је уписано 7 студената.

9. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Међународна сарадња Факултета безбедности са другим сродним институцијама у иностранству
одвијала  се  на  подручју  организовања  међународних  конференција,  издавачке  делатности,
реализације  научно-истраживачких  пројеката  и  заједничких  наставних  и  других  едукативних
активности.

У сарадњи са Амбасадом Народне Републике Кине у Београду, Факултет безбедности организовао
је 9. јула 2021. године научну конференцију „Кинески социјализам и модерни светски поредак: сто
година од оснивања Комунистичке партије Кине“, у Клубу посланика у Београду.

Институције из иностранства са којима Факултет безбедности има потписан споразум о сарадњи:

• Shanghai Institute for European Studies, Shanghai

• ФГБВОУ ВО „Академия гражданской защиты МЧС России“, Москва

• Државна образовна установа високог образовања Московске области, Московски државни обласни
универзитет, Москва

• Федерална  државна  буџетска  образовна  институција  за  високо  стручно  образовање  „Московски
државни хуманистички универзитет М.А. Шолохов“, Москва

• Сверуски истраживачки институт за цивилну одбрану и ванредне ситауације – Федерални центар за
науку и високе технологије, Москва

• Институт законодавства и руководства Руска полицијске асоцијације, Тула

• Institute for World Politics, Washington

• United States Military Academy, West Point

• International Strategic Studies Association, Alexandria

• Interdisciplinary Center of Herzlia, Tel Aviv

• Center of Peace Studies, Tromso

• Faculteit Rechotsgeleerdheid, Gent

• Institute for Environment and Human Security United Nations University, Bonn

• Faculty of Law Comenius University, Bratislava

• Police Academy, Bratislava

• Matej Bel University, Faculty of Political Sciences & International Affairs, Banska Bystrica

• Center for Security and Defense Studies Public Benefit Foundation, Budapest

• Research Institute for European and American Studies, Athens
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• Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Zagreb

• Sveučilišni centar Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

• Institut za proučavanje korporativne bezbednosti, Ljubljana

• Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica

• Center for Geostrategic Research, Banja Luka

• Институт за одбрамбени и мировни студии, Скопје

• Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије

9. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

9.1. Библиотека

Због  епидемиолошке ситуације,  библиотека  је  пружала  услуге  корисницима у  скраћеном
радном времену, и то од 9,30 до 14 часова. Библиотекари  су  наизменично  радили,  сваког
дана  по  један.  Сваког  петка  прављен  је  распоред  дежурстава  за  наредну  седмицу  и  достављан
секретару Факултета.

По први пут у вишедеценијској традицији, последње недеље месеца октобра није одржан
Сајам књига, услед неповољне здравствене ситуације.

У извештајном периоду вршена је ручна и електронска обрада нових публикација, и то:
− Обрада уџбеника и других публикација које се набављају за потребе студената и других 

корисника библиотеке;
− Обрада завршних радова студената у електронском облику  (дипломски, специјалистички 

и мастер радови) и похрањивање истих у Дигитални репозиторијум "Phaidra" који одржава
Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" у Београду;

− Докторске дисертације такође су обрађивани и чувани да дисковима (CD-ROM) али се не 
похрањују у репозиторијум "Phaidra", обзиром да је за то надлежна Универзитетска 
библиотека "Светозар Марковић".

У новембру и децембру вршена је обрада нових наслова набављених на тај начин, и то
по правилима за узајамну каталогизацију публикација у систему COBISS-SR. 

Такође,  крајем  године  урађена  је  аналитичка  обрада  чланака  који  су  објављени  у
Годишњаку Факултета безбедности за 2020. годину.

У  летњем  семестру  шк.  2020/2021.  године  настављена  је  обрада  завршних  радова
студената Факултета безбедности у електронском облику. 

До краја школске године обрађено је укупно 1348 радова, док је библиотека поседовала
укупно 21024 библиотечких јединица.

У летњем семестру уношени су подаци о библиотечком пословању за 2020. годину у тзв.
"МБС базу", коју уређује и одржава Народна библиотека Србије. На тај начин, прешло се на
електронско  попуњавање  Анкете  о  библиотечком  пословању,  које  је  раније  било  у
штампаном облику.

Непосредно  пред  полазак  на  годишњи одмор,  колегиница  Виолета  прешла је  у  друго
одељење, док је библиотеци додељена на рад Братислава Гогић. 

Ово се показало као добро решење, јер је колегиница Братислава увела неке  иновације у
погледу  израде  статистичких  табела,  као  и  прављења  шаблона  који  знатно  олакшавају  и
убрзавају електронску обраду дипломских радова студената.

У протеклој школској години објављено је 8 нових наслова у издању Факултета, па је
стога урађена припрему за објављивање, која је обухватала:

- Поручивање нових десет ИСБН бројева из Народне библиотеке Србије, као и нових десет
ЦИП записа;
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- додељивање ИСБН броја за сваки нови наслов;
- попуњавање захтева за ЦИП;
- слање  захтева  за  ЦИП,  и  нове  публикације  у  ПДФ  формату,  путем  е-поште  у  Народну

библиотеку Србије – Одељењу за ЦИП;
- прослеђивање ЦИП-а штампару, како би могло да се почне са штампањем књиге.

9.2. Рачунарски центар

Услед  и  даље  важећих  мера  због  пандемије  а  ради  заштите  људи  и  спречавања  ширења
вируса COVID-19, рад и настава на Факуктету се и даље одвијала OnLine путем која је развијена и
пуштена још 2020. године. Систем је базиран на open source LMS Moodle платформи преко које су
предавачи постављали радне материјале за предметне курсеве а касније и организовали OnLine
полагања колоквијума. 

За потребе OnLine видео предавања коришћена је Cisco Webex Meetings апликација, за коју
смо  у  октобру  ове  године  обновили  годишње  лиценце,  тако  да  сваки  предавач  на  Факултету
безбедности  сада  поседује  своју  лиценцу  и  једном  предавању  може  да  присуствује  до  1.000
студената без временског ограничења трајања предавања.

Са описаним системом се потом приступило и организацији припремне наставе за полагање
пријемног испита за упис на Факултет безбедности. Одржана су три циклуса припремне наставе и
на крају сваког циклуса је одржан и OnLine тест.

По  први  пут  се  ове  године  организовало  и  Симулационо  полагање  пријемног  испита
коришћењем е-ФБ платформе (Moodle) за студенте који су желели да провере своје знање пред
полагање пријемног испита за упис на Факултет безбедности.

И ове године је организована пријава кандидата за уписа на Факултет безбедности OnLine
путем  а  потом  је  омогућена  и  класична  пријава  кандидата  физичким  приступом  на  Факултет
безбедности уз максимално поштовање мера заштите. 

Поменута апликација за OnLine упис, креирана у оквиру ФИС-а, коришћена је и за OnLine
пријаву кандидата на мастер и докторске студије.

На новом хостингу уз коришћење описане OnLine платформе организована је и настава на
Кратком програму студија за Обуку менаџера за заштиту података о личности.

Тренутно  је  на  е-ФБ  платформи  пријављено  2.918  студената  и  предавача  (не  уписани
студенти са припремне наставе су обрисани из система).

У склопу датих околности у оквиру Студентске службе, деканата и ИТ службе је омогућен
рад запослених од куће коришћењем апликације за удаљени приступ рачунарима обзиром да се
неки послови и апликације могу покренути само унутар рачунарске мреже Факултета безбедности.

У  складу  са  препорукама  Владе  РС  организована  су  и  комбинована  предавања  (пола
студената  једне  недеље  прати  предавања  на  Факултету  а  другра  половина  за  то  време  та  иста
предавања прати OnLine путем од куће па се следеће недеље мењају) тако да је на Војној академији
за потребе обезбеђивања квалитетног OnLine предавања уведен интернет у сва три амфитеатра.

Након реновирања просторија  на  Факултету  безбедности,  Сала  за  седнице  је  опремљена
великим 61" Smart LCD TV екраном који је повезан на нови рачунар за његову подршку те је путем
HDMI конекције омогућен и аудио звук са рачунара на поменути телевизијски екран чиме је ван
функиције стављен стари систем пројектора са платном.

Ове године је пуштен у рад и нови поддомен Факултета безбедности:
• upis-na.fb.bg.ac.rs 

На  овом  новом  сајту  Факултета  безбедности  налазе  се,  на  једном  месту,  све  потребне
информације  за  упис  на  Факултет  за  све  студијске  програме  као  и  за  припремну  наставу  за
средњошколце пред упис на Факултет.

У овиру оригиналног сајта Факултета безбедности (fb.bg.ac.rs) урађене су знатне измене у
систему  структуре  менија  и  категорија  информација  а  све  у  циљу  бољег  и  лакшег  сналажења
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корисника.
У  нормалним  условима  рада  Факултет  за  извођење  наставе  у  складу  са  потребама

студијских  програма  располаже  са  адекватном,  савременом  и  специфичном  техничком
опремом  која  је  неопходна  за  квалитетно извођење наставе на свим нивоима студија.  Све сале
за извођење наставе,  као и све канцеларије имају приступ брзом Интернету.

Факултет  безбедности  за  прикључење  на  Интернет,  због  веће  поузданости  -  редудансе,
користи два провајдера:

• АМРЕС са брзином од 1/1 Gbps и
• SBB са брзином од 150/8 Mbps

На  Академску  мрежу  Републике  Србије  (АМРЕС)  Факултет  безбедности  је  прикључен
закупљеним оптичким каблом и то је примарни прикључак на Интернет. ТВ кабловска  веза  од
SBB провајдера се користи као резервни линк за Интернет. 

Главни  уређај  за  прикључење  на  Интернет  је  TP-Link  SafeStream  Gigabit  Dual-WAN
VPN  Router  модел  TL-ER6020  који  омогућава  истовремено  прикључење  на  горе  поменуте
провајдере  уз  функцију  редудансе  -  аутоматског  пребацивања  саобраћаја  у  случају отказа са
једног на другог провајдера.

Иза  поменутог  главног рутера  (TL-ER6020), функција  централног мрежног  преклопника
остварена је  фамилијом брзих и путем Web-a  управљивих уређаја  употребом  Web Smart  Switch
-eva  (Gigabit/Fast  Switch-eva)  модела  TL-SL2452WEB  (1  kom.)  и  TL-SG5426  (2  kom.).  Преко
ових  уређаја  је  остварено  целокупно  повезивање  инфраструктурних  мрежних  каблова  у
систем  рачунарске  мреже  при  чему  су,  коришћењем  VLAN  технологије,  раздвојени  делови
рачунарске мреже која се користи  у  процесу едукације  и  наставе  од  рачунарске  мреже  која  је
доступна запосленима на  Факултету.

У  самој  згради  Факултета  безбедности  постоје  четири  сале  за  предавања,  затим  сала  за
седнице,  библиотечка  читаоница  и  IT  лабораторија  са  видео пројекторима  који  су  повезани
са рачунарима предавача у циљу мултимедијалне подршке у процесу наставе.  IT  лабораторија  је
поред  тога  опремљена  са  тридесет  рачунарских  места  (плус  једно  рачунарско  место  за
предавача) и савременом интерактивном таблом и документ  скенером а  библиотечка  читаоница
има  десет рачунара који су  иначе  током дана  доступни члановима библиотеке за рад и претраге
библиотечког фонда на Интернету.

Унутар  зграде  Факултета  безбедности  постоји  неколико  WiFi  мрежа,  које  су  намењене
запосленима  на  факултету.  EDUROAM  WiFi  систем  још  није  имплементиран  на  Факултету  с
обзиром  да  се  очекује  коначно  решење  RCUB-a  везано  за  инсталацију  студентских налога  т.ј.
њихове  базе  и  складиштења  исте.  Након  подизања  пратећих  програмских  сервиса  биће
омогућен  приступ  Интернету  како  студентима  тако  и  запосленима  као  и  гостујућим
професорима са европских универзитета захваљујући  имплементираном EDUROAM пројекту.

У  улазном  холу  и  на  другом  спрату  зграде  Факултета  безбедности  су  постављене  две
електронске  информационе  интерактивне  табле  које  ће  омогућавати  студентима  да  погледају
распореде  предавања,  испита  као  и  резултате  истих и  евентуална  обавештења о збивањима на
факултету. Овај сервис је још у припреми због техничких  проблема  око  изналажења  решења  за
драјвере  за  њихове  екране  осетљиве  на  додир  старије  генерације  и  нове  верзије  Windows
оперативних система.

Поред  информационих  интерактивних  табли  на  сваком  спрату  су  постављени  и  LCD
екрани дијагонале  101  cm  на  којима  се  приказују  информације  о  тренутним  распоредима и
другим активностима у згради Факултета безбедности.

Сама  зграда  Факултета  безбедности  је  опремљена  алармним  системом  те  системом
видео надзора (споља и унутра) коришћењем класичних CCTV камера и модерних IP  камера за
видео надзор. Поред тога, сала број 2 је додатно опремљена демонстрационо  показним  панелима
са  елементима  видео  надзора  и  алармних  система  као  и  једним  потпуно  функционалним
алармним системом за потребе процеса наставе.
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Један  део  предавања,  нарочито  прве  и  друге  године  студија,  одвија  се  и  на  Војној
академији где Факултет безбедности користи три амфитеатра.  Два мања амфитеатра,  135 и 235
унутар зграде наставног центра.

Велики амфитеатар (бивша Кино сала) на Војној  академији у  потпуности  је  опремљена
линијским озвучењем  са  процесором звука  за  спречавање микрофоније  те  системом  бежичних
микрофона и рачунарском мрежом са IP видео надзором и  управљивим камерама (PTZ камера).

Факултет  безбедности  поседује  и  неколико  мобилних  GSM  и  електронских  ометача  за
потребе  одржавања  испитних  обавеза  и  спречавања  и  ометања  при  коришћењу  недозвољених
средстава у току полагања испита од стране студената.

Поступајући по  законским регулативама Факултет  овлашћеним  привредним  субјектима
за рад са електронским отпадом редовно испоручује исти.

Услед  ванредних  мера  и  OnLine  рада  запослених  од  куће  као  и  због  обима  послова  око
организовања  OnLine  система  наставе,  Ове  године  није  спроведена  јавна  набавка  рачунарске
опреме већ је из средстава за одржавање извршена набавка и занављање дела дискова у постојећим
радним станицама брзим SSD дисковима чиме је обезбеђена поузданост података на коришћеним
рачунарима. До краја године биће специфицирана нова набавка опреме и добара за  потребе  како
наставног  процеса  тако  и  за  потребе  високо  квалитетног  рада  управе  и  свих стручних служби
која  се  на  овај  начин  благовремено  занавља.  На  тај  начин  студентима  и  запосленима  ће  се
обезбедити  неометан  рад  и  квалитетно  извођење  свих  облика  наставних  процеса  у  складу са
постављеним стандардима.

Информације  настале  у  раду  и  у  вези  са  радом  Факултета  чувају  се  у  папирној  и
електронској  форми  у  службама  и  архиви  Факултета.  Правилником  о  канцеларијском  и
архивском  пословању  Факултета  утврђено  је:  примање,  прегледање,  евидентирање  и
распоређивање  предмета  (аката) у  рад,  административно-техничко обрађивање предмета-аката,
отпремање поште, развођење  предмета  и  аката,  класификација  и  архивирање,  смештај,  чување
и  одржавање,  евидентирање  у  "архивску  књигу",  излучивање  безвредног  регистратурског
материјала  и предају архивске књиге надлежном архиву. Рокови  чувања  носача  информација  на
Факултету  утврђују  се  на  основу  Листе  категорија  регистраторског  материјала  са  роковима
чувања, за коју постоји сагласност  Архива Србије.

Рачунари  на  којима  се  налазе  информације  у  електронској  форми  се  чувају  уз  примену
одговарајућих мера заштите.
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9. 3. Финансијски извештај

Извршени расходи у 2020.години
1. Класа 400000-Текући расходи (извршени)

Конто Опис Износ

1 2 3

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 200,934,818

411111 Плате, додаци и накнаде запослених 200,934,818

412 Социјални доприноси на терет послодавца 33,133,229

412111 Допринос за ПИО на терет послодавца 22,884,813

412211 Допринос за здрав.осигурање на терет послодавца 10,248,416

413 Накнаде у натури 917,549

413142 Поклони за децу запослених 198,000

413151 Превоз на посао и са посла (маркица) 719,549

414 Социјална  давања  запосленима 1,016,516

414121 Накнада за боловање преко 30 дана 460

414311 Отпремнина приликом одласка у пензију 754,281

414314 Помоћ у случају смрти запосленог или ужег чл.пород. 261,775

415 Накнаде трошкова за запослене 746,893

415112 Накнаде за превоз на посао и са посла 746,893

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 638,230

416111 Јубиларне  награде 638,230

421 Стални  трошкови 3,390,674

421111 Трошкови  платног  промета 251,458

421121 Трошкови  банкарских услуга 1,675

421211 Услуге за електричну енергију 521,270

421225 Централно  грејање 950,860

421311 Услуге водовода и канализације 53,889

421324 Одвоз  отпада 164,455

421411 Услуге комуникација - фиксна телефонија 189,751

421412 Интернет 165,406

421414 Услуге  мобилне  телефоније 556,242

421421 Пошта 40,800

421619 Закуп осталог простора 9,000

421622 Закуп  административне  опреме 63,900

421919 Остали  непоменути  трошкови 421,968

422 Трошкови  путовања 594,333

422111 Трошкови дневница на службеном путу земљи 2,394

422121 Трошкови превоза на службеном путу у земљи 49,827

422199 Остали трошкови за службена путовања 7,590

422211 Трошкови дневница на службеном путу у иностранст. 50,165

422221 Трошкови превоза на службеном путу у иностранство 61,388

422229 Остали трошкови за службена путовања у иностранству 410

422392 Такси превоз у оквиру редовног рада 57,770

422412 Трошкови  путовања  студената 359,331

422911 Трошкови селидбе и превоза 5,458

423 Услуге по уговору 4,502,784

423111 Услуге  превођења 298,763

423212 Услуге за одржавање софтвера 816,274

423323 Котизација за учествовање на сајмовима 10,000

423413 Услуге  штампе  публикација 469,916

423419 Остале услуге штампе 23,629

423431 Услуге рекламе и пропаганде 454,780

423432 Објављивање информативних огласа  и тендера 30,252

423599 Остале стручне услуге 1,618,865

423621 Угоститељске  услуге 272,380

254,723
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423711

423911

Репрезентација  253,202
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424 Специјализоване  услуге 22,336,250

424211 Услуге  образовања 20,603,537

424231 Услуге  спорта 90,000

424911 Остале  специјализоване  услуге 1,642,713

425 Текуће поправке и одржавање 4,360,057

425111 Зидарски  радови 19,370

425112 Столарски  радови 3,278,527

425113 Молерски  радови 335,054

425117 Електричне  инсталације 506,100

425119 Остали материјали и усл.за тек.попр.у згради 74,964

425222 Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме 22,500

425224 Текуће поправке и одржавање електр.и фотог.опреме 5,640

425227 Текуће поправке уградне опреме 102,240

425281 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност 15,662

426 Материјал 1,740,082

426111 Канцеларијски  материјал 509,636

426131 Цвеће и зеленило 6,500

426310 Публикације, часописи и гласила 72,287

426311 Стручна литература за редовне потребе запослених 282,220

426321 Материјали  за образовање 295,957

426631 Материјали за спорт 40,020

426811 Хемијска средства за чишћење 21,602

426812 Хигијенски  производи 84,362

426819 Остали материјали за одржавање хигијене 107,723

426911 Потрошни  материјал 112,640

426912 Резервни  делови 53,766

426913 Алат и инвентар 20,926

426919 Остали материјали за посебне намене 132,443

482 Порези, обавезне  таксе 96

482311 Републичке  таксе 96

УКУПНО: 274,311,511
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Извршени издаци у 2020.години

1. Класа 500000-Издаци за нефинансијску имовину (извршени)

Конто Опис Износ

1 2 4

512 Машине и опрема 1,012,318

512211 Намештај 528,479

512221 Рачунарска опрема 266,969

512222 Штампачи 8,990

512223 Мреже 19,723

512233 Мобилни телефони 61,379

512241 Електронска  опрема 114,788

512251 Опрема за домаћинство 11,990

515 Нематеријална  имовина 147,614

515111 Компјутерски  софтвер 15,000

515121 Књиге у библиотеци 132,614

Укупно: 1,159,932
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Остварени приходи и примања у 2020.години

1. Класа 700000-Текући приходи (остварени)

Конто Опис Износ

1 2 3

732 Донације и помоћи од међународних организација 286,971

7321210 Донације од међународних организација-Европска комисија 286,971

742 Приходи од продаје добара и услуга 136,000,299

74212100 Приходи од продаје добара и услуга-кратки програм студија 4,644,464

74212110 Приходи школарине-основне студије 83,958,058

74212120 Приходи-испити основне студије 18,127,255

74212130 Приходи-специјалистичке  студије 1,896,552

74212140 Приходи мастер студије 10,353,695

74212150 Приходи докторске студије 1,878,100

74212160 Приходи-каријер  центар-чланарине 163,000

74212170 Приходи-дипломе, уверења и таксе 3,143,750

74212180 Приходи-припремна  настава 2,028,900

74212190 Приходи-трошкови уписа и полагања пријемног испита 9,706,400

74212191 Приход-библиотечка  казна 8,425

74212193 Приход-диференцијални испит мастер студије 39,300

74212194 Приход-диференцијални испит докторске студије 13,100

74212196 Приход-пријемни испит за упис на докторске студије 39,300

791 Приходи из буџета 134,065,895

79111110 Приход за зараде 123,780,283

79111120 Приход за подршку НИО-Нови програмски буџет за 2020-за истраживаче 7,295,975

79111120 Приход за подршку НИО-Нови програмски буџет за 2020-за ДМТ1 670,703

79111120 Приход за подршку НИО-Нови програмски буџет за 2020-за иатраживање 446,910

79111132 Приход за материјалне трошкове-накнаде за запослене 438,260

79111134 Приход за материјалне трошкове-енергетске услуге 98,109

79111135 Приход за материјалне трошкове-службени пут у земљи 13,505

79111137 Приход за материјалне трошкове-платни промет 77,460

79111138 Приход за материјалне трошкове-комуналне услуге 39,998

79111139 Приход за материјалне трошкове-услуге комуникација 40,000

79111140 Приход за материјалне трошкове-службени пут у иностранство 38,136

79111142 Приход за материјалне трошкове-докторске студије 242,882

79111143 Приход за материјалне трошкове-специјализоване услуге 151,996

79111170 Приход за Пројекат- ФБ дмт1 60,973

79111190 Приход за Пројекат- Машински факултет-47029 153,079

79111191 Приход за Пројекат-Институт за савремену историју-47030 53,908

79111192 Приход за Пројекат-Институт Винча-37021 16,079

79111193 Приход за Пројекат-Ветеринарски факултет-46002 39,255

79111194 Приход  пројекат-Факултет  безбедности-47017 408,384

Укупно: 270,353,165

1. Класа 800000-Текућa примања (остварена)

Конто Опис Износ

1 2 3

822 Примања од продаје 451,460

82212100 Примања од продаје залиха готових производа 451,460

Укупно: 451,460
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Остварени приходи и 
примања у 2020. 

години:

732 Донације и помоћи од међународних организација 286,971

742 Приходи од продаје добара и услуга 136,000,299

791 Приходи из буџета 134,065,895

822 Примања од продаје залиха готових производа 451,460

Укупно: 270,804,625

Извршени расходи и 
издаци у 2020. години:

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 200,934,818

412 Социјални доприноси на терет послодавца 33,133,229

413 Накнаде у натури 917,549

414 Социјална давања запосленима 1,016,516

415 Накнаде трошкова за запослене 746,893

416 Награде запосленима и остали посебни раходи 638,230

421 Стални трошкови 3,390,674

422 Трошкови путовања 594,333

423 Услуге по уговору 4,502,784

424 Специјализоване услуге 22,336,250

425 Текуће поправке и одржавање 4,360,057

426 Материјал 1,740,082

482 Порези, обавезне таксе 96

512 Машине и опрема 1,012,318

515 Нематеријална  имовина 147,614

Укупно: 275,471,443

Укупно остварени приходи и примања: 270,804,625

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година који се користи за

покриће дела извршених расхода и издатака за нефинансијску имовину текуће

године-одлука Савета 62/6 3,500,000

Неутрошена средства донацијa из ранијих година која се користе за покриће

расхода текуће године-одлука Савета 62/6 3,235,186

Укупно извршени расходи и издаци: 275,471,443

Вишак прихода - суфицит 2,068,368
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10. КАТЕДРЕ

10.1. Катедра студија безбедности

На седници Катедре студија безбедности одржаној 24. новембра 2021. године, чланови
Катедре једногласно су усвојили следећи Извештај о раду Катедре у школској 2020/21.
години:

Дневни ред сваке седнице катедре

На Катедри студија безбедности у школској 2020/21. години одржано је десет седница у
периоду од 26.10.2020. до 24.11.2021. године. На седницама се дискутовало о следећим
тачкама дневног реда:

− Покретање иницијативе за  расписивање конкурса за  избор једног наставника у
звању  ванредног  професора  за  ужу  научну  област  Студије  безбедности,  за
наставни предмет Системи обезбеђења и заштите,

− Покретање иницијативе за  расписивање конкурса за  избор једног наставника у
звању  ванредног  професора  за  ужу  научну  област  Студије  безбедности,  за
наставни предмет Увод у студије безбедности,

− Усвајање Извештаја о раду Катедре у школској 2019/20. години,
− Предлози за план издавачке делатности у школској 2020/21. години,
− Планирање набавки средстава за 2021. годину,
− Анализа  постојећих  садржаја  предмета  и  предлози  за  измене  и  увођење  нових

садржаја и предмета на основне академске студије,
− Предлози у вези са Стратегијом унапређења квалитета Факултета безбедности,
− Предлози ревидираних картона предмета на основним академским студијама,
− Предлагање  спискова  предмета  са  страних  универзитета  на  основним

академским студијама,
− Предлози начина за промоцију студија другог и трећег степена,
− Предлози  начина  реализације  наставе  на  основним  академским  студијама  у

наредној школској години,
− Предлог за ангажовање демонстратора у школској 2021/22. години.

Анализа  реализације  наставних  активности  на  свим
нивоима студија 

− Настава (предавања и вежбе) је реализована према плану реализације наставе на
свим нивоима студија, с тим да је због ситуације с епидемијом коронавируса у
пролећном семестру била реализована углавном онлајн, путем софтвера за видео-
конференције и преко платформе е-ФБ.

Предложена литература за објављивање у школској 2021/22.
години

Уџбеници (2):
1. Ђорђевић И. Људска безбедност, 330 стр, 300 примерака, рецензенти: др Зоран

Драгишић,  редовни  професор,  Факултет  безбедности;  др  Мирослав  Младеновић,
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редовни  професор,  Факултет  безбедности;  др  Зоран  Килибарда,  ванредни  професор  у
пензији.

2. Stanarević, S. Osnovi bezbednosti (drugo izdanje)

Објављена литература у школској 2020/21. години

− Мандић, Г. и Станојевић, П. (2020). Корпоративна безбедност. Београд: ФБ.
− Драгишић, З. (2020). Систем националне безбедности Србије. Београд: ФБ.

Активности  чланова  Катедре  у  научноистраживачком
раду

Учешће на међународним и домаћим научним пројектима:

Проф. др Зоран Кековић:

1. Рентабилни  избор  нових  технологија  и  концепција  одбране  кроз  друштвене
промене  и  стратешке  оријентације  Србије  у  21.  веку  (бр.  47029),  Министарство
просвете, науке и технолошког развоја.

2. Improving  Academic  and  Professional  Education  Capacity  in  Serbia  in  the  Area  of
Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity
Building in Higher Education.

3. DAREnet  –  Dаnube  river  region  Resilience  Exchange  network,  European  Union
Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 740750
.

Проф. др Зоран Драгишић:

1. DAREnet  –  Dаnube  river  region  Resilience  Exchange  network,  European  Union
Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 740750
.

2. European  program  of  Deradicalization,  European  Expert  Network  on  Terrorism  Issues  (EENeT),
European Commission projects.

Проф. др Горан Мандић:

1. Improving  Academic  and  Professional  Education  Capacity  in  Serbia  in  the  Area  of
Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity
Building in Higher Education.

Проф. др Ивица Ђорђевић:

1. Improving  Academic  and  Professional  Education  Capacity  in  Serbia  in  the  Area  of
Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity
Building in Higher Education.

Проф. др Ана Ковачевић:

1. Учешће у реализацији Програма НИР Факултета безбедности за 2021. годину
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2. Improving  Academic  and  Professional  Education  Capacity  in  Serbia  in  the  Area  of
Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity
Building in Higher Education.

Проф. др Светлана Станаревић:

1. Improving  Academic  and  Professional  Education  Capacity  in  Serbia  in  the  Area  of
Safety  &  Security  (by  Means  of  Strategic  Partnership  with  the  EU),  Erasmus+
Capacity Building in Higher Education.

2. Flagship Program 1 – Strenghten National Evaluation Systems, Phase 2- Project Scope-
Serbia: Evaluation as the basic of the eveidence-based policy making practice in Sebia
2020-2021 ). EvalPartners, IOCE, UN programming funded by the Swiss Development
Corporation (SDC)

3. Реализација тренинг програма у оквиру пројекта: “Communities First: Creation of
civil  society  hub  to  address  violent  extremism—from  prevention  to  reintegration”.
(oктобар2019-фебруар  2020),  Financially  supported  until  EU  and  Civil  Society
Facility and Media Programme.

4. Erasmus + programme: ImprESS – Improving Academic and Professional Education
Capacity in Serbia in the Area of Safety&Security (by Means of Strategic Partnership
with the EU)(2020- 2021 ).

− Assessing impact of COVID-19 on the implementation of women, peace and security
agenda, Centre for support of women, OSCE Mission to Serbia (1 November 2020 – 31
March 2021)

− Preparation  on  a  research  report  Stakeholders  of  (De)-Radicalization  in  Serbia
Serbia/D3.1  Country  Report  April  2021,  within  an  international  project:  “De-
Radicalization in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Re-Integrate” (Horizon 2020)
broj: 959198. https://dradproject.com/?page_id=2071

Проф. др Ненад Путник:

1. Учешће у реализацији Програма НИР Факултета безбедности за 2021. годину
2. Improving  Academic  and  Professional  Education  Capacity  in  Serbia  in  the  Area  of

Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity
Building in Higher Education.

3. Knowledge  Transfer  by  Designing  Software  Application  for  Risks  Management  in
Business-Production  Systems  Based  on  Artificial  Intelligence,  Фонд за  иновациону
делатност Републике Србије.

Сарадња  са  другим  високошколским  институцијама  у
земљи и иностранству:

Проф. др Зоран Кековић:

1. Универзитет  у  Новом  Саду  –  Правни  факултет,  ангажман  на  основним
академским студијама, на предмету Систем безбедности Европске уније.

https://dradproject.com/?page_id=2071
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Проф. др Ненад Путник:

1. Члан неколико комисија за одбрану мастер радова на Универзитету у Београду -
мастер студије Тероризам, организовани криминал и безбедност.

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

Проф. др Светлана Станаревић:

1. Ugovor  o  angažovanju  za  izvođenje  nastave  na  Univerzitetu  u  Beogradu  –
Arhitektonskom fakultetu na studijskom programu specijalističkih akademskih studija
– Urbana obnova gradova u novom milenijumu za akreditacioni period od 01.10.2021.
do 30.09.2028. godine iz predmeta Urbana bezbednost.

2. Aнгажована  сам  на  мастер  програму  Студије  миграција  при  Универзитету  у
Београду, на изборном предмету Миграције и људска безбедност.

Учешће на међународним научним и стручним скуповима:

Проф. др Зоран Кековић:

1. Међународна  видео-конференција  „Безбедносне  кризе  у  21.  веку  и  како  њима
управљати“, Центар за анализу ризика и управљање кризама, Београд; Институт
за  стандардизацију  Србије,  Београд;  Хрватска  удруга  за  међународне  студије,
Загреб; Институт за развој и међународне односе, Загреб; Либертас међународно
свеучилиште, Загреб, 13-14. октобар 2020.

Проф. др Светлана Станаревић:

1. ImprESS Courses  (14-18  September,  2020.)  Course  I-R06 HSSE health  safety  security
environment  course  r19  -  business  communication  &  management  of  intercultural
differences

2. Regional workshop: Well-Being for the Western Balkans Podgorica, Hotel CUE, June 24 –
25, 2021.

Проф. др Ивица Ђорђевић:
1. PaKSoM 2020,  2nd Virtual  International  Conference:  Path to a  Knowledge Society-

Managing Risks and Innovation. Organizer: Research and Development Center “IRC
ALFATEC”,  Co-organizers:  Mathematical  Institute  of  the  Serbian  Academy  of
Sciences  and  Arts;  and   Complex  System  Research  Centre.  Supported  by:  Serbian
Ministry  of  Education,  Science  and  Technological  Development.  16-17.november
2020, Niš.

Учешће на домаћим научним и стручним скуповима:

Проф. др Зоран Кековић:

1. Видео  предавања  „Think  Tank  COVID-19“,  Центар  за  анализу  ризика  и
управљање кризама, Београд, новембар 2020.

2. Национални симпозијум „Безбедност у здравству“, Институт за стандардизацију
Србије и Центар за анализу ризика и управљање кризама, Београд, 26. јун 2020.
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3. Вебинар „Кризни менаџмент: управљање ризицима и кризом COVID-19“, Центар
за анализу ризика и управљање кризама, Београд, април 2020.

4. Серија стручних вебинара под називом „План континуитета пословања за мала и
средња  предузећа“,  Центар  за  анализу  ризика  и  управљање  кризама,  Београд,
март-април 2020.

Проф. др Ивица Ђорђевић:

1. Научна  конференција  „Заразне  болести  као  глобални  безбедносни  изазов  –
пандемија COVID-19: стварност и последице“, Факултет безбедности и Институт
за међународну политику и привреду, Београд, јул 2020.

2. Годишња конференција: „Изазови савременог света: Стратешко деловање држава
или резултанта глобалних и локалних процеса и повода?“, Факултет безбедности
Универзитета  у  Београду,  Институт  за  међународну  политику  и  привреду  и
Институт  за  стратегијска  истраживања  Универзитета  одбране.  Факултет
безбедности, 28. октобар 2020.

Проф. др Светлана Станаревић:

1. Održala online predavanjе na temu "Challenges of Deradicalization and Engagement in
the  Community"  u  trajanju  75  minuta,  na  dan  21.5.2021.,  u  sklopu  programa
“Mitigating  Online  Radicalization  and  Hate-Speech”,  koji  podržava  Anna  Lindh
Fondacija, a kofinansira Europska unija.

2.

Проф. др Ненад Путник:

1. Национални симпозијум „Безбедност у здравству“, Институт за стандардизацију
Србије и Центар за анализу ризика и управљање кризама, Београд, 26. јун 2020,
излагање на тему „Заштита података у рачунарским системима“.

Референце свих чланова Катедре у школској 2020/21. години
(објављени радови)

Проф. др Зоран Кековић:

1. Кековић,  З.  (2020).  SARS-CoV-2:  од  управљања  ризицима  ка  организационој
отпорности. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, LIV (прихваћен
за објављивање).

2. Кековић,  З.  &  Нинковић,  В.  (2020).  Концептуализација  отпорности  у  наукама
безбедности. Српска политичка мисао, 67(1), 153-175.

3. Keković,  Z.  (Prir.)  (2020).  Kriza  COVID-19:  od  menadžerske  teorije  do  prakse.
Beograd:  Institut  za  standardizaciju  Srbije/Centar  za  analizu  rizika  i  upravljanje
krizama.

Проф. др Зоран Драгишић:

1. Драгишић, З. (2020). Систем националне безбедности Србије. Београд: Факултет
безбедности.
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2. Драгишић,  З.  (2020).  Национална  безбедност  –  алтернативе  и  перспективе.  У:
Цветковић,  В.  (Прир.).  Науке безбедности:  врсте и  облици.  Београд:  Факултет
безбедности, 39-56.

Проф. др Горан Мандић:

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

2. Мандић, Г. (2020). Корпоративна безбедност – пословна функција правног лица.
У: Цветковић, В. (Прир.). Науке безбедности: врсте и облици. Београд: Факултет
безбедности, 167-182.

3. Мандић,  Г.  и  Станојевић,  П.  (2021).  Организационо-управљачки  аспекти
логистичког одговора на кризу изазвану „COVID-19“ пандемијом у Србији

4. Стајић, Љ., Горан Мандић, Г. и Радивојевић, Н. (2021). Приватнa безбедност и
јединствен  систем  прекограничног  (обезбеђења)  транспорта  новца  између
земаља  чланица  Еврозоне.  Анали  Правног  факултета.  Правни  факултет
Универзитет у Новом Саду.

5. Mandić,  G.,  Putnik,  N.  i  Rakić,  S.  (2021).  Kontinuitet  poslovanja  kao  funkcija
korporativne bezbednosti  – studija slučaja pandemija SARS – CoV 2

Проф. др Ана Ковачевић:

1. Kovačević,  A.  &  Radenković,  S.D.  (2020).  SAWIT  –  Security  Awareness
Improvement  Tool  in  the  Workplace.  Applied  Sciences,  10(9),  3065.
doi.org/10.3390/app10093065 (M22)

2. Kovačević, A., Putnik, N. & Tošković, O. (2020). Factors Related to Cyber Security
Behavior.  IEEE  Access,  Vol.  8,  125140-125148.  doi:  10.1109/ACCESS.2020.3007867.

(M21)

3. Radenković, S. D., Kovačević, A. (2020), Improving Technology Enhanced Learning 
as a Prerequisite for Sustainable Education, YUINFO 2020,  ISBN  978-86-85525-23-
0

4.  Nikolic, D.,   Stankovic, S., Kovacevic, A., Dabetic, M. (2020)  CBRN crime scene 
management and investigation, RABEK, 6th International Scientific - 
professional conference, ISBN  978-86-80692-06-7  

Проф. др Ивица Ђорђевић:

1. Филијовић, М. & Ђорђевић, И. (2020). Корупција као облик угрожавања људске
безбедности:  политичка,  економска  и  здравствена  димензија.  Национални
интерес, XVI(37), 67-87. doi.org/10.22182/ni.3712020.4

2. Djordjević,  I.,  Dzigurski,  O.  and  Filijovic,  M.  (2020).  Human  Security  in  the
Contemporary  Technological  Era.  (pp.243-249).  PaKSoM  2020  –  Proceedings  2nd
Virtual  International  Conference  Path  to  a  Knowledge  Society-Managing  Risks  and
Innovation. 16-17.november 2020, Niš. Publishers Research and Development Center
“IRC ALFATEC”, Niš, Serbia Complex System Research Centre, Niš, Serbia.

3. Ђорђевић,  И.  (2020).  Допринос  концепта  људске  безбедности  подизању  нивоа
стратешке културе. (стр.67-83). Научна конференција Изазови савременог света:
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стратешко деловање  држава  или  резултанта глобалних  и  локалних  процеса  и
повода? 28. Октобар. Зборник радова / [уредници Зоран Јефтић, Ненад Стекић]. -
Београд: Факултет безбедности; Институт за међународну политику и привреду;
Институт за стратегијска истраживања.

4. Ђорђевић  И.  и  Филијовић  М.  (2020).  Последице  пандемије  COVID-19  по
економску безбедност грађана Републике Србије (стр. 119-134). Зборник радова
са националне научне конференције: Заразне болести као глобални безбедносни
изазов Пандемија COVID-19: стварност и последице.  [уредници Зоран Јефтић,
Михајло Копања]. - Београд : Универзитет, Факултет безбедности : Институт за
међународну политику и привреду.

Проф. др Светлана Станаревић:

1. Orlović  Lovren  V.,  Maruna,  M.  Stanarević,  S.,  (2020).  „Reflections  on  the  learning
objectives for sustainable development in the higher education curricula – three cases
from  the  University  of  Belgrade“,  International  Journal  of  Sustainability  in  Higher
Education, Emerald Publishing.

2. Radović,  I.  Stanarević  S.  Rokvić,  V.  (2020).  Protection  of  Biodiversity  from
Perspective of Human Rights and Human Security,  in Human rights in the 21st Century
(Tibor  Varady  amd  Miodrag  Jovanović  (eds),  Eleven  Internationa  Publishing,
Netherlands, and Serbian Academy of Sciences and Arts, Serbia, ISBN 978-94-6236-
993-1; ISBN 978-94-6094-484-0 (E-book).

3. Svetlana Stanarević, Vanja Rokvić, Citizen humanitairanism and local responses to the
migration crisis in Serbia, in Citizen Humanitarianism at European Borders, edited by
Maria Gabrielsen Jumbert and Elisa Pascucci, Routledge, Taylor and Francis Group,
London and New York.

4. Svetlana  Stanarević,  (2020).  „Migracije  kao  bezbednosni  izazov  21.  veka:  Između
mogućnosti  i  pretnje“  u  Dragan  R.  Simić,  Dejan  Milenković,  Dragan  Živojinović
(urednici),  Migracije  kao  bezbednosni  izazov  za  Republiku  Srbiju  i  bezbednost
Zapadnog  Balkana,  Zbornik  radova,  Fakultet  političkih  nauka  i  Forum  Ziviler
Friedensdienst, Beograd.

5. Светлана  Станаревић,  Вања  Роквић  (уреднице)  Образовање  за  безбедност  у
систему  основног  и  средњег  образовања,  Упоредни  преглед,  Факултет
безбедности, Београд 2021.

6. Светлана Станаревић (2021). „Уводна разматрања“ у Светлана Станаревић, Вања
Роквић  (уреднице)  Образовање  за  безбедност  у  систему  основног  и  средњег
образовања, Упоредни преглед, , Факултет безбедности, Београд 2021.

7. Preparation  on  a  research  report  Stakeholders  of  (De)-Radicalization  in  Serbia
Serbia/D3.1  Country  Report  April  2021,  within  an  international  project:  “De-
Radicalization in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Re-Integrate” (Horizon 2020)
broj: 959198. https://dradproject.com/?page_id=2071

Проф. др Ненад Путник:

1. Kovačević, A., Putnik, N. & Tošković, O. (2020). Factors Related to Cyber Security
Behavior. IEEE Access, Vol. 8, 125140-125148.

2. Путник,  Н.  & Гњатовић,  М.  (2020).  Анализа  приступа  секуритизацији  сајбер  и
еколошких претњи. Култура полиса, XVII(42), 279-292.

https://dradproject.com/?page_id=2071
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10.2. Катедре друштвено-хуманистичких наука

Дневни ред сваке седнице Катедре

На  Катедри  друштвено-хуманистичких  наука  у  школској  2020/21  години
одржано је укупно седам седница.

I) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 27.10.2020.
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Предлог за избор сарадника ван радног односа за школску 2020/21 годину.
II) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 6.11.2020.
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Покретање процедуре за избор једног сарадника (сарадника у настави) за

предмет Социологија.
III) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 23.11.2020.
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Усвајање Извештаја о раду Катедре за школску 2019/20 годину;
3. Усвајање Плана рада Катедре за школску 2020/2021 годину.
IV) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 5.03.2021.
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Усвајање предлога тема за израду дипломских радова на предметима који

припадају Катедри;
3. Избор секретара Катедре.
V) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 1.04.2021.
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Предлагање кандидата за декана Факултета Безбедности;
3. Разно.
VI) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 22.04.2021.
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Покретање  иницијативе  за  продужетак  радног  односа  редовном

професору Мирославу Младеновићу;
3. Разно.
VII)Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 18.10.2021.
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Избор шефа и секретара Катедре.
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Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија

Настава (предавања и вежбе) је успешно реализована на свим нивоима студија. У
складу  са  Одлуком  Реорганизације  рада  Факултета  безбедности  за  време  трајања
ванредног  стања  (бр.  159/1  од  16.3.2020),  рад  чланова  Катедре,  односно  настава  и
консултације и ове школске године одржавале су се електронским путем.

У  овом  временском  интервалу  су  на  сајту  Факултета  биле  постављене
презентације  по  предметима,  изводила  се  настава  и  одржавали  су  се  колоквијуми
електронским путем коришћењем Платформе за онлајн наставу Факултета безбедности.

Избори у звања наставника и сарадника

У школској  2020/21.  години покренута  је  и  успешно реализована  процедура  за
продужење радног односа једног редовног професора за ужу научну област политичке
науке,  наставни  предмет  Политички  систем.  Такође,  покренута  је  и  успешно
реализована  процедура  за  избор  једног  сарадник  у  настави  за  ужу  научну  област
социологија, на наставном предмету Социологија.

Активности катедре и њених чланова у научноистраживачком раду
(пројекти, скупови, сарадња са другим наставнонаучним установама)

Проф. др Владимир Н. Цветковић:

А) Учешће на пројектима:

− Учешће у реализацији Програма НИР Факултета безбедности за 2021. годину

Б) Учешће на конференцијама: 

− “Сецесија  са  становишта унутрашњег и међународног права и њене политичке
последице”, Српска академија наука и уметности, Београд, 3. јули 2020;

− “Мултилатерализам  и  међународна  безбедност”,  Факултет  безбедности,
Energypact,  Институт  за  међународну  политику  и  привреду,  Београд,  21.
септембар 2020;

− „Националне  мањине,  миграције  и  сигурност  у  демократским  друштвима“,
Центар  за  међународне  и  сигурносне  студије  Факултет  политичких  знаности
Свеучилишта у Загребу, 6-8. септембар Бријуни 2021;

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама:

− Филолошки факултет Универзитет у Београду (мастер студије);
− Факултет политичких знаности, Свеучилиште у Загребу;
− Факултет безбједносних наука, Универзитет Бања Лука;

Г) Активности у стручним телима ван факултета:
 

− Сенат Универзитета у Београду;
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− Веће групација друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду.

Проф. др Слађана Ђурић:

А) Учешће на пројектима:

− Social  Inclusion  Through  Peer  Mentoring  (2019-2021)  Erasmus+  Programme:
Strategic Partnerships for Youth (Cooperation for innovation and the exchange of good
practices),  број  2019-1-RS01-KA205-000572  European  Commission  Center  for
Positive Youth Development – Cepora (Члан пројектног тима – консултант у изради
производа интелектуалног рада);

− Promotion  of  Diversity  and  Equality  in  Serbia  (2021)  Horizontal  Facility  for  the
Western Balkans and Turkey (Horizontal Facility II, 2019-2022), број BH4674/2021/7
European Union, Council of Europe Center for Positive Youth Development – Cepora
(Члан истраживачког тима – експерт за квалитативна истраживања);

− Preventing  risky  behaviour  among  children  and  youth  in  Serbia  through  sports  and
education  –  follow-up:  Recommendations  for  the  implementation  of  the  project
activities during and after the COVID-19 pandemic (2021) OSCE Mission to Serbia,
UB project  No.  2400832  Center  for  Positive  Youth  Development  –    Cepora  (Члан
истраживачког тима – експерт за квалитативна истраживања);

− Media  Literacy  Alliance  and  Digital  Importance  (2021)  European  Union,  broj
2018/404-452  Media  Diversity  Institute,  Center  for  Positive  Youth  Development  –
Cepora (Члан пројектног тима); 

− Znanjem do tolerancije 2 – program vršnjačkih edukacija za mlade (2021) Ministarstvo
mladine  i  sporta  RS  Centar  za  pozitivan  razvoj  dece  i  omladine  –  Cepora  Члан
пројектног тима – консултант у изради едукативног курикулума и/или интерни
евалуатор

− Оснаживање за  самосталан  живот:  сервиси  подршке  за  младе  без  родитељског
старања  (2021)  Секретаријат  за  социјалну  заштиту  града  Београда  Центар  за
позитиван развој деце и омладине – Цепора (Члан пројектног тима – евалуатор
услуга);

− Act as professionals -  Improvement of the Youth Work Practice with Young People
with Fewer Opportunities (2020-2021). Erasmus+ Programme: Strategic Partnerships
for Youth (Cooperation for innovation and the exchange of good practices), broj 2020-1
-RS01-KA205-065296.  European  Commission.  Center  for  Positive  Youth
Development – Cepora (Члан пројектног тима – израда производа интелектуалног
рада);

− Educating Community to Reduce the Risk of Children Social Exclusion (2019-2021).
Erasmus+ Programme:  Strategic  Partnerships  for  Youth (Cooperation for  innovation
and  the  exchange  of  good  practices),  број  2019-1-IT02-KA201-063174.  European
Commission.  Centar  za  pozitivan  razvoj  dece  i  omladine  –  Cepora  (Предавач  на
тренингу – превенција и примењена драма);

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама:

− Институт за савремену историју Србије;
− Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију;
− Институт за политичке студије;
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Г) Активности у стручним телима ван факултета:

− Члан МНО за филозофију, психологију, педагогију и социологију;
− Члан Комисије МПН за категоризацију научних часописа;
− Члан Одбора за професионалну етику БУ.

Проф. др Мирослав Младеновић

А) Учешће на пројектима:

− Учешће у реализацији Програма НИР Факултета безбедности за 2021. годину

Б) Учешће на конференцијама:

− „Актуелна  питања  Евроазијске  безбедности“,  Академија  цивилне  заштите,
Москва/он-лајн; 11. новембар 2021;

− „Светски  политички  процес“;  Московски  државни  лингвистички  универзитет
(МГЛУ), Москва/онлајн; 27. октобар 2021;

− „Уставне  реформе  у  Русији“;  Организатор:  Московски  државни  обласни
универзитет, Москва; Формат: уживо; 10. фебруар 2020;

− „Russia  and  Serbia  in  the  contemporary  world:  Bilateral  relations,  challenges  and
opportunities “,  Институт за међународну политику и привреду, Београд/онлајн,
2020;

− „Заразне  болести  као  глобални  безбедносни  изазов;  пандемија  COVID-19:
стварност  и  последице“,  Универзитет  у  Београду,  Факултет  безбедности  и
Институт за међународну политику и привреду, Београд/онлајн, 2020;

− „Изазови  савременог  света:  стратешко  деловање  држава  или  резултанта
глобалних  и  локалних  процеса  и  повода“,  Универзитет  у  Београду,  Факултет
безбедности  Институт  за  међународну  политику  и  привреду  и  Институт  за
стратегијска истраживања, Београд/онлајн; 2020;

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама:

− Универзитет одбране: предавања на ВСБО и Школи националне одбране;
− Институт за европске студије;
− Институт за међународну политику и привреду;

Г) Активности у стручним телима ван факултета:

− Члан Уређивачког одбора руског часописа  Журнал политических исследований;
− Члан Управног одбора Руског балканског центра у Београду.

Проф. др Бранко Ромчевић:
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Б) Учешће на конференцијама: 

- „Трансхуманизам, филозофија и криза човечанства“, 21. Филозофска школа Felix
Romuliana, Зајечар, 20-22. август 2021;

Г) Активности у стручним телима ван факултета:

− Главни уредник часописа European Journal of Human Security;
− Члан редакције часописа Theoria;

Доц. др Владимир Ајзенхамер:

А) Учешће на пројектима:

− Horizon 2020 project „De-Radicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Re-
integrate” (959198);

− „Неутралност  и  стратешко  одвраћање“,   пројекат  Министарства  одбране
Републике Србије и Школе националне одбране, Универзитета Одбране;

Б) Учешће на конференцијама: 

− „Националне  мањине,  миграције  и  сигурност  у  демократским  друштвима“,
Центар  за  међународне  и  сигурносне  студије  Факултета  политичких  знаности
Свеучилишта у Загребу, Бријуни/онлајн 6-8. септембар 2021;

− „Неутралност и стратешко одвраћање“, Универзитет  Одбране , Београд, 21. мај
2021;

В) Сарадња са другим наставнонаучним установама:

− Институт за међународну политику и привреду;
− Институт за политичке студије;
− Институт за стратегијска истраживања;
− Институт за европске студије;
− Високе студије безбедности и одбране, Универзитет одбране;
− Универзитет у Београду (заједнички мастер програм Студије миграција);
− Факултет политичких наука, Универзитет у Београду;
− Факултет политичких знаности, Свеучилиште у Загребу;

Г) Активности у стручним телима ван факултета:

− Члан Уређивачког одбора научног часописа Међународни проблеми, Институт за
међународну политику и привреду.

Јелена Бошњак:

Б) Учешће на конференцијама: 
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− 2nd  International  Conference  of  the  Slovene  Association  of  LSP  Teachers  (Druga
međunarodna  konferencija  Slovenačkog  udruženja  nastavnika  stranog  jezika  struke)
Languages  for  Specific  Purposes:  Opportunities  and  Challenges  of  Teaching  and
Research/онлајн, 15-16. oktobar 2020;

− Пета  конференција  Секције  универзитетских  наставника  страног  језика  струке
(СУНСЈС) JЕЗИК – СТРУКА – НАУКА/онлајн, 24-25. април 2021.

Данијела Нејковић:

Б) Учешће на конференцијама: 

− 2nd  International  Conference  of  the  Slovene  Association  of  LSP  Teachers  (Druga
međunarodna  konferencija  Slovenačkog  udruženja  nastavnika  stranog  jezika  struke)
Languages  for  Specific  Purposes:  Opportunities  and  Challenges  of  Teaching  and
Research/онлајн, 15-16. oktobar 2020;

− Пета  конференција  Секције  универзитетских  наставника  страног  језика  струке
(СУНСЈС) JЕЗИК – СТРУКА – НАУКА/онлајн, 24-25. април 2021.

Референце чланова Катедре у 2020/21. години
(објављени радови)

Проф. др Владимир Цветковић:

1. Цветковић,  В.  Н.  (Ур)  (2020),  Науке  безбедности:  врсте  и  облици,  Факултет
безбедности, Београд, ISBN : 978-86-80144-38-2; 

2. Цветковић,  В.  Н.  (2020),  „Науке  безбедности  –  генеза  и  смисао“,  у  Цветковић,
В.Н. (Ур) Науке безбедности:  Врсте и облици,  Факултет безбедности, Београд,
стр. 13-38, https://doi.org/10.18485/fb_nauke_vio.2020.ch1;

3. Цветковић,  В.  Н.  (2020),  „Нацонална  држава:  смисао  и  перспективе“,  у
Ајзенхамер,  В,  Вуковић,  Н.  (Ур),  Човек,  простор,  технологија,  идеје  –
Међународна  безбедност  у  трећој  декади  XXI  века,  Београд,  стр.  101-125,
https://doi.org/10.18485/iipe_cpti.2020.ch4;

Проф. др Слађана Ђурић:

1. Ђурић,  С.  (2020),  „Визуелна  истраживања  –  главне  методолошке  дилеме“,
Култура, 166, стр. 199-221. DOI 10.5937/kultura2066197D УДК 303.643.2;

2. Ђурић,  С.  (2021),  „Специфичности  решавања  безбедносних  проблема  у
шведском школском систему“, у Станаревић, С.  Роквић, В.  (Ур.), Образовање за
безбедност  у  систему  основног  и  средњег  образовања.  Упоредни  преглед,
Факултет безбедности, Београд, стр. 23-51;

3. Ђурић,  С.  (2021),  „Позитивна  безбедносна  култура  у  финским  школама“,  у
Станаревић, С, Роквић, В.  (Ур.), Образовање за безбедност у систему основног и
средњег образовања. Упоредни преглед, Факултет безбедности, Београд, стр. 53-
73.
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Проф. др Мирослав Младеновић:

1. Mladenović, М, Ponomareva, Е, G. (2020), „Balkan vector of Russian foreign (public)
policy: The example of Serbia“, in Stojanović, B. and Ponomareva E, G. (eds), Russia
and Serbia in the contemporary world: Bilateral relations, challenges and opportunities
, Institute of International Politics and Economies, Belgrade, pp. 21-39, ISBN 978-86-
7067-278-9;

2. Младеновић,  M,   Мусијенко,  С,  Г.  (2020),  „Политиколошка анализа различитих
одговора на пандемију Ковида 19“ у  Јефтић, З, Копања, М. (Ур), Заразне болести
као  глобални  безбедносни  изазов  пандемија  covid-19:  стварност  и  последицe,
Факултет безбедности и Институт за међународну политику и привреду, Београд,
стр. 42-54, УДК: 327:616-036.21 DOI: https://doi.org/10.18485/fb_covid19.2020.ch2;

3. Младеновић,  М,  Пономарева,  Е,  Г.  (2020)  „Нова  (гео)политичка  раскрсница
Србије“,  у  Јефтић,  З,  Стекић,  Н.  (Ур),  Изазови  савременог  света:  стратешко
деловање  држава  или  резултанта  глобалних  и  локалних  процеса  и  повода?,
Факултет безбедности Институт за међународну политику и привреду и Институт
за  стратегијска  истраживања,  Београд,  стр.  200-217,  УДК  327(497.11)  DOI:
https://doi.org/10.18485/fb_iss.2020.1.ch11.

Проф. др Бранко Ромчевић:

1. Бранко Ромчевић (2020), „Кант, револуција, просвећеност“, у Маскалан, A. (Ур),
Реформације и револуције, ХФД, Загреб 2020; 

Доц. др Владимир Ајзенхамер:

1. Ајзенхамер,  В.  (2020),  „Стратешке  студије  –  од  војних  наука  до  студија
безбедности“,  у  Цветковић,  В.  (Ур),  Науке  безбедности  –  врсте  и  облици,
Београд, стр. 77-102, 355.43:00, https://doi.org/10.18485/fb_nauke_vio.2020.ch3;

2. Ајзенхамер,  В.  (2020),  „Секуритизација  (у  време)  пандемије:  илокуциона
какофонија и вирални отпор ванредним мерама сузбијања ковида 19 у Републици
Србији“, у Јефтић, З, Михајло, К. (Ур), Заразне болести као глобални безбедносни
изазов, Факултет безбедности и Институт за међународну политику и привреду,
Бeоград,  стр.  156-174,  УДК:  351.77:616-036.21(497.11)  DOI:
https://doi.org/10.18485/fb_covid19.2020.ch9;

3. Ајзенхамер,  В.  (2020),  „Стратешке  студије  у  служби  хегемоније:  поглед  на
стратешку културу из угла друге генерације“, Војно дело, Вол. 4/2020, Београд,
стр. 7-29, DOI број: 10.5937/vojdelo2004007А;

4. Ајзенхемер,  В.  (2020),  „Мигранти  на  мети  –  секуритизујући  наратив  Доналда
Трампа“,  у  Симић,  Д,  Миленковић,  Д,  Живоиновић,  Д.  (Ур),  Миграције  као
безбедносни  изазов  за  Републику  Србију  и  безбедност  Западног  Балкана,
Факултет политичких наука и Форум „Ziviler Friedensdienst“, Београд, стр. 149-
174, UDK 323:314.15(351.78);

5. Ајзенхамер,  В,  Вуковић,  Н.  (Ур)  (2020),  Човек,  простор,  технологија,  идеје  –
Међународна  безбедност  у  трећој  декади  XXI  века,  Факултет  безбедности  и
Институт за међународну политику и привреду, Београд, ISBN 978-86-7067-279-
6, https://doi.org/10.18485/iipe_cpti.2020;

6. Ajzenhamer, V. (2021), „From Strategic Advantage to Foreign Policy Disadvantage:
The  Burden  of  Religion  in  Turkish  Policy  toward  Western  Balkans“,  In  Jeftić,  M,
Veković, M. (Eds), Politology of Religion III Bi-Annual Conference 2021: conference
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proceedings, Belgrade, pp. 127-141.
7. Ajzenhamer,  V,  Rokvić,  V  (2021),  „Kada  publika  postane  sekuritizujući  akter:

Promena bezbednosne paradigme u vreme pandemije COVID-19”, Sociologija i
prostor, vol 59, No, 219, Zagreb, str. 55-87, DOI 10.5673/sip.59.0.3;

8. Ајзенхемер,  В.  (2021),  „Жодоверзум:  Космичко  клонирање  класичне
геополитике“,  Међународни проблеми, LXXIII (3), Београд, стр. 535-556, UDK:
341.229+327::911.3  DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2103535A.

Јелена Бошњак:

1. Bošnjak,  J.  (2020),  „National  Fabric:  Understanding  nations  through  Conceptual
Metaphor“, In Čubrović, B.  (Ed.) 90th Anniversary of the English Department, Faculty
of  Philology,  University  of  Belgrade:  Belgrade  English  Language  and  Literature
Studies, BELLS90 Proceedings,Vol. 1, Faculty of Philology, University of Belgrade,
Belgrade,  pp. 51–69, https://doi.org/10.18485/bells90.2020.1.ch3.

Јелена Ђорђевић:

1. Ивановић,  М.,  Ђорђевић,  Ј.  (2020),  „Синтаксички  показатељи  полнолекта  у
каснијој  фази  језичког  развоја“,  Анали  Филолошког  факултета,  Вол.  32,  бр.  2,
345-361, https://doi.org/10.18485/analiff.2020.32.2.19.

Ауторизовани преводи:
1. Ivanović, M., Kašić, Z. (2021). Competence for Using Sentences with Subordinate

Clauses in Written Expression of  Seven-Year-Olds.  Where Our Languages  And
Cultures Meet And Mix: A View From Sebia. Selected Papers from the Research
Project Languages and Cultures in Time and Space (2011-2019). (Snežana Gudurić,
Tvrtko Prćić, Eds.), University of Novi Sad - Faculty of Pfilosophy, pp. 171-190;

2. Kašić,  Z.,  Ivanović,  M. (2021).  Stability/Instability of Sound Duration in Speech
Tempo  Change.  Where  Our  Languages   And  Cultures  Meet  And  Mix:  A  View
From Sebia. Selected Papers from the Research Project Languages and Cultures in
Time and Space (2011-2019). (Snežana Gudurić, Tvrtko Prćić, Eds.), University of
Novi Sad - Faculty of Pfilosophy, pp. 237-249.

10.3.  Катедра студија управљања ванредним ситуацијама и еколошке

безбедности

Катедра  Студија  управљања  у  ванредним  ванредних  ситуација  и  за  еколошку
безбедност у школској 2020/21. години одржала је 5 седница, од тога 2 седнице уз лично
присуство  чланова  и  3  седнице  су  одржане  електронским  путем.  На  седницама  се
дискутовало о следећим тачкама дневног реда:
• Разматрање извештаја о раду катедре за школску 2020/21. годину;

• Усвајање плана рада катедре за 2021/22. годину; 
• Планирање набавки средстава за потребе катедре за 2021/22.годину; 
•  Разматрање Плана реализације наставе на основним академским студијама за

школску  2020/21.  и  2021/2022.,  посебно  анализа  реализације  наставе  на  новим
предметима:  Управљање ризиком, Основи еколошке безбедности, Безбедносни ризици
и  катастрофе,  Еколошка  безбедност  и  климатске  промене,  Заштита  од  природних  и
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антропогених катастрофа; 
•  Разматрање Плана реализације наставе на мастер и докторским студијама;

• Предлози начина за промоцију студија другог и трећег степена;
• Разматрање тема дипломских радова и предности одабира тема и 

израде  дипломског  рада,  које  имају  студенти  који  су  се  определили  за  студије
ванредних ситуација и еколошке безбедности. Усвајање јединственог упутства за израду
дипломских радова на катедри; 

•  Разматрање и предлагање органа и институција у којима ће студенти треће и
четврте године Студија управљања у ванредним ситуацијама и за еколошку безбедност
реализовати  стручну  праксу,  односно  у  складу  са  ограничењима  које  је  наметнула
епидемиолошка  ситуација,  разматрање  предлога  предавача  који  би  гостовали  на
факултету  и  одржали  предавања  из  области  ванредних  ситуација  и  еколошке
безбедности;  

• Анализа оптерећености наставника и сарадника у односу на изборне предмете; 
• Утврђивање плана издавачке делатности; 
• Aнализа даљих активности у области безбедносне културе које су договорене на

округлим столовима „Безбедносна култура у систему образовања Републике Србије“  и
план активности на промовисању различитих аспеката безбедносне културе младих; 

• Покретање иницијативе за избор једног наставника у звању редовног професора
за  ужу  научну  област  студије  управљања  у  ванредним  ситуацијама  и  за  еколошку
безбедност, за наставни предмет Цивилна заштита;

•  Покретање  иницијативе  за  избор  једног  наставника  у  звању  ванредног
професора   за  ужу  научну  област  студије  управљања  у  ванредним  ситуацијама  и  за
еколошку  безбедности,  за  наставни  предмет  Управљање  ризицима  у  ванредним
ситуацијама;

• Разматрање потреба за сарадницима и демонстраторима и утврђивање предлога
сарадника и демонстратора.

Важније активности и иницијативе катедре

У складу са новом акредитацијом Факултета безбедности предложен је и усвојен
нови  назив  катедре  -  Катедра  студија  управљања  у  ванредним  ситуацијама  и  за
еколошку безбедност. Чланови Катедре су посебно фокусирали и анализирали садржаје
предмета  на  којима  изводе  наставу  на  основним академским студијама  и  у  складу  са
тиме  предложили називе  предмета  као  и  њихово  увођење у  наставни план  и  програм
Факултета.  На  основним  академским  студијама  предложени  су  и  усвојени  нови
предмети: Управљање ризиком, Основи еколошке безбедности, Безбедносни ризици и
катастрофе,  Еколошка  безбедност  и  климатске  промене,  Заштита  од  природних  и
антропогених  катастрофа.  Настави  предмет  Систем  цивилне  одбране  који  се  до  сада
реализовао у трећој години студија, пребачен је у четврту годину са смањеним бројем
часова  активне  наставе  са  3+1  на  2+1.  У оквиру Наставног  плана  Мастер  академских
студија  –  Студије  наука  безбедности,  катедра  је  за  део  изборног  модула  Еколошка
безбедност предложила четири нова предмета и за њих урадила програмске садржаје и
то:  1.  Систем  еколошке  безбедности;  2.  Еколошки  ризици  и  претње;  3.  Кризни
менаџмент  у  природним  и  индустријским  катастрофама  и  4.  Климатске  промене  и
еколошка  безбедност.  У  оквиру  наставног  плана  докторских  студија,  Катедра  је
предложила  у  делу  изборних  предмета,  предмет  Интегрисано  смањење  ризика  од
катастрофа и за исти урадила програмске садржај. Катедра је узела учешће у изради и
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акредитацији  НПП  Специјалистичких  струковних  студија  „Процена  безбедносних
ризика“  у  делу  изборног  модула  Безбедност  рада  и  животне  околине.   У  оквиру
наставног плана докторских студија, Катедра је предложила у делу изборних предмета,
предмет  Интегрисано  смањење  ризика  од  катастрофа  и  за  исти  урадила  програмске
садржаје. Чланови катедре активно су учествовали на изради потребне документације за
акредитацију  установе  и  наставних  планова  и  програма  за  све  нивое  студија.  Сви
чланови катедре учествовали су на припреми и реализацији пријемног испита за ОАС,
као и припреми и реализацији квалификационих и диференцијалних испита на другом и
трећем  нивоу  студија.  Катедра  је  активно  учествовала  у  прецизирању  предлога  даље
сарадње  са  Црвеним  крстом,  нарочито  у  вези  потписивањем  новог  споразума  са
Црвеним крстом, као и предлогом активности које се налазе у делокругу Комисије за
деловање у несрећама. Чланови катедре учествовали су у изменама појединих чланова
Нацрта  Закона  о  безбедности  и  здравља  на  раду,  како  би  студенти  Факултета
безбедности могли да обављају активности у делокругу рада сарадника безбедности и
здравља на раду, саветника безбедности и здравља на раду, као и инспектора у области
безбедности и  здравља на раду.

Чланови  катедре  учествовали  су  у  припреми   „оnline“  трибине  за  студенте
Факултета  безбедности  свих  нивоа  студија  :  „СУОЧАВАЊЕ  СА  ЛАЖНИМ
ЗДРАВСТВЕНИМ  ИНФОРМАЦИЈАМА  ТОКОМ  ПАНДЕМИЈЕ  КОВИД  19  И
ПОТРЕБА  ЗА ЕФИКАСНОМ ПРАКСОМ КРИЗНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  КАО И ПРВЕ
ПСИХОЛОШКЕ ПОМОЋИ“. Гости трибине су били др Стефан Мандић Рајчевић и  др
Александар  Стевановић,  сарадник у  настави,  Медицински факултет   –  Универзитет  у
Београду,  Институт  за  социјалну  медицину,  Школа  јавног  здравља  и  менаџмента  у
систему здравствене заштите – Медицински факултет – Универзитет у Београду, који су
изложиили своју презентацију  - Здравље између информација и дезинформација: како
донети  праву  одлуку?  Други  предавач  на  трибини  била  је  Наташа  Тодоровић,
дипломирана психолошкиња, стручна сарадница за здравствену делатност, Црвени крст
Србије  ,  која  је  изложила  презентацију  на  тему  –  Значај  прве  психолошке  помоћи  у
ванредним ситуацијама, ППП у условима епидемије (пандемије).

Катедра студија управљања у ванредним ситуацијама и за еколошку безбедност
одржана је 12.10.2021. године и спровела је избор шефа, заменика и секретара Катедре
студија  ванредних  ситуација  и  еколошке  безбедности  за  период  2021-2024.  године.
Чланови Катедре једногласно су усвојили предлог за избор др Јасмину Гачић у звању
редовног  професора,  на  позицију  шефа  Катедре  студија  управљања  у  ванредним
ситуацијама  и  за  еколошку  безбедност  у  периоду  од  2021-2024.  године.  За  обављање
дужности заменика шефа Катедре већином гласова усвојен је предлог за избор др Дејане
Јовановић  Поповић,  редовног  професора.Чланови  Катедра  је  једногласно  усвајајила
предлог  за  избор  мс  Милоша  Томића,  сарадника  у  настави,  на  позицију  секретара
Катедре студија управљања у ванредним ситуацијама и за еколошку безбедност.  

Избори у звања наставника и сарадника

Катедра је покренула иницијативу за избор једног наставника у звању редовног
професора  за  ужу  научну  област  студије  управљања  у  ванредним  ситуацијама  и  за
еколошку  безбедност,  за  наставни  предмет  Цивилна  заштита,.  У  звање  редовног
професора, за наставни предмет Цивилна заштита изабрана је проф. др Јасмина Гачић.
Покренута је иницијатива за  избор једног наставника у звању ванредног професора  за
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ужу  научну  област  студије  управљања  у  ванредним  ситуацијама  и  за  еколошку
безбедност,  за  наставни  предмет  Управљање  ризицима  у  ванредним  ситуацијама.
Катедра је покренула иницијативу за избор једног сарадника у настави за ужу научну
област  студије  управљања  у  ванредним  ситуацијама  и  за  еколошку  безбедност  за
наставни предмет Систем цивилне одбране.  У звање сарадника у настави за  наставни
предмет Систе цивилне одбране изабаран је студент докторских студија на Факултету
безбедности,  Мс Милош Томић.  Катедра  је  изабрала  у  звање демонстратора  студента
докторских студија, Мс Лазара Стојановића. 

Анализа реализације наставних активности
на свим нивоима студија

Настава  (предавање,  вежбе,  консултације)  успешно  је  реализована  на  свим
нивоима студија. У реализацији наставе учесвовали су сви чланови катедре у складу са
планом  рада  Факултета  и  распоредом  по  предметима  и  у  складу  са  епидемиолошком
ситуацијом (непосредна настава и путем електронске платформе -  Webex/Moodle) . 

Проф. др Владимир Јаковљевић - Реализација наставе на основним академским
студијама  (Безбедносни  ризици  и  катастрофе,  Систем  цивилне  одбране),  мастер
академским студијама  (Систем  еколошке  безбедности,  Систем  превенције  и  смањења
ризика  од  елементарних  и  других  непогода,  докторским  студијама-  Интегрисано
смањење ризика од катастрофа).

Проф.  др  Дејана  Јовановић  Поповић  -  Реализација  наставе  на  основним
академским  студијама  (Еколошка  безбедност  и  климатске  промене,  Мониторинг  у
заштити животне средине), специјалистичке струковне студије - Процена безбедносних
ризика- Здравствени,  сигурносни и безбедносни ризици,  Регулаторни оквир еколошке
безбедности,  мастер  академским  студијама  (Еколошки  ризици  и  претње,  Климатске
промене  и  еколошка  безбедност,  Мониторинг,  моделовање  и  приказивање  ризика),
докторским студијама - Климатска безбедност – одрживост и адаптација).

Проф.  др  Слађана  Јовић  -  Реализација  наставе  на  основним  академским
студијама  (Здравствена  и  социјална  заштита,  Безбедност  и  здравље  на  раду),
специјалистичке  струковне  студије  -  Процена  безбедносних  ризика  –  Безбедност  и
здравље на раду, Здравствени, сигурносни и безбедносни ризици), мастер академским
студијама (Еколошки ризици и претње,  Управљање системом обнове и помоћи,  Мере
заштите и спасавања од елементарних непогода ), докторским студијама - Интегрисано
смањење ризика од катастрофа ).

Проф.  др  Јасмина  Гачић  -  Реализација  наставе  на  основним  академским
студијама  (Основи  еколошке  безбедности,  Цивилна  заштита),  специјалистичке
струковне  студије  -  Процена  безбедносних  ризика  -  Здравствени,  сигурносни  и
безбедносни ризици, мастер академским студијама (Еколошки ризици и претње, Систем
еколошке  безбедности,  Мере  заштите  и  спасавања  од  елементарних  непогода  ),
докторским студијама - Интегрисано смањење ризика од катастрофа ).

Доц. др Иван Ракоњац - Реализација наставе на основним академским студијама
(Управљање ризиком, Индустријска безбедност и заштита), специјалистичке струковне
студије  -  Процена  безбедносних  ризика,  Процена  ризика  и  планирање  у
корпоративној/приватној безбедности,  Методе управљањa ризиком , Процена ризика и
планирање  у  корпоративној/приватној  безбедности),  мастер  академским  студијама
(Превенција ризика у области заштите критичне инфраструктуре, Кризни менаџмент у
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природним  и  индустријским  катастрофама  ),  докторским  студијама  -  Климатска
безбедност – одрживост и адаптација ).

Доц.  др  Владимир  М.  Цветковић  -  Реализација  наставе  на  основним
академским  студијама  (Управљање  ризицима  у  ванредним  ситуацијама,  Безбедносни
ризици  и  катастрофе,  Заштита  од  природних  и  антропогених  катастрофа  ),  мастер
академским студијама (Систем превенције и смањења ризика од елементарних и других
непогода,  Методологија  процене  ризика  и  израда  планова  заштите  и  спасавања  од
елементарних  и  других  непогода,  Руковођење  активностима  заштите  и  спасавања  у
елементарним  непогодама),  докторским  студијама  -  Интегрисано  смањење  ризика  од
катастрофа ).

Асистент  Јелена  Ћесаревић  Реализација  наставе  на  основним  академским
студијама  (Основи  еколошке  безбедности),  мастер  академским  студијама  (Систем
еколошке  безбедности,  Климатске  промене  и  еколошка  безбедност,  Управљање
ванредним ситуацијама у локалној самоуправи).

Предложена и објављена литература за потребе наставе

У  погледу  предлога  Плана  издвачке  делатности  Факултета  за  2020/21.  годину,
чланови Катедре предложили су следећа издања:

Јаковљевић, В. Систем цивилне одбране, 280 стр., 400 примерака; рецезенти: др
Зоран Драгишић, редовни професор, Факултет безбедности, др Мирослав Младеновић,
редовни професор, Факултет безбедности; 

Монографије:  -  Јовановић, Поповић, Д.  Трендови еколошке безбедности у XXI
веку,  (друго  измењено  и  допуњено  издање),  200  стр.,  300  примерака,  рецезенти:  др
Мирољуб Милинчић, редовни професор, Географски факултет Универзитет у Београду,
др  Радмило  Пешић,  редовни  професор,  Пољопривредни  факултет  Универзитет  у
Београду и др Владимир Јаковљевић, редовни професор,Факултет безбедности.

Хрестоматија:  -  Јаковљевић,В.,  Гачић  Ј.,  Цветковић,М.В.,  (приређивачи),
Управљање ризиком од елементарних и других непогода (хрестоматија), 400 стр.,  200
примерака; рецезенти: др Ивица Радовић, редовни професор, Факултет безбедности, др
Славољуб  Драгићевић,  редовни  професор,  Географски  факултет  Универзитет  у
Београду.

Наведени план издавачке делатности није у потпуности реализован у планираном
периоду  па  се  планске  активности  преносе  за  планирање  јавних  набавки  за  школску
2021/2022. годину.

Активности  чланова  Катедре  у  научноистраживачком  раду

(пројекти,  конференције,  сарадња  са  другим  наставно-научним

установама, Активности у стручним телима ван факултета )

Проф.др Слађана Јовић

 Учешће на конференцијама
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Слађана  Јовић,  Никола  Петровић.  Јачање  резилијентности  појединаца  и
заједнице  у  условима  нових  глобалних  безбеносних  ризика  и  претњи.  Мећународна
Конференција ''Стратешки менаџмент ризика и криза – Спремност на будуће кризе'' , 19.
и 20. октобар 2021. Београд, Загреб 

Припрема  4.  Конгреса  социјалне  медцине  Србије  са  међународним  учешћем,
планираног за 2.- 4. 12. 2021 у Београду, учешће у научном одбору, рецензија радова

Активности у стручним телима ван Факултета

Српско  лекарско  друштво  Секцја  за  социјалну  медицину,  члан  председништва
секције

Српско  лекарско  друштво  ДЛВ,  Секција  за  хуманост,  уметност  и  културу,
учешће  у  изради  монографије  поводом  30  година  од  оснивања.  Алманах  –  30  година
секције  за  уманост,  уметност  и  културу  ДЛВ  СЛД  Ур:  Владимир  Јокановић,  Сајнос,
Нови Сад, 2021.

Проф. др Дејана Јовановић Поповић

 Учешће на пројектима

“Выявление  и  изучение  российского  историко-культурного  наследия  в
Республике  Сербии”.  Пројекат  Пројекат  финансиран  од  стране  Руског  географског
друштва. Реализован по Уговору No 28/2018. од 1.8.2018.

 Учешће на конференцијама

Kričković,  Е.,  Jovanović-Popović,  D.  (2021)  Jedanaesti  naučno-stručni  skup  sa
međunarodnim učešćem PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE
SREDINE.  Beograd:  Asocijacija  prostornih  planera  Srbije,  Univerzitet  u  Beogradu-
Geografski fakultet.

Јовановић  Поповић  Д.,  Гачић,  Ј.  Ђорђевић,  И.  И  Ракоњац  И.  (2021).  Значај
осигурања  од  поплава  у  Републици  Србији.  Међународна  конференција  Теоријски  и
практични  проблеми  истраживања  просторних  процеса:  спектар  погледа  Руских  и
Српских  географа.  Центар  Руског  географског  друштва  у  Србији  и  Географски
факултет. Брзеће, Копаоник, 3-8 октобра 2021.

Сарадња са другим наставно-научним установама

Центар Руског географског друштва у Србији

Активности у стручним телима ван Факултета
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Председник  комисије.  Институт  за  стандардизацију  Србије.  Z229
Нанотехнологије

Проф. др Владимир Јаковљевић

Учешће на симпозијуму

Учешће  на  симпозијуму  „Безбедност  у  здравству“  у  својству  предавача.
Симпозијум  је  акредитован  на  основу  Одлуке  Здравственог  савета  Србије  о
акредитацији  програма  континуиране  едукације  (број:  А-1-1656/19)  и  одржан  под
покровитељством Министарства здравља Републике Србије 26.јуна 2020.године у Клубу
посланика на Дедињу, у Београду. Предавање: ПРИПРЕМЕ СИСТЕМА ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ У УСЛОВИМА ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА.

Проф. др Јасмина Гачић

Учешће на конференцијама 

Видео конференције - Учешће на Вебинару:
1.Здравствени аспекти кризе COVID 19 –  Институт за  стандардизацију Србије,

Центар за анализу ризика и управљање кризама, СГС, 2. мај, 2020. Београд. 
2.  Комуницирање у кризним ситуацијама – пандемија COVID 19 -  Институт за

стандардизацију Србије, Центар за анализу ризика и управљање кризама, СГС, 16. мај,
2020. Београд.

3. Учешће на конференцији : Улога, права и дужности субјеката смањења ризика
од катастрофа и управљања у ванредим ситуацијама, МУП Републике Србије, Сектор за
ванредне сируације, 15.09. 2021. год., Београд. 

4.   Трибина  (online):  „  СУОЧАВАЊЕ  СА  ЛАЖНИМ  ЗДРАВСТВЕНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА  ТОКОМ  ПАНДЕМИЈЕ  КОВИД  19  И  ПОТРЕБА  ЗА
ЕФИКАСНОМ ПРАКСОМ КРИЗНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ КАО И ПРВЕ ПСИХОЛОШКЕ
ПОМОЋИ“ 28.05. 2021. год. Београд.

 Сарадња са другим наставно-научним установама
На Универзитету у Бањој Луци на Факултету безбједносних наука ангажована на

реализацији наставе на другом циклусу студија – „Управљање безбједносним ризицима
у природним катастрофама“ на наставном предмету „ Еколошка безбедност и природне
катастрофе“.

Доц. др Иван Ракоњац 

Учешће на пројектима

● Increased  innovation  capacity  and  technological  readiness  of  SMEs  (Повећање
иновационих  капацитета  и  технолошке  спремности  МСП–  члан  Управљачког
одбора  пројекта  (Steering  Committee  member),  IPA  2018,  Tender  No.  18  SER
01/06/11

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-
01/ipa_2018_-_06._eu_for_competitiveness.pdf 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-01/ipa_2018_-_06._eu_for_competitiveness.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-01/ipa_2018_-_06._eu_for_competitiveness.pdf
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● Serbia  Accelerating  Innovation  and  Entrepreneurship  Project  –  SAIGE  (Пројекат
акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва), World Bank Project
ID  P170185  https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-
detail/P170185

● New Products and Services Developed by SМЕs through Research Commercialization
(Развој  нових  производа  и  услуга  од  стране  МСП  кроз  комерцијализацију
истраживања – члан Управљачког одбора пројекта (Steering Committee member),
IPA  2014,  Tender  No.  14  SER  01/08/31,  http://europa.rs/files/ipa-
2014/IPA%202014%20AD%20Competitiveness%2006042016%20.pdf 

● Serbia Competetiveness and Jobs Project (Пројекат за унапређење конкурентности
и запошљавања), World Bank Project ID P152104

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-
detail/P152104?lang=en 

Учешће на конференцијама

● 18. Копаоник бизнис форум, панел Smart Specialization in Serbia: New Ideas For
New Times, у организацији Савеза економиста Србије, Београд, мај 2021. године 

● RE-SET SISTEM,  недеља „Зелена  инфраструктура  за  живот“,  панел  „Економија
обиља-промене модела пословања“, у организацији Adria Media Group, мај 2021.
године

● 5th  CNN Tech 2020 Conference и Regional Innovation Forum 2021, у организацији
Машинског  факултета  Универзитета  у  Београду,  Иновационог  центра
Машинског факултета у Београду и Центра за пословне трениге, као и Европске
мреже предузетништва, Златибор, 29. јун - 2. јул 2021. године

● Belgrade Venture Forum 2021, Panel: New Funding Opportunities in Serbia, Београд,
јул 2021. године (https://www.belgradeventureforum.org/)

● Шести међународни форум о сарадњи, панел „Подршка иновацијама у привреди
– сарадња науке и привреде“, у организацији Развојне агенције Србије и Развојне
агенције Републике Српске, Златибор, октобар 2021. године 

 Активности у стручним телима ван Факултета

● Директор Фонда за иновациону делатност Република Србија, од 2015. године
● Члан  Управног  одбора  Европске  мрежа  иновационих  агенција  (The  European

Network of Innovative Agencies - TAFTIE, од 2015. године

Доц. др Владимир М. Цветковић

Учешће на пројектима

Др  Владимир  М.  Цветковић  ангажован  је  на  следећим међународним научно-
истраживачким пројектима:
• Horizon  2020  project  –  Danube  River  Region  Resilience  Exchange  Network

(DAREnet)  –  Call  topic:  SEC-21–GM-2016/2017:  Pan  European  Networks  of
practitioners  and  other  actors  in  the  field  of  security“.  DAREnet  is  a  5-year
Coordination and Support Action funded by the European Commission. The DAREnet
consortium  forms  the  backbone  of  the  transnational,  multi-disciplinary  network.  It
brings  together  a  unique  combination  of  renowned  institutions  and  players  in  flood

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170185
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P170185
http://europa.rs/files/ipa-2014/IPA%202014%20AD%20Competitiveness%2006042016%20.pdf
http://europa.rs/files/ipa-2014/IPA%202014%20AD%20Competitiveness%2006042016%20.pdf
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P152104?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P152104?lang=en
https://www.belgradeventureforum.org/
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mitigation and civil protection. This consortium provides a broad and complementary
coverage of the needed capabilities, the geographic balance, and strategic motivation to
succeed. A long history of previous collaboration providing the basis for an effective
execution of DAREnet and beyond. (2017-2022);

• IPA FF project – EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in
the Western Balkans and Turkey. The 3-year EU-funded IPA Floods and Fires program
aims  at  improving  capacities  for  flood  and  forest  fire  risk  management  in  Albania,
Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey.
The  international  consortium  established  by  the  Italian  Civil  Protection  Department
jointly  with  the  Administration  of  the  Republic  of  Slovenia  for  Civil  Protection and
Disaster  Relief  (URSZR),  the  Swedish  Civil  Contingencies  Agency  (MSB),  the
Romanian  General  Inspectorate  for  Emergency  Situations  (IGSU),  the  Fire  Rescue
Brigade  of  Moravian-Silesian  Region,  Czech  Republic  (FRB-MSR),  the  National
Center for Disaster Management Foundation, Romania (CN APELL-RO) and CIMA
Research Foundation, Italy (CIMA).

Учешће на конференцијама

Учествовао је у бројним националним и међународним научним конференцијама
и  семинарима:  The  5th  International  Symposium  on  Natural  Hazards  and  Disaster
Management (ISHAD2021), 05-07 November 2021 in partnership with the Academic Platform
and Sakarya University of Applied Sciences, Turkey; 5th Global Summit of GADRI Engaging
Sciences  with  Action,  Organised  by  the  Global  Alliance  of  Disaster  Research  Institutes
together  with  the  support  of  the  Regional  Alliances,  2021;  12  International  Scientific
Conference  “30  years  of  independent  Macedonian  state”  XI  International  Scientific
Conference, Archibald Reiss Days 2021; Први национални семинар за студенте из области
ванредних  ситуација  са  називом  ,,Тактика  заштите  и  спасавања  у  ванредним
ситуацијама: искуства са терена и поуке“, од 16. до 18. априла 2021. године, у Великој
дворани Задужбине Коларац итд.

Сарадња са другим наставно-научно установама

У току  2021.  године  одржао  је  гостујуће  предавање  по  позиву  Универзитету  у
Новом Саду,  Правном Факултету у Новом Саду у оквиру Правне клинике за заштиту
животне  средине  на  тему  ,,Утицај  климатских  промена  на  повећање  ризика  од
природних катастрофа“. 

Као експерт из области управљања ризицима од катастрофа, био је ангажован од
стране Географског факултета Универзитета у Београду у експертском тиму за писање
тематске  свеске:  природне  непогоде  у  оквиру  Просторног  плана  Републике  Србије  за
период  од  2021.  до  2035.  године,  чији  је  носилац  израде  био  проф.  др  Славољуб
Драгићевић. 

 Др Владимир М. Цветковић је испред Научно-стручног друштва за управљање
ризицима  у  ванредним ситуацијама  више пута  организовао  и  координирао  сарадњу и
заједничке  научне  и  стручне  активности  са  Руско-српским хуманитарним центром из
Ниша и Правним факултетом из Новог Сада. У многобројним научно-истраживачким и
професионалним  активностима  остваривао  је  континуирану  сарадњу  са  Сектором  за
ванредне  ситуације  Републике  Србије,  Министарства  унутрашњих  послова  РС.  Осим
тога,  учествовао  је  у  многобројним  активностима  и  остваривао  сарадњу  са
Секретаријатом  за  послове  одбране,  ванредних  ситуација  и  комуникације  при  граду
Београду.
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Такође, др Владимир М. Цветковић је оснивач и председник International Institute
for Disaster Research који у свом саставу има различита научно-истраживачка одељења.
Основна делатност је научно истраживачки рад у области студија катастрофа и обавља
се у Институту. Научна делатност Института обавља се у складу са Законом о научно-
истраживачкој  делатности  Србије  и  постављеном  и  усвојеном  програмском
оријентацијом рада. У оквиру Института, спроводе се научна истраживања из области:
феноменологије  катастрофа  и  опасности;  припремљености  и  ублажавања  ризика  од
катастрофа; заштите и спасавања у катастрофама; опоравка од катастрофа; управљања
ризицима од катастрофа; међународне сарадње и правног оквира у области катастрофа;
као и друге послове предвиђене Статутом.

Активности у стручним телима ван Факултета

Главни и одговорни уредник националног (међународног) часописа - International
Journal of Disaster Risk Management (IJDRM) is a double-blind peer-reviewed (twice a year),
open-access  journal  that  serves  all  aspects  of  disaster  studies,  policy,  and  management.  It
provides  a platform  for  academics,  policymakers,  and  practitioners  to  publish  high-quality
research and practice concerning natural disasters, anthropogenic disasters, complex political
emergencies, and crises around the world. The publisher is Scientific-Professional Society for
Disaster  Risk  Management,  Belgrade,  Serbia.  ISSN  (printed  edition)  2620-2662, ISSN
(electronic edition) 2620-2786, UDC: 614.8.069. Published – Vol 1., 2, and 3.

Члан је уређивачког одбора међународног часописа Prevention and Treatment of
Natural Disasters, издавача UK Scientific Publishing Limited.

Др  Владимир  М.  Цветковић  je  био  председник  научног  и  стручног
организационог одбора националног семинара из области ванредних ситуација ,,Тактика
заштите  и  спасавања  у  ванредним  ситуацијама:  искуства  са  терена  и  поуке“,  који  је
одржан од 16. до 18. априла 2021. године, у Великој дворани Задужбине Коларац.

У  посматраном  периоду,  више  пута  је  гостовао  на  различитим  телевизијама  у
вези актуелних тема из области ванредних ситуација: Капацитети Републике Србије за
реаговање у ванредним ситуацијама изазваним шумским пожарима, интервју у емисији
Дневник  2  на  РТС  1;  стање  у  области  заштите  од  пожара  у  стамбеним  објектима,
Београдска хроника, РТС 1; цивилна заштита у Републици Србији, РТС 1 итд.

Асистент Мс Јелена Ћесаревић

Учешће на конференцијама 

Шесто  саветовање  са  међународним  учешћем,  Управљање  опасним  отпадом,
отпадним водама, хемикалијама, комуналним отпадом и депонијама, Удружење Кластер
комора  за  заштитуживотне  средине  и  одрживи  развој,  Палић,  08-09.  октобар  2020.
године  Члан  програмског  одбора  Шестог  саветовања  са  међународним  учешћем,
Управљање опасним отпадом, отпадним водама, хемикалијама, комуналним отпадом и
депонијама, Удружење Кластер комора за заштитуживотне средине и одрживи развој,
Палић, 08-09. октобар 2020. Учешће на Wебинару „Комуникација и делање у еко-сфери:
Грешке  које  праве  бизниси,  активисти,  медији  и  институције“,  ЕКО20 Конференција,
Београд, 07. мај 2020. године.
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Референце чланова Катедре у 2020/21. години (објављени радови)

Проф. др Слађана Јовић

1. Слађана  Јовић.  Глобални  ризици  по  јавно  здравље  и  одговор  здравственог
система у ванредним ситуацијама У: Социјална медицина и јавно здравље,. ур.
Алексндар Вишњић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, 2021(уџбеник
за студенте медицине);

2. Gačić,  J.,  Jović,  J.  S.,  Terzić,  N.,  Cvetković,  V.,  Terzić,  M.,  Stojanović,  D.,  &
Stojanović,  G.  (2021).  Gender  differences  in  stress  intensity  and  coping  strategies
among  students  –  Future  emergency  relief  specialist.  Military-medical  and
pharmaceutical review, 78(6), 635-641.

Проф. др Дејана Јовановић Поповић 
1.Kričković,  Е.,  Jovanović-Popović,  D.  (2021)  Korišćenje  DPSEEA  modela  u

istraživanju veze između zagađenja vazduha i zdravlja stanovništva na teritoriji AP Vojvodine,
str.  183-191.  Jedanaesti  naučno-stručni  skup  sa  međunarodnim  učešćem  PLANSKA  I
NORMATIVNA  ZAŠTITA  PROSTORA  I  ŽIVOTNE  SREDINE.  Beograd:  Asocijacija
prostornih  planera  Srbije,  Univerzitet  u  Beogradu-  Geografski  fakultet.  ISBN 978-86-6283-
115-6 (GF)

2.  Јовановић  Поповић  Д.  (један  од  уредника).  Русское  культурное  наследие  в
Сербии (2020). Центр Русское географического общества в Сербии.  ISBN 978-86-81734-
04-9, 334. стр

3.Руско културно наслеђе у Србији (2020). Центар Руског географског друштва у
Србији. ISBN 978-86-81734-00-1, 152 стр.

 Проф. др Владимир Јаковљевић

Јаковљевић,  В.  &  Томић,  М.  (2021).  Укидање  јединица  цивилне  заштите  на
простору Космета. Култура полиса (45), 277-289.

Проф. др Јасмина Гачић
1.Gačić,  J.,  Jović,  J.  S.,  Terzić,  N.,  Cvetković,  V.,  Terzić,  M.,  Stojanović,  D.,  &

Stojanović,  G.  (2021).  Gender  differences  in  stress  intensity  and  coping  strategies  among
students  –  Future  emergency  relief  specialist.  Military-medical  and  pharmaceutical  review,
78(6), 635-641.

2.Гачић, Ј., Мићовић, М. (2020). Нови приступи у планирању отпорних градова.
Култура полиса, 41 (17), 417-433.

3.Гачић,  Ј.,  Ћесаревић,  Ј.  (2021).  Образовање  за  одрживи  развој  и  еколошку
безбедност- нове перспективе у безбедносној култури. Култура полиса, Пос. 1, 97-113.

4.Јовановић  Поповић  Д.,  Гачић,  Ј.  Ђорђевић,  И.  И  Ракоњац  И.  (2021).  Значај
осигурања  од  поплава  у  Републици  Србији.  Међународна  конференција  Теоријски  и
практични  проблеми  истраживања  просторних  процеса:  спектар  погледа  Руских  и
Српских  географа.  Центар  Руског  географског  друштва  у  Србији  и  Географски
факултет. Брзеће, Копаоник, 3-8 октобра 2021.

Доц. др Иван Ракоњац

1.Rokvić, V., Dimitrijević, R.I. & Rakonjac, M.I. (2020). Balkan Syndrome 20 Years
after NATO’s Bombing Campaign. Sociološki pregled, LIV(4). (М24)
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2.. Misita, M., Spasojevic Brkic V., Brkic, A., Kirin, S., Rakonjac, I., Damjanović, M.
(2021) Impact of Downtime Pattern on Mining Machinery Efficiency. Structural Integrity and
Life, Vol. 21, No. 1. (М24).

Доц. др Владимир М. Цветковић

Cvetković, V. M., Tanasić, J., Ocal, A., Kešetović, Ž., Nikolić, N., & Dragašević, A. (2021).
Capacity  Development  of  Local  Self-Governments  for  Disaster  Risk  Management.
International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public  Health,  18(19).
doi:10.3390/ijerph181910406 (IF – 3.390)

Cvetković, V., Öcal, A., Lyamzina, Y., Noji, E., Nikolić, N., & Milošević, G. (2021). Nuclear
Power  Risk  Perception  in  Serbia:  Fear  of  Exposure  to  Radiation  vs.  Social  Benefits.
Energies, 14, 2464. (IF - 3.004)

Öcal,  A.,  Cvetković,  V.  M.,  Baytiyeh,  H.,  Tedim,  F.  M.  S.,  &  Zečević,  M.  (2020).  Public
reactions to the disaster COVID-19: a comparative study in Italy, Lebanon, Portugal, and
Serbia. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 11(1), 1864-1885. (IF - 3.528)

Cvetković, V., Nikolić, N., Nenadić, R. U., Ocal, A., & Zečević, M. (2020). Preparedness and
Preventive  Behaviors  for  a  Pandemic  Disaster  Caused  by  COVID-19  in  Serbia.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), 4124. (IF –
3.390)

Cvetković, V., Öcal, A., Lyamzina, Y., Noji, E., Nikolić, N., & Milošević, G. (2021). Nuclear
Power  Risk  Perception  in  Serbia:  Fear  of  Exposure  to  Radiation  vs.  Social  Benefits.
Energies, 14, 2464. (IF - 3.004)

Janković, B., & Cvetković Vladimir, M. (2020). Public perception of police behaviors in the
disaster COVID-19 – The case of Serbia. Policing: An International Journal, 43(6), 979-
992. (IF - 1.916)

Gačić, J., Jović, J. S., Terzić, N., Cvetković, V., Terzić, M., Stojanović, D., & Stojanović, G.
(2021).  Gender  differences  in  stress  intensity  and  coping  strategies  among  students  –
Future  emergency  relief  specialist.  Military-medical  and  pharmaceutical  review,  78(6),
635-641. (IF – 0.168)

Janković, B., Cvetković, V. M., Milojević, S., & Ivanović, Z. (2021). Relations between police
and private security officers: a case study of Serbia. Security journal. (IF - 1.866).

Cvetković,  V.,  &  Grbić,  L.  (2021).  Public  perception  of  climate  change  and  its  impact  on
natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, 71(1), 43-58.

Cvetković, V., Bošković, N., Ocal, A. (2021). Individual citizens' resilience to disasters caused
by floods: a case study of Belgrade. 5th International Symposium on Natural Hazards and
Disaster Management Bursa Technical University Bursa Turkey 24-25 October.

Cvetković,  V.  (2021).  Innovative  solutions  for  disaster  early  warning  and  alert  systems:  a
literary  review.  Eleven  International  Scientific  Conference  “Archibald  Reiss  Days”,
Belgrade,  November  9–10,  Belgrade,  University  of  Criminal  Investigation  and  Police
Studies.

Цветковић, В., Мартиновић, Ј. (2021). Управљање у нуклеарним катастрофама. Београд:
Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама.

Cvetković, V. (2021). Jačanje sistema integrisanog upravljanja rizicima od katastrofa u Srbiji:
DISARIMES.  Zbornik  Radova  –Taktika  zaštite  i  spasavanja  u  vanrednim  situacijama:
iskustva  sa  terena  i  pouke,  Beograd,  Naučno-stručno  društvo  za  upravljanje  rizicima  u
vanrednim situacijama, 77-111.

Cvetković, V., Bošković, N. (2021). Konceptualne osnove i dimenzije otpornosti na katastrofe.
Zbornik Radova – Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena
i  pouke,  Beograd,  Naučno-stručno  društvo  za  upravljanje  rizicima  u  vanrednim
situacijama, 175-191.
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Цветковић, В. (2021). Тактика заштите и спасавања у ванредним ситуацијама: искуства
са терена и поуке. Зборник радова, Први национални семинар из области ванредних
ситуација, Задужбина Коларац, од 16. до 18. априла 2021. године, Научно-стручно
друштво  за  управљање  ризицима  у  ванредним  ситуацијама  и  Међународни
институт за истраживање катастрофа, Београд.

Cvetković, V., & Svrdlin, M. (2020). Vulnerability of women to the consequences of naturally
caused disasters: the Svilajnac case study. Bezbednost, 62(3), 43-61.

Cvetković,  V.,  &  Jovanović,  M.  (2020).  Examination  of  the  factors  that  influence  public
perception  of  mythically-based  human  behavior  in  disaster  conditions.  Bulletin  of  the
Serbian Geographical Society, 100(2), 161-179.

Cvetković,  V.,  &  Martinović,  J.  (2020).  Inovative  solutions  for  flood  risk  management.
International Journal of Disaster Risk Management, 2(2), 71-100. 

Cvetković,  V.,  & Janković,  B. (2020).  Private security preparedness for disasters caused by
natural  and anthropogenic hazards.  International Journal of Disaster Risk Management,
2(1), 23-33.

Цветковић, В., Филиповић, Б. (2020). Истраживање ставова грађана о припремљености
за катастрофе изазване шумским пожарима: студија случаја Пријепоље. Журнал за
безбједност и криминалистику, 2(2), 1-15.

Цветковић, В. (2020). Управљање ризицима у ванредним ситуацијама. Београд: Научно-
стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама.

Цветковић,  В.  (2021).  Безбедносни  ризици  и  катастрофе.  Научно-стручно  друштво  за
управљање ризицима у ванредним ситуацијама, Београд (практикум).

Cvetković,  V.,  Mlinar,  M.  (2020).  Ispitivanje  stavova  građana  o  mogućnostima  upotrebe
hemijskog  oružja  u  terorističke  svrhe:  studija  slučaja  Beograd.  Bezbjednost,  policija  i
građani, 16 (1-2), 3-18.

Асистент Мс Јелена Ћесаревић 

1.Ćesarević, J. (2020, oktobar). Cirkularna ekonomija i bezbednost životne sredine –
tendencije  u  Evropskoj  uniji.Rad  izložen  na  6.  savetovanje  sa  međunarodnim  učešćem,
Upravljanje  opasnim  otpadom,  otpadnim  vodama,  hemikalijama,  komunalnim  otpadom  i
deponijama, Udruženje Klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Palić, 08-09.
oktobar 2020. str. 8-141.

2.  Гачић,  Ј.,  Ћесаревић,  Ј.  (2021).  Образовање  за  одрживи  развој  и  еколошку
безбедност- нове перспективе у безбедносној култури. Култура полиса, Пос. 1, 97-113.

10.4. Катедра стратешких и одбрамбених студија 

Током академске 2020/2021 године, Катедра стратешких и одбрамбених студија
је  одржала шест седница.  Настава у зимском и летњем семестру академске 2020/2021
године  за  предмете  у  оквиру  Катедре  у  потпуности  је  реализована  на  свим  нивоима
студија. У току академске године у оквиру Катедре извршена су два избора у звање:

1. Избор у звање сарадник у настави – Изабран мр Михајло Копања
2. (Ре)избор у звање ванредни професор – Изабран проф. др Зоран Јефтић

Дневни ред седница Катедре

1. ЗАПИСНИК СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ КАТЕДРЕ 
СТРАТЕШКИХ И ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА 
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Време одржавања: 05.новембра  2020 у 10, 00 часова
Присутни:  проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф др Жарко

Обрадовић, проф. др Вања Роквић и доцент др Дејан Радовић. 

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање  записника  са  предходне  седнице  Катедре  стратешких  и
одбрамбених студија 

2. Покретање  иницијативе  за  расписивање  конкурса  и  именовање  комисије  за  избор

сарадника у радном односу за ужу научну област: Стратешке и одбрамбене студије,  за

наставни предмет – Основе геополитике.

3. Разно

ТОК  РАДА:

1.Усвајање  записника  са  предходне  седнице  Катедре  стратешких  и
одбрамбених студија 

Записник са предходне  седнице Катедре  усвојен је једногласно. 
2. Предлог Катедре за избор сарадника у настави 
Чланови  Катедре  једногласно  су  изгласали  покретање  инцијативе  за  избор

сарадника у радном односу за ужу научну област: Стратешке и одбрамбене студије,  за
наставни  предмет  –  Основе  геополитике  и  предлажу   комисију  за  избор  сарадника  у
радном односу за наведену ужу научну област и предмет у саставу: 

а) проф. др Зоран Јефтић, ванредни професор Факултета безбедности,

б) проф. др Жарко Обрадовић, ванредни професор Факултета безбедности,

в) доцент др Владимир Ајзенхамер, доцент  Факултета безбедности.

 3. Разно 
Под тачком разно није било дискусије .
. 

2. ЗАПИСНИК СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ КАТЕДРЕ 
СТРАТЕШКИХ И ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА

 
Време одржавања: 17.фебруар  2021 у 10, 00 часова
Е. седница, присутни: проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф

др Жарко Обрадовић,  проф.  др  Вања Роквић,  доцент  др  Дејан Радовић и  мр Михајло
Копања

ДНЕВНИ РЕД:

4. Усвајање  записника  са  предходне  седнице  Катедре  стратешких  и
одбрамбених студија 

5. Именовање секретара Катедре стратешких и одбрамбених студија 
6. Разно

ТОК  РАДА:
1.Усвајање  записника  са  предходне  седнице  Катедре  стратешких  и

одбрамбених студија 
Записник са предходне  седнице Катедре  усвојен је једногласно. 
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2. Именовање секретара Катедре стратешких и одбрамбених студија 
Чланови Катедре једногласно су изабрали Михајла Копању, сарадника у настави

за секретара Катедре стратешких и одбрамбених студија.  
 3. Разно 
Под тачком разно није било дискусије .

3. ЗАПИСНИК СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ КАТЕДРЕ 
СТРАТЕШКИХ И ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА 

Време одржавања: 26.фебруар  2021 у 10, 00 часова
Е. седница, присутни: проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф

др Жарко Обрадовић,  проф.  др  Вања Роквић,  доцент  др  Дејан Радовић и  мр Михајло
Копања

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање  записника  са  предходне  седнице  Катедре  стратешких  и

одбрамбених студија 
2. Усвајање предлога тема за израду дипломских радова
3. Разно

ТОК  РАДА:
1.Усвајање  записника  са  предходне  седнице  Катедре  стратешких  и

одбрамбених студија 
Записник са предходне  седнице Катедре  усвојен је једногласно. 
2. Усвајање предлога наслова тема за израду дипломских радова
Чланови  Катедре  једногласно  су  усвојили  предлоге  наслова  тема  диполомских

радова предметних наставника.  
 3. Разно 
Под тачком разно није било дискусије .

04. ЗАПИСНИК СА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ КАТЕДРЕ 
СТРАТЕШКИХ И ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА

Време одржавања: 08. март  2021 у 10, 00 часова
Е. седница, присутни: проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф

др Жарко Обрадовић, проф. др Вања Роквић,  доцент др Дејан Радовић и мр Михајло
Копања 

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање  записника  са  предходне  седнице  Катедре  стратешких  и

одбрамбених студија 
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2. Покретање  иницијативе  за  расписивање  конкурса  за  поновни   избор
(реизбор) за једног наставника у звању ванредног професора, за ужу научну
област  Стратешке  и  одбрамбене  студије,  за  наставни  предмет  Цивилно-
војни односи

3. Разно

ТОК  РАДА:
1.Усвајање  записника  са  предходне  седнице  Катедре  стратешких  и

одбрамбених студија 
Записник са предходне  седнице Катедре  усвојен је једногласно. 
2.Покретање  иницијативе  за  расписивање  конкурса  за  поновни   избор

(реизбор) за једног наставника у звању ванредног професора, за ужу научну област
Стратешке и одбрамбене студије, за наставни предмет Цивилно-војни односи

Чланови Катедре једногласно су усвојили предлог за покретање иницијативе за
расписивање  конкурса  за  поновни   избор  (реизбор)  за  једног  наставника  у  звању
ванредног професора за ужу научну област Стратешке и одбрамбене студије за наставни
предмет Цивилно-војни односи. 

У  комисију  за  избор  наставника  за  наведени  предмет  катедра  предлаже:
професора  Мирослава  Младеновића,   Универзитет  у  Београду  Факултет  безбедности;
Професора  Петара  Станојевића,   Универзитет  у  Београду  Факултет  безбедности;
Професор  Станислава  Стојановића,  Универзитет  одбране  Војна  академија  Катедра
стратегије. 

3. Разно 
Под тачком разно није било дискусије .

05. ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ КАТЕДРЕ СТРАТЕШКИХ И 
ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА

Време одржавања: 29. март  2021 у 10, 00 часова
Седници присутни: проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф др

Жарко  Обрадовић,  проф.  др  Вања  Роквић,   доцент  др  Дејан  Радовић  и  мр  Михајло
Копања 

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање  записника  са  предходне  седнице  Катедре  стратешких  и

одбрамбених студија 
2. Предлог кандидата за избор декана Факултета безбедности 
3. Информација о евиденцији дипломских радова чланова катедре
4. Разно  

ТОК  РАДА:
1.Усвајање  записника  са  предходне  седнице  Катедре  стратешких  и

одбрамбених студија 
Записник са предходне  седнице Катедре  усвојен је једногласно. 
2. Предлог кандидата за избор декана Факултета безбедности 
Узимајући у обзир професионалне и стручне карактеристике и његов досадашњи

рад  као  декана  Факултета  безбедности  чланови   Катедре  једногласно  су  усвојили
предлог да професор Владимир Н. Цветковић буде кандидат за избор декана Факултета
безбедности. 

3.Информација о евиденцији дипломских радова чланова катедре
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Шеф  катедре  инфромисао  је  чланове  катедре  о  начину  евиденције,  процедури
пријаве, изради и одбрани дипломских радова 

3. Разно 
Под тачком разно није било дискусије .

06. ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ КАТЕДРЕ СТРАТЕШКИХ И 
ОДБРАМБЕНИХ СТУДИЈА

Време одржавања: 08. октобра 2021 у 09,30 часова
Седници присутни: проф. др Зоран Јефтић, проф. др Петар Станојевић, проф др

Жарко  Обрадовић,  проф.  др  Вања  Роквић,   доцент  др  Дејан  Радовић  и  мр  Михајло
Копања 

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање  записника  са  предходне  седнице  Катедре  стратешких  и

одбрамбених студија 
2. Избор шефа Катедре стратешких и одбрамбених студија
3. Избор секретара Катедре стратешких и одбрамбених студија
4. Предлог кандидата за избор демонстратора за академску 2021/2022 годину на

Катедри стратешких и одбрамбених студија
5. Разно  

ТОК  РАДА:
1.Усвајање  записника  са  предходне  седнице  Катедре  стратешких  и

одбрамбених студија 
Записник са предходне  седнице Катедре  усвојен је једногласно. 
2.Избор шефа Катедре стратешких и одбрамбених студија
Проф.  др  Зоран  Јефтић  је  једногласно  изабран  за  шефа  Катедре  стратешких  и

одбрамбених студија
3.Избор секретара Катедре стратешких и одбрамбених студија
Мр Михајло Копања је једногласно изабран за секретара Катедре стратешких и

одбрамбених студија.
4.Предлог кандидата за избор демонстратора за академску 2021/2022 годину

на Катедри стратешких и одбрамбених студија
Једногласном  одлуком  предложен  је  студент  Миле  Обреновић  за  избор

демонстратора за  академску 2021/2022 годину на Катедри стратешких и одбрамбених
студија

5. Разно 
Под тачком разно није било дискусије .

Важније активности и иницијативе Катедре

Чланови  Катедре  су  посебно  фокусирали  на  анализирање  и  развој  садржаја
предмета  на  којима  изводе  наставу  на  свим  нивоима  студија.  Усвајањем  нове
акредитације  установе  и  студијских  програма  Факултета  безбедности  којим  су  у
наставни програм укључени нови предмети на основним студијама – Стратешке студије,
Технологија  и  стратегија,  Геополитика  светских  региона,  Геопросторни  подаци  у
систему  одбране,  као  и  Рат  и  цивилизација  –  као  и  нових  предмета  на  докторским
студијама  –  Стратегија,  одбрана  и  савремени  ратови,  Геополитика  великих  сила  и
стратешка  безбедност  малих  држава  и  Енеергетска  безбедност  –  активности  чланова
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катедре  су  током  академске  2020/2021  године  примарно  биле  усмерене  на  развој
наставних  садржаја  поменутих  предмета  кроз  унапређивање  курикулума,
продубљивање списка шире литературе, активности на утврђивању стране литературе за
превођење,  као  и  писање  научних  радова  из  области  стратешких  студија,  студија
одбране и геополитике.

Катедра је у октобру 2020. године реализовала један online научни скуп на тему
„Изазови  савременог  света:  Стратешко  деловање  држава  или  резултанта  глобалних  и
локалних процеса и повода“ и током академске 2020/2021 године радила на приреми за
реализацију  online  научног  скупа  на  тему  „Геополитички  интереси  великих  сила  и
стратешка  безбедност  малих  држава“  која  ће  се  одржати  у  току  академске  2021/2022
године.

Анализа реализације наставних активности на свим
нивоима студија

Настава  (предавања,  вежбе  и  консултације)  успешно  је  рализована  на  свим
нивоима студија. У реализацији наставе учествовали су сви чланови катедре у складу са
планом рада Факултета и распоредом по предметима.

Професор Зоран Јефтић реализовао је наставу на следећим предметима:
1. ОАС

a) Цивилно-војни односи
b) Менаџмент у систему одбране

2. МАС 
a) Стратешки безбедносни изазови
b) Безбедност националне инфраструктуре
c) Политика кризног менаџмента и кризна комуникација
d) Руковођење активностима заштите и спасавања у условима елементарних

непогода
3. ДАС

a) Савремени системи колективне одбране
Професорка Вања Роквић реализовала је наставу на следећим предметима:

1. ОАС
a) Системи одбране
b) Мировне мисије и решавање конфликата

2. МАС
a) Глобалне безбедносне претње

3. ДАС
a) Савремени системи колективне одбране

Професор Жарко Обрадовић реализовао је наставу на следећим предметима:
1. ОАС

a) Основи Геополитике
2. МАС

a) Геополитика Балкана
3. ДАС

a) Геополитички аспекти националне одбране
Професор Петар Станојевић реализовао је наставу на следећим предметима:

4. ОАС
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a) Увод у менаџмент
b) Логистика у систему националне безбедности
c) Корпоративна безбедност

5. МАС
a) Високотехнолошки криминал и национална безбедност
b) Стратешки безбедносни изазови
c) Систем корпоративне безбедности
d) Управљање ризицима у корпорацији
e) Систем еколошке безбедности

Доцент Дејан Радовић је наставу на следећим предметима:
1. ОАС

a) Регионална географија
b) Просторно планирање и заштита

2. МАС
a) Географско-информациони систем и управљање ризиком
b) Мониторинг, моделовање и приказивање ризика
c) Климатске промене и еколошка безбедност

Сарадник  у  настави  Михајло  Копања  учествовао  је  у  реализацији  наставе  на
следећим предметима (од почетка 2021. године):

1. ОАС
a) Основи геополитике
b) Цивилно-војни односи
c) Менаџмент у систему одбране
d)

Избори у звања наставника и сарадника

У  току  академске  2020/2021  године  катедра  је  ангажовала  два  демостратора:
Ненада Стекића и Михајла Копању; извршила избор у звање сарадник у настави на ком
је  изабран  Михајло  Копања;  и  извршила  реизбор  проф  др  Зорана  Јефтића  у  звање
ванредни  професор.  На  крају  академске  2020/2021  године  предложено  је  ангажовање
једног  демонстратора:  Милета  Обреновића.  Тренутно  је  на  Катедри  у  реализацији
наставне  за  све  нивое  студија  ангажовано  четири  ванредна  професора,  један  доцент,
један сарадник у настави и један демонстратор.

Активности чланова Катедре у 
научноистраживачком раду

Учешће на пројектима

Проф.  др  Зоран  Јефтић  и  проф.  др  Вања  Роквић  су  учествовали  у  реализацији
Програма НИР Факултета безбедности за 2021. годину.

Проф.  др  Вања  Роквић,  проф.  др  Зоран  Јефтић  и  доц.  др  Дејан  Радовић  су
учествовали  на  пројекту  Европске  комисије  Horizon  2020  DAREnet,  Number  740750–
Danube river region resilience exchange network (2017-2020).

Доц. др Дејан Радовић учествовао је на пројекту Министарства просвете, науке, и
технолошког развоја Републике Србије бр. 46002 под називом „Молекуларно-генетичка
и  еколошка  истраживања  у  заштити  аутохтоних  анималних  генетичких  ресурса,
очувања добробити здравља и репродукције гајених животиња и производње безбедне
хране“.
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Мр Михајло Копања, сарадник у настави, учествује на пројекту „Неутралност и
стратешко  одвраћање“  које  финансира  Министарство  одбране  Републике  Србије  а
реализује Школа националне одбране, Универзитета Одбране.

Учешће на конференцијама

проф. др Зоран Јефтић, проф. др Вања Роквић, проф. др Жарко Обрадовић и проф.
др  Петар  Станојевић  су  учествовали  на  национална  научна  конференција  „Изазови
савременог света: стратешко деловање држава или резултанта глобалних и локалних
процеса  и  повода?“,  одржане  28.  октобра  2020.  године  у  организацији  Факултета
безбедности и Института за међународну политику и привреду. 

Проф.  др  Жарко  Обрадовић  учествовао  је  на  конференцијама  „Кинески
социјализам  и  модерни  светски  поредак  (100  година  од  оснивања  Комунистичке
партије Кине“ и „Multilateralism and International Security – Conference on the occasion of
the 75 th Anniversary of the UN“

Мр  Михајло  Копања,  сарадник  у  настави,  учествовао  је  на  научном  скупу
„Неутралност  и  стратешко  одвраћање“  одржаног  у  мају  2021  године,  као  и  на
конференцији  Светске  асоцијације  политиколога  „New  Nationalism  in  an  Open  World”
одржаној у јулу 2021 године.

Сарадња са другим наставним и научним установама

Проф. др Зоран Јефтић је гостујући професор на ЕЦПД – Европски центар за мир
и развој и предавач на Високим студијама безбедности и одбране Министарства одбране
Републике Србије. Члан је уређивачког одбора часописа Војно дело и члан издавачког
савета научног часописа Међународни проблеми Института за међународну политику и
привреду.

Проф. др Вања Роквић је члан уређивачких одбора часописа Савремене студије
безбедности, Факултета безбедности и часописа Међународни проблеми, Института за
међународну политику и привреду.

Проф. др Петар Станојевћи је предавач на Универзитету Steinbeis,  Берлин и на
Универзитету одбране. Члан  је уређивачког одбора часописа Међународна политика,
Института  за  међународну  политику  и  привреду  и  дописни  је  члан  Академије
инжењерских наука Србије.

Проф.  др  Жарко  Обрадовић  је  предавач  на  Високим  студијама  безбедности  и
одбране Министарства одбране Републике Србије и члан је издавачког савета часописа
The Review of International Affairs, Института за међународну политику и привреду.

Мр  Михајло  Копања,  сарадник  у  настави,  је  одржао  предавање  на  курсу
Генералштабног усавршавања Школе националне одбране Универзитета одбране.

Активности у стручним телима ван Факултета

Проф.  др  Вања  Роквић  је  ангажована  као  члан  жирија  за  оцену  студентских
радова на конкурсу Фонда Светлана Ђурђевић Лукић 2021. Године.

Проф.  др  Жарко  Обрадовић  обавља  функцију  председника  Одбора  за  спољне
послове Народне скупштине Републике Србије 

Проф. др Петар Станојевић обавља функције специјалног саветника министарке
енергетике  Владе  Републике  Србије  и  члан  је  управног  одбора  Института  за
међународну  политику  и  привреду,  и  управног  одбора  YUPMA  Југословенског
удружења пројект менаџера.
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Референце свих чланова Катедре у школској 2020/2021 
години

1. Станаревић С. и Роквић В. (урс). Образовање за безбедност у систему основног и
средњег образовања – упоредни преглед. Факултет безбедности: Београд (2021)

2. Rokvić, V. (2020). „Bezbednost u doba pandemija“. U: Ajzenhamer, V., Vuković, N. (ur).
Čovek,  prostor,  tehnologija,  ideje.  Međunarodna  bezbednost  u  trećoj  dekadi  XXI  veka.
Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu i Fakultet bezbednosti. str. 65-101.
(M45). 

3. Роквић,  В.  (2020).  „Приказ  дебате  о  'новим  ратовима'“.  У:  Јефтић,  З.,  Стекић,  Н.
(ур.).  Зборник  радова  са  научне  конференције  ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНОГ СВЕТА:
СТРАТЕШКО  ДЕЛОВАЊЕ  ДРЖАВА  ИЛИ  РЕЗУЛТАНТА  ГЛОБАЛНИХ  И
ЛОКАЛНИХ ПРОЦЕСА И ПОВОДА?. Београд: Универзитет у Београду, Факултет
безбедностиИнститут  за  међународну  политику  и  привреду,  БеоградИнститут  за
стратегијска истраживања, стр. 142-155. (М31).

4. Vladimir,  A.,  Rokvić,  V.  (2021).  „Kada  publika  postane  sekuritizujući  akter:  Promena
bezbednosne paradigme u vreme pandemije COVID-19“. Sociologija i prostor, 59 (2021)
219 Posebno izdanje: 55-87. (M24).

5. Stanarević,  S.,  Rokvić,  V.  (2021).  „Citizen  humanitarianism  and  local  responses  to  the
migration crisis in Serbia“. In: Jumbert, MG., Pasucci, E. (eds). Citizen Humanitarianism
at European Borders. Routledge. (M14)

6. Суботић, М.,  Роквић, В.  (2021).  „Враћање обавезe служења војног рока –Прилог
одлучивању”. Kultura polisa. 45: 247–262 (М51)

7. Роквић, В. (2021). „Безбедносна култура у систему основног и средњег образовања
Сједињених Америчких Држава“. у: Станаревић, С., Роквић, В. (ур). Образовање за
безбедност у систему основног и средњег образовања – упорени преглед. Факултет
безбедности: Београд. стр. 157-177. 

8. Роквић, В. (2021). „Садржаји безбедносне културе у образовном систему Републике
Кубе“.  у:  Станаревић,  С.,  Роквић,  В.  (ур).  Образовање  за  безбедност  у  систему
основног и средњег образовања – упорени преглед. Факултет безбедности: Београд.
стр. 177-193. 

9. Јефтић,  Зоран  (2020).  „Едукација  као  претпоставка  успешног  развоја  стратешких
студија“.  У:  Јефтић,  З.,  Стекић,  Н.  (ур.).  Зборник  радова  са  научне  конференције
ИЗАЗОВИ  САВРЕМЕНОГ  СВЕТА:  СТРАТЕШКО  ДЕЛОВАЊЕ  ДРЖАВА  ИЛИ
РЕЗУЛТАНТА  ГЛОБАЛНИХ  И  ЛОКАЛНИХ  ПРОЦЕСА  И  ПОВОДА?.  Београд:
Универзитет у Београду, Факултет безбедностиИнститут за међународну политику и
привреду, БеоградИнститут за стратегијска истраживања, стр. 10-29. (М63).

10. Јефтић, Зоран и Стекић Ненад (урс). (2020). Изазови савременог света: Стратешко
деловање држава или резултанта глобалних и локалних процеса и повода?. Београд:
Факултет безбедност и Институт за међународну политику и привреду. (M66).

11. Обрадовић,  Жарко  (2020).  „Геополитички  интереси  великих  сила  на  Балкану  у
последњој  деценији  и  Косовско  питање“.  У:  Јефтић,  З.,  Стекић,  Н.  (ур.).  Зборник
радова  са  научне  конференције  ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНОГ СВЕТА: СТРАТЕШКО
ДЕЛОВАЊЕ  ДРЖАВА  ИЛИ  РЕЗУЛТАНТА  ГЛОБАЛНИХ  И  ЛОКАЛНИХ
ПРОЦЕСА  И  ПОВОДА?.  Београд:  Универзитет  у  Београду,  Факултет
безбедностиИнститут  за  међународну  политику  и  привреду,  БеоградИнститут  за
стратегијска истраживања, стр. 176-199. (М61).
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12. Станојевић, Петар (2020). „Стратегијско мишљење и креација решења“. У: Јефтић,
З.,  Стекић,  Н.  (ур.).  Зборник  радова  са  научне  конференције  ИЗАЗОВИ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА: СТРАТЕШКО ДЕЛОВАЊЕ ДРЖАВА ИЛИ РЕЗУЛТАНТА
ГЛОБАЛНИХ  И  ЛОКАЛНИХ  ПРОЦЕСА  И  ПОВОДА?.  Београд:  Универзитет  у
Београду,  Факултет  безбедности,  Институт  за  међународну  политику  и  привреду,
БеоградИнститут за стратегијска истраживања, стр. 45-66. (М63).

13. Radović, I., Stevanović, V., Mandić, S., Regner, S., Joksimović, A., Mandić, M., Pešić, A.,
Radović, D., Đurović, M. (2021) Biological Resources of South Adriatic Aquatorium and
Coastal Zone of Montenegro: Human Impact and Possibilities for Sustainable Exploitation.
(pp. 423-470) In: Joksimović A., Đurović M., Zonn I.S., Kostianoy A.G., Semenov A.V.
(eds) The Montenegrin Adriatic Coast.  The Handbook of Environmental  Chemistry,  vol
109  (620  pp.).  Springer,  Cham.  https://doi.org/10.1007/698_2021_756
https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2021_756 (М 14)

14. Radović Dejan (2021): “Mineral composition of honey in Serbia“ In: The Sixth National
Report to the United Nations Convention on Biological Diversity. Editors: Slavisa Popovic
MSc, prof.dr Branko Karadzic, prof.dr Lidija Amidzic, prof.dr Ivica Radovic, GSPC NFP
Biljana  Panjkovic  PhD,  Nikola  Stojnic  MSc,  Aleksandra  Mladenovic  MSc.  Report
prepared  in  the  framework  of  the  UNEP/GEF  project  "Support  to  Eligible  Partiesto
Produce  the  Sixth  National  Report  to  the  CBD"  by  the  Ministry  of  Environmental
Protection. Executing Agency of the project:  Serbian Environmental Protection Agency.
https://bioindicators.sepa.gov.rs/3-1-4-case-study-mineral-composition-of-honey-in-
serbia/ (M16)

15. Kopanja, Mihajlo. (2020). „Džon Oliverov efekat“ u međunarodnoj bezbednosti (?). U: N.
Vuković  i  V.  Ajzenhamer  (urs).  Čovek,  prostor,  tehnologija,  ideje:  međunarodna
bezbednost u 21. veku (str. 34-64). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu i
Fakultet bezbednosti (M45)

16. Kopanja, Mihajlo. (2020). „Francuska (geo)strategija za Zapadni Balkan: trasiran put ili
put u nastajanju?“, Međunarodna politika, LXXI(1179-1180), str. 95-118. (M52)

17. Kopanja, Mihajlo (2021). „Geopolitički pristupi regionalnoj bezbednosti“. U: N. Šekarić i
V.  Trapara  (urs).  Regionalna  bezbednost:  pristupi,  elementi,  dinamika  (str.  71-100).
Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu. (M45)

18. Kopanja,  Mihajlo  (2021).  „Framing  Soft  Power  into  the  Conceptual  Toolkit  of
Geopolitics“, New Nationalism in an Open World,  IPSA World Congress, Lisbon 10-15
July, 2021 (M33)

19. Kopanja,  Mihajlo.  (2021).  “Svemir  kao  geografski  domen:  prilog  osnovama
astropolitike”, Međunarodni problemi, LXXIII (3), str.  401-431. (M24)

10.5. Катедра студија криминалитета

1. Општи део

Катедра студија криминалитета конституисана је 23.03.2015. године на основу чл.
2 Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета безбедности. Чланови Катедре су
проф. др Божидар Бановић, проф. др Младен Милошевић, доц. др Александра Илић и
сарадник у настави Мср Јована Бановић.

           Шеф  Катедре  студија  криминалитета  је  проф.  др  Младен  Милошевић,
заменик  шефа  катедре  је  доц.  др  Александра  Илић,  а  секретар  катедре  је  сарадник  у

https://doi.org/10.1007/698_2021_756
https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2021_756
https://bioindicators.sepa.gov.rs/3-1-4-case-study-mineral-composition-of-honey-in-serbia/
https://bioindicators.sepa.gov.rs/3-1-4-case-study-mineral-composition-of-honey-in-serbia/
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настави Мср Јована Бановић.

2. Дневни ред седница Катедре студија криминалитета у школској 2020/2021.
години

У школској 2020/2021. години Катедра студија криминалитета је одржала следеће
седнице:

           Прва седница је одржана 04.11.2020. године са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходне седнице;
2.  Разматрање  иницијативе  за  расписивање  конкурса  за  избор  једног
сарадника  у  звању  Сарадник  у  настави,  за  ужу  научну  област  Правне
науке, наставни предмет Кривично право;
3. Разно.

Друга  седница  Катедре  студија  криминалитета  је  одржана  09.03.2021.
године са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Разматрање  списка  тема  за  израду  дипломских  радова  студената

основних академских студија;
3. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидата  Владимира

Поповића;
4. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Катарине

Милинковић;
5. Избор секретара Катедре;
6. Разно.

Трећа  седница  Катедре  студија  криминалитета  је  одржана  26.03.2021.
године са следећим дневним редом:

1. Усвајање  записника  са  претходне  седнице  Катедре  студија
криминалитета;

2. Предлагање кандидата за декана;
3. Разно.

Четврта  седница  Катедре  студија  криминалитета  је  одржана  02.04.2021.
године са следећим дневним редом:

1. Усвајање  записника  са  претходне  седнице  Катедре  студија
криминалитета;

2. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Катарине
Ђекић;

3. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Вање
Васовић;

4. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Љиљане
Лалић;
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5. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Наталије
Костреш;

6. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Нине
Поповић;

7. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Анђеле
Кукобат;

8. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Барбаре
Трмчић;

9. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Јелене
Цветковић;

10. Разно.

Пета  седница  Катедре  студија  криминалитета  је  одржана  04.06.2021.
године са следећим дневним редом:

1. Усвајање  записника  са  претходне  седнице  Катедре  студија
криминалитета;

2. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Ане Мусић;
3. Разматрање предлога теме дипломског рада кандидаткиње Маје Клеут;
4. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидата  Марка

Милосављевића;
5. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Ружице

Стојадиновић;
6. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Оливере

Николић;
7. Утврђивање  предлога  једног  кандидата  за  члана  Етичке  комисије

Факултета

Шеста  седница  Катедре  студија  криминалитета  је  одржана  07.07.2021.
године са следећим дневним редом:

1. Усвајање  записника  са  претходне  седнице  Катедре  студија
криминалитета;

2. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Мерсиде
Дацић;

3. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Христине
Петровић;

4. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Инес
Јовановић.

Седма  седница  Катедре  студија  криминалитета  је  одржана  06.09.2021.
године са следећим дневним редом:

1. Усвајање  записника  са  претходне  седнице  Катедре  студија
криминалитета;

2. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Милице
Симовић;

3. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидата  Николе
Грујића;
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4. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Иване
Јовић;

5. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Данице
Жарковић.

Осма  седница  Катедре  студија  криминалитета  је  одржана  30.09.2021.
године са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Утврђивање предлога за избор једног демонстратора;
3. Избор: шефа катедре, заменика шефа катедре и секретара катедре;
4. Разматрање  списка  тема  за  израду  дипломских  радова  студената

основних академских студија;
5. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Андрее

Аћимовић;
6. Разно.

Девета (електронска) седница Катедре студија криминалитета је одржана
30.09.2021. године са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Нине

Милић;
3. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Милене

Николић;
4. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидата  Николе

Радоичића;
5. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Петре

Милић;
6. Разматрање  предлога  теме  дипломског  рада  кандидаткиње  Бојане

Станковић;
7. Разно.

3. Важније активности и иницијативе Катедре

Чланови Катедре су иницирали покретање кратког програма студија под називом
„Обука  менаџера  за  заштиту  података  о  личности“  и  активно  учествовали  у
осмишљавању  курикулума  и  подношењу  пријаве  за  евидентирање  програма
Националном савету за високо образовање, у складу са Правилником о  организацији,
спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за кратке програме
студија  (Службени  гласник  РС,  број  32/19).  Чланови  Катедре  су  ангажовани  на  два
предмета  у  оквиру  новог  програма  студија  (Људска  права  и  заштита  приватности  и
Законска  регуатива  заштите  података  о  личности  у  РС)  и  учествују  у  организацији  и
реализацији  стручне  праксе.  Чланови  катедре  су  учествовали  и  у  реформи  програма
дипломских  академских  (мастер)  и  докторских  студија,  и  на  истима  активно  изводе
наставу  из  више  предмета.  Настављена  је  и  успешна  реализација  програма
специјалистичких  струковних  студија  Форензика,  који  изводи  Факултет  за  физичку
хемију  у  сарадњи  са  Факултетом  безбдности,  а  где  наставу  највећим  делом  изводе
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чланови  Катедре.Чланови  Катедре  су  активно  учествовали  у  осмишљавању  програма
нових  специјалистичких   струковних  студија  „Процена  безбедносних  ризика“,  чија
реализација почиње у школској 2021/22. години. Такође, чланови Катедре су били међу
покретачима  иницијативе  за  увођење  два  нова  кратка  програма  студија,  чије
евидентирање  се  очекује  у  наредној  школској  години  (Заштита  тајних  података  и
пословне тајне и Обука менаџера информационе безбедности).

           
4. Реализација наставних активности на свим нивоима студија

           Проф. др Божидар Бановић - Реализација наставе на основним академским
студијама (Кривично процесно право, Криминалистика, Право одбране и Међународно
јавно  право  (само  реализација  испита);   специјалистичким  струковним  студијама
(Правни основи форензике и Криминалистичко форензичка обрада лица места); мастер
академским (Заштита корпорација од нелегалних активности) и докторским студијама
(Медији, криминалитет и безбедност и Међународни криминалитет и безбедност).

           Проф.  др  Младен  Милошевић  -  Реализација  наставе  на  основним
академским (Кривично право, Правне основе безбедности и Међународно јавно право
(само реализација испита)), специјалистичким струковним (Правне основе форензике),
мастер академским (Високотехнолошки криминал и национална безбедност и Заштита
корпорација од нелегалних активности) и докторским академским студијама (Дигитална
безбедност  –  сајбер  простор  и  вештачка  интелигенција;  Медији,  криминалитет  и
безбедност и међународни криминалитет и безбедност)

           Доц. др Александра Илић - Реализација наставе на основним академским
студијама  (Криминологија,  Виктимологија  и  пенологија,  Тероризам  и  организовани
криминал,  Право  одбране  и  Међународно  јавно  право  -  само  реализација  испита),
специјалистичким струковним студијама (Правне основе форензике и Криминалистичко
- форензичка обрада лица места и трагова); мастер академским (Заштита корпорација од
нелегалних  активности  и  Глобалне  безбедносне  претње)  и  докторским  студијама
(Медији, криминалитет и безбедност и Међународни криминалитет и безбедност).

              Мср Јована Бановић, сарадник у настави – извођење вежби на основним
академским  студијама  (Кривично  право,  Кривично  процесно  право,  Криминологија,
Криминалистика, Тероризам и организовани криминал, Виктимологија и пенологија).

5.   Избори у звања наставника и сарадника

У  школској  2020/2021.  години   није  било  избора  у  звање  наставника  чланова
Катедре, јер је члановима Катедре изборни период у току, док је у звање сарадника у
настави за предмет Кривично право изабрана Мср Јована Бановић, мастер правник.

6.  Предложена и објављена литература за потребе наставе

У школској 2020/2021. години је објављен уџбеник Кривично процесно право –
посебни  део,  аутора  проф.  др  Божидара  Бановића.  Монографија  Криминалитет
корпорација  -  кривичноправна  димензија,  аутора  проф.  др  Младена  Милошевића,  се
преноси у Издавачки план за следећу годину као и уџбеник Тероризам и организовани
криминал,  аутора  доц.  др  Александре  Илић.  Проф.  др  Милошевић  је  најавио
објављивање  уџбеника  под  називом  „Кривично  право  –  посебни  део:  изабране
инкриминације за студије безбедности“ за предстојећу школску годину.
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7. Активности катедре и њених чланова у научноистраживачком раду

Сви чланови Катедре учествовали су током целе школске 2020/2021. године у
реализацији Програма НИР Факултета безбедности за 2021. годину.

Проф.  др  Божидар  Бановић,  доц.  др  Александра  Илић  и   проф.  др  Младен
Милошевић су учествовали на пројекту Improving Academic and Professional Education
Capacity in Serbia in the Area of Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with the
EU),  Erasmus+  Capacity  Building  in  Higher  Education  (2017-2020).  Проф.  др  Младен
Милошевић учествује и на научно-истраживачком пројекту Европске комисије у оквиру
програма  Хоризонт  2020  (Horizon  2020),  под  називом:  DARE  net  –  Danube  River
Resilience  Network.  Чланови  Катедре  су  учесници   тима  који  је  конкурсао  за
научноистраживачки  пројекат  у  оквиру  програма  „Идеје“  Фонда  за  науку  Републике
Србије и ушао у најужи избор (коначна одлука се очекује у наредном месецу).

8.   Референце чланова катедре у школској 2020/2021. години

Проф. др Божидар Бановић:

1. Бановић,  Б.,  (2020)  Кривично  процесно  право  –  посебни  део,  Факултет
безбедности, Београд, ISBN 978-86-80144-41-2; COBISS.SR-ID 5221897.

2. Бановић, Б., Бејатовић, С., Турањанин, В., (2020) Међународно кривично право,
Правни  факултет  у  Крагујевцу  -  Институт  за  правне  и  друштвене  науке,
Крагујевац, ISBN 978-86-7623-101-0; COBISS.SR-ID 29096201.

3. Бјелајац, Ж., Мердовић, Б., Бановић, Б., (2020) Paedopfilia : prevalence, situation,
and perspectives of treatment, Nauka, bezbednost,  policija :  Journal of criminalistics
and law = žurnal za kriminalistiku i pravo,  Vol. 25, br. 3, Str. 17-29, ISSN 2620-0406;
COBISS.SR-ID 33420809. 

4. Вујошевић, Ј., Бановић, Б., (2020) Establishing forensic evidence value through the
Bayesian  framework  and  the  likelihood  ratio,  Thematic  conference  proceedings  of
international significance - International Scientific Conference "Archibald Reiss Days,
Криминалистичко полицијски универзитет, стр. 535-546, ISBN  978-86-7020-453-
9; 978-86-7020-190-3; COBISS.SR-ID – 31941385.

5. Бјелајац,  Ж.,  Филиповић,  А.,  Бановић,  Б.,  (2021)  Instruments  of  support  in
promotion  of  healthy  food  and  food  safety  culture,  Ekonomika  poljoprivrede,   Vol.
LXVIII, No 1 (2021), стр. 241-255, ISSN 0352-3462; COBISS.SR-ID – 36618505.

6. Бановић,  Б.,  Браковић,  Ж.,  (2021)  Утицај  криминалне  каријере  на  начин
извршења уличног разбојништва, Crimen : časopis za krivične nauke, God. 12, br. 2
(2021), стр. 132-147, ISSN 2217-219X; COBISS.SR-ID – 49373449.

7. Бановић, Б., Турањанин, В., (2021) Right to life and use the force in the policing of
demonstrations, Yearbook. No. 4, стр. 81-109, Human rights protection : right to life,
Provincial  Protector  of  Citizens  –  Ombudsman,  Institute  of  Criminological  and
Sociological  Research,  Нови  Сад,  ISBN   978-86-89417-13-5;  978-86-80756-43-1;
COBISS.SR-ID – 47857161.
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8. Илић, А., Бановић, Б., (2021) Безбедносна култура младих и савремени ризици,
Култура  полиса  –  посебно  издање,  Београд,  стр.  147-160,  ISSN  1820-4589;
COBISS.SR-ID 199568391.

Проф. др Младен Милошевић:

1. Младеновић, М., Милошевић, М. (2020). Куда идет национальное государство?
Журнал  Политических  Исследованих,  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Научно-издательский центр ИНФРА-М» Москва, стр. 3 до 13. (М 53).

2. Милошевић, М. (2021). Кривичноправна заштита података о личности. Ревија
за криминологију и кривично право, 2/21, стр. 113-130. (M 51).

3. Milošević, M. (2021). The Role of Criminal Law in Trade Secret Protection. 11th
International  Scientific  Conference,  “Archibald  Reiss  Days“.  The  University  of  Criminal
Investigation and Police Studies, Belgrade. (М33).

4.  Милошевић,  М.  (2021).  Кривичноправна  заштита  система  националне
безбедности  –  стратешке  дилеме.  Годишња  научна  конференција  „Геополитички
интереси великих сила и стратешка безбедност малих држава“, Универзитет у Београду-
Факултет безбедности и Институт за међународну политику и привреду Београд. (М63).

 

Доц. др Александра Илић:

1. Илић, А. и Бановић, Б. (2021). Безбедносна култура младих и савремени ризици,
Култура полиса, Култура – Полис, Институт за европске студије, стр. 147-160 (М
51)

2. Илић, А. (2021). Образовање за безбедност у васпитно-образовним установама у
Републици Србији – анализа тренутне ситуације, у: Станаревић, С и Роквић, В.
(ур.),  Образовање  за  безбедност  у  систему  основног  и  средњег  образовања  –
упоредни преглед, Факултет безбедности, Београд, стр. 279 -302 (M45)

Мср Јована Бановић, сарадник у настави

1. Бановић,  Ј.  и  Михаиловић  Ј.  (2021).  Директор  као  одговорно  лице  –  поједини
компанијскоправни  и  кривичноправни  аспекти,  Годишњак  Факултета
безбедности (рад прихваћен за објављивање)

9.  Остале активности чланова Катедре

Проф. др Божидар Бановић:

• Продекан за наставу 
• Члан Матичног научног одбора за право, економију и политичке науке 
• Заменик  председника  Већа  научних  области  правно-економских  наука  на

Универзитету у Београду
• Рецензент за студијске програме при Националном телу за акредитацију
• Председник Надзорног одбора Српског Удружења за кривичноправну теорију и

праксу
• Члан редакције часописа Ревија за криминологију и кривично право
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• Члан Редакцијског одбора часописа Годишњак Факултета безбедности
• Члан уредништва часописа Култура полиса

Проф. др Младен Милошевић:

• Омбудсман Универзитета у Београду
• Директор  Иновационог  центра  Факултета  безбедности  (активности  описане  у

посебном извештају)
• Председник  Статутарно-правне  комисије  и  потпредседник  Управног  одбора

Стрељачког савеза Србије
• Члан Статутарно-правне комисије Олимпијског комитета Србије
• Члан Савета Факултета безбедности
• Предавач  на  мастер  програму  Универзитета  у  Београду  –  Рачунарство  у

друштвеним наукама
• Члан Комисије за друштвену безбедност Института за стандардизацију Србије 
• Члан  Уредништва  научног  часописа  Безбедност  (М51),  Министарство

унутрашњих послова Републике Србије.

Доц. др Александра Илић:

• Продекан за финансије Факултета безбедности
• Председник Етичке комисије Факултета безбедности
• Чланство  у  Управи  Секције  за  Криминологију  Српског  удружења  за

кривичноправну теорију и праксу
• Члан уредништва Годишњака Факултета безбедности
• Члан редакције часописа European Journal of Human Security 
• Члан Америчког удружења за криминологију
• Изабрана  за  предавача  на  мастер  програму  Универзитета  у  Београду  –

Рачунарство у друштвеним наукама

Мср Јована Бановић, сарадник у настави:

• Секретар Катедре студија криминалитета Факултета безбедности Универзитета у
Београду

• Члан редакције Часописа за кривичне науке Crimen 

10.6. Катедра студија менаџмента људских и друштвених ресусра

Дневни ред седница катедре

- Расписивање конкурса и именовање комисије за избор једног наставника у звање

доцента  за  ужу  научну  област-студије  менаџмента  за  наставни  предмет

Планирање и пројектовање у менаџменту,

- Предлог  демонстратора  на  катедри  студија  менаџмента  људских  и  социјалних

ресурса за школску 2020/2021. годину,
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- Покретање иницијативе за  расписивање конкурса за  избор сарадника у радном
односу за ужу научну област: Студије менаџмента људских и социјалних ресурса
за наставни предмет - Менаџмент људских и социјалних ресурса,

- Предлагање кандидата за декана,
- Предлог за расписивање конкурса и именовање комисије за избор наставника у

звање  ванредног  професора  за  ужу  научну  област  Педагошко-андрагошке  и
методичке науке, за наставни предмет Теорија и организација образовања,

- Избор  демонстратора  у  настави  на  катедри  студија  менаџмента  људских  и
социјалних  ресурса  за  предмета  Психологија  (Социјална  психологија)  са
почетком ангажовања од 01.11.2021.

- Предлог  кандидата  за  избор  у  звању  сарадника  ван  радног  односа  –
демонстратора 

- Избор шефа Катедре за период 2021-2024. године.

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија

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

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

зимском и летњем семестру била реализована онлајн, путем платформе е-ФБ и

Webex програма за видео-конференције.

Објављена литература у школској 2020/21 години:

1. Бралић,  Ж.  (2020).  Теорија  и  организација  образовања.  Универзитет  у  Београду  –

Факултет безбедности.
2. Џелетовић,  М.  (2020).  Увод  у  корпоративно  управљање  и  финансијску  функцију

пословања. Београд: Академска мисао и Иновациони центар Факултета безбедности.

Активности чланова Катедре у научноистраживачком раду

Учешће  на  међународним  и  домаћим  научним  пројектима:Проф.  др  Борис

Кордић:

1. Научни  сарадник  на  пројекту  Министарства  просвете  и  науке  за  Факултет
безбедности за 2021. годину.

2. Научни сарадник на пројекту A survey of the Crisis, Disaster and Trauma provisions in
European Countries за Републику Србију. 

Проф. др Кристина Радојевић

1. Реализација Плана рада НИО ФБ за 2020. годину.

Мс Душан Кесић, сарадник у настави:

1. „Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији подршке

концепту војне неутралности“, Институт за стратегијска истраживања.
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Учешће на домаћим научним и стручним скуповима: 

Проф. др Миленко Бодин

1. “Southeast  Europe:  history,  culture,  politics,  and  economy”,  4th  Online  International

Conference, St. Cyril and St. Mehodius, University of Veliko Tarnovo, Јун 2021. године,
2. „Трансхуманизам,  филозофија  и  криза  човечанства“,  Међународна  филозофска

школа „Felix Romuliana“, Зајечар, август 2021. године,
3. “Philosophy,  Democracy  and  the  Present-Day  World“,  International  Scientific

Conference,  St.  Cyril  and  St.  Mehodius,  University  of  Veliko  Tarnovo,  новембар  2021.
године.

Проф. др Љубинка Катић:

1. Bralić,  Ž.,  Katić,  Lj.  (2020),  Pandemijska  kriza  i  univerzitet,  Nacionalna  naučna

konferencija  “Zarazne  bolesti  kao  globalni  bezbednosni  izazov  –  Pandemija  COVID-19:
stvarnost i posledice”, Beograd, 9. VII 2020., Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti;
Institut za međunarodnu politiku i privredu.

Проф. др Жељко Бралић:

1. Bralić, Ž., Katić, Lj. (2020), Pandemijska kriza i univerzitet, Nacionalna naučna

konferencija  “Zarazne  bolesti  kao  globalni  bezbednosni  izazov  –  Pandemija  COVID-19:
stvarnost i posledice”, Beograd, 9. VII 2020., Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti;
Institut za međunarodnu politiku i privredu.

Проф. др Миленко Џелетовић:

1. Hatidža BERIŠA, Milenko DZELETOVIĆ, Nikola VIDOVIĆ: Social context of the impact

of  the  media  on  terrorism,  International  scientific  conference“Towards  a  better  future:
Human Rights, organized crime and digital society“, 03 oktobar 2020, Bitol, Republic of
North Macedonia, ISBN 978-608-4670-14-8, ISBN 978-608-4670-15-5., COBISS. MK-ID
52460549, str.236-242

Референце  свих  чланова  Катедре  у  школској  2020/21.  години  (објављени

радови)

Проф. др Борис Кордић:

1. Kordić,  B.  (2020).  Specific  Reactions  To  Trauma  Among  Serbs  From  Bosnia  And
Herzegovina. Nicosia e-Symposium on Crisis, Disaster and Trauma Psychology: Lessons
Learned from Across Europe. 9 octobar, Nicosia, Cyprus Psychologists Association.

2. Kordić,  B.  (2020).  Guided  activities  for  developing  skills  for  knowing  and  presenting
yourself. Psihologija: nauka i praktika, 4(7-8), 25-39.
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3. Kordić, B. (2021). O pojmu i razvoju unutrašnjeg autoriteta. Kultura polisa, 44, 37-47.

Проф. др Желимир Кешетовић:

1.     Кешетовић, Ж. (2021), "Образовање за кризе и катастрофе – инператив у друштву

ризика, Култура полиса – посебно издање, стр. 127-145 ISSN 1820-4589 

2.     Кешетовић,  Ж.  (2021)  "Образовање  и  обука  за  безбедност  у  школским

програмима Мађарске – предуниверзитетски ниво" у Станаревић, С. и Роквић, В. (Ур.) 

Образовање за безбедност у систему основног и средњег образовања, Београд:Факултет

безбедности, стр. 75-94 

3.     Кешетовић,  Ж.  (2021)  "Образовање  за  безбедност  у  школским  програмима  у

образовним системима земаља насталих распадом СФРЈ – предуниверзитетски ниво" у

Станаревић,  С.  и  Роквић,  В.  (Ур.) Образовање  за  безбедност  у  систему  основног  и

средњег образовања, Београд:Факултет безбедности, стр. 257-278. 

4.     Kešetović,  Ž.  (2021).  "EDUCATION  PROCESS  DURING  COVID-19  PANDEMIC  –

Case of the Republic of Serbia" paper presented at International academic conference The Post-

COVIC-19  World:  Old  and  New  Responses  to  Uncertanties  and  Challenges,  Ohrid,  2-4

September 2021 Ohrid, Macedonia. 
5.     Nikolić,  G.  and  Kešetović  Ž.  (2021),  "Great  Britain’s  exit  from  the  EU-  BREXIT", 
Contemporary Macedonian Defence, Vol. 21, No. 40, pp. 55-70. (M53)
6.     Cvetković, V., Tanasić, J., Ocal,A.,  Kešetović, Ž., Nikolić, N. and Dragašević, A. (2021).
"Capacity  Development  of  Local  Self-Governments  in  the  field  of  Disaster  Risk
Management", International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 10406

проф. др Миленко Џелетовић:

1. Кесић, Д. Б., Џелетовић, М., & Томић, М. (2020). Презентација криминалитета у 
медијима. Социолошки преглед.  54 (4). стр. 1415-1436.

мс Душан Кесић, сарадник у настави:

1. Кесић, Д. (2020). Стратешка култура Немачке у постхладноратовском периоду. 

Национални интерес. 39 (3), стр. 187-211.
2. Кесић, Д. (2020). Чиниоци и механизми очувања и афирмације српске стратешке 

културе. Војно дело. 72 (4), стр. 50-67.
3. Кесић, Д. Б., Џелетовић, М., & Томић, М. (2020). Презентација криминалитета у 

медијима. Социолошки преглед.  54 (4). стр. 1415-1436.


	Odluka - Izveštaj o radu Fakulteta bezbednosti za školsku 2020-2021 godinu837
	Izveštaj o radu Fakulteta bezbednosti za školsku 2020-2021.

