
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 
 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 



2. ОРГАН УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ 
 

 

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине: 
1. петнаест представника Факултета, и то: дванаест (12) представника које 
 бира Наставно- научно веће Факултета и три (3) представника које бирају 
 остали запослени, 
2. четири представника Студентског парламента Факултета, из реда 
 студената који су по први пут уписали годину у школској години у којој се 
 избор врши, 
 3. четири представника оснивача. 
 
Мандат чланова Савета Факултета траје три године, са изузетком студентских 
представника чији мандат траје једну годину.  Савет Факултета бира 
председника Савета и његовог заменика, из реда својих чланова, тајним 
гласањем. 

 

Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета. Савет 
Факултета: 

1. доноси Статут, на предлог Наставно-научног већа; 

2. бира и разрешава декана и продекане; 
3. доноси финансијски план Факултета, на предлог Наставно-научног већа; 
4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставно- 
 научног већа; 
5. усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно- 
 научног већа; 
6. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на 
 предлог Наставно-научног већа; 
7. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета; 

8. даје сагласност на расподелу финансијских средстава; 
9. доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа; 
10. подноси Влади Републике Србије извештај о пословању најмање једанпут 
 годишње; 
11. доноси пословник о свом раду; 
12. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета; 
13. одлучује о оснивању правног лица, односно огранка чијим делатностима се 

повезују високо образовање, наука и пракса, попут центра за трансфер 
технологије, иновационог центра, пословно-технолошког парка и других 
организационих јединица, у складу са законом, уз сагласност Сената 
Универзитета 

14. обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом. 
 

У школској 2016/2017 години   Савет Факултета чинили су: 
 
Представници Наставно-научног већа: 
проф. др Мирослав Младеновић 
проф. др Борис Кордић 
проф. др Ивица Ђорђевић 
проф. др Бранко Ромчевић 
проф. др Миленко Бодин 



доц. др Зоран Јефтић 
доц. др Младен Милошевић 
мр Данијела Нејковић 
др Александра Илић 
Јелена  Ћесаревић 
Иван Димитријевић 
Владимир Ајзенхамер 

 

Представници Стручних служби: 
Жељко Макић 
Данијела Шушњар 
Александар Пашко 

 
Представници студената: 
Иван Ракоњац 
Јелена Бранковић 
Здравко Ђорговић 
Стефан Андрејић 

 
2.1. СЕДНИЦЕ САВЕТА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

 
У  школској 2016/2017. години је одржано  6 седница Савета на којима су 
најзначајније тачке дневног реда биле: 

 
 Верификација избора члана Савета из реда Наставно-научног већа; 
 Верификација избора чланова Савета из реда студената;  
 Избор студента продекана 
 Доношење Одлуке о поновном упису студената страрије генерације у складу са 

изменама и допунама Закона о високом образовању; 
 Доношење oдлуке о утврђивању накнаде трошкова демонстраторима; 
 Доношење одлуке о висини средстава за прославу дана Факултета; 
 Доношење одлуке о додели плакета за Дан Факултета; 
 Доношење одлуке о додели  повеља за Дан Факултета; 
 Доношење одлуке о додели  захвалница за Дан Факултета; 
 Доношење одлуке о јубиларним наградама запосленима на Факултету; 
 Доношење одлуке о додели награда најуспешнијим студентима Факултета; 
 Доношење Одлуку о усвајању Правилника о начину и роковима вршења пописа 

имовине и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 
 Разматрање предлога Института за међународну политику и привреду о 

финансијским аспектима коиздаваштва за 4 часописа;  
 Доношење одлуке о одобравању финансијских средстава за обележавање Нове 

године; 
 Доношње одлуке о одобравању финансијских средстава за новогодишње 

пакетиће за децу запослених;  
 Доношење одлуке о умањењу школарине на основу захтева студената; 
 Доношење oдлуке о одобравању финансијских средстава на основу члана 76. 

Правилника о раду Факултета у вези са чланом 30. Правилника о зарадама 
запослених; 



 Информације о раду центара Факултета у 2016. години (годишњи планови и 
извештаји о раду); 

 Доношење финансијског плана Факултета безбедности за 2017. годину; 
 Доношење Плана набавки за 2017. годину; 
 Разматрање извештаја о извршеном попису залиха у Скриптарници Факултета 

са стањем на дан 31.12.2016. године;  
 Разматрање извештаја о извршеном попису нефинансијске имовине у сталним 

средствима – основна средства (опрема) са стањем на 31.12.2016. године; 
 Разматрање извештаја о попису финансијске имовине са стањем на дан 

31.12.2016. године; 
 Доношење одлуке о висини шоларине за све студијске програме за школску 

2017/2018. годину; 
 Разматрање извештаја о раду центара Факултета безбедности; 
 Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја  за 2016. годину; 
 Усвајање Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине, 

административних и других услуга које нису обухваћене школарином; 
 Усвајање Правилника о стицању и расподели сопствених прихода Факултета 

безбедности; 
 Доношење Одлуке о висини цена административних и других услуга које нису 

обухваћене школарином на свим нивоима студија за држављање Републике 
Србије; 

 Доношење одлуке о издвајању средстава за Дан жена; 
 Доношење одлуке о оснивању Центра за националну и међународну 

безбедности; 
 Доношење Одлуке у заједничком учешћу у организацији Међународне 

конференције „Балкан између Истока и Запада – нови безбедносни изазов“ са 
Филозофским факултетом у Скопљу; 

 Доношење одлуке о оснивању Центра за управљање ванредним ситуацијама и 
еколошку безбедност; 

  Усвајање Правилника о раду Центра за истраживање људске безбедности; 
 Доношење одлуке о одобравању финансијских средстава на основу чл. 30. 

Правилника о зарадама запослених на основу шестомесечног извештаја; 
  Доношење Одлуке о допуни Ценовника административних и других услуга које 

нису обухваћене школарином на свим нивоима студија за држављане Републике 
Србије 

 
 
3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ 

 

 

Декан је руководилац Факултета и орган пословођења. 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 продекан за студентска питања. Декански 
колегијум чине декан и продекани Факултета. 
У раду деканског колегијума учествује студент-продекан када се разматрају 
питања из његове надлежности. 
Ради разматрања питања од интереса за Факултет, декан може сазвати 
проширени декански колегијум у који улазе и шефови катедри и руководиоци 



јединица научноистраживачког рада. 
 
Декан: 
проф. др Ивица Радовић 
Продекани: 

проф. др Божидар Бановић, продекан за наставу 
 

проф. др Желимир Кешетовић, продекан за науку и студије другог и трећег 

степена проф. др Владимир Цветковић, продекан за финансије 

проф. др Зоран Драгишић, продекан за развој 
 
Студент продекан: Срђан Напијало 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 
 
Делатност Факултета организује се и обавља у оквиру организационих јединица 
и то: 

 
1. Организационе јединице наставно-научне делатности-катедре; 

2.Организационе јединице научноистраживачке делатности, стручног  
оспособљавања и усавршавања су: институти, центри, иновациони центри и др. 

3. Организационе јединице стручних служби: одељења, одсеци, групе и др. 

 
5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

 

 

Стручни органи Факултета су: 

1. Наставно-научно веће; 
2. Изборно веће. 

 
 
5.1. СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. 
 ГОДИНИ 

 
У  школској 2016/2017. години је одржано   13 седница Наставно-научног већа 
на којима су најзначајније тачке дневног реда биле: 

 

 Усвајање одлуке о реализацији наставе за студенте који обнављају трећу 
годину, а студирају по наставном плану и програму из 2008. године; 

 Усвајање плана реализације наставе за школску 2016/2017. годину; 

 Усвајање планова рада по наставним предметима за школску 2016/2017 годину; 

 Усвајање планова реализације наставе за студије другог и трећег степена за 
школску 2016/2017 годину; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре друштвено-хуманистичких наука и 
Катедра студија одбране о ангажовању Ненада Стекића за демонстратора у 
школској 2016/17 години; 



 Разматрање предлога одлуке Катедре друштвено-хуманистичких наука о 
ангажовању Ане Параушић за демонстратора у школској 2016/17 години; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре друштвено-хуманистичких наука о 
ангажовању Наташе Пајић за демонстратора у школској 2016/17 години; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре друштвено-хуманистичких наука о 
ангажовању Милоша Митровића за демонстратора у школској 2016/17 години; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија менаџмента људских и социјалних 
ресурса о ангажовању Зорана Даниловића за демонстратора у школској 2016/17 
години;  

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија цивилне заштите и заштите 
животне средине о ангажовању Софије Петковић за демонстратора у школској 
2016/17 години; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија цивилне заштите и заштите 
животне средине о ангажовању Иване Јовичић за демонстратора у школској 
2016/17 години   

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија безбедности о ангажовању 
Стевана Таталовића за демонстратора у школској 2016/17 години; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија безбедности о ангажовању Невене 
Шекарић за демонстратора у школској 2016/17 години; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија безбедности о ангажовању 
Госпаве Стојановић за демонстратора у школској 2016/17 години 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија менаџмента људских и социјалних 
ресурса о ангажовању Сање Вишнић за демонстратора у школској 2016/17 
години  

 Разматрање предлога продекана за наставу о ангажовању Мартина 
Матијашевића за демонстратора за стручну праксу у школској 2016/17 години; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија одбране о ангажовању Јованке 
Кувекаловић за демонстратора у школској 2016/17 години; 

 Формирање Етичке комисије Факултета безбедности; 

 Одређивање рецензената за приручник за наставу An English Reader – Grammаr 
Excercises - Workbook (Збирка граматичких вежбања) прерађено и допуњено 
издање за наставни предмет Енглески језик II; 

 Усвајање измене назива уџбеника Системи безбедности у назив Системи 
безбедности са системом безбедности Републике Србије; 

 Одређивање рецензената за уџбеник Системи безбедности са системом 
безбедности Републике Србије; 

 Именовање представника Факултета безбедности за веће научних области 
правно-економских наука на Универзитету у Београду;  

 Разматрање захтева Зорана Павловића наставника страног језика за давање 
сагласности за рад на Математичком факултету Универзитета у Београду;  



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

 Усвајање извештаја о раду Факултета за школску 2015/2016 годину; 

 Верификација чланова Наставно-научног већа из реда студената; 

 Верификација чланова Дисциплинске комисије, Комисије за обезбеђење и 
унапређење квалитета на Факултету и Комисије за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету из реда студената; 

 Усвајање информације о упису студената – школска 2016/2017 година; 

 Утврђивање поредлога одлуке о поновном упису студената страрије генерације 
у складу са изменама и допунама Закона о високом образовању; 

 Доношење одлуке о измени наслова уџбеника „Системи безбедности“ и 
одређивању рецензената за исти; 

 Доношење одлуке о формирању електронског репозиторијума завршних радова; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија криминалитета  о ангажовању  
Иване Радисављевић за демонстратора у школској 2016/17 години; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија криминалитета  о ангажовању 
Душана Лазића  за демонстратора у школској 2016/17 години; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија менаџмента људских и социјалних 
ресурса о ангажовању Селене Врачар за демонстратора у школској 2016/17 
години; 

 Разматрање захтева професора др Божидара Бановића за давање сагласности за 
рад на Правном факултету у Крагујевцу;  

 Разматрање захтева професора др Владимира Јаковљевића за давање 
сагласности за рад на  Високoj текхничкoj школи струковних студија у Новом 
Саду;  

 Разматрање захтева професора др Ивице Радовића за давање сагласност за рад 
на мастер студијама „Еколошка Политика“ на Факултету политичких наука 
Универзитета у Београду; 

 Разматрање захтева професора др Желимира Кешетовића за давање сагласности 
за рад на Факултету за криминалистику, криминологију и сигурносне студије 
Универзитета у Сарајеву;  

 Усвајање Плана издавачке делатности за 2017. годину; 

 Усвајање Програма рада Факултета безбедности за школску 2016/2017 годину; 

 Разматрање предлога за доношење одлуке о организовању и реализацији Мастер 
академских студија „Студије управљања ризиком од елементарних и других 
непогода“; 

 Разматрање Правилника о стандардима за акредитацију студијских програма, 

 Усвајање рецензија за вежбанку „An English Reader: Grammar Exercises – 
Revised edititon“ аутора мр Данијеле Нејковић; 



 Усвајање измене Плана издавачке делатности за 2016. годину - преименовање 
наслова монографије „Економске основе безбедности“ аутора проф. др Ивице 
Ђорђевића, проф. др Јасмине Гачић и др Марка Филијовића у „Безбедност, 
економија и одрживи развој“ 

 Усвајање рецензија за монографију „Економске основе безбедности“, 
преименоване у „Безбедност, економија и одрживи развој“ аутора проф. др 
Ивице Ђорђевића, проф. др Јасмине Гачић и др Марка Филијовића; 

 Усвајање одлуке о броју студената за упис у школску 2017/2018 годину на: 

- прву годину основних академских студија 
- специјалистичким струковним студијама 

- мастер академским студијама 

- докторским студијама; 

 Утврђивање предлога одлуке о висини школарине за све студијске програме за 
школску 2017/2018 годину за Савет факултета; 

 Утврђивање предлога финансијског плана Факултета за 2017 годину;  

 Разматрање захтева проф. др Зорана Кековића  за давање сагласности за рад на 
Факултету политичких наука Универзитета у Београду на наставном предмету: 
„Регулације екстремно опасних појава“ у школској 2016/17 години". 

 Утврђивање предлога Финансијског извештаја за 2016. годину; 

 Усвајање распореда наставе за летњи семестар школске 2016/2017. године; 

 Усвајање распореда консултација за летњи семестар школске 2016/2017. године; 

 Усвајање предлога одлуке о продужењу радног односа наставника - редовног 
професора др Иване Симовић Хибер; 

 Усвајање допуне Плана издавачке делатности за 2017. годину; 

 Усвајање рецензија за уџбеник: „Системи одбране“, ауторке доц. др Вање 
Роквић; 

 Усвајање рецензија за уџбеник: „Системи безбедности са системом безбедности 
Републике Србије“ аутора проф. др Зорана Кековића; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија менаџмента људских и социјалних 
ресурса о ангажовању Душана Кесића за демонстратора у школској 2016/2017 
години на предметима: Менаџмент људских и социјалних ресурса и Стратешки 
менаџмент људских и социјалних ресурса; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија менаџмента људских и социјалних 
ресурса о ангажовању Саре Радовић за демонстратора у школској 2016/2017. 
години на предметима: Планирање и пројектовање у менаџменту и Безбедносни 
менаџмент; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија безбедности о ангажовању 
Славише Радовића за демонстратора у школској 2016/2017. години на предмету: 
Информатика; 

 Утврђивање предлога одлуке о оснивању Центра за националну и међународну 
безбедност; 



 Доношење Одлуке у заједничком учешћу у организацији Међународне 
конференције „Балкан између Истока и Запада – нови безбедносни изазов“ са 
Филозофским факултетом у Скопљу; 

 Разматрање захтева професора др Владимира Цветковића за давање сагласности 
за рад на Филолошком факутету Универзитета у Београду;  

 Доношење одлуке о организовању Конференције о урбаној безбедности и 
урбаном развоју, која ће се одржати 21.06.2017. године 

 Доношење одлуке о ангажовању предавача за реализацију припремне наставе 

 Именовање Комисије за израду извештаја о резултатима студентског 
вредновања педагошког рада наставника и сарадника – зимски семестар 
школске 2016/2017. године;  

 Разматрање радне верзије Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (у прилогу 
Правилник са приспелим примедбама); 

 Утврђивање предлога одлуке о оснивању Центра за управљање ванредним 
ситуацијама и еколошку безбедност; 

 Усвајање измена Плана издавачке делатности за 2017. годину; 

 Разматрање предлога одлуке Катедре студија цивилне заштите и заштите 
животне средине о ангажовању Марка Гњатовића за демонстратора у школској 
2016/17 години, за предмет Управљање у системима заштите и Индустријска 
безбедност и заштита;  

 Усвајање Програма научноистраживачког рада Факултета безбедности за 
период 2017. до 2021. године 

 Усвајање Програма развоја научноистраживачког подмлатка Факултета 
безбедности за период  2017. до 2021. године; 

 Информације о новом пројектном циклусу Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (Гост - помоћник министра за науку, др Никола Танић); 

 Информације о нацрту Закона о високом образовању и нацрту Закона о 
професијама од посебног интереса за Републику Србију. 

 Информације; 

 Усвајање плана реализације стручне праксе за школску 2016/2017. годину;  

 Усвајање календара уписних активности за школску 2017/2018. годину;  

 Разматрање извештаја о резултатима студентског вредновања педагошког рада 
наставника и сарадника – зимски семестар школске 2016/17. године;  

 Анализа реализације припремне наставе за упис студената на прву годину 
основних академских студија у школској 2017/2018. години; 

 Предлог за допуну Плана издавачке делатности за 2017. годину; 

 Разматрање захтева проф. др Жељка Бралића за давање сагласности за рад на 
Филозофском факултету Универзитета у Београду; 



 Формирање комисије за сачињавање извештаја о студентском вредновању 
педагошког рада наставника и сарадника – летњи семестар школске 2016/2017. 
године;  

 Усвајање извештаја о реализацији стручне праксе у школској 2016/2017. години; 

 Усвајање извештаја о упису студената на прву годину основних академских 
студија за школску 2017/2018. годину; 

 Усвајање предлога за промену наслова уџбеника „Безбедносни менаџмент у 
индустрији“ у „Индустријска безбедност и заштита“; 

 Усвајање рецензија за уџбеник „Индустријска безбедност и заштита“; 

 Усвајање рецензија за монографију “Заштита података и социјални инжењеринг 
– правни, организациони и безбедносни аспекти”, аутора проф. др Горана 
Мандића, доц. др Ненада Путника и доц. др Младена Милошевића. 

 Утврђивање предлога Одлуке о доношењу Правилника о раду Центра за 
истраживање људске безбедности;  

 Формирање комисије за спровођење конкурса за упис на студије II и III степена 

у школској 2017/2018. години;  

 Доношење одлуке у вези са захтевом студената за смањење услова за упис на III 

и IV годину; 

 Усвајање молбе студената о одобравању додатног испитног рока-продуженог 
септембарског рока текуће школске године 

 

 
5.2. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

 
У  школској 2016/2017.години је одржано 6 седница Изборног већа на којима су 
најзначајније тачке дневног реда биле: 
 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор једног наставника у звање 

ванредног професора за ужу научну област Студије одбране за наставни предмет 
Основи геополитике, са 30% радног времена; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор једног наставника у звање 
ванредног професора или доцента за ужу научну област Студије менаџмента 
људских и социјалних ресурса за наставни предмет Увод у менаџмент, са 30% 
радног времена; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор једног наставника у звање 
ванредног професора или доцента за ужу научну област Студије безбедности за 
наставни предмет Системи обезбеђења и заштите;  

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним  кандидатима на конкурс за 
избор једног наставника у звањe редовног професора за ужу научну област 
Политичке науке за наставни предмет Међународни односи; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање 
доцента за ужу научну област Студије безбедности за наставни предмет Увод у 
студије безбедности;  



 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање 
доцента за ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне 
средине за наставни предмет Управљање ризицима у ванредним ситуацијама;  

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним  кандидатима на конкурс за 
избор једног наставника у звањe редовног професора за ужу научну област 
Политичке науке за наставни предмет Политички систем; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним  кандидатима на конкурс за 
избор једног наставника у звањe ванредног професора или доцента за ужу 
научну област Студије безбедности за наставни предмет Системи обезбеђења и 
заштите; 

 Разматрање приговора на Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на 
конкурс за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Студије 
одбране за наставни предмет Основи геополитике, са 30% радног времена; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним  кандидатима на конкурс за 
избор једног наставника у звањe ванредног професора за ужу научну област 
Студије одбране за наставни предмет Основи геополитике, са 30% радног 
времена; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним  кандидатима на конкурс за 
избор једног наставника у звањe доцента за ужу научну област Студије 
безбедности за наставни предмет Увод у студије безбедности; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор 
једног наставника у звањe доцента за ужу научну област Студије цивилне 
заштите и заштите животне средине за наставни предмет Управљање ризицима у 
ванредним ситуацијама; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у звање 
ванредног професора или доцента за ужу научну област Студије одбране за 
наставни предмет Системи одбране;  

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног асистента за ужу 
научну област Политичке науке, за наставни предмет Међународни односи; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног асистента за ужу 
научну област Социологија, за наставни предмет Социологија; 

 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног асистента за ужу 
научну област Студије безбедности, за наставни предмет Системи безбедности; 

 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним  кандидатима на конкурс за 
избор једног наставника у звањe ванредног професора или доцента за ужу 
научну област Студије менаџмента и људских и социјалних ресурса, за наставни 
предмет Увод у менаџмент, са 30% радног времена; 

 
 
6. КАДРОВИ 

 

 

У Наставно-научној јединици запослена су 46 наставника и сарадника. Са 
пуним радним временом ради 42 наставника и сарадника а 2 наставника ради са 
непуним радним временом. 

 

 
По звањима: 

 

• 14 редовних професора, 
 

• 12 ванредних професора, 



• 8 доцената, 
 

• 4 наставника страног језика, 
 

• 7 асистента, 
 

• 1 сарадник у настави до 06.07.2017. године 
 

 

Редовном професору др Ивици Радовићу, на основу одлуке Сената Универзитета 
у Београду, 02. број:  61202-1890/2-15 од 17.06.2015. године продужен је радни 
однос до 30.09.2018. године. 

У звање редовног професора изабрани су: др Мирослав Младеновић и др   
Жељко Иваниш 

У звање ванредног професора изабрани су: др Горан Мандић, др Жарко 
Обрадовић, др Миленко Џелетовић, 
У звање доцента изабрани су: др Милан Липовац, др Владимир М. Цветковић 
У звање асистента изабрани су:  Иван Димитријевић  (поновниизбор), 
Владимир Ајзенхамер (поновни избор), Марко Ракић (поновни избор 

 

У току је избор у звање: ванредног професора за ужу научну област Правне 
науке, за наставни предмет Кривично право, ванредног професора за ужу научну 
област Студије безбедности, за наставни предмет Теорије конфликата, доцента  
за ужу научну област Студије безбедности, за наставни предмет Криминологија. 
 
У Стручној служби тренуто су запослене 29 особа на неодређено време 
Укупно запослених на УБ  – Факултету безбедности  у школској 2016/2017. 
године било је 75. 
 
7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 
 
На Факултету се изводе академске студије, на основу одобреног студијског 
програма за стицање високог образовања. 
Факултет остварује академске и струковне студијске програме и развија 
научноистраживачки рад у области 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; 
2. дипломске академске студије  (master), 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 извођења  
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 изборна модула: 
 
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.   
 
7.1. Акредитовани студијски програми реализовани у шк. 2016/2017. години 
 
1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Студије наука безбедности  
2. ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Студије наука безбедности –  
3. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – Студије безбедносног 
менаџмента и Форензика  
5. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - Студије наука безбедности  
 
Број студената по студијским програмима: Факултет безбедности 
Универзитета у Београду је у прву годину основних академских студија: у 
школској 2014/2015. години 431 студент - 154 буџетских и 277 
самофинансирајућих; 2015/2016. години 402 студента - 152 буџетска и 250 
самофинансирајућих и у школској 2016/2017. години 391 студент - 152 буџетска 
и 239 самофинасирајућих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преглед броја студената основних академских студија по годинама који студирају у 
високошколској установи 2016/17. године 

 

Назив 
студијског 
програма 

Врста и ниво 
студија 

I година II година III година IV година 

Основне 
академске 

студије 
Први 391 359 315 320 

Обнова:  61 101 143  

      

      

      

Укупно: 452 460 458 320 

Укупно: 1690 

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

Дипломирали у претходне три школске године 

Школска 2014/15. Школска 2015/16. Школска 2016/17. 

293 380 331 

Укупно: 1004 

 
 
 
 
 
 
 
 



Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена са 240 ЕСПБ) 
– 2016/17. школска година  
 

 Назив студијског програма 

ПРВА ГОДИНА Основне академске - Студије безбедности 

Уписани 391 (+ 61 обнова*) = 452 

Одустали 97 

Остварили 60 ЕСПБ 37 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 315 

Просечна оцена 7,28 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 197 

ДРУГА ГОДИНА Студије безбедности 

Уписани 359 (+ 101 обнова*) = 460 

Одустали 72 

Остварили 60 ЕСПБ 63 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 157 

Просечна оцена 7,18 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 168 

ТРЕЋА ГОДИНА Студије безбедности 

Уписани 315 (+ 143 обнова*) = 458 

Одустали 63 

Остварили 60 ЕСПБ 49 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 172 

Просечна оцена 7,37 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 174 

ЧЕТВРТА ГОДИНА Студије безбедности 

Уписани 320 

Одустали 42 

Остварили 60 ЕСПБ 2 

Остварили 37 - 59 ЕСПБ 148 

Завршили студије 331 

Просечна оцена 7,44 

Остварили мање од 37 ЕСПБ 128 

 

 



7.2 СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА 

У школској 2016/2017. години на специјалистичке струковне студије је уписано 89  
студената (78 Безбедносни менаџмент и 11 Форензика). 

У школској 2016/2017. години на мастер студије уписало се 44 студента. 

У школској 2016/2017. години докторске студије је уписало 8 студенaта. 

Магистрирало у школској 2016/2017. години: 1   

Докторирало у школској 2016/2017. години: 4 

Завршило мастер академске студије у школској 2016/2017. години: 12 

Завршило специјалистичке струковне студије у школској 2016/2017. години: 83 

 
8. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА  
 
Као најзначајнији рзултати рада у претходној години, поред редовних активности 
могу се навести: 

 Реакредитација Факултета безбедности као научно-истраживачке организације 
(НИО) по одлуци Одбора за акредитцију НИО Министарства просвете,науке и 
технолошког развоја бр- 660-01-00007/13 од 27.06.2017. године  

 Aкредитација новог студијског програма МАС Студије управљања ризиком од 
елементарних и других непогода 

 Поједностављене су процедуре и убрзан поступак пријаве и одбране 
специјалистичких и мастер радова 

 
На Факултету безбедности и јединицама у његовом саставу обавља се научно- 
истраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности 
високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања 
научног подмлатка, увођења студената у научно-истраживачки рад, као и 
стварања материјалних услова за рад и развој факултета. На Факултету и 
јединицама у његовом саставу организује се и обавља се научно-истраживачки 
рад кроз основна, примењена и развојна истраживања, у складу са законом. 
Научно-истраживачки рад у који су укључени наставници и сарадници Факултета 
остварује се кроз:  
 
1. Реализацију пројеката из програма основних истраживања Министарства за 
науку, просвету и технолошки развој Републике Србије;  
2. Реализацијом међународних пројеката 
3.Преузимањем уговорних обавеза и ангажовањем на научно-истраживачким 
пројектима, експертизама и слично;  
4. Индивидуалним истраживањима и стваралаштвом. 

 
8.1. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
У оквиру  Факултета безбедности, као организационе јединице научно-
истраживачке делатности, постоји укупно шест истраживачких центара:  

1. Центар за истраживање људске безбедности, 



2. Центар за ванредне ситуације и еколошку безбедност 
3. Центар за примењену безбедност 
4. Центар за менаџмент националне безбедности 
5. Центар за националну и међународну безбедност, као и  
6. Иновациони центар.  

 
Центар за истраживање људске безбедности – Наважније активности Центра у 
извештајном периоду биле су: 

 Редизајнирање сајта Центра 

 Припремa новoг Правилника о раду Центра 

 Припрема Зборника радова са Треће међународне конференције о људској 

безбедности која је одржана у новембру 2016. године 

 Припрема првог броја ново/старог међународног часописа о људској 

безбедности ЕЈХС 

 Организација предавања и промоције књиге Прилагођавање Ђокице Јовановића 

 
Центар за ванредне ситуације и еколошку безбедност 
 У току априла 2017. године, основан је Центар за ванредне ситуације и 
еколошку безбедност као организациона јединица научно-истраживачке делатности 
Факултета безбедности.  Циљеви рада Центра односе се на унапређење постојећег 
фонда теоријског знања, спровођење квантитативно-квалитативних истраживања, 
организовање националних и међународних коференција, успостављање међународног 
часописа, спровођење обука и друге академске и практичне активности из области 
управљања у ванредним ситуаицјама и еколошке безбедности. Корисници услуга 
Центра су чланови академске заједнице који се баве проучавањем ванредних 
ситугација и еколошком безбедношћу, као и студенти Факултета безбедности и других 
сродних високошколских установа. Услуге Центра могу да користе грађани, правна 
лица и организације које  непосредно или посредно баве управљањем у ванредним 
ситуацијама или еколошком безбедношћу или обављају неки вид делатности од значаја 
за ту област. 
 Од свог формирања, реализоване су следеће активности: 
 
  Доц. др Владимир М. Цветковић формирао је секцију за ванредне ситуације и 
оперативне полицијско-безбедносне вештине којој присуствује велики број студената. 
 У оквиру активности Центра  и секције за ванредне ситуације, доц. др Владимир 
М. Цветковић, учествовао је у реализацији мултиметодског истраживања које је 
спроведено у сарадњи са професорима и сарадницима Криминалистичко-полицијске 
академије. У истраживању су учествовали студенти Факултета безбедности и 
Криминалистичко-полицијске академије. 
 У организацији Центра за ванредне ситуације и еколошку безбедност Факултета 
безбедности, Универзитета у Београду и Српско-руског хуманитарног центра, искусни 
инструктори из Руске федерације одржали су следећа предавања:  

1. Вођење хитних спасилачких операција у ванредним ситуацијама изазваним 
рушевина и услед опасности од терористичког акта – Шевљаков Павел; 
2. Рад одреда Центроспас током уклањања последица цунамија и земљотреса у 
Јапану – Зубов Александар. 

У просторијама Факултета безбедности, Универзитета у Београду одржана је свечана 
додела сертификата студентима Факултета безбедности поводом завршене 



десетодневне основне полицијско-безбедносне обуке за реаговање у ванредним 
ситуацијама.  
 Продекан за наставу проф. др Божидар Бановић уручио је захвалницу доц. др 
Владимиру М. Цветковићу као заменику управника Центра за несебичан допринос и 
подршку у реализацији стручне праксе студената треће године и обуку у оквиру 
секције за ванредне ситуације. 
 Центар је поставио свој вебсајт на адреси http://vanrednesituacije.com/ 
 
Центар за примењену безбедност 
 
 У школској 2016/17. години Центар за примењену безбедност реализовао је 
следеће пројекте и активности: 

 Отварање званичних налога Центра на друштвеним мрежама фејсбук 
(https://www.facebook.com/centarpb) и твитер (https://twitter.com/centarpb), 
активно праћење активности и рада страних научноистраживачких 
организација и институција преко друштвених мрежа и израда визуелног 
идентитета Центра. 

 Пројекат „Каталог база података за истраживање у области безбедности“, 
који има за циљ да пружи свеобухватни и актуелни преглед база података у 
области безбедности и сродним областима, ради подстицања 
универзитетских наставника и сарадника, научних истраживача, докторских 
и мастер кандидата на унапређење квалитета истраживачких резултата кроз 
спровођење истраживања актуелних тема у овој области. На пројекту су 
учествовали наставници и сарадници Факултета, као и студенти докторских, 
мастер и основних студија. У склопу ових активности Центар је остварио 
сарадњу са Центром за промоцију науке, преко кога је обезбедио термин за 
промоцију Каталога на 62. међународном београдском сајму књига, и преко 
кога је ангажовао професионалног дизајнера за израду визуелног идентитета 
Каталога. Главни резултат пројекта је Каталог база података који ће бити 
доступан за јавност у електронској (PDF) и штампаној форми, као и у форми 
онлајн портала крајем 2017. године, те је током школске 2016/17. године у 
склопу ових активности Центра отворен и поддомен http://katalog.fb.bg.ac.rs 
на коме ће бити постављен овај портал са прегледом база података из 
области безбедности, који ће наредних година бити активно допуњаван 
новим прегледима и ажурираним информацијама за постојеће прегледе база 
података за истраживања у области безбедности. 

 Стручна расправа о Моделу закона о службама безбедности коју је израдио 
Пројектни тим Београдског центра за безбедносну политику, а која je 
одржана 19. октобра на Факултету. На трибини су учествовали проф. др 
Божидар Бановић, продекан за наставу Факултета безбедности и Предраг 
Петровић, извршни директор Београдског центра за безбедносну политику. 

 Ангажман студената-волонтера на праћењу рада страних 
научноистраживачких организација и институција у области безбедности 
преко друштвених мрежа, и одржавање налога Центра на друштвеним 
мрежама Фејсбук и Твитер. 

 
 
 
 



Центар за менаџмент националне безбедности  
  
 Центар за менаџмент наци безбедности, Факултета безбедности,  у школској 
2016/17, обавио је значајне активности на плану промоције факултета у .циљу  
унапређења препознатљивости Факултета у академском простору и широј јавности. 
Центар је организовао присуство на великом броју сајмова образовања, сајмова књига 
и промоција факултета организованих од стране различитих установа широм округа 
Републике Србије али и у Црној Гори. У октобру 2016, после неколико година, 
обновљено је учешће Факултета  на Сајму образовања „Звонце“ а у временском и 
функционалном склопу најзначајније културно-привредне манифестације у држави – 
Београдског сајма књига. Поред тога успостављено је  много контаката са издавачима 
на Сајму књига а један од интересантнијих исхода је договорена сарадња са кућом 
Академска мисао која издаје научне монографије, часописе, уџбенике, приручнике и 
зборнике радова са домаћих и међународних конференција намењених студентима, 
постдипломцима, научним истраживачима и професорима. Промоција Факултета 
безбедности у децембру 2016. године, организована је и на сајму књига у Зрењанину, а 
убрзо је уследио и позива за учешће на сајму образовања у Пожаревцу. Будући 
студенти су посебно били заинтересовани за презентацију и јавни наступ студената ФБ. 

Центар је организовао је учешће на сајму образовања у Чачку, Земуну, Панчеву и 
у хотелу „Краун Плаза“ у Београду а резултат успешног представљања је велики број 
пријављених за полагање пријемног испита из ових региона. 

У априлу 2017. године Центар је организовао учешће на Сајму књига у Новом 
Саду привукавши пажњу не само будућих студената из Новог Сада и других места у 
Војводини већ и других посетилаца, па и медија. Организована је  дистрибуција 
промотивног материјала по средњим школама Новог Сада и неким местима у 
Војводини. Одзив је био више него добар узимајући у обзир неповољне ефекте губитка 
континуитета присуства на академском тржишту ове средине. 

У другој половини априла, 2017. године, организовано је представљање ФБ на 
сајмовима образовања у Лесковцу и Крагујевцу. Лесковац, као центар Јабланичког 
округа, представља стратешки значајно место за промоцију факултета у овом делу 
наше земље, што показује и значајан број потенцијалних кандидата који су показали 
интересовања за ФБ. Овом приликом успостављена је комуникација са организаторима 
сајма, прикупљени су подаци о средњим школама на простору Јабланичког округа, 
који ће послужити за даље промотивне активности, као и за потребе истраживачких 
пројеката које Центар за менаџмент националне безбедности организује. 

Град Крагујевац, као центар Шумадијског округа, организовао је сајам 
образовања и промоцију високошколских установа у свом граду у истом периоду као и 
град Лесковац. Приустуво на овом сајму било је такође, веома продуктивно, и 
допринело већем интересовању за ФБ. 

У мају месецу, 2017. године, у Економско-Трговинској школи у Шапцу, 
организован је сајам образовања. Промоција ФБ на овом сајму, имала је многобројне 
бенефите, пре свега јер је реч о центру Мачванског округа. Реч о сајму образовања који 
је по први пут организован, стога се очекује да следеће године, број присутних 
средњошколаца и родитеља буде још већи. 

Током маја и јуна месеца настављена је комуникација са школама које су већ 
обавештене о могућностима уписа на Факултет безбедности као и са оним кандидатима 
упознатим на претходним манифестацијама, у вези са учешћем на припремној настави 
или начином уписа на ФБ. Анализе су показале да је за 50% више уписаних на 
припремну наставу у односу на прошлу годину као и да је диверзификација по 
регионима повољнија него ранијих година. То је свакако био први мерљиви индикатор 



унапређене препознатљивости Факултета безбедности у академском и уопште јавном 
простору Србије. 

Поред промотивне делатности у Србији, организовано је учешће и на сајмовима 
образовања у Црној Гори (у Тивту, Херцег Новом и Подгорици), а као резултат, за 
полагање пријемног испита се пријавило 13 будућих студената. 

Истовремено су текле истраживачке активности Центра за менаџмент националне 
безбедности. Покренуто је истраживање о ,,Стању националне безбедносне културе 
код младих“. Циљ овог истраживања је увид у познавање националне безбедносне 
културе млађих узраста, ђака завршних година средњих школа и студената. За сада, 
анкетом су обухваћени ђаци средњих школа из неколико градова (Сремске Митровице, 
Београда, Лесковца и Шабца). Остварен је контакт са великим бројем средњих школа, 
које су исказале спремност да нам изађу у сусрет у вези са реализацијом овог 
истраживања. Овом приликом, подељен је и промотивни материјал у школама које су 
анкетиране, и остварена комуникација са представницима ових школских установа. 
Истраживачким активностима центра, остварује се промоција факултета управо у оним 
узрастима који представљају циљну групу, која конкурише за упис на факултет. Како је 
поменуто истраживање тек започето, очекујемо да ћемо у напредном периоду 
реализовати анкетирање и у многим другим школама и тиме допринети промоцији ФБ. 
 
Центар за националну и међународну безбедност  
  
 Један од најбитнијих пројеката је TOC Search Data Base из тероризма и 
организованог криминала. Дата база је срце безбедносне аналитике и доступнаје на 
следећој адреси: www.tocsearch.com. Са више од 10 000 корисника широм света, дата 
база представља највећу базу таквог типа у југоистоку Европе која се користи у 
едукативне сврхе. У сарадњи са Математичким факултетом, Центар  наставља развој 
посебних софтвера који се користе у безбедности. То се пре свега односи на Софтвер за 
безбедносно препознавање лица, објекат и других облика.  
http://www.tocsearch.com/fr/app.html У потпуности је реализована Андроид 
апликација за мобилне телефоне за удаљен приступ Дата бази.  
 
Центар је од оснивања до данас организовао још и следеће активности: 

1. Посету г. Александра Вучића, Председника Р.Србије Факултету 
безбедности. 22. маја 2017. године Факултет безбедности којом приликом је 
одржао предавање студентима на тему „Глобални изазови као претња за 
регионалну безбедност". 

2. Посета госпође Роуз Готемилер, заменице генералног секретара НАТО-а 
Факултету безбедности. 26.06.2017) која је одржала предавање на тему: 
„Србија и НАТО“ 

3. Предавање конгресмена САД Теда Поа у Ректорату на тему: "САД и борба 
против тероризма". 

4. Радна посета делегације града Шангаја и делегације Шангајске академије 
друштвених наука Србији. Факултет безбедности и чланови делегације Града 
Шангаја и Шангајске академије друштвених наука одржали су заједнички 
округли сто у згради Ректората Универзитета у Београду, дана 12.06.2017. 
године посвећен темама: „Безбедносни и геополитички садржај иницијативе 
„Један појас - један пут" и механизми „16+1", и „Размена мишљења и ставова о 
историјском и социолошком утицају Октобарске револуције 1917. године, на 
развој социјалистичких земаља".  



5. Посета амбасадорке Oana-Cristina POPA, Ph.D Румуније Факултету 
безбедности са сарадником министром саветником у амбасади Румуније 
господином Flavius Cosmin HALACESCU којом приликом је констатована 
обострана висока заинтересованост за међусобну сарадњу Факултета 
безбедности и академских институција Румуније. 

6. Радна посета амбасади САД. Делегација Факултета безбедности примљена је 
23. маја 2017. године у радну посету Амбасади Сједињених Америчких Држава 
на позив Његове Екселенције господина Кајл Ската, амбасадора САД у Србији. 
Током посете, за студенте и професоре организовано је упознавање са радом и 
делатностима амбасаде САД у Србији, као и са радом специјализованих служби 
као што су то USAID Srbia и Програм помоћи, тј. асистенције српском 
правосуђу и полицији. Током пријема, студентима су се прво обратили господин 
Курт Донели, заменик амбасадора, а затим и господин Марк Ван Бален, 
саветник ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance 
Program), као и господин Алекс Гејнер, директор USAID Srbia и Брајан Мартин 
из Политичког одељења Амбасаде. 

7. Предавање Петра Цветковића, директора ВБА. У петак, 9.6.2017. године на 
Факултету безбедности на тему"Улога и место Војно-безбедносне агенције у 
систему националне безбедности Републике Србије". 

8. Предавање Јозефа Боданског, једног од водећих светских стручњака из 
области безбедности и против тероризма на Факултету безбедности.предавање 
на тему:“ Рат у Сирији и Даеш“. 

9. Трибина Билатерална безбедносна сарадња између Србије и САД., 
15.05.2017. године на Факултету безбедности . Учесници трибине били су: Курт 
Донели, заменик амбасадора САД у Србији; потпуковник Корни Шеј, шеф 
канцеларије за војну сарадњну, шеф политичког одељења Џон Браунмастер и 
народни посланик Драган Шормаз, председник парламентарне групе 
пријатељства Србија САД. Модератор трибине је проф. др Зоран Драгишић, 
продекан за развој Факултета безбедности. 

10. Радни састанак у амбасади Индије. Дана 26.04.2017. године у амбасади 
Индије у Београду одржан је састанак на тему кинеске иницијативе „Пут свиле" 
или ОБОР. Састанак је организовала Њ.Е. Амбасадор Индије у Р. Србији г-ђа 
Нариндер Чаухан. Састанку су са индијске стране  присуствовали водећи 
експерти генерал Арун Сахгаи и проф. др Јаганнатх Панда са Института за 
студије одбране и анализу из Њу Делхија. На састанку су наглашени 
традиционално изузетно добри пријатељски односи између два народа, који 
представљају изванредну основу за развој и унапређивање будуће академске 
сарадње у области безбедности између српских и индијских партнера. 

11. Учешће на међународној научној Конференцији у Шангају. У организацији 
престижног ФУДАН Универзитета из Шангаја, Шангајског института за 
европске студије и Шангајске академије друштвених наука, у периоду од 1. до 3. 
марта 2017. године одржана је међународна научна Конференцијиа под 
називом: "Један појас један пут: Процена безбедносних ризика и 
отпорности" (One Belt One Road - Security Risk Assesments and Resilience). 
Са кинеске стране на Конференцији су, поред руководства поменуте три 
академске институције, учествовали  и водећи кинески научници,  као и високо 
рангирани политички лидери Кине. Током Конференције, декан Факултета 
безбедности проф. др Ивица Радовић је потписао два важна уговора о сарадњи 
између Факултета и Шангајског института за европске студије, као и Шангајске 



академије друштвених наука. У непосредном сусрету делегације Факултета 
безбедности са руководством ФУДАН Универзитета, такође је договорена 
сарадња у области безбедности иницијативе "Један појас један пут". Том 
приликом разговарано је и о могућностима сарадње ФУДАН Универзитета са 
Универзитетом у Београду, укључујући потписивање Меморандума о сарадњи 
између ове две водеће академске институције НР Кине и Републике Србије. На 
завршном радном састанку и током свечане вечере договорена је заједничка 
сарадња у реализацији будућих научних пројеката релевантних за безбедност 
иницијативе "Један појас један пут". Такође, договорено је и оснивање 
заједничког центра за кординацију активности у погледу наведене иницијативе, 
који ће бити лоциран на Факултету безбедности. 

 
Иновациони центар  
 
 У школској 2016/17. години, Иновациони центар је наставио спровођење 
научно-истраживачких пројеката, као и реализацију примењених истраживања кроз 
пружање консултантских и образовних услуга органима јавне власти, јединицама 
локалне самоуправе, привредним друштвима и јавним предузећима У погледу 
остваривања научно-истраживачких задатака Иновационог центра, урађено је следеће: 
• Започета је реализација новог експерименталног пројекта у области унапређења 
безбедности образовноваспитних установа. Назив пројекта је: Унапређење заштите 
школске деце кроз ангажовање стручних координатора за послове безбедности. 
Пројекат је инициран од стране Савета за безбедност Градске општине Обреновац и 
спровешће се у основним пколама са територије ове општине. Пилот пројекат полази 
од идеје да је безбедност школа врло специфична проблематика, на коју се могу 
применти општа правила безбедносне струке, али уз нужне модификације. Важећа 
законска регулатива (првенствено Закон о ванредним ситуацијама и Закон о приватном 
обезбеђењу), стандарди и процедуре у домену друштвене безбедности, то јест услуга 
приватног обезбеђења (национални стандарди серије СРПС А.Л2: 001-003) дају 
смернице за одржавање и унапређење нивоа безбедности различитих организација. 
Смисао овог пројекта је да укаже на могућност унапређења безбедности школа путем 
прилагођавања услуга приватног обезбеђења потребама школских установа. 
Разрађујући тезу о примени стандрадних услуга обезбеђења у овом домену, дошли смо 
да закључка да би се безбедност деце и младих у школама могла подићи уколико би се 
ове услуге модификовале у правцу специфичних потреба безбедности школе.у темеља 
за изградњу сигурнијег школског амбијента. Како бисмо експериментално проверили 
потенцијалну ефикасност, економичност и општедруштвену корисност овог вида 
обезбеђења школе, спровешћемо пројекат у изабраним основним школама, при чему би 
у улози координатора били дипломирани менаџери безбедности, свршени студенти 
Факултета безбедности (по правилу, студенти мастер или докторских студија 
Факултета), чији би задатак био да, уз контролу и надзор професора и експерата 
безбедносне струке (по правилу, лиценцираних у одговарајућим областима, пре свега 
приватног обезбеђења и процене угрожености од елементарних непогода и других 
несрећа), осмишљавају и прате рад службеника обезбеђења и организују периодичне 
ваннаставне активности из области превенције и елиминације безбедносних  ризика. 
Циљеви пројекта су прагматични и конкретни и не везују се искључиво за остваривање 
научно-истраживачких задатака, већ иду ка доношењу иновативних и практично 
употребљивих решења, којима се у краћем временском интервалу омогућава  подизање 
нивоа безбедности школске деце и омладине. Допринос овог пројекта би се огледао у 
смањењу хетерогених безбедносних ризика (вршњачко насиље, злостављање и 



занемаривање, електронско насиље и други облици угрожавања безбедности на 
Интернету, елементарне непогоде и друге несреће, криминално деловање и девијантно 
понашање екстзерних и интерних субјеката) и постављању темеља за изградњу 
безбедније школе. Пројекат ће се реализовати  кроз три фазе. Прва фаза обухвата  
избор школа и одабир координатора  за примену пројекта. Избор школа и 
координатора спроводе професори Факултета и експерти безбедносне струке. 
Критеријум избора је да се школе налазе у различитим типовима насеља и буду 
хетерогене по броју ученика, објектима, окружењу (микро и макро локацији) и 
контексту (историјату пријављених случајева насиља, злостављања и занемаривања, 
техничких незгода, последица елементарних непогода, случајева криминалног 
деловања итд.). Процесом селекције био би изабран одговарајућ број координатора, 
који се затим упућују у изабране школе. Експерти који су учествовали у одабиру 
кандидата настављају учешће у пројекту у својству ментора. Њихов даљи задатак је да 
усмеравају рад координатора, саветују их, помажу им у изради докумената, 
организацији и реализацији ваннаставних активности, коригују их и постављају им 
одређене истраживачке задатке чије испуњење надзиру. Прва фаза траје седам дана. 
Друга фаза је примена пилот пројекта у изабраним основним школама. Координатори 
предузимају конкретне кораке ка унапређењу безбедности ученика, наставника, 
осталих запослених, школске имовине и инфраструктуре, презентујући различите 
програме и иницијативе, сачињене кроз консултације са експертима и представницима 
науке. Координатори комуницирају  са школском управом, школским полицајцем, 
представницима школских одбора и Савета родитеља, прате и анализирају рад 
службеника приватног обезбеђења и комуницирају са њима. Уз то, они разговарају са 
ученицима, наставницима и родитељима, прате стање безбедности, прикупљају 
информације о потенцијалним ризицима и опасностима и о свему обавештавају 
менторе, али и упозоравају надлежне школске службенике. Њихов најважнији задатак 
је да уз помоћ ментора  сачине прелиминарну процену угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа и идентификују ризике у области насиља у школи и 
противправног деловања спољних субјеката према имовини, инфраструктури, 
запосленима и ђацима. Осим процене ризика, они би у сарадњи са менторима, 
израдили предлог плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за школе, који 
би укључивао предлог мера за контролу безбедносних ризика. Координатори су дужни 
да сачине извештај о стању безбедности у школи и корацима које су предузели у 
претходном периоду. Извештај се подноси директору школе и Савету родитеља, а  по 
потреби, и школском одбору. Извештај претходно прегледају и оцењују ментори. 
Ментори пажљиво прате рад координатора, помажу им у припреми едукација и 
процена, планова и програма, као и осмишљавању иницијатива, дају упутства и савете 
и разматрају извештаје и предлоге координатора. Друга фаза траје до  два месеца. 
Трећа фаза обухвата одржавање научног скупа, издавање зборника радова и промоцију 
резултата пројекта. Након завршетка експерименталних фаза (прве и друге), уследила 
би трећа фаза, која би обухватила три активности. Прва активност је научни скуп на 
ком би се представили резултати и повела озбиљна расправа о налазима и стварним 
ефектима пројекта. Скуп би обухватио најважније актере из области, попут 
представника надлежних министарстава, школа, невладиних организација, стручњака 
за приватно обезбеђење, водећих научних радника из земље и региона и других 
релевантних учесника. Након одржавања скупа, истраживачи ће, у оквиру друге 
активности, објавити тематски зборник радова са главним резултатима и закључцима 
истраживања и предлогом конкретних корака за унапређење заштите деце у школама. 
Трећа активност би се састојала из промоције резултата пројекта у већем броју градова 
и општина, уз одговарајуће промотивне материјале и организовање конференција за 



штампу, округлих столова и панел дискусија. Предлог пројекта је у потпуности 
прихваћен и општина Обреновац је закључила Уговор о реализацији пројекта са 
Иновационим центром. Уговором је предвиђено финансирање прве две фазе у износу 
од 300.000 динара и договорена да се у наредној години финансира трећа фазе, почев 
од организације научне конференције поводом пројекта. 
• Иновациони центар је осмислио и иницирао развојно-иновациони пројекат који 
финансира Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) а реализује 
Факултет безбедности. Прва фаза пројекта је започела 2017. године и биће реализована 
до краја године. Основни циљ пројекта је израда интерактивне интернет апликације 
засноване на Породичном приручнику за ванредне ситуације. Сматрамо да би на овај 
начин садржај приручника постао доступнији далеко ширем кругу корисника, као и да 
би електронска  презентација његових садржаја привукла интересовање и омогућила 
стицање базичних знања за више циљних група корисника него што је то случај са 
штампаном верзијом. Апликација ће бити мрежног типа (web responsive) и моћи ће да 
се користи у прилагођеном приказу на различитим типовима уређаја за аутоматску 
обраду и пренос података (тзв. паметним уређајима) и различитим оперативним 
системима/платформама  (Windows, Android, IOS). Интернет апликација ће се 
инсталирати на сервер који користи Факултет безбедности Универзитета у Београду и 
биће доступна свим корисницима бесплатно и без рекламних садржаја. Овим би се 
поштовало и начело економичности, јер би се смањили трошкови перидичног 
штампања приручника уз максимизацију његове дистрибуције и ширу популаризацију 
тематских садржаја.С обзиром да су упутства, савети и препоруке које приручник 
садржи (осим извесних података, попут бројева телефона за хитне интервенције) 
углавном универзалног типа, апликација се може пласирати и у земље региона, али и 
друге, нпр. источноевропске ѕемље. Пројекат ће садржати и научно-истраживачку 
компоненту, јер ће тим истраживача са Факултета безбедности и сродних научних 
установа спровести истраживање о стварним ефектима коришћења апликације и њеном 
утицају на степен безбедносне свести и културе грађана. Апликацију ће сачинити Тим 
стручњака, састављен по принципу интердисциплинарности и 
мултидисциплинарности, који чине експерти у области система заштите и спасавања и 
врхунски програмери и ИТ инжењери. У случају да се реализује као вишефазни 
процес, пројекат би се одвијао кроз четири фазе. Прва фаза је одобрена од стране 
ОЕБС-а и закључен је Уговор о развоју интернет апликације Породични приручник за 
ванредне ситуације између ОЕБС-а и Факултеа безбедности. Прва фаза обухвата  
израду интернет апликације од стране Тима стручњака и његово представљање 
стручној и широј јавности. Израда апликације подразумева ИТ архитектуру, 
програмирање, креирање дизајна, пуштање у рад и одржавање апликације. Период 
израде је 2 месеца. Представљање јавности би се састојало из пропагандне кампање 
којом би се широк круг потенцијалних коприсника обавестио о пласману апликације и 
разлозима њеног коришћења, те бенефитима које доноси. Ова активност би се спровела 
у периоду од 1 до 2 месеца. Реализација истраживања би се одвијала након пласмана 
апликације уз коришћење адекватног методолошког инструментаријума и постављање 
одговарајућег теорисјког оквира. Научно истраживање би трајало од 8 до 12 месеци. 
Друга фаза би се могла покренути паралелно са истраживањем из прве фазе и састојала 
би се у обогаћивању садржаја апликације квизовима, забавним играма и другим 
интерактивним садржајима, који би се пласирали, уз сарадњу са Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја, образовно-васпитним установама и другим 
заинтересованим институцијама у јавном и цивилном сектору. 
Трећа фаза би донела уграђивање оперативних садржаја у апликацију. Ово подразумева 
инсталацију тзв. паник тастера, који би кориснику апликације омогућио да једним 



кликом пошаље позив за помоћ уз тачну геолокацију на којој се налази. На тај начин би 
се убрзали реаговање и комуникација у ванредним ситуацијама. Четврта фаза би се 
односила на унапређење статистичко-аналитичких перформанси апликације и израду 
верзија за мобилне телефоне (локалних – мобилних апликација) које функционишу и 
без приступа интернету. Статистичко-аналитички значај би се огледао у прикупљању и 
обради података уз помоћ корисника (попут софтвера чијим коришћењем је Управа 
саобраћајне полиције значајно унапредила начин обраде података о саобраћајним 
незгодама што је искоришћено за предузимање адекватних мера на тачно утврђеним 
локацијама са повећаним ризиком) што би допринело усавршавању мапе ризика од 
елементарних непогода и других несрећа и јачању превентивне компоненте система 
заштите и спасавања у Републици Србији. 
 
• У оквиру пројекта међународне организације Унеско, под називом „Управљање 
ризицима од катастрофа у области заштите културног наслеђа“, Иновациони центар је 
спровео едукацију службеника Министарства културе и информисања Реппублике 
Србије и представника установа културе. Пројекат стручног усавршавања службеника 
у области процене угрожености од елементарних и других непогода и планирања 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама је спроведен у сарадњи са 
Министарством унутрашњих послова – Сектором за ванредне ситуације. Реализована 
едукација је, сходно договору са Министарством културе, само почетна фаза у 
спровођењу ширег пројекта у који би се Иновациони центар укључио кроз стручне 
расправе, округле столове и научно-истраживачке активности. 
• Иновациони центар је пружао услуге које имају карактер консултантских али 
суштински представљају и примењена истраживања у области безбедности и могу се 
копристити за прикупљање података у сврхенаучних истраживања. Овде укључујемо 
услуге за следеће клијенте: Јавно предузеће предузеће „Емисиона техника и везе“ 
(Стратегија управљања ризицима);  Град Крушевац (Процена угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа); Град Крагујевац (Процена угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа); Град Шабац (Процена угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа); Општина Параћин (Процена угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа); Градска опшина Земун (Процена 
угрожености од елементарних непогода и других несрећа и израда Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама); Петрохемија Панчево (Процена угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа и израда Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама); Завод за биоциде и  медицинску екологију (Процена 
угрожености од елементарних непогода и других несрећа и израда Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама); КБЦ Земун (Процена угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа и израда Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама); Рударско-геолошки факултет (Процена угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа и израда Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама). 
 
 

8.2. РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 
 
 Истраживачи Факултета безбедности у 2016/2017. години учествовали су у 
7 научно-истраживачких пројеката. У табели дат је збирни преглед броја и врсте 
научноистраживачких пројеката које тренутно реализују наставници и сарадници 
Факултета безбедности. 
 



р. 
бр. 

Назив пројекта 
 

 

Врста пројекта 
 

 

Број сарадника 
ангажованих на 
пројекту 

1. Безбедност и заштита 
организовања и 
функционисања васпитно-
образовног система у 
Републици Србији (основна 
начела, принципи, протоколи, 
процедуре и средства) 

 
домаћи 
фундаментални 

 
 
10 

2 Испитивање и верификација 
метода за 
мултидисциплинарне 
форензичке 
анализе у функцији 
непролиферације оружја за 
масовно уништење 

 
домаћи 
фундаментални 

 
 
1 

3. Криминал у Србији: 
феноменологија, ризици и 
могућност социјалне 
интервенције 

домаћи 
фундаментални 

 
2 

4. Рентабилни избор нових 
технологија и концепција 
одбране кроз друштвене 
промене и стратешке 
оријентације Србије 
у 21. веку 

 
домаћи 
стратешки 

 
5 

5. Конфликти и кризе - сарадња 
и развој у Србији у региону у 
19. и 20. веку 

домаћи 
фундаментални 

 
3 

6. Молекуларно-генетичка и 
екофизиолошка истраживања 
у заштити аутохтоних 
анималних и генетичких 
ресурса, очувању добробити, 
здравља и 
репродукције гајених 
животиња и 
производњи безбедне хране 

 
 
домаћи развојни 

 
 
1 

7. HORIZONT 2020 – 
DAREnet Danube River region 
Resiliance Exchange Network 
(2017-2022) 

међународни 8 

 
Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног 
система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и 
средства)  
 Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић, 
проф. др Владимир Цветковић, Проф. др Зоран Кековић, проф. др Ивана Симовић 
Хибер, проф. др Слађана Ђурић, проф. др Борис Кордић, проф. др Божидар 
Бановић,  доц. др Ана Ковачевић, доц. др Младен Милошевић, и доц. др Ненад 
Путник. 



Испитивање и верификација метода за мултидициплинарне форензичке анализе у 
функцији непролиферције оружја за масовно уништење. 
 Истраживач са Факултета безбедности: доц. др Ана Ковачевић. 
Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције 
 Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић  
Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене 
промене и стратешке оријентације Србије у 21.веку. 
 Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Зоран Кековић, проф др. 
Жељко Иваниш, проф. др Мирослав Младеновић, проф. др Зоран Јефтић, др 
Кристина Радојевић. 
Конфликти и кризе-срадња и развој у Србији у региону у 19. и 20. веку 
 Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Владимир Цветковић, 
проф. др Слађана Ђурић и проф. др Желимир Кешетовић.  
Молекуларно-генетичка и екофизиолошка истраживања у заштити аутохтоних 
анималних и генетичких ресурса, очувању добробити, здравља и репродукције 
гајених животиња и производњи безбедне хране. 
 Истраживач са Факултета безбедности: проф. др Ивица Радовић 
 У ишчекивању расписивања конкурса за нови пројектни циклус 
Министарства просвете науке и технолошког развоја предузете су све неопходне 
мере и обављене припреме за благовремено аплицирање за нови пројекат.  
 Факултет безбедност је био ангажован и на планирању међународних 
пројеката за наредни период. У том смислу остварене су следеће активности 
факултет ће бити укључен у реализацију следећих пројеката: 

 ERASMUS - ImprESS -Improving Academic and Professional Education Capacity in 
Serbia in the area of Safety & Security (2017-2020) 

 CA COST Action CA16232 -"European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and 
Knowledge Innovation" 

 

 

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 контактима са амбасадом НР Кине реализована је регионална 
међународна конференција на тему Балкан и Кина у контексту сарадње Кине са 
централно и источно европским земљама  (Појас и пут/The Belt and the road) 1. ХI 
2016 године. 
 
 Поред тога, организоване су још две међународне конференције 

 International scientific conference The Balkans between East and West: Old and/or 
new security challenges September 5-7, 2017 / Ohrid, Macedonia/ Hotel Inex Gorica 
са Филозоским факултетом у Скопљу 

 Прва научна конференција о урбаној безбедности 21. јун 2017 са 

Архитектонским факултетом у Београду 
 



 У оквиру сарадње са Факултетом за безбедност Универзитета у Битољу 
реализована је размена односно студијска посета једног докторанада факулта из 
Македоније који је недељу дана боравио на Факултету безбедности, а прихваћен је 
и један докторанд у оквиру ЦЕЕПУС програма. 
 Такође, реализована је и посета делегације студената и професора 
Факултета за криминалистику, криминологију и сигуроснестудије Универзитета у 
Сарајеву у март 2017. године.  
 У извештајном периоду потписано је укупно 8 споразума са страним 
високошколским установама као и један уговор о сарадњи са амбасадом НР Кине 
у Београду. Потписани  су споразуми о сарадњи са: 

 Шангајским институтом за европске студије/Shanghai Institute for European 

Studies, 

 Центром за европске студије шангајске Академије друштвених 

наука/Centre for European Studies Shanghai Academy of Social Sciences, 

 Истраживачким центорм за европске и америчке студије из Атине/Research 

Institute for European and American Studies, 

 Правним факултетом Универзитета Комениус у Братислави, 

Словачка/Faculty of Law Comenius University, 

 Полицијском академијом из Братиславе, 

 Факултетом политичких знаности Свеучилишта у Загребу,  

 Правним факултетом Универзитета Црне Горе у Подгорици и  

 Факултетом безбједносних наука Универзита у Бањој Луци 

 
 
 

10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 
ФАКУЛТЕТА 
 
10.1. БИБЛИОТЕКА 
 
  У месецу Октобру 2016. године, активности библиотекара су усмерене ка 
Сајму књига, па је у том периоду руководилац  библиотеке ФБ  вршио обилазак 
штандова издавача са којима Факултет безбедности сарађује,  прибављао 
штампане каталоге издавача и достављао их наставницима, те узимао предрачуне 
од издавача и проследио их Рачуноводству на плаћање. 
 Такође у последњој недељи Октобра, руководилац библиотеке учествовао 
је у организацији наступа делегације Факултета безбедности на Сајму образовања 
„Звонце 2017“, као пратећој манифестацији Сајма књига. Паралелно са тим, 
организовао је дежурства студената и демонстратора Факултета безбедности на 
штанду Издавачког предузећа "Академска мисао", где се вршила продаја 
факултетских издања, и свакодневно доносио тражена издања из Скриптарнице 
Факултета безбедности, те и сам дежурао у четвртак, 26.20.2017. од 15 до 20 
часова на Сајму образовања "Звонце" и то на факултетском штанду у оквиру 
Универзитета у Београду. 
 



 Новембар и Децембар 2016. године протекли су у текућем раду, као и у 
обради публикација наручених на Сајму књига 2016. 
 Већ у другој половини Јануара 2017. године, почела је обрада завршних 
радова студената (мастер, специјалистичких и дипломских) у електронској 
верзији, као и њихово похрањивање у Дигиталном репозиторијуму „PHAIDRA“ 
који уређује Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“. До краја школске 
године обраћено је близу 300  (тачније 290) завршних радова  студената 
Факултета безбедности у е-облику. 
 У периоду од 10. до 12. марта 2017. године, у Новом Саду је одржан Сајам 
књига, на коме је учествовао и руководилац библиотеке, који је сопственим 
аутомобилом довезао дежурне студенте, као и књиге и опрему у Нови Сад, а 
потом их вратио у Београд, након тродневног боравка у престоници северне 
покрајине Војводине. 
 У Априлу 2017. године, попуњена је традиционална годишња Анкета о 
библиотечком пословању (за 2016. године) те предата иницијатору анкете - 
Матичном одељењу Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" у Београду. 
 Дана 19. маја 2017. године извршен је пренос података из система COBISS 
2 у окружење COBISS 3, да би већ од понедељка, 22. маја, нови систем COBISS 3 
почео да се примењује у библиотечкој пракси. 
 У периоду од 6. до 8. јуна 2017. године стручни сарадник Зорана Руменић 
похађала је тродневни курс у Народној библиотеци Србије, под називом: 
COBISS.SR/C-3/Pozajmica, како би и теоријски била обучена за рад са 
корисницима у окружењу COBISS 3. 
 Најзад, током школске 2016/2017. године набављена је следећа количина  
библиотечке грађе - по врстама и средствима: 
 
Начин набавке Наслови Примерци Износ 
Куповина 304 323 453.107,82 

РСД 
Размена 7 7 0 
Поклон 62 67 0 
Обавезан 
примерак 

445 445 0 

Сопствена 
издања 

8 53 0 

Обавезни 
примерак 
установе 

30 30 0 

Укупно 856 925 453.107,82 
РСД 

 
 
  

10.2. РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР 
 
 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 кабловском интернету. 



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

  АМРЕС са брзином од 1/1 Gbps i 
  СББ са брзином од 80/5 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 СББ провајдера се користи као резервни линк за 
Интернет. 
 Ове године је замењен и инсталиран нови главни уређај за прикључење на 
Интернет, 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. 
 Након прошлогодишњег проширења капацитета СББ линка у оквиру ново 
уговореног Бизнис пакета услуга извршена је замена дела СББ опреме ообзиром 
да по старој верзији уговора нисмо имали директну контролу над рутером преко 
кога се СББ прикључује на поменути наш централни broadband рутер. 
 Иза централног 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) modela TL-SL2452WEB 
(1 kom.) i 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 и све су 
опремљене видео пројекторима који су повезани са рачунаром 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 најсавременијом 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 у главном намењене запосленима на факултету. Ове године су инсталиране и 
тестиране EDUROAM WiFi приступне тачке (пет EDUROAM WiFi Access Point-
a). 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 омогућавају 
студентима да погледају распореде предавања, испита као и резултате истих и 
евентуална обавештења о збивањима на факултету. У току је повезивање са ФИС 
информационим системом односно студентском службом након чега ће се моћи 
добити и информација о просторном планирању наставних активности на 
факултету. 
 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. И овај систем ће бити прикључен на ФИС информациони систем те 
ће се и овим путем дистрибуирати информације као и код горе поменутих 
информационих табли. 
 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. 
 Један део предавања, нарочито прве и друге године студија, одвија се и на 
Војној академији где Факултет безбедности има закупљена три амфитеатра. Два 
мања амфитеатра, 135 и 235 унутар зграде наставног центра, су такође опремљени 
рачунарском опремом - лап топ рачунарима и видео пројектором те адекватним 
разгласом док је бивша Кино сала на Војној академији комплетно реновирана и у 
потпуности 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 не дозвољених средстава у току полагања испита од стране студената. 
 Ове године је инсталиран нови сервер за ФИМЕС - информациони систем 
за кадровску евиденцију, обрачун зарада и хонорара, финансијско пословање, 
вођење књиговодства и материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката, 
вођење архиве докумената. Осим тога све релевантне функције ФИМЕС-а биће 
повезане и аутоматизоване са постојећим ФИС-ом (Факултетски Информациони 
Систем - студентска служба) чиме ће се у многоме унапредити пословање 
факултета. 
 Поступајући по законским регулативама факултет је овлашћеним 
привредним субјектима за рад са електронским отпадом испоручио значајну 
количину истог те део књиговодствено отписане али још увек функционалне 
опреме и донирао КПЗ Пожаревац. 
 Поред опреме неопходне за потребе наставног процеса, Факултет 
располаже и опремом неопходном за потребе високо квалитетног рада управе и 
свих стручних служби. На тај начин студентима и запосленима се обезбеђује 
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 регистратурског 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. 
 



10.3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 

 

 

 



11. КАТЕДРЕ 
 
11.1. Катедра студија безбедности 

 
 

Дневни ред седница катедре 
 
На Катедри студија безбедности у школској 2016/17. години одржано је 12 седница (од 
чега три електронске), у периоду од 19.10.2016. до 21.9.2017. године. На седницама се 
дискутовало о следећим тачкама дневног реда: 
 

 Планирање набавки средстава за 2017. годину, 
 Предлози за ревизију Наставног плана и програма Факултета, 
 Расписивање конкурса за наставнике на Катедри, 
 Ангажовање демонстратора у школској 2016/17. години, 
 Подршка за учешће чланова Катедре на научним и стручним скуповима, 
 Усвајање Извештаја о раду Катедре у школској 2016/17. години, 
 Усвајање Плана рада Катедре за школску 2017/18. годину. 

 
Важније активности и иницијативе катедре 
 

 Активности Катедре на ревизију НПП у оквиру предстојећег акредитационог 
циклуса Факултета безбедности; 

 Иницијативе за одржавање међународних научних конференција у организацији 
Факултета потекле су од чланова Катедре; 

 Развој научног подмлатка у склопу учешћа студената II и III нивоа студија на 
Међународној летњој школи у Шипану, јуна 2017. године иницирали су и 
организовали чланови Катедре; 

 Рад на изради новог стандарда: СРПС. А.Л2.003 Безбедност и отпорност - 
Процена ризика који је резултовао усвајањем и објављивањем Националног 
стандарда: СРПС. А.Л2.003 Безбедност и отпорност - Процена ризика (31. 
августа 2017). 

 
Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија  
 
Настава (предавања и вежбе) успешно је реализована на свим нивоима студија. 
 
Избори у звања наставника и сарадника 
 

 Избор наставника у звању ванредног професора за наставни предмет Системи 
обезбеђења и заштите, 

 Избор наставника у звању доцента за наставни предмет Увод у студије 
безбедности. 

 
Предложена литература за потребе наставе 
 
Монографије: 

 Ђорђевић, И. Економске основе безбедности, 300 стр. 200 примерака; 

 Ковачевић, А. Безбедност информација, 250 стр, 300 примерака; 



 Путник, Н. Сајбер ратовање, 200 примерака. 

Уџбеници: 
 Милашиновић, Р., Милашиновић, С., Путник, Н. Теорије конфликата, 350 стр, 

500 примерака; 

 Кековић, З., Димитријевић, И. Системи безбедности, 300 стр, 500 примерака; 

 Ковачевић, А. Информатика, 250 стр, 500 примерака; 

 Липовац, М. Основни појмови студија безбедности: национални интерес, моћ, 
снага, сарадња и идентитет, 200 стр, 500 примерака 

 Мандић, Г., Путник, Н., Милошевић, М. Социјални инжењеринг и безбедност 
информација, 380 стр, 300 примерака. 

 
Објављена литература за потребе наставе 
 

 Монографија Заштита података и социјални инжењеринг − правни, 
организациони и безбедносни аспекти, аутора Мандић, Г., Путник, Н. и 
Милошевић, М., у припреми за објављивање. 

 Уџбеник Системи безбедности са системом безбедности Републике Србије, 
Кековић, З. и Димитријевић, И., у припреми за објављивање. 

 
Активности Катедре и њених чланова у научноистраживачком раду (пројекти и 
сл.) 
 
Пројекти: 
 
Проф. др Зоран Кековић: 
 

1. Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног 
система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре 
и средства) (бр. 47017), који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије (2011-2015). 

2. Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене 
промене и стратешке оријентације србије у 21 веку, (бр. 47029), који финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије (2011-2015). 

3. Учешће у припреми пројекта за нови циклус пројеката МПНТР: Реформа 
сектора безбедности Републике Србије у процесу придруживања Европској 
унији. 

 
Проф. др Ана Ковачевић: 
 

1. Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног 
система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре 
и средства) (бр. 47017), који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије (2011-20165). 

2. Испитивање и верификација мултидисциплинарних метода за форензичке 
анализе у функцији непролиферације оружја за масовно уништење, који 
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011-2016). 

 
 
 



Доц. др Светлана Станаревић: 
 

1. Постала члан Одбора Међууниверзитетског програма за истраживање одрживог 
развоја (март 2017 - ), који ради на припреми Стратегије одрживог развоја 
Универзитета у Београду; 

2. Ангажована као национални консултант на пројекту “Integrated Response to 
Building Community Resilience to Extremism and Radicalism in Sandzak“ 
(01.09.2015-01.09.2016.); 

3. Иницирала формирање Неформалне мреже евалуатора Србије (Informal Network 
of Evaluators Serbia) и као координатор  регистрована код Међународне 
организације за сарадњу у евалуацији (IOCE- http://www.ioce.net/vope-directory); 

4. Учешће у припреми пројекта за нови циклус пројеката МПНТР: Реформа 
сектора безбедности Републике Србије у процесу придруживања Европској 
унији; 

5. Завршила учешће на  COST akcijи (најстарији програм европске сарадње у 
области научних и технолошких истраживања) TU 1203 Crime Prevention 
through Urban Design and Planning (2013-2016); 

6. Учествовала у делу пројекта "Support to the integration of migration into the 
academic teaching plans: развој курикулума за мастер програм (curriculum 
development for the master program" Migration Studies "(01.11.2015. - 30.04.2016.), 
which is implemented in the framework of the program" Turning migration into 
national development strategies", funded Swiss Agency for development and 
implemented by the International organization for migration (IOM) in partnership 
with UNDP. 

 
Доц. др Ненад Путник: 
 

1. Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног 
система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре 
и средства) (бр. 47017), који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије (2011-2015). 

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. 

 
Доц. др Милан Липовац: 
 

1. Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног 
система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре 
и средства) (бр. 47017), који финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије (2011-2015). 

 
Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству: 
 
Проф. др Зоран Кековић: 
 

1. Свеучилиште у Загребу, Факултет политичких знаности, одржано предавања на 
основним академским студијама. 10. марта 2017.  

2. Универзитет у Сарајеву, Факултет криминалистичких наука, одржано 
предавања на студијама III степена. 6. маја 2017.  



3. Универзитет Св.Кирило и Методиј у Скопљу, Филозофски факултет, Институт 
за одбрану, мир и безбедност, сарадња у оквиру организације и учешћа на 
међународним научним конференцијама  

 
Доц. др Ненад Путник: 
 

1. Одржао предавање на Дипломатској академији МСП, на тему Сајбер 
безбедност. 

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

 
Доц. др Милан Липовац: 
 

1. Гостујуће предавање на Свеучилишту у Загребу – Факултету политичких знаности, 
Erasmus Plus пројекат, мај 2017. 

 
Учешће на међународним научним и стручним скуповима: 
 
Проф. др Зоран Кековић: 
 

1. International Academic Conference: Private Security in the 21st Century: Experiences 
and Challenges, University “SS. Cyril and Methodius” Faculty of Philosophy – 
Skopje, Institute for Security, Defence and Peace  and Chamber for Private Security  
of the Republic of Macedonia; Ohrid, Macedonia, 15-16 September 2016: „Private 
Ownership of Critical Infrastructure - Opportunity or Challenge for Corporate 
Security Policy Makers“, Z. Keković, V. Ninković, S. Pavlović  

2. The 4th RACVIAC / KAS “Security Challenges for Europe” Annual Conference 
SSR-D2-CF-16, RACVIAC - Centre for Security Cooperation and the Konrad-
Adenauer-Stiftung (KAS), Zagreb, Croatia, 06 - 08 December 2016, "Sendai 
Framework for Managing a Migration Crisis - the Case of the Republic of Serbia" Z. 
Keković, I. Đorđević   

3. P(M)SCs Seminar IV:“Regulating the Private Security Industry for the Public Good”, 
RACVIAC - Centre for Security Cooperation, Zagreb, Croatia, 28th - 30th November 
2016, Panel 2: "Regulating Public Procurement of Private Security Sector Services" 
Z. Keković (Moderator) 

4. 4th International Academic Conference: Places and Technologies (PT2017), Keeping 
up with technlogies in the context of urban and rural sinergy,  Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina, 8-9.06. 2017., E. V. Lazarević, Z. Keković, A. Paraušić, Urban Renewal 
Under The Scope Of Security Issues"; Case Study Of Belgrade-Gloomy Parts Of The 
City; „Disaster Risk Reduction In Urban Settlements – Combined Morphological 
Analysis And System Dynamics Approach“,  Z. Keković, V. Ninković, O. Džigurski. 

5. 2nd Zagreb Security Forum 2017, Resilient Critical Infrastructure, Hybrid Warfare 
Research Institute, The NATO Science for Peace and Security Programme; Zagreb, 
Croatia, 6-7 March 2017.  

6. International Academic Conference: The Balkans Between East And West: Old 
And/Or New Security Challenges; University “Ss. Cyril And Methodius”, Faculty Of 
Philosophy – Skopje, Institute for Security, Defence And Peace and University Of 
Belgrade, Faculty of Security Studies, Ohrid, Macedonia, 5-7 September 2017.; 
“Preparedness and Response to Migrant Crisis as an Indicator of “Balkan Route” 



States Resilience”, Z. Keković, M. Mitrevska J. Dinić; “Dynamic Migration Flow 
Modelling”, V. Ninković, O. Džigurski; Z. Keković. 

 
Проф. др Ивица Ђорђевић: 
 

1. International Academic Conference the Balkans Between East and West: Old and/or 
New Security Challenges, Ohrid, Macedonia, 5-7 September 2017. 

2. Third International Academic Conference on Human Security, University of Belgrade 
- Faculty of Security Studies, Belgrade November 4/5, 2016. 

3. "Urbana bezbednost i urbani razvoj", Fakultet bezbednosti i Arhitektonski fakultet 
Univerziteta u Beogradu. 21. juna, 2017. 

 
Доц. др Светлана Станаревић: 
 

1. International Academic Conference The Balkans Between East And West: Old 
And/Or New Security Challenges, Ohrid, Macedonia, 5-7 September 2017. 

2. Third International Academic Conference on Human Security, University of Belgrade 
- Faculty of Security Studies, Belgrade November 4/5, 2016. 

 
Доц. др Ненад Путник: 
 

1. Европске интеграције: право, слобода и безбедност, Златибор, 2016. 
2. Менаџмент безбедности спортских такмичења, Београд, 2017. 

 
Доц. др Милан Липовац: 
 

1. Међународна конференција „Националне мањине, миграције и сигурност у 
демократским друштвима“ у организацији Центра за међународне и сигурносне 
студије Факултета политичких знаности Свеучилишта у Загребу (Бриони, 2017). 

2. Трећа међународна академска конференција о људској безбедности, Центар за 
истраживање људске безбедности, Београд, 4-5. новембар 2016. 

 
Мс Иван Димитријевић: 
 

1. Трећа међународна академска конференција о људској безбедности, Центар за 
истраживање људске безбедности, Београд, 4-5. новембар 2016. 

 
Учешће на домаћим научним и стручним скуповима: 
 
Проф. др Зоран Кековић: 
 

1. International Academic Conference: Urbana bezbednost i urbani razvoj / Urban 
Security and Urban Development, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 
Faculty of Architecture, University of Belgrade, Beograd, 21. Jun, 2017.; „Indikatori 
ranjivosti u kontekstu urbane bezbednosti“, Z. Keković, A. Paraušić, O. Bakreski. 

2. Стручна расправа:„Стање и унапређење безбедности у здраственим 
установама“, Привредна комора Србије, Факултет безбедности, Министарство 
здравља РС, Beograd, 15. март  2016, Проф. др Зоран Кековић, Процена ризика у 
здравственим установама. 

3. International Summer School Šipan: The New Role of Nato and Challenges in the 
Western Balkan, The Atlantic Council of Croatia NATO PDD and IPP, Luka 



Šipanska, Croatia, 26 – 30 June 2017. “Serbia and NATO Open Door Policy”,. Z. 
Keković. 

 
Проф. др Ана Ковачевић: 
 

1. International Academic Conference: Urbana bezbednost i urbani razvoj / Urban 
Security and Urban Development, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 
Faculty of Architecture, University of Belgrade, Beograd, 21. Jun, 2017.; Ana 
Kovaþević, Dragana Nikolić, Brankica Popović: Internet of things i problem 
privatnosti. 

2. International Academic Conference: Urbana bezbednost i urbani razvoj / Urban 
Security and Urban Development, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 
Faculty of Architecture, University of Belgrade, Beograd, 21. Jun, 2017.; Dragana 
Nikolić, Ana Kovaþević, Srboljub Stanković: Odgovor na HBRN pretnje u urbanim 
sredinama. 

 
Доц. др Светлана Станаревић: 
 

1. Прва научна конференција о урбаној безбедности и урбаном развоју, Факултет 
безбедности и Архитектонски факултет, 21. јун 2017. 

 
Доц. др Милан Липовац: 
 

1. Прва научна конференција о урбаној безбедности и урбаном развоју, Факултет 
безбедности и Архитектонски факултет, 21. јун 2017. 

 
Мс Иван Димитријевић: 
 

1. Стручна конференција „Безбедност и кризни менаџмент: теорија и пракса“, 
Регионална асоцијација за безбедност и кризни менаџмент, Обреновац, 29-30. 
септембар 2016. 

2. Стручна расправа „Модел закона о службама безбедности Републике Србије“, 
Центар за примењену безбедност Факултета безбедности, Београд, 19. октобар 
2016. 

3. Прва научна конференција о урбаној безбедности и урбаном развоју, Факултет 
безбедности и Архитектонски факултет, 21. јун 2017. 

 
Референце свих чланова Катедре у 2016. години (објављени научни и стручни 
радови) 
 
Проф. др Зоран Кековић: 
 

1. Keković, Z., Gačić, J., Trivan, D. (2016). Infrastructure Vulnerabilities due to the 
Migrant Crisis in Europe, in: Comprehensive Approach to Counter Radicalism and 
Extremism – Future Challenges for Counter Terrorism Process, Eds. Čaleta, D., 
Shemela P., Ministry of Defense Republic of Slovenia, Center for Civil-Military 
Relations, Monterey, USA, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, 
ISBN 978-961-94011-0-1, 75-89. 

2. Keković, Z., Ninković, V., Pavlović, S. (2016). Private Ownership of Critical 
Infrastructure – Opportunity or Challenge for Corporate Security Policy 
Makers. Proceedings of the International Scientific Conference Private Security in the 



21st Century. University of St Kliment and Methody, Skopje, Ohrid, 16-17 September 
2016, 271-285. 

3. Keković, Z., Ninković, V., Džigurski, O. (2016). Disaster Management in Urban 
Settlements. Proceedings of the 47th Internationational Congress and Exhibition on 
Heating, Refrigeration and Air-Conditioning. Belgrade, 30th November – 2nd 
December 2016, 687-699. 

4. Keković, Z., Stevanović, O. (2016). Uloga vojske u upravljanju krizama izazvanim 
terorističkim i pobunjeničkim dejstvima. Vojno delo, Vol. 68, br. 2, str. 146-169, 
UDK 355/359; YU ISSN 0042-8426. 

5. Keković, Z., Kešetović, Ž., Gačić, J., Ninković, V. (2016). The Republic of Serbia – 
CISR. in Lazari A. & Collins P. International Critical Infrastructure Security and 
Resilience. Springer (in print). 

6. Keković, Z., Dinić, J. (2016). Transformacija nacionalne bezbednosti: rezilijentnost u 
strategijama bezbednosti velikih sila kao odgovor na globalne bezbednosne pretnje, 
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 1141-1157,  бр 4/16, ISSN 0550-
2179. 

 
Проф. др Зоран Драгишић 
 

1. Драгишић, З. (2016).  „Безбедносни идентитет Балкана и Нови пут свиле“. У: 
Цветковић, В. (прир.) (2016). Нови пут свиле: балканска перспектива – 
политичко-безбедносни аспекти. Београд: Факултет безбедности. 

2. Драгишић, З., Ћурчић, М. (2016). Борци из Србије у редовима „Исламске државе“ 
као терористичка претња, Политика националне безбедности, 7(1), 145-162. 

 
Проф. др Ивица Ђорђевић: 
 

1. Đorđević I., Jeftić Z. (2016). „Promena finansijskog položaja države kao bezbednosni 
problem", Međunarodni problemi / International Problems Vol. LXVIII, No.2-
3/2016. Beograd (str.193–208.), UDK 338.124.4:351.862/863; Biblid: 0025-
8555,688(2016); DOI:10.2298/MEDJP1603193D; ISSN 0025 - 8555; COBISS.SR-
ID: 6012674. 

2. Đorđević, I., Filijović, M. (2016). „Contemporary Geopolitical factors of Migratory 
Movements of Population“, Book of Proceedings - Third International Academic 
Conference on Human Security, University of Belgrade - Faculty of Security Studies, 
Belgrade November 4/5, 2016. UDK: 314.7:(911:32); ISBN: 978-86-80144-09-2. 
COBISS.SR-ID 240654604. 

 
Проф. др Горан Мандић: 
 

1. Стојановић, С., Мандић, Г. (2016). Безбедност света између краја и повратка 
историје. Међународни проблеми, 68(2-3), 151-171. 

 
Доц. др Светлана Станаревић: 
 

1. Rokvić, V., Stanarević, S. (2016), „Toward Gender  and LGBT Equality in the 
Serbian Armed Forces“, Women's Studies International Forum 55, Elsevier, 26-34. 

2. Jeftic, Z., Rokvić, V., Stanarević, S. (2016), Attitudes of Military Academy Cadets on 
Code of  Honour of the Serbian Army, Didactics of Military Ethics, 200-206, Chapter 
DOI: 10.1163/9789004312135_018, E-ISBN: 9789004312135. 

 



Доц. др Ненад Путник: 
 

1. Миљковић, М., Путник, Н. (2016). Активности савремених обавештајних 
служби у кибер простору, Војно дело, број 7 (октобар-новембар), 164-180. 

2. Стојановић, Г., Путник, Н. (2016). Контрола над водним ресурсима као фактор 
националне безбедности. У: Ђорђевић, Ђ. (уредник), Европске интеграције: 
правда, слобода и безбедност. Београд: Криминалистичко-полицијска академија 
и Фондација „Ханс Зајдел”, 409-425. 

3. Путник, Н., Милошевић, М. (2016). Смернице за израду политике безбедности 
информационо-комуникационих ресурса и њихових корисника у образовно-
васпитном систему. У: Поповић Ћитић, Б., Липовац, М. (уредници), Безбедност 
у образовно-васпитним установама: основна начела, принципи, протоколи, 
процедуре и средства. Београд: Факултет безбедности, 97-116. 

4. Путник, Н., Стојановић, Г. (2016). Оскудица водних ресурса као детерминанта 
међудржавних конфликата. У: Бановић, Б. (уредник), Годишњак Факултета 
безбедности. Београд: Факултет безбедности, 63-77 

 
Доц. др Милан Липовац: 
 

1. Липовац, М. (2016). Национална безбедност Републике Србије у регионалном 
безбедносном поткомплексу Западни Балкан (докторска дисертација). 
Одбрањено на Универзитету у Београду – Факултету безбедности 28.11.2016. 
године. 

2. Липовац, М. (2016). „Нови пут свиле: нови кинески адут у глобалном надметању 
моћи или нешто друго?“. У: Цветковић, В. (прир.) (2016). Нови пут свиле: 
балканска перспектива – политичко-безбедносни аспекти. Београд: Факултет 
безбедности, 179-201. 

3. Поповић-Ћитић, Б., Липовац, М. (Ур.) (2016). Безбедност у образовно-
васпитним установама: основна начела, принципи, протоколи, процедуре и 
средства. Београд: Факултет безбедности. 

4. Липовац, М. и Јанковић, Б. (2016). „Повереник за заштиту равноправности као 
механизам заштите од дискриминације у образовно-васпитним установама у 
Републици Србији“. У: Поповић-Ћитић, Б. и Липовац, М. (Ур.) (2016). 
Безбедност у образовно-васпитним установама: основна начела, принципи, 
протоколи, процедуре и средства. Београд: Факултет безбедности, 73-95. 

 
Мс Иван Димитријевић: 
 

1. Dimitrijević, I. & Paraušić, A. (2016). Overview and Classification of Open-Source 
Databases on Security Issues. In: Security and Crisis Management – Theory and 
Practice (Proceedings). Belgrade: Regional Association for Security and Crisis 
Management, 106-111. ISBN 978-86-80698-01-4 (COBISS.SR-ID 512776117). 

2. Суботић, М., Димитријевић, И. (2016). Фактор гомиле у навијачком насиљу. 
Култура полиса, XIII(2016), 511-526. УДК 316.647.5:316.624 (COBISS.SR-ID 
512656821). 

3. Rokvić, V. & Dimitrijević, I. (2016). Implementation of the Gender Perspective in the 
Undergraduate Curriculum of the Faculty of Security Studies. In: Šaranović, J. et al. 
(Eds.) (2016). Gender Equality in Defence System – Accomplishments and Trends. 
Belgrade: Institute for Strategic Research/Media Center “Odbrana”, 103-125. UDK 
355:305-055.2 378:355.231 ISBN 978-86-81121-15-3 (COBISS.SR-ID 512869557). 



 
 

 
11.2. Катедре друштвено-хуманистичких наука 
 

Дневни ред седница катедре 

На Катедри друштвено-хуманистичких наука у школској 2016/17. години одржане су 
четири седнице, у периоду од 21.09.2016. до 27.09.2017.  

I) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 15.05.2017. 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Избор секретара Катедре; 

3. Разматрање иницијативе за покретање конкурса за избор једног сарадника у 
звање асистента за ужу научну област Социологија, за наставни предмет 
Социологија; 

4. Разматрање иницијативе за покретање конкурса за избор једног сарадника у 
звање асистента за ужу научну област Политичке науке, за наставни предмет 
Међународни односи; 

5. Разматрање предлога о реализацији наставног предмета Међународни односи у 
школској 2017/2018; 

6. Расправа о предлозима нацрта Закона о високом образовању и Закона о 
професијама од посебног интереса за Републику Србију; 

7. Разно. 

II) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 3.07.2017. 

1. Разматрање предлога за укључивање демонстартора на предмету Методологија 

научног истраживања Ане Параушић на пројекат бр. 47017 под називом 

„Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног 

система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре 

и средства)“; 

2. Текућа питања. 

 
III) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 20.09.2017. 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре, 

2. Извештај о раду Катедре за школску 2016/17. годину, 

3. План рада Катедре у школској 2017/18. години, 

4. Разматрање плана избора, реизбора и ангажовања наставника и сарадника, 

5. Ангажовање демонстратора у школској 2017/18. години. 



      IV) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 27.09.2017. 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре, 

2. Усвајање Извештаја о раду Катедре за школску 2016/17. годину, 

3. Усвајање Плана рада Катедре у школској 2017/18. години, 

4. Разматрање плана избора, реизбора и ангажовања наставника и сарадника, 

5. Предлози о ангажовању демонстратора у школској 2017/18. години. 

 
Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија  

Настава (предавања и вежбе) успешно је реализована на свим нивоима студија. 

Избори у звања наставника и сарадника 

У школској 2016/17. години на Већу научних области правно-економских наука 

Универзитета у Београду, у звање редовног професора за ужу научну област 

Политичке науке, наставни предмет Политички систем изабран је члан катедре проф. 

др Мирослав Младеновић. У звање редовног професора за ужу научну област 

Политичке науке, наставни предмет Међународни односи изабран је члан катедре 

проф. др Жељко Иваниш. Такође, Катедра је покренула иницијативу за избор 

сарадника у наставно звање асистента за ужу научну област Политичке науке, за 

наставни предмет Међународни односи (поступак још није завршен), и иницијативу за 

избор сарадника у наставно звање асистента за ужу научну област Социологија, за 

наставни предмет Социологија (поступак још није завршен). 

Објављена литература за потребе наставе 

У току школске 2016/17. године из претходног предлога планираних набавки, 
објављене су следеће монографије, уџбеници и практикуми: 

Уџбеници: 

1. Мирослав Младеновић, Жељко Иваниш, Зоран Јефтић, Политички системи у 

савременој међународној заједници, Универзитет у Београду, Факултет 

безбедности, Београд, 2016, ISBN 978-86-80144-04-07, стр.139. 

Практикуми: 

2. Нејковић, Д. (2017). An English Reader - Grammar Exercises – Workbook 

(прерађено и допуњено издање). Београд: Универзитет у Београду - Факултет 

безбедности. 

 
 



Активности Катедре и њених чланова у научноистраживачком раду (пројекти, 

конференције, сарадња са другим наставнонаучним установама и сл.) 

Проф. др Слађана Ђурић: 

1. Пројекат бр. 47017 под називом „Безбедност и заштита организовања и 

функционисања васпитно-образовног система у републици Србији (основна 

начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)“, финасиран од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

2. Пројекат бр. 47030 под називом „Конфликти и кризе - сарадња и развој у Србији 

и региону у 19. и 20. веку“, финасиран од стране Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја. 

3. Third International Academic Conference on Human Security, 4-5 November 2016, 

Belgrade: Faculty of Security Studies, University of Belgrade. 

4. VII годишња конференција Виктимолошког друштва Србије – Безбедност и 

виктимизација: изазови друштвеног реаговања и заштите жртава, Београд, 

24-25. новембар 2014. године, Београд: Виктимолошко друштво Србије. 

Проф. др Мирослав Младеновић 

1. Учесник  пројекта, број III 47029 под називом „Рентабилни избор нових 

технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке 

оријентације Србије у 21. Веку“. Пројекат финансира Министарство науке и 

технолошког развоја Републике Србије, а руководилац пројекта је проф. др 

Момчило Милиновић. 

2. Трећи међународни Азијско-тихоокеански конгрес војне медицине, Санкт 

Петербург, август 2016. 

3. Друга међународна конференција „Потемкинска читања“, Севастопољ, април 

2016. 

4. Форум Светског Интернет пројекта, Москва, јул 2017. 

5. Професор по позиву на два московска универзитета (МГИМО и Шолохов). 

6. Гостујући професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 

(мастер академске студије политикологије, модул: Студије земаља Азије; 

предмет: Политички системи азијских земаља). 

7. Предавач на Високим студијама безбедности и одбране Министарства одбране 

Републике Србије. 

Проф. др Жељко Иваниш: 

1. Учесник  пројекта, број III 47029 под називом „Рентабилни избор нових 

технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке 

оријентације Србије у 21. Веку“. Пројекат финансира Министарство науке и 

технолошког развоја Републике Србије, а руководилац пројекта је проф. др 

Момчило Милиновић. 

2. Учествовао у раду међународне научно-стручне конференције „Безбедносни и 

кризни менаџмент – теорија и пракса“, Obrenovac, 29.-30.09.2016. и био уредник 

Зборника радова са те конференције. 



3. Изводио наставу из области међународних односа на Високим студијама 

безбедности и одбране Министарства одбране Рерпублике Србије. 

4. Члан комисија за оцену и одбрану две докторске тезе на Факултету политичких 

наука Универзитета у Београду. 

Проф. др Бранко Ромчевић: 

1.  „Оптимизам контра-диспозитива”, Зајечар, август 2017. 

2.  „Неодлучивости и синкатегореме”, Сремски Карловци, септембар 2017. 

 

Проф. др Владимир Цветковић: 

1. Међународна конференција, „Националне мањине, миграције и сигурност у 

демократским друштвима“ у организацији Центра за међународне и сигурносне 

студије Факултета политичких знаности Свеучилишта у Загребу (Бријуни, 

2017.) 

2. Пројекат бр. 47030 под називом „Конфликти и кризе - сарадња и развој у Србији 

и региону у 19. и 20. веку“, финасиран од стране Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја 

 
МА Владимир Ајзенхамер: 

1. Ангажован на пројекту израде силабуса мастер студија Студије миграција, као 

дела ширег пројекта „Укључивање миграција у националне развојне стратегије“ 

под покровитељством Међународне организације за миграције (IOM). 

2. Међународна конференција „Годишња конференција Светског интернет 

пројекта“, у организацији Московског педагошког господарственог 

универзитета и Министарства образовања и науке Руске федерације (Москва, 

2017). 

3. Међународна конференција „Популизам, избегличка криза, религија, медији“, у 

организацији Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (Нови Сад, 

2017). 

4. Међународна конференција „Националне мањине, миграције и сигурност у 

демократским друштвима“ у организацији Центра за међународне и сигурносне 

студије Факултета политичких знаности Свеучилишта у Загребу (Бријуни, 

2017). 

5. Међународна научна конференција „Савремене миграције и друштвени развој”, 

у организацији Института за социолошка истраживања Филозофског факултета 

у Београду (Београд, 2016). 

6. Ангажован као предавач на зимским школама „Актуелни политички и 

безбедносни изазови у савременим међународним односима“ (2016) и 

„Савремени међународни односи између теорије и праксе“ (2017), у 

организацији Института за међународну политику и привреду. 

 

 



Референце чланова Катедре у 2015. години (објављени научни и стручни радови) 

Проф. др Слађана Ђурић: 

1. Bukvić Lidija, Popović Ćitić Branislava, Đurić Slađana (2016), „Skrining problema 

ponašanja učenika kao element procene bezbednosnih rizika u školi“, u: Branislava 

Popović Ćitić, Milan Lipovac (ur.), Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama: 

osnovna načela, principi, protokoli, procedure i sredstva (str. 195-210), Beograd: 

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti. 

2. Ђурић, С. (2016), „Интервјуисање експерата: специфичности и принципи 

примене“, Годишњак Факултета безбедности, стр. 349-365. Београд: Факултет 

безбедности. УДК 005.571-057.4, COBISS.SR-ID 512848821 

3. Đurić Slađana, Paraušić Ana. (2016), „Human Security Concept as Analytical 

Framework for Examing Urban Security“, Book of Abstracts. Third International 

Academic Conference on Human Security, 4-5 November 2016, pp. 24-25. Belgrade: 

Faculty of Security Studies, University of Belgrade. 

4. Ђурић Слађана, Параушић Ана. (2016), „Виктимизација имиграната: искуства 

развијених европских земаља“, VII годишња конференција Виктимолошког 

друштва Србије – Безбедност и виктимизација: изазови друштвеног реаговања 

и заштите жртава, Београд, 24-25. новембар 2014. године, стр. 32-33. Београд: 

Виктимолошко друштво Србије,  

http://www.vds.org.rs/File/KnjigaApstrakataVGodisnjaKonfVDS2014.pdf 

Проф. др Мирослав Младеновић: 

1. Мирослав Младенович, „Беларусь сегодня и завтра глазами серского 

политолога, у: Группа авторов, Государственность национальная идея 

Белоруси“,Книжный мир, Москва, 2016, ISBN 978-5-8041-0815-2, стр. 213-237. 

2. Мирослав Младеновић, Јелена Пономарева, „ «Мека моћ» Русије – као услов 

успеха евроазијске интеграције“, Српска политичка мисао број 1/2016 год. 23. 

vol. 51, Београд, УДК 327::911.3(497)“19/20“, стр. 11-29. 

3. Мирослав Младенович, Современные российско-китайские отношения: взгляд 

из Сербии, УДК 327(470+510), (стр. 33-39), излагање (штампано у целини), у: 

Развитие российско-китайских отношений: новая международная реальность, 

Часть 2, Издательство БГУ, Иркутск, 2016, ISBN 978-5-7253-2894-3, стр. 33-39. 

4. Елена Пономарева, Мирослав Младенович, Публичная дипломатия России: 

балканское направление, Международная жизнь апрель 2016, Москва, ISSN 

0130-9625, стр 151-166. 

5. Николај Јевгењевич Бузин, Мирослав Б. Младеновић, „Отмица Европе“ – 

неконтролисана миграција као претња националној и регионалној безбедности, 

Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд,  ISSN 0354-

5989  UDK32, број 3/2016, ХХIII vol. 53, стр. 173-189, УДК 

314.74+325.25“20“]:355.02(4). 

Проф. др Жељко Иваниш 

1. Милиновић М., Иваниш Ж., Јефтић З., Кековић З.: „Enhancing Resilience of 

Critical Infrastructure due to Threats by Extending Concepts of Regional Defence and 



Public-Private Cooperation“, RECIPE, Split, 2016, http://recipe2015.eu/conference-

48/conference-presentations/63  

2. Mладеновић М., Иваниш Ж., Јефтић З.: Политички системи у савременој 

међународној заједници, Факултет безбедности, Београд, 2016, ISBN 978-86-

80144-04-7 

3. Јефтић З., Иваниш Ж.: „Војни аспекти постдејтонског мировног процеса у 

Босни и Херцеговини“, у: Дејтонски споразум – две деценије мира и поуке за 

свет, Факултет политичких наука, Бања Лука, 2016, ISBN978-86-80248-04-2, 

стр.78-87 

Проф. др Бранко Ромчевић 

1. Ромчевић, Б., „Rast analitičkog raspada”, u: Povratak Miroslava Krleže (ur. 

Tomislav Brlek), Zagreb 2016, LZMK, str. 253-267. 

Проф. др Владимир Цветковић: 

1. Цветковић, В., „Кинеска моћ и геополитика Балкана („Појас и Пут“ - једна 

реалистичка прогноза)“, у: Цветковић, В. (Ур.) (2016). Нови Пут свиле: 

Балканска перспектива: Политичко-безбедносни аспекти, Факултет 

безбедности, Универзитет у Београду, 2016. 

МA Владимир Ајзенхамер:  

1. Ајзенхамер, В., „Производња етно-религијске другости као безбедносни изазов 

пројекту Новог Пута свиле“,  у Цветковић, В. (Ур.) (2016). Нови Пут свиле; 

Балканска перспектива: Политичко-безбедносни аспекти, Факултет 

безбедности, Универзитет у Београду, 2016. 

2. Ајзенхамер, В., „Како „читати” савремене америчко-турске односе: Аналитички 

осврт на академску и стручну литературу“, Међународни проблеми, Институт за 

међународну политику и привреду, 2016. 

3. Rokvic, V., Jeftic, Z., Ajzenhamer, V., „Public Health in Serbia through the Lens of 

Security: A Review Article“, Iranian Journal of Public Health, 45(9),  2016. 

4. Ајзенхамер, В., Роквић, В., „Демократизација цивилно - војних односа: 

Упоредно искуство Републике Србије и Републике Турске“, у Стојановић, Ђ., 

Лишанин, М., „Србија и институционални модели јавних политика: проблеми и 

перспективе“, Институт за политичке студије,  Београд, 2016. 

5. Ајзенхамер, В., „Мигрантска криза као „криза“ класичне геополитике? Кратак 

оглед из савремене геополитике“, Књига апстраката, међународна конференција 

„Савремене миграције и друштвени развој - интердисциплинарна перспектива“, 

Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 2016. 

Јелена Бошњак: 

1. [лектура и коректура за енглески језик] Поповић-Ћитић, Б., и Липовац, М. (Ур.). 

(2016), Безбедност у образовно-васпитним установама: основна начела, 

принципи, протоколи, процедуре и средства. Београд: Факултет безбедности. 

2. [превод на енглески језик] Dragišić, Z. (2016), „Security Identity of the Balkans and 

the New Silk Road“, U Cvetković, V. (Ed.),The One Belt, One Road: the Balkan 

Perspective – Political and Security Aspects. Belgrade: Faculty of Security Studies. 



3. [превод на енглески језик] Obradović, Ž. (2016), „ The One Belt, One Road: the 

Balkan Perspective (Political and Security Aspects)“, U Cvetković, V. (Ed.), The One 

Belt, One Road: the Balkan Perspective – Political and Security Aspects. Belgrade: 

Faculty of Security Studies. 

4. [превод на српски језик] Катрандзиев, В. (2016), „Развој кинеске стратегије за 

шири Црноморски регион“, У Цветковић, В. (Уред.), Нови пут свиле: балканска 

перспектива – политичко-безбедносни аспекти. Београд: Факултет безбедности. 

5. [превод на српски језик] Накић, М. (2016), „Иницијатива “Појаси пут”: изазови 

за Средњу и Источну Европу“, У Цветковић, В. (Уред.), Нови пут свиле: 

балканска перспектива – политичко-безбедносни аспекти. Београд: Факултет 

безбедности. 

Зоран Павловић: 

1. [превод на енглески језик] Cvetkovic, V. (2016),  „Chinese Power and Geo-Politics 

of the Balkans : “One Belt, One Road" - a Realistic Forecast“, U Cvetković, V. 

(Ured.), Novi put svile: balkanska perspektiva – političko-bezbednosni aspekti. 

Beograd: Fakultet bezbednosti. 

2. [превод на енглески језик] Balazic, M. (2016), „Geopolitics of the Western Balkans 

25 Years after the Breakup of Yugoslavia“, U Cvetković, V. (Ured.), Novi put svile: 

balkanska perspektiva – političko-bezbednosni aspekti. Beograd: Fakultet bezbednosti.  

(са Јеленом Ђорђевић Кашић) 
3. [превод на енглески језик] Todorović, B., Bletas, A. (2016), „Resilience Planning for 

Critical Infrastructure Linked to One Belt One Road Initiative in the Balkans and 

Greece“, U Cvetković, V. (Ured.), Novi put svile: balkanska perspektiva – političko-

bezbednosni aspekti. Beograd: Fakultet bezbednosti.  

4. [превод на енглески језик] Tatalović, S. (2016), „Croatian Policy towards the 16+1 

Initiative – Missed Opportunities“, U Cvetković, V. (Ured.), Novi put svile: balkanska 

perspektiva – političko-bezbednosni aspekti. Beograd: Fakultet bezbednosti.  

5. [превод на енглески језик] Ajzenhamer, V. (2016), „Ethnic–Religious Otherness 

Production as Security Challenge to the new Silk Road Project; an Example of Turkish 

Influence in Bosnia and Herzegovina and Republic of Serbia“, U Cvetković, V. 

(Ured.), Novi put svile: balkanska perspektiva – političko-bezbednosni aspekti. 

Beograd: Fakultet bezbednosti.  (са Јеленом Кашић Ђорђевић) 

 
Данијела Нејковић: 
 
1. [превод на енглески језик] Lipovac, M., (2016), „New Silk Road: A Chunese 

Trump-Card in a Global Power Struggle Against the US!?“, U Cvetković, V. (Ured.), 

Novi put svile: balkanska perspektiva – političko-bezbednosni aspekti. Beograd: 

Fakultet bezbednosti. 

2. [превод на српски језик] Nomikos, J., Symeonides, T., (2016), „Grčko-kineski 

odnosi u 21. veku“, У Цветковић, В. (Уред.), Нови пут свиле: балканска 

перспектива – политичко-безбедносни аспекти. Београд: Факултет безбедности. 

3. [превод на српски језик] Jing, L. (2016), „Будућност сарадње између Кине и 

Балкана и њене могућности уоквиру "сарадње 16+1" и иницијативе „Појас и 



Пут“, У Цветковић, В. (Уред.), Нови пут свиле: балканска перспектива – 

политичко-безбедносни аспекти. Београд: Факултет безбедности. 

 
 

 

11.3. Катедре студија цивилне заштите и заштите животне средине 
 

Катедра Студија цивилне заштите и заштите животне средине у школској 2016/17. 
години одржала је 7 седеница. На седницама се дискутовало о следећим тачкама 
дневног реда:  
 

 Разматрање извештаја о раду катедре за школску 2015/16. годину, 
 Усвајање плана рада катедре за 2016/17 годину, 
 Планирање набавки средстава за потребе катедре за 2016/17, 
 Разматрање предлога пројекта "Реформа сектора безбедности Републике Србије 

у процесу придруживању Европској унији" и одређивање учесника на пројекту 
из редова наставника и сарадника катедре, 

 Разматрање потреба за демонстраторима и утврђивање предлога демонстратора, 
 Разматрање Плана реализације наставе на основним академским студијама за 

школску 2016/17 и прерасподела предмета, 
 Разматрање Плана реализације наставе на мастер, специјалистичким и 

докторским студијама, 
 Разматрање и предлагање органа и институција у којима ће студенти треће и 

четврте године Студија цивилне заштите и заштите животне средине рализовати 
стручну праксу, 

 Анализа оптерећености наставника и сарадника у односу на изборне предмете,  
 Упознавање са садржајима закључака донетим на састанцима проширеног 

деканског колегијума, 
 Разматрање Нацрта закона о високом образовању и давање предлога, 
 Расподела наставних предмета по ужим научним областима, 
 Утврђивање плана издавачке делатности, 
 Покретање иницијативе за оснивање Центра за ванрдне ситуације и еколошку 

безбедност, утврђивање предлога за управника, заменика и секретара центра и 
усвајање предлога одлуке о оснивању и правилника о раду центра. 

 Покретање иницијативе за набавку програма за симулациону обуку у ванредним 
ситуацијама – XVR, 

 Утврђивање наставног плана и програма мастер студија Управљање ризиком од 
елементарних и других непогода, 

 Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор у звање доцента за 
ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне средине за 
наставни предмет Управљање ризицима у ванредним ситуацијама, 

 Покретање иницијативе да се продужи уговор о ангажовању сарадника у 
настави Марине Филиповић у школској 2017/18 години на нставним 
предметима Еколошка безбедност и Мониторинг у заштити, 

 Разматрање предлога и доношење одлуке о именовању члана Радне подгрупе 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду Процене 
угрожености Републике Србије од елементарних непогода и других несрећа, 



 Покретање иницијативе за промену назива катедре Студија цивилне заштите и 
заштите животне средине у нови назив Студије за ванредне ситуације и 
еколошку безбедност. 

 
Важније активности и иницијативе катедре 
 

- Учешће чланова катедре на изради предлога пројекта "Реформа сектора 
безбедности Републике Србије у процесу придруживању Европској унији", и 
дефинисање и израда подпројекта "Реформа система заштите и спасавања 
Републике Србије у процесу придруживању ЕУ" 

- стручно оспособљавање и усавршавање запослених, 
- учешће проф. др Владимира Јаковљевића, делегираног од стране Факултета, у 

изради Нацрта Закона о смањењу ризика од елементарних непогода и 
управљања ванредним ситуацијама и ангажовање у оквиру радне подгрупе 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду Процене 
угрожености Републике Србије од елементарних непогода и других несрећа, 

- рад на припреми документације за акредитацију новог мастер програма  Студије 
управљања ризиком од елементарних и других непогода, 

- оснивање Центра за ванредне ситуације и еколошку безбедност 
- кадровско јачање катедре пријемом једног доцента за наставни предмет 

Управљање ризицима у ванредним ситуацијама, 
- успостављање и остваривање сарадње са Српско-руским хуманитарним центром 

у Нишу. 
 
Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија 
 

  (предавање, вежбе, консултације и стручна пракса) успешно је реализована на 
свим нивоима студија. У самој анализи наставе приметна су оптерећења појединих 
наставника и сарадника у делу изборних предмета. 
 
Избори у звања наставника и сарадника 
 
 У школској 2016/17 години, у оквиру Катедре извршени су избори др 
Владимира М. Цветковића  у звање доцента за ужу научну област Студије цивилне 
заштите и заштите животне средине за наставни предмет Упраављање ризицима у 
ванредним ситуацијама (29.03.2017).  
 Сараднички статус је престао Мс Марини Филиповић и Мс Предрагу Марићу 
стим што је њихово ангажовање на Факултету решено по другом основу. Мс Марина 
Филиповић је укључена  у научно-истраживачки пројекат: "Безбедност и заштита 
огранизовања и функционисања васпитнообразовног система у Републици Србији 
(основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства) (бр. 47017), чија је НИО 
Факултет безбедности, а руководилац пројекта проф. др Желимир Кешетовић. Мс 
Предраг Марић, помоћник Министра за унутрашње послове – Начелник Сектора за 
ванредне ситуације Републике Србије, своје ангажовање на Факултету ће остваривати у 
делу практичне наставе на основним и мастер студијама. 
Катедра је за школску 2017/18 ангажовала демонстраторе и то: 

1. Марка Гњатовића, на наставним предметима Управљање у системима заштите 
и Индустријака безбедност и заштита ; 

2. Даницу Рашету, на наставним предметима Здравствена и социјална заштита и 
безбедност и здравље на раду; 



3. Милоша Томића, на наставним предметима Цивилна заштита, Систем 
заштите и спасавања и Систем цивилне одбране 

 
Предложена литература за потребе наставе 
 
 У оквиру годишњег предлога планираних набавки за 2017. годину Катедра је 
предложила два уџбеника и једну монографију: 
 
 

ПЛАН ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2017. ГОДИНИ 
(КАТЕДРА СТУДИЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ) 
 
 
 

АУТОР НАЗИВ 
УЏБЕНИКА 

РЕЦЕНЗЕНТИ БР.  
СТРАНА 

ТИРАЖ 

Владимир 
Јаковљевић, 
Јасмина Гачић 

 
Систем цивилне 
одбране 

проф. др Зоран 
Драгишић,  
проф. 
дрМирославМладеновић 

 
250 

 
400 

 
Милица 
Бошковић 

Безбедносни 
менаџмент у 
индустрији 

проф. др Зоран 
Драгишић 
проф. др Желимир 
Кешетовић 

 
170 

 
300 

Владимир 
Јаковљевић, 
Јасмина Гачић 

Систем заштите и 
спасавања 

проф. др Ивица Радовић 
проф. др Зоран Кековић 

250 400 

. 
 Наведени план издавачке делатности није реализован у потпуности у 
планираном периоду па се планске активности преносе за планирање јавних набавки за 
школску 2016/2017. годину. Издат је уџбеник аутора проф. Др Милице Бошковић 
"Безбедносни менаџмент у индустрији". 
 
Активности Катедре и њених чланова у научноистраживачком раду 

 

        Проф. др Ивициа Радовић: Учешће на пројектима: 

 Молекуларно-генетичка и екофизиолошка истраживања у заштити аутохтоних 

анималних генетичких ресурса, очувања добробити, здравља и репродукције 

гајених животиња и производњи безбедне хране. Ев. бр. ИИИ 46002, НИО 

Ветеринарски факултет, Универзитет у Београду, руководилац проф. др Зоран 

Станимировић.  

Пројекат финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије из програма Интегралних и интердисциплинарних 

истраживања. 

 Члан Националног савета за климатске промене. Влада Републике Србије, 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине. 



 Члан експертске групе Програма Уједињених нација за животну средину; UNEP 

United Nations Environmental Program, GEO 6 – Global Environment Outlook, member 

of GEO 6 experts. 
 Члан саветодавне међувладине групе на високом нивоу Програма Уједињених 

нација за животну средину; UNEP United Nations Environmental Program, GEO 6 – 
Global Environment Outlook, member of High-Level Intergovernmental and Stakeholder 
Advisory Group (HLG). 

 Члан савета Међуресорног координационог тела за утврђивање последица НАТО 
бомбардовања по здравље и животну средину. САНУ, Академијиски одбор „Човек 
и животна средина“. 

Проф. др Владимир Р. Јаковљевић присуствовао је у Дому Војске Србије у Београду 
12.10.2017.  године округлом столу  „Обучавање грађана за одбрану земље“, који је 
део настојања да се кроз дијалог иницира широка јавна расправа о потреби едукације 
грађана за одбрану земље и организовано деловање у ванредном и ратном стању.  

Такође,  проф. др Владимир Р. Јаковљевић је у периоду од 23-29 октобра ове године 
био на студијском путовању и стручном усавршавању на Универзитету  Државне 
противпожарне службе Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације из 
Санкт Петербурга. Том приликом се  упознао са системом образовања кадрова 
у области управљања ванредним ситуацијама. Током студијског боравка, детаљно се 
упознао са методологијом спровођења наставног процеса у образовним установама 
МЧС-а, као и са програмима стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца, 
спасилаца и припадника јединица цивилне заштите.Покренут је поступак потписивања 
споразума о сарадњи између Факултета безбедности и  Универзитета Државне 
противпожарне службе Министарства за ванредне ситуације у Санкт Петербургу, 
којим би се успоставило поље широке научно-истраживачке сарадње у областима 
цивилне заштите, кризног менаџмента и управљања ризицима од елементарних 
непогода и других несрећа. Реализација Споразума донеће бројне користи нашим 
студентима, али и истраживачима и наставницима у Србији, јер ће омогућити 
упознавање са врхунском савременом технологијом и техничким достигнућима 
Министарства за ванредне ситуације Русије, али и размену знања и искустава. 
Споразум предвиђа и размену студената, учешће у развојним и иновационим 
пројектима и спровођење професионалних курсева и других програма стручног 
усавршавања кадрова задужених за управљање и реаговање у ванредним ситуацијама. 
 Под покровитељством Града Зрењанина у сарадњи са Факултетом безбедности 
организована је Прва конференција са међународним учешћем  ,,Еколошка безбедност 
и заштита на раду“. Конференција је одржана у конференцијској сали хотела 
,,Војводина” 16.  новембра 2017. године у Зрењанину. Циљ конференције је био 
подстицање и размене научних и практичних знања и искустава из области еколошке 
безбедности и заштите на раду. Отварању конференције присуствовали су декан 
Факултета безбедности, проф. др Ивица Радовић, управник Центра за ванредне 
ситуације и еколошку безбедност и шеф Катедре студија цивилне заштите и заштите 
животне средине, проф. др Владимир Јаковљевић, проф. др Слађана Бабић, проф. 
др Јасмина Гачић, проф. др Ивица Ђорђевић, доц. др Владимир М. Цветковић, 
асистент Јелена Ћесаревић и докторанд Марина Филиповић, као и представници 
повезаних привредних области и индустрија, представници привреде, домаћих и 
страних фирми-произвођача опреме за рад и личну заштиту, стручњаци из области 
управљања ризицима, заштите животне средине. На конференцији је у оквиру три 
тематске сесије представљено 18 радова, који су објављени у зборнику радова са 
конференције. 



 Професор Др Владимир Јаковљевић и проф. Др Слађана Бабић били су 
предавачи на симпозијуму ''Ванредне ситуације и здравље'', одржаном у Српском 
лекарском друштву у Београду 5. априла 2017.године. Симпозијум је део програма 
континуиране едукације за продужење лиценце здравственим радницима (лекарима, 
стоматолозима, фармацеутима, медицинским сестрама и техничарима) а ти програми 
се акредитују од стране Здравственог савета Републике Србије. На симпозијуму су као 
едукатори/предавачи учествовали проф.др Владимир Јаковљевић: ,, Припрема система 
здравствене заштите за функционисање у условима ванредних ситуација'', проф.др 
Слађана Бабић: ,,Ванредне ситуације и здравље.''  
 Проф др Слађана Бабић је као представник Факултет безбедности као 
партнера, учествовала у реализацији међународне конференције поводом RKEP2 
Пројекта ''Развијање програма обуке о управљању у ванредним ситуацијама'', заједно са 
Институтом за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут'', националним 
Instituto superiore di sanita  из Рима, Амбасадом Италије, Министарством здравља 
Републике Србије, Канцеларијом Светске здравствене организације у Србији и 
Министарством унутрашњих послова Србије. Презентацију декана, проф.др Ивице 
Радовића о раду, пројектима и настави на факултету  изнела је проф.др Слађана Бабић. 
Студенти мастер и докторских студија Факултета безбедности, у оквиру предмета 
,,Глобализација и заштита животне средине'' учествовали су у модулу учења на 
даљину (distance learning)  Италијанског националног института за здравље, односно 
тестирању  и евалуацији модула ''Брза процена потреба''. Резултате евалуације 
презентовала је наша студенткиња мастер студија, Даница Рашета, и посебно 
похваљена од стране националних координатора пројекта. Државни секретар 
Министарства здравља, др Мехо Мамутовић и Аташе за науку Амбасаде Италије, др 
Паоло Батинели изразили су своју подршку и жељу за наставком успешне сарадње са 
нашим факултетом.  
 
Проф.др Слађана Бабић је учествовала на Симпозијумима и конферецијама: 

 
 Стручни састанак и радионица у Црвеном крсту Београда ,,Психолошка прва 

помоћ и психосоцијална подршка у ванредним ситуацијама'' 8.септембар 2017. 
 Међународна конференција у организацији Факултета безбедности ,,Хумана 

безбедност'' (модератор сесије о здравственим ризицима у ванредним 
ситуацијама)  

 Симпозијум ,,Ментално здравље и насиље у породици''  Акредитација А-1-86/17 
, 19.април 2017, Београд 

 Интернационална психоаналитичка коференција ''О мишљењу и границама'', 1.-
4. јун, Београд  

 Летња школа психоанализе Дивчибаре, ''Агресивност савременог доба'' 13.-
17.септембар  2017  

Проф. Др Јасмина Гачић учествовала је на првој научној конференцији "Урбана 
безбедност и урбани развој" у организацији Факултета безбедности и Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду.  
Доц. др Владимир М. Цветковић учествовао је на следећим конференцијама: 

 European Geosciences Union GmbH - EGU General Assembly 2017, At Vienna, 
Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk 
under a gender and age perspective, Wiena. 

 The 7th Scientific Conference with International Participation “European Integration: 

justice, freedom and security” Academy of Criminalistic and Police Studies and the 



“Hanns Seidel” Foundation in cooperation with the Ministry of Interior of the 

Republic of Serbia, 2016, Tara, Hotel “Omorika”. 

 The 6th International Scientific Conference Archibald Reiss Days, 10-11, 2016, 

Academy of Criminalistic and Police Studies. 

 The 7th International Scientific Conference Archibald Reiss Days, 7-9 November, 
2017, Academy of Criminalistic and Police Studies. 

 The 9th International Scientific Conference “Crisis Management Days ", University of 
Velika Gorica, Croatia, 2016; 

 The 10th International Scientific Conference “Crisis Management Days ", University 
of Velika Gorica, Croatia, 2017; 

 International Scientific Conference: Environmental Crisis: Technogenesis and 

Climate Change, Belgrade. Scientific-professional Association for Environmental 

Protection, 2016. 

 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime, 

Macedonia, 2016; 

 Scientific conference with international participation: European Integration: Justice, 

Freedom and Security, 2016, Tara. 

 International Scientific Conference "New Directions And Challenges In Transforming 

Societies Through A Multidisciplinary Approach" 6th June, 2017, MIT University, 

City Gallery, Skopje, Republic of Macedonia. 

 International Scientific And Professional Conference "40 years of higher education in 

the field of security - Theory and Practice" SKOPJE, Republic of Macedonia, 05 

December, 2016. 

 Fifth counseling – Risk Management, May 26, 2017, amphitheater VTŠSS Pozarevac. 

 

Доц. др Владимир М. Цветковићм добитник је престижне награде ,,Danubius Young 

Scientist Award 2017“ за Србију која се додељује од стране Аустријског министарства 

за науку, истраживање и економију (BMWFW) и Института за дунавски регион и 

Централну Европу (IDM) за изузетна достигнућа у науци. Додели престижне награде 

присуствовали су ректори Универзитета из дунавског региона (Аустрије, Босне и 

Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Чешке, Хрватске, Мађарске, Молдавије, Њемачке, 

Румуњске, Словачке, Словеније, Украјине, Хрватске) као и ректор Универзитета у 

Београду проф. др Владимир Бумбаширевић који је честитао на добијеном 

међународном признању и истакао да ће Универзитет у Београду наставити да 

подстиче научни развој својих истакнутих младих научника. Госпођа Barbara 

Weitgruber, генерална директорица Одсека за научна истраживања и међународну 

сурадњу Федералнога министарства за образовање и истраживање Републике Аустрије 

(BMWF), госпођа Maive Rute, заменица директора Заједничког истраживачког центра 

Европске комисије (JRC) и господин др. Erhard Busek, председник Института за 

Дунавску регију и средишњу Еуропу (IDM), ове су године уручили награде 

научницима, једном из сваке земље дунавске регије; 

Учествовао је заједно са Ректором Универзитета у Београду проф. др Владимир 

Бумбаширевић и Марином Филиповић на тродневној годишњој Дунавској ректорској 

конференцији (DRC), одржаној у згради Универзитета у Загребу, на којој су 



присуствовали ректори и представници Универзитета из 14 земаља. Конференција је 

одржана са циљем вођења разговора о унапређењу високога образовања и сарадње 

између готово 70 универзитета у дунавској регији, а овогодишња тема је била 

одговорност универзитета у промовисању циљева ЕУ стратегије за дунавски регион 

(EUSDR). Том приликом Ректори и представници Универзитета из 14 земаља дунавске 

регије (Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Чешке, Хрватске, 

Мађарске, Молдавије, Њемачке, Румуњске, Словачке, Словеније, Србије и Украјине), 

заједно с ректором Универзитета у Загребу проф. др. Дамиром Борасом и 

Председником DRC-a маг. Friedrichom Faulhammerom, дискутовали су о томе како 

унапредити високо образовање, како промовисати дунавску регију кроз истраживање и 

развој те како промовисати циљеве стратегије Еуропске уније за дунавску регију 

(EUSDR). 

 Завршио је обуку ,,Training on project design, proposal development and project 

management for EU Horizon 2020 Programme“ коју реализује UNDP Србије у сарадњи са 

Министарство просвете, науке у технолошког развоја и Центар за промоцију науке, уз 

подршку Глобал Енвиронмент Фацилитy. Обука је била намењена истраживачима 

научно-истраживачких организација које спроводе истраживања из области ванредних 

ситуација и заштите животне средине; 

 Реализовао је бројне активности у оквиру Центра за ванредне ситуације и 

еколошку безбедност: успоставио секцију за ванредне ситуације и оперативне 

полицијске вештине; кординирао је великим бројем истраживања; активно ради на 

успостављању међународног часописа Центра ,,International Journal for Disaster Risk 

Management“ и одржавању I међународне конференције ,,Disaster Risk Management. 

 Успешно је завршио следеће курсеве (поседује сертификате): 1. Physical 

Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (IAEA, 2017);  2.  Introduction to and 

Overview of IAEA Nuclear Security Series Publications (IAEA, 2017); 3. Nuclear Security 

Threats and Risks (4 module) (IAEA, 2017); 4.  Overview of Nuclear Security Threats and 

Risks (IAEA, 2017);  IAEA Regional Workshop on Human resource Development (IAEA 

and Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro, 2017). 

Мс Јелена Ћесаревић учествовала је на Првој научној конференцији „Урбана 
безбедност и урбани развој - First Scientific Conference  Urban Security and Urban 
Development“ 21. јуна 2017. u Београду.            
                                  
Референце свих чланова Катедре у 2017. години (објављени научни и стручни 
радови, монографије и уџбеници) 
 
Објављени радови: 
 
Mandić Sreten, Radović Ivica, Radović Dejan (2017). Physical and geographical 

description of the Boka Kotorska bay (43-67) In: The Boka Kotorska Bay 
Environment, (Eds. A. Joksimović et al.). The Handbook of Environmental 
Chemistry (Vol. 54), pp. XVII+606. Series ISSN: 1867-979X. eBook ISBN 
978-3-319-51614-1. Springer International Publishing Berlin, Heidelberg. 

 
 



 Jevrosima Stevanović, Zoran Stanimirović, Predrag Simeunović, Nada lakić, Ivica Radović, 
Marina Soković, Leo J.L.D Van Griensren (2017). The effect of Agaricus 
brasiliensis extract supplementation on honey bee colonies. Anais da 
Academia Brasiliera de Ciencias. (AABC-2016-0182 CA Anais da Academia 
Brasileira de Ciências acceptance letter). 

Manojlovic Maja, Dekic R., Radovic I., Lolic Svjetlana, Djeri Aleksandra (2017). The effect 
of Escherichia coli infection on erithrogram of Wistar rats with Alloxan-induced 
diabetes. Acta Veterinaria, Beograd (in press).   

 Radović I. (2017). Scientific capabilities for cooperation between Serbian and PRC. 
Workshop on One Belt One Road: Security Risk Assessments and Resilience. Center 
for the Belt and Road Studies, Fudan University, Shangai Institute for European 
Studies, SIES. Shanghai, Mar.01, 2017 (PP presentation). 

Radović I. (2017). Scientific capabilities for cooperation between Faculty of Security Studies 

University of Belgrade and academical instituitions from PRC for One Belt One Road 

Iniciative and 16+1 mechanisms. International Symposium on The One and Belt One 

Road: Security Risk Assessments and Resilience. Center for European Stuudies, 

Shanghai Academy of Social Science (SASS), Shangai Institute for European Studies, 

SIES. Shanghai, Mar.02, 2017 (PP presentation). 

Babić S, Gačić J, Jakovljević V. Global health threats and health protection, In:  Bošković M. 
(Ed).  Security Risks: Assessment, Management and Current Challenges, Nova Science 
Publishers, NY USA, 2017                                                                                    
Gačić J, Babić S, Jakovljević V. The course of forced migrations and humanitarian crisis in 
Europe. In:  Bošković M. (Ed).  Security Risks: Assessment, Management and Current 
Challenges, Nova Science Publishers, NY USA, 2017  
Бабић С. Радовић И, Јаковљевић В, Бошковић М,(2017) Национални систем 
безбедности и здравља на раду Републике Србије на путу европских интеграција, Paper 
presented at the First Conference with International participation - Environmental Safety and 
Health at Work (7-18), Zrenjanin. 
Гачић Ј, Јаковљевић В, Бабић С, (2017) Нова концептуализација рањивости и 
отпорности модерних градова у условима природних катастрофа, Paper presented at the 
First Conference with International participation - Environmental Safety and Health at Work 
(18-25), Zrenjanin.                                             
Cvetković V, Babić S, Gačić J. Religiousness Level and Citizen Preparedness from Natural 
Disasters, Vojno delo, IV, 2017 
Đorđević, I., Filijović, M., Gačić, J., (2017).Bezbednost, ekonomija i održivi razvoj, 
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, NewPress, Beograd, 1-379.  
Gačić, J., Babić, S., Jakovljević, V., (2017).The Course of Forced Migrations and 
Humanitarian Crisis in Europe, in: Security Risks: Assessment Management and Current 
Chalenges, Ed. Bošković, M.,NOVA Science,New York, 15-31. 
Babić. S., Gačić, J., Jakovljević, V., Global Health Treats and Health Protection, in: Security 
Risks: Assessment Management and Current Chalenges, Ed. Bošković, M.,NOVA 
Science,New York,197-211. 
Stanarević, S., Gačić, J., (2017).Security  Culture as a precondition for multiculturalism (in 
the Balkans), Security Dialogues, Filozofski fakultet- Skoplje, Institut za bezbednost, odbrana 
i mir, Godina 8, Broj 1-2, 503-518.  
Gačić, J., Babić, S., (2017). Ranjivost i otpornost gradova – novi odgovor na prirodne 
katastrofe, Prva naučna konferencija „ Urbana bezbednost i urbani razvoj“, Zbornik sažetaka, 
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Arhitektonski fakultet, Beograd.  

 



Bošković, D., & Cvetković, V. (2017). Procena rizika u sprečavanju izvršenja krivičnih dela 
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11.4. Катедра студија одбране          

            Током школске 2016/2017 године катедра студија одбране је одржала четири 
седнице Катедра студија одбране ( записници седница достављени у прилогу ). Катедра 
је покренула иницијативу за измену ситематизације Факултета и збор наставника за 
предмета Геополитика и Логистика у систему националне безбедности. 
            Настава у зимском и летњем семестру школске 2016/2017 за предмете у оквиру 
Катедре студија одбране у потпуности је реализована на свим нивоима студија.  
           У току школске године у оквиру Катедре за наставника у звању ванредног 
професора за ужу научну област Студија одбране за наставни предмет Цивилно-војни 
односи изабран је др Зоран Јефтић; За наставника у звању ванредног професора за ужу 
научну област Студија одбране за наставни предмет Геополитика изабран је др Жарко 
Обрадовић; за сарадника у звању асистента за ужу научну област  Студија одбране за 
наставни предмет Регионална географија изабрана је мр Виолета Ивковић. По уговору 
о допунском раду за реализацију наставе на предмету Логистика у систему националне 
безбедности ангажован је др Петар Станојевић, за предмет Регионалне географија. 
Покренута је процедура за избор наставника у звању ванредног професора-доцента за 
ужу научну област Студија одбране за наставни предмет Системи одбране. 
           Катедра је предложила за објављивање уџбеник за предмет Системи одбране, 
објављен је у летњем семестру 2017. и монографију Логистика у систему националне 
безбедности, биће објављена у току зимског семестра  2017.  
 

У току  школске 2016/2017 чланови катедре су објавили следеће радове:  

 Роквић, В. (2017). Системи одбране (уџбеник). Факултет безбедности: Београд 
Мирослав Младеновић. Жељко Иваниш Зоран Јефтић, „Политички систем у 
савременим међународним односима„, Београд 2016, Универзитет у Београду, 
Факултет безбедности, ISBN 978-86-80144-04-7  (M42) 
 Branislav Đorđević Zoran Jeftić Dragan Đoković (2016). „The State of Security of 
Today’s World after 70 Years of the United Nations„ Vojno delo 4/2016 ISSN 0042-8426 
(М51) 
 Zoran Jeftić, Goran Mandić (2017 ), „USE OF ARMED FORCES IN EMERGENCY  
SITUATIONS -- CASE OF Факултет безбедности: Београд Migrantska kriza„  – Факултет 
безбедности: Београд 
 Željko Ivaniš, Ivica Lj. Djordjevic, Zoran Jeftic, (2016). „A New Cold War or 
Continuation of the Old One„, Vojno delo, 8/2016, ISSN 0042-8426 (М51) 
Dubravko Marić, Džej Пaunović, branko Bošković Zoran Jeftić, (2016). „Orživost sporta u 
Vojsci Republike Srbije„, ECOLOGICAL Vol23, No 83 septembar 2016 (М51) 
 Момчило Милиновић, Жељко Иваниш, Зоран Јефтић, Зоран Кековић (2016). 
„Enhancing resilience of critical infrastructure due to threats by extending concepts of 
regional defence and public –private cooperation“ RECIPE, Split, 2016 
http://recipe2015.eu/conference-48/conference-presentations/63, 2016  (М31) 
 Momcilo Milinovic, Željko Ivaniš, Ivica Lj. Djordjevic, Zoran Jeftic , (2016).   
„Interoperable Role of National Defense in the Protection of Regional Critical Infrastructure, 
Security and Crises management Theory and Practices„ ,2 International Scientific 
Professional Conference \Security for Future, Obrenovac, ISBN 978-868069800-01-4, 164-
171, 2016 (М33) 
 Ivica Lj. Đorđević, Zoran Jeftić - „Effects of post-cold war peace in the former  
Yugoslavia„,  (2017).  SECURITY DIALOGUES ISSN 1857-7172 eISSN 1857-8055, br. 1-
2, 2017/Vol. 8, No. 1-2, 2017 (М14) 



 
 Rokvić, V., Stanarević, S. (2016). “Toward gender and LGBT equality in the Serbian 
armed forces”. Women's Studies International Forum (WSIF). Vol. 55. pp. 26-34 (M 23) 
Rokvic, V., Jeftic, Z., Ajzenhamer, V. (2016). “Public Health in Serbia through the Lens of 
Security“. IJPH. 45(9): 1136-1145 (M 23).  
 Rokvić, V. (2016). "Sekuritizacija zdravlja: da li je javno zdrаvlje pitanje nacionalne 
bezbednosti u Republici Srbiji". Međunarodni problemi. Vol. LXVIII No. 2-3/2016 225 -242 
DOI: 10.2298/MEDPJ1603225R (M 51) 
 Jeftić, Z., Rokvić, V., Stanarević, S. (2016). “Attitudes of Military Academy Cadets 
on Code of Honour of the Serbian Army” in Thomas R. Elßner and Reinhold Janke (eds.). 
Didactics of Military Ethics From Theory to Practice. (Chapter DOI: 
10.1163/9789004312135_018 pp 200-206  (М 14) 
 Rokvić, V., Dimitrijević I. (2016). “Implementation of the Gender Perspective in the 
Undergraduate Curriculum of the Faculty of Security Studies” in Gender Equality in Defence 
System - Аccomplishments and Тrends. Belgrade: Institute for Strategic Research: Media 
Center "Defence" (М33) 
 Rokvić, V. (2017). „Asimetrično ratovanje u urbanim sredinama: urbanizacija rata i/ili 
militarizacija gradova”.  Zbornik apstrakata УДК 355.01:711.426(048) (М 64).  
Жарко Обрадовић, (2016), „Stratesko partnerstva "male" Srbije i "velike" Kine (unutrasnji I 
medjunarodni aspekti saradnje"), Srpska politicka misao, Institut za politicke studije, broj 
3/2016 , str. 121-137  
 Др Жарко Обрадовић  - NOVI PUT SVILE:BALKANSKA PERSPEKTIVA 
(politicko-bezbednosni aspekti),medjunarodna naucna konferencija,Fakultet Bezbednosti 
Univerziteta u Beogradu,01.11.2016 god. 
 Др Жарко Обрадовић  Imao uvodno izlaganje: "Pojas i put" :Balkanska perspektiva 
(politicko-bezbednosni aspekti)"Rad objavljen u celini u zborniku radova sa ove 
Konferencije-Beograd,2016 
 ВасилијеМишковић, ПетарСтанојевић: Зборник радова  “Логистичка подршка 
реализације пројекта“, Зборник радова: XXI Интренационални скуп из пројектног 
менаџмента, 2-4 јун Златибор,  
 Petar Stanojevic, Aleksandar Sedmak, Snezana Kirin, Зборник радова  : Usage of 
RBI methodology based on draft EU standard prEN16991 for a development of inspection 
and maintenance plan & strategy, International Conference of Experimental and Numerical 
Investigation and New Technologies, CNN 2017 TECH, Zlatibor 2017. 
MarinkoAleksic, Petar Stanojevic, Aleksandar Sedmak, Snezana Kirin, Зборник радова : 
Naval Maintenance Strategies selection, International Conference of Experimental and 
Numerical Investigation and New Technologies, CNN 2017 TECH, Zlatibor 2017. 
 
У току  школске 2016/2017 чланови катедре су узелу учешће у следећим научним 
скуповима пројектима  и пројектима:  
 
 Др Зоран Јефтић, Трећи међународни Азијско-тихоокеански конгрес војне 
медицине, Санкт Петербург, август 2016. 
 Др Вања Роквић учествовала је у реализацији форума “NATO summit in Warsaw: 
Implication for the Alliance and Western Balkans“ Охрид, Македонија,  
 Др Зоран Јефтић  и др Вања Роквић учествовали на   стручној расправи „Учешће 
Војске Србије у мултинционалним операцијама – искуства и перспективе“ у 
организацији Центра за мировне операције. 
 Др Вања Роквић учествовала је на изради Online курса о људској безбедности 
(Human Security Online Course – eLearning). Online курс о људској безбедности 



припремила је Секонс група за развојну иницијативу у сарадњи са наставницима са 
Факултета безбедности, у оквиру пројекта Прекограничне мреже за мир, помирење и 
људску безбедност, који је подржан од стране Европске комисије. Курс омогућава 
проширивање знања о концептима и политикама људске безбедности, методологијама 
истраживања и питањима о људској безбедности у различитим контекстима, попут 
родне равноправности, миграција и радног окружења. 
 Др Вања Роквић имала је излагање по позиву на конференцији „Security 
Challenges for the Europe“ у организацији  RACVIAC – Centre for Security Cooperation 
and the Konrad-Adenauer-Stiftung Office in Croatia. Тема излагања односила се на 
секуритизацију здравља и улогу оружаних снага у сфери јавног здравља: „The 
securitization of health: contemporary security challenges and the military role in public 
health security“.  
 Др Вања Роквић учествовала у реализацији конференције „Безбедност и род у 
ванредним ситуацијама“ у организацији Повереника за заштиту равноправности. 
Успешно је завршила напредни курс „Борба против ИСИС активности у циљу 
радикализације кроз сајбер простор у региону Југоисточне Европе (CIRACRESEE)", 
који је био организован од стране Института за информационе и комуникационе 
технологије - ИИКТ из Бугарске и Војне Академије „Генерал Михајло Апостолски" из 
Македоније, под спонзорством Програма Наука за мир и безбедност. Похађала је и 
„Program on Countering Transnational Orginezed Crime“ у организацији George C. 
Marshall European Center for Security Studies, Germany, у периоду од 07. до 25. августа 
2017. 
 Др Вања Роквић   септембру 2017. године имала је излагање на семинару 
„Евроатланстке интеграције у очима српских медија – митови и чињенице“ у 
организацији Атлантског Савета Србије. 
 Др Жарко Обрадовић  - NOVI PUT SVILE:BALKANSKA PERSPEKTIVA 
(politicko-bezbednosni aspekti),medjunarodna naucna konferencija,Fakultet Bezbednosti 
Univerziteta u Beogradu,01.11.2016 god. 
 Др Жарко Обрадовић  Imao uvodno izlaganje: "Pojas i put" :Balkanska perspektiva 
(politicko-bezbednosni aspekti)"Rad objavljen u celini u zborniku radova sa ove 
Konferencije-Beograd,2016 
 Др Жарко Обрадовић  Sinergija izmedju "Pojasa I puta" I Procesa saradnje NR Kine 
sa zemljama Centralne I Istocne Evrope,medjunarodna naucna konferencija,Institut za 
medjunarodne studije,Sangaj 5-6 septembar 2016. 
 Др Зоран Јефтић и Др Вања Роквић учествују на пројекту број III 47029, под 
називом ’’Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене 
промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку'' који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 2011−2014 
(продужено до 2017).  Учествује и на пројекту Европске комисије Horizon 2020 
DAREnet – Danube river region resilience exchange network (2017). Европске комисије 
Horizon 2020 и Erasmus + IMPRESS – 2017. 
 Др Жарко Обрадовић  "47023 Kosovo I Metohija izmedju nacionalnog identiteta i 
evrointegracija"   koji finansira Ministarstva prosvetne,nauke I tehnoloskog razvoja. 
 Др Петар Станојевић учествује на пројекту Европске комисије Erasmus + 
IMPRESS.  
 Др Петар Станојевић учествује на пројекту МОРЕ. Увођење система управљања 
према ризицима у српску индустрију, Баден Виртенберг – Србија - 2017. 
У току  школске 2016/2017 чланови катедре су ангажовани ван Факултета у следећим 
институцијама: 



 Др Зоран Јефтић је гостујући професор на ЕЦПД –Европски центра за мир и 
развој и предавач на Високим студијама безбедности и одбране Министарства одбране 
Р. Србије. Председник је Управног одбора Института за међународну политику и 
привреду и члан Уређивачког одбора часописа Војно дело. 
 Др Вања Роквић,предавач по позиву у George C. Marshall Center - European 
Center for Security Studies . Члан је Уређивачког одбора часописа Међународни 
политика Института за међународну политику и привреду, Београд  
 Др Петар Станојевић предавач  на University Steinbeis, Berlin. Одржао курс у 
Јужној Африци. Предавач на  Универзитету одбране. Члан је Управног одбора YUPMA 
– Југословенског (Српског) удружења пројеkт менаџера. Члан Уређивачког одбора 
часописа: Међународна политика, Института за међународну политику и привреду, 
Београд. Дописни члан Академије Инжењерских Наука Србије 
                                                                                                 

11.5. Катедра студија криминалитета 
 

         1. 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 Ивана Симовић, проф. др Божидар Бановић, доц. др Младен Милошевић и 
асистент др Александра Илић. 
           Шеф Катедре студија криминалитета је проф. др Ивана Симовић, заменик шефа 
Катедре студија криминалитета је доц. др Младен Милошевић и секретар Катедре др 
Александра Илић 
 
        2. У школској 2016/2017 години Катедра студија криминалитета је одржала десет 
седница. 
 Прва седница је одржана 18.10.2016. године са следећим дневним редом: 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија криминалитета;  
2. Усвајање Извештаја о раду Катедре студија криминалитета за школску 

2015/2016. годину; 
3. Планирање набавки за 2017. годину; 

Друга седница Катедре (ванредна електронска) одржана је 03.11.2016. године са    
следећим дневним редом:  
 

1. Предлози за ангажовање демонстратора на Катедри у школској 2016/17. 
години; 

2. Допуна плана набавки за 2017. годину. 
Трећа седница Катедре студија криминалитета је одржана 08.11.2016. године са 
следећим дневним редом: 

1. Допуна плана набавки за 2017. годину 
Четврта седница Катедре студија криминалитета одржана је 17.01.2017. године са 
следећим дневним редом:  

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија криминалитета; 
2. Утврђивање предлога Катедре студија криминалитета за доношење одлуке о 

одобравању путних трошкова и трошкова смештаја асистенту Александри 
Илић ради закључења уговора о сарадњи са Правним факултетом Комениус 
универзитета из Братиславе (Словачка) 

 



Пета седница Катедре студија криминалитета је одржана 24.01.2017. године са 
следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија криминалитета; 
2. Утврђивање предлога за продужење радног односа редовној професорки др 

Ивани Симовић-Хибер; 
3. Утврђивање предлога за покривање трошкова учешћа проф. др Ивани 

Симовић Хибер на Светској конференцији „Towards an international Court on 
Terrorism“ коју организује Међународно удружење за кривично право 
(International Association of Penal Law) и национална група Румуније 
(national group of Romania) која ће се одржати 16. фебруара 2017. године у 
Букурешту (Румунија); 

4. Извештај о учешћу асистента Александре Илић на 18. Светском конгресу из 
криминологије; 

5. Разно; 
Шеста седница Катедре студија криминалитета је одржана 14.03.2017. године са 
следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија криминалитета; 
2. Усвајање Плана спровођења праксе Катедре студија криминалитета за 

студенте треће и четврте године смера безбедност за школску 2016/2017 
годину 

Седма седница Катедре студија криминалитета је одржана 11.04.2017. године са 
следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија криминалитета; 
2. Утврђивање предлога Катедре студија криминалитета за доношење одлуке о 

одобравању путних трошкова асистенту Александри Илић ради учешћа на 
две међународне конференције у Словачкој током маја и јуна 2017. године. 

Осма седница Катедре студија криминалитета је одржана 25.04.2017. године са         
следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија криминалитета; 
2. Утврђивање предлога Катедре студија криминалитета за доношење одлуке о 

одобравању путних трошкова и трошкова смештаја проф. др Ивани 
Симовић-Хибер ради учешћа на међународном скупу који се одржава у 
Паризу 09. и 10. јуна 2017. године. 

Девета седница Катедре студија криминалитета је одржана 12.09.2017. године са         
следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија криминалитета; 
2. Утврђивање предлога Катедре студија криминалитета за доношење одлуке о 

расписивању конкурса и именовању комисије за избор једног наставника у 
звање доцента за ужу научну област Студије безбедности за предмет 
Криминологија; 

3. Утврђивање предлога Катедре студија криминалитета за доношење одлуке о 
расписивању конкурса и именовању комисије за избор једног наставника у 
звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Правне науке 
за предмет Кривично право; 

4. Разно 
Десета седница Катедре студија криминалитета је одржана 27.09.2017. године са         
следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија криминалитета; 
2. Утврђивање измене предлога Катедре студија криминалитета за доношење 

одлуке о расписивању конкурса и именовању комисије за избор једног 



наставника у звање доцента за ужу научну област Студије безбедности за 
предмет Криминологија; 

3. Разно 
 

         3. Катедра студија криминалитета је на седници одржаној 15.09.2016. године 
усвојила План рада за школску 2016/2017 годину. У оквиру Плана рада за 2016/2017 
годину предиђена је активност Катедре на увођењу новог наставног предмета на 
студијама II и III степена који би се односио на сегмент националне безбедности а који 
би обухватио разматрање свих аспеката те проблематике коју покрива Катедра студија 
криминалитета. Назив новог наставног предмета би био Студије криминалитета и 
систем националне безбедности. 
            
4. Реализација наставних активности на свим нивоима студија: 
           Проф. др Божидар Бановић - Реализација наставе на основним академским 
студијама (Кривично процесно право, Криминалистика) и специјалистичким 
струковним студијама (Правни основи форензике и Криминалистичко форензичка 
обрада лица места). 
           Проф. др Ивана Симовић – Реализација наставе на основним академским 
студијама на Факултету безбедности (Криминологија и Виктимологија и пенологија), 
специјалистичким струковним студијама (Правне основе форензике). 
           Доц. др Младен Милошевић - Реализација наставе на основним академским 
(Кривично право и Правне основе безбедности), специјалистичким струковним 
(Пројектовање система обезбеђења лица, имовине и пословања; Превенција и 
управљање кризама; Правне основе форензике) и мастер академским студијама 
(Високотехнолошки криминал и национална безбедност). 
           асистент др Александра Илић - Реализација наставе на основним академским 
студијама (Криминологија, Виктимологија и пенологија и Криминалистика). 
 
5.   У школској 2016/2017. години није било избора у звања али утврђена су два 
предлога за расписивање конкурса и именовање комисија и упућена су Изборном већу 
на одлучивање које је на седници од 03. октобра 2017. године донело одлуке о 
расписивању конкурса и именовању комисија за та два предлога. У првом случају ради 
се о конкурсу за избор у звање ванредног професора или доцента једног наставника за 
ужу научну област Правне науке за предмет Кривично право. Други конкурс се односи 
на избор у звање доцента једног наставника за ужу научну област Студије безбедности 
за предмет Криминологија. 
 
6.  У школској 2016/2017. години било је предвиђено објављивање литературе за 
потребе наставе: уџбеници Криминалистика и Кривично процесно право али није 
дошло до њиховог објављивања тако да ће бити предвиђени у Издавачком плану за 
2018. годину. 
 
7. Проф. др Ивана Симовић, проф. др Божидар Бановић, доц. др Младен 
Милошевић учествовали су током целе школске 2016/2017. године у 
научноистраживачком пројекту „Безбедност и заштита организовања и функционисања 
васпитно-образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, 
протоколи, процедуре и средства)“ број 47017, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије док је асистент др Александра Илић поново активирана на 
истом пројекту од 01. јануара 2017. године. 
 



Доц. др Младен Милошевић од 2017. године учествује 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). Од 2017. године, учесник је научно-истраживачког пројекта 
Европске комисије у оквиру програма Хоризонт 2020 (Horizon 2020), под називом: 
DARE net – Danube River Resilience Network. Од септембра 2017. године именован је за 
руководиовца пројекта који изводи ОЕБС у сарадњи са Фалултетом безбедности 
Универзитета у Београду, под називом: „Израда веб апликације – Породични 
приручник за ванредне ситуације“. Током 2016. године, руководио је и пројектом који 
је финансирала међународна невладина организација Каритас Србија, под називом: 
„Функционална анализа са препорукама за унапређење рада Националног тренинг 
центра за ванредне ситтуације“. Током 2017. године, под покровитељством Градске 
општине Обреновац, покренуо је истраживачки пројекат Иновационог центра 
Факултета безбедности, под називом „Унапређење безбедности деце у школама“. 
 
8.   Референце чланова катедре у школској 2016/2017. години 
 
Проф. др Ивана Симовић: 
 
1. Симовић, И., Kривично законодавство и владавина права-ретроспектива и 
перспективе, UDK:343.211, стр. 237-259 (2016) Ревија за кривично право и 
криминологију, Вол. 54, бр.2-3/2016, UDK 343: ISSN 1820-2969, Crimen 3/16, UDK 
343:ISSN 2217-219X,  COBISS.RS-ID 116488460.  М53 
2. Симовић, И., Kривичноправно значење и тумачење феномена организованог 
криминала и тероризма, (2016) стр. 168-183, у: Kривичноправни инструменти 
супростављања тероризму и дргим кривичним делима насилничког карактера, стр. 1-
627; издавачи:  Министарство правде  Републике Српске,   Српско удружење за 
кривичноправну теорију и праксу, Београд, Интернационална асоцијација 
криминалиста, Бања Лука; ISBN 978-99976-669-2-5, COBISS.RS-ID 5801240, CIP 
343.9.02 (082), 323.285(082).  М14 
3. Симовић, И., Kонцепт кривичноправне одговорности правног лица и концепт 
корпоризације права (у контексту  правне сигурности страних инвестиција), (2016) у: 
Правна сигурност као подстицајни фактор за директне стране инвестиције, Правни 
факултет Универзитет у Kрагујевцу, Hanns Seidel Stiftung;  Kрагујевац, ISBN 978-86 -
7623-075-4. М14    
4. Симовић, И., Илић, А., Превенција деликата у школској зони-законски оквир и улога 
полиције  (2016) UDK 343.85:371, стр. 147-165 у: Безбедност у образовно-васпитним 
установама: основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства, Универзитет 
у Београду Факултет безбедности, стр.1-230,  ISBN: 978-86-80144-06-1. М44 
5. Симовић, И., Бановић, Б., Милошевић, М., Редефинисање правног оквира за 
унапређење безбедности образовних установа (2016), UDK 351.851:34, стр. 53-73, у: 
Безбедност у образовно-васпитним установама:основна начела, принципи, протоколи, 
процедуре и средства, Универзитет у Београду Факултет безбедности,  стр.1-230, ISBN: 
978-86-80144-06-1. M44 
6. Симовић, И., Зборник апстраката: Правна сигурност као подстицајни фактор за 
директне стране инвестиције (2016), Правни факултет Универзитет у Kрагујевцу, 
Hanns Seidel Stiftung;  Kрагујевац 13-14 04.2016., Kонцепт кривичноправне 
одговорности правног лица и концепт корпоризације права (у контексту  правне 
сигурности страних инвестиција), стр.32-34. M64 



7. Симовић, И., Милошевић, М., Одговорност правних лица за кривична дела у Србији- 
раскорак теорије и праксе, (2017) стр. 103-114 у: Kривично законодавство између 
праксе и прописа и усклађивање са Европским стандардима, тематски зборник, стр. 1-
368, ISBN 978-99976-681-1-0, UDK 343.21, COBISS-ID 6441496, Министарство правде  
Републике Српске, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд. М 
63 
 
Проф. др Божидар Бановић: 
 
1. Милошевић, М., Симовић, И. и Бановић, Б. (2016). Редефинисање правног оквира за 
унапређење безбедности образовноваспитних установа. У: Поповић Ћитић, Б., 
Липовац, М. (уредници), Безбедност у образовно-васпитним установама: основна 
начела, принципи, протоколи, процедуре и средства (стр. 53-73). Београд: Факултет 
безбедности. (M 44). 
Бановић, Б., Нормативни оквир за супротстављање трговини људским органима, Анали 
Правног факултета у Београду. год. 65, бр. 3 (2017), стр. 70-97. ISSN 0003-2565. - 
343.431 - COBISS.SR-ID 246377740. М24 
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