ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА
Факултет је високошколска установа, односно високошколска јединица са
својством правног лица у саставу Универзитета у Београду
(групација
друштвено- хуманистичких наука) са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним Закном, Статутом Универзитета и Статутом факултета.
Оснивач Факултета је Република Србија.
Делатност Факултета
Факултет обавља делатност високог образовања, у складу са дозволом за рад и
матичношћу која произлази из акредитованих студијских програма у области
наука безбедности, одбране, цивилне заштите, заштите животне средине и
менаџмента људских и социјалних ресурса, а која се остварује кроз организацију
основних академских студија, дипломских академских студија
(мастер),
докторских академских студија и специјалистичких струковних студија.
Факултет обавља делатност високог образовања на основу одобрених студијских
програма, научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку
делатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују
резултати научноистраживачког рада, под условом да се тим пословима не
угрожава квалитет наставе.
У обављању својих делатности, Факултет остварује домаћу и међународну
сарадњу са установама, државним органима, предузећима и трећим лицима.
Основне делатности Факултета су:
85.42
72.20
85.59
85.60
58.11
58.14
58.19
18.13
18.12
47.61
56.29
62.01
62.02
63.11
63.12
62.09
70.22
70.21
91.01

Високо образовање;
Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама;
Остало образовање;
Помоћне образовне делатности
Издавање књига
Издавање часописа и периодичних издања;
Остала издавачка делатност;
Услуге припреме за штампу;
Остало штампање
Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
Остале услуге припремања и послуживања хране;
Рачунарско програмирање;
Консултантске делатности у области информационе технологије;
Обрада података, хостинг и сл.;
Веб портали;
Остале услуге информационе технологије;
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
Делатности комуникација и односа с јавношћу;
Делатност библиотека и архива.
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2. ОРГАН УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ
Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:
1.
Петнаест (15) представника Факултета, и то: дванаест (12) представника
које бира Наставно - научно веће Факултета и три (3) представника које
бирају остали запослени,
2.
Четири (4) представника Студентског парламента Факултета, из реда
студената који су по први пут уписали годину у школској години у којој се
избор врши,
3. Четири (4) 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 Наставнонаучног већа;
5.
усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставнонаучног 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 2017/2018. 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
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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:
Стефан Милојевић
Драган Пуцар
Филип Андрејић
Јована Анђелковић
2.1. СЕДНИЦЕ САВЕТА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
У школској 2017/2018. години је одржано
најзначајније тачке дневног реда биле:

















9 седница Савета на којима су

Верификација чланова Савета из реда студената на предлог Наставно-научног већа;
Усвајање Правилника о утврђивању зарада, накнада и осталих примања;
Усвајање Правилника о радном и временском ангажовању запослених на
Факултету безбедности;
Усвајање Правилника о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели
сопствених прихода;
Усвајање Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине,
административне и друге услуге које нису обухваћене школарином;
Разматрање предлога декана за ослобађање од школарине на мастер академским
студијама – студије управљања ризиком од елементарних и других непогода
Љубише Стојановића;
Разматрање предлога декана за ослобађање од школарине на мастер академским
студијама – студије управљања ризиком од елементарних и других непогода
Татјане Петковић;
Разматрање молбе запослене Братиславе Гогић за помоћ за лечење у иностранству,
одобравањем финансијских средстава на име трошкова лечења у иностранству;
Доношње одлуке о одобравању финансијских средстава за новогодишње пакетиће
за децу запослених;
Доношење одлуке о умањењу школарине на основу захтева студената;
Доношење одлуке о избору студента продекана;
Доношење одлуке о спровођењу поновног уписа студената који су упислаи прву
годину студија школске 2008/2009. године, а нису завршили студије до краја
школске 2016/2017. године;
Утврђивање налога центрима Факултета о сачињавању информација о раду у 2017.
години (годишњи планови и извештаји о раду);
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Доношење одлуке о покрићу дела текућих расхода и издатака у 2016. години из
нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – позиција 321311;
Доношење одлуке о подршци Центру за истраживање људске безбедности за
организовање 4. Међународне академске конференције о људској безбедности, која
се одржава 2/3 новембра 2018. године у Београду
Усвајање одлуке о висини школарине за све студијске програме за школску
2018/2019 годину;
Усвајање Финансијског плана Факултета за 2018. годину;
Усвајање плана набавки на које се Закон не примењује и предлога плана јавних
набавки за 2018. годину;
Разматрање извештаја о извршеном попису залиха у Скриптарници Факултета са
стањем на дан 31.12.2017. године;
Разматрање извештаја о извршеном попису нефинансијске имовине у сталним
средствима – основна средства (опрема) са стањем на 31.12.2017. године;
Разматрање извештаја о попису финансијске имовине са стањем на дан 31.12.2017.
године;
Доношење Одлуке по молбама за умањење школарине;
Усвајање Финансијског извештаја за фискалну 2017. годину;
Доношење Одлуке о одобравању финансијских средстава за Дан жена;
Избор декана Факултета
Избор продекана Факултета: продекана за наставу; продекана за развој; продекана
за науку и студије другог и трећег степена; продекана за финансије;
Усвајање Правилника о мерилима за утврђивање висине административних и
других услуга које нису обухваћене школарином;
Усвајање Правилника о стицању и расподели сопствених прихода (пречишћен
текст)
Усвајање Ценовника о висини административних и других услуга којe нису
обухваћенe школарином
Доношење одлуке о утврђивању бодова (коефицијената) из сопствених прихода за
све категорије запослених у складу са чланом 11. Правилника о утврђивању зарада,
накнада и осталих примања.
Доношење одлуке о висини основице-цене рада за обрачун зарада из сопствених
прихода.
Доношење одлуке о одобравању финансисјких средстава за прославу Дана
факултета.
Доношење одлуке о додели јубиларних награда за запослене поводом Дана
факултета.
Доношење одлуке о додели признања поводом Дана Факултета – плакета и повеља;
Доношење одлуке о додели награда најуспешнијим студентима Факултета;
Доношење одлуке о одобравању дела трошкова превоза за студенте Факултета
безбедности ради студијског путовања и обављања стручене праксе на Факултету
безбедности Московског државног обласног универзитета;
Доношење Одлуке о начину, броју рата и роковима уплате финансијских средстава
на име школарине на основним академским студијама;
Доношење одлуке о одобравању финансијских средстава на име конференције под
називом "Енергетска безбедност на простору Евроазије";
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Доношење одлуке о одобравању финансијских средстава на име конференције под
називом "Нови пут свиле-српска перспектива";
Доношење одлуке о ребалансу Финансијског плана Факултета безбедности за 2018.
годину;
Информација о закљученом Споразуму о регулисању права и обавеза у вези са
коришћењем простора у објектима касарне "Генерал Јован Мишковић".
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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 и 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.
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5.1.

СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.
ГОДИНИ

У школској 2017/2018. години је одржано 14 седница Наставно-научног већа
на којима су најзначајније тачке дневног реда биле:


























Верификација мандата чланова Наставно-научног већа из реда студената;
Верификација предлога кандидата за чланове Савета из реда студената;
Верификација чланова комисија Факултета из реда студената;
Усвајање Плана организације и реализације наставе за школску 2017/2018. годину;
Усвајање Плана реализације наставе по наставним предметима за школску
2017/2018. годину;
Усвајање Планова реализације наставе за студије другог и трећег степена за
школску 2017/2018. годину;
Разматрање Извештаја о студентском вредновању педагошког рада наставника и
сарадника – летњи семестар школске 2016/2017. године;
Усвајање информације о упису студената – школска 2017/2018. година;
Усвајање рецензије за приручник “Каталог база података за истаживања у области
безбедности“ аутора Ивана Димитријевића и Ане Параушић
Одређивање рецензената за уџбеник "Социологија политике" аутора проф. др
Владимира Н. Цветковића
Разматрање радне верзије Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду;
Разматрање предлога одлуке Катедре друштвено-хуманистичких наука о
ангажовању Ненада Стекића за демонстратора у школској 2017/18 години;
Разматрање предлога одлуке Катедре друштвено-хуманистичких наука о
ангажовању Марка Мрђе за демонстратора у школској 2017/18 години;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија одбране о ангажовању Горана
Зељковића за демонстратора у школској 2017/18 години;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија цивилне заштите и заштите животне
средине о ангажовању Марка Гњатовића за демонстратора у школској 2017/18.
години;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија цивилне заштите и заштите животне
средине о ангажовању Рашета Данице за демонстратора у школској 2017/18.
години;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија цивилне заштите и заштите животне
средине о ангажовању Милоша Томића за демонстратора у школској 2017/18.
години;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија безбедности о ангажовању Невене
Шекарић за демонстратора у школској 2017/18. години;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија безбедности о ангажовању Славише
Радовића за демонстратора у школској 2017/18 години;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија безбедности о ангажовању Госпаве
Стојановић за демонстратора у школској 2017/18. години;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија криминалитета о ангажовању
Душана Лазића за демонстратора у школској 2017/18 години;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија криминалитета о ангажовању Иване
Радисављевић за демонстратора у школској 2017/18 години;
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Разматрање предлога одлуке Катедре студија менаџмента људских и социјалних
ресурса о ангажовању Нађе Ђедовић за демонстратора у школској 2017/18 години;
Разматрање захтева Зорана Павловића наставника страног језика за давање
сагласности за рад на Математичком факултету Универзитет у Београду;
Разматрање захтева проф. др Дејане Јовановић-Поповић за давање сагласности за
рад на Географском факултету Универзитета у Београду;
Разматрање захтева проф. др Божидара Бановића за давање сагласности за рад на
Правном факултету у Крагујевцу;
Разматрање захтева доц. др Младена Милошевића за давање сагласности за рад на
Правном факултету у Крагујевцу
Разматрање захтева проф. др Владимира Јаковљевића за давање сагласности за рад
на Високoj текхничкoj школи струковних студија у Новом Саду;
Разматрање захтева доц. др Светлане Станаревић за давање сагласности за рад на
Правном факултету у Новом Саду;
Разматрање захтева проф. др Зоран Кековић за давање сагласности за рад на
Правном факултету у Новом Саду;
Разматрање захтева проф. др Ивице Радовића за давање сагласности за рад на
Природно-математичком факултету Универзитета у Б. Луци.
Усвајање Програма рада Факултета безбедности за школску 2017/18. годину;
Усвајање предлога Одлуке о спровођењу поновног уписа студената који су
упислаи прву годину студија школске 2008/2009. године, а нису завршили студије
до краја школске 2016/17. године;
Усвајање Одлуке о изменама и допунама Oдлуке о распореду наставних предмета
по катедрама и ужим научним областима бр. 400/13 од 07.06.2016. године;
Увајање измене Плана издавачке делатности Факултета безбедности за 2017.
годину у смислу измене назива монографије „Национална логистика“ аутора др
Петра Станојевића и др Василија Мишковића, МА Гордане Мишев, који сада
гласи: „Национална логистика и безбедност“;
Усвајање рецензија: проф. др Зорана Јефтића, проф. др Милића Милићевића и
проф. др Милорада Видовића за монографију „Национална логистика и
безбедност“ аутора др Петра Станојевића и др Василија Мишковића, МА Гордане
Мишев;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија друштвено хуманистичких наука о
ангажовању Душице Ковачевић за демонстратора у школској 2017/18. години;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија менаџмента људских и социјалних
ресурса о ангажовању Јасмине Бајрамовић за демонстратора у школској 2017/18.
години;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија менаџмента људских и социјалних
ресурса о ангажовању Сандре Тошић за демонстратора у школској 2017/18.
години;
Разматрање предлога одлуке Катедре студија менаџмента људских и социјалних
ресурса о ангажовању Душана Кесића за демонстратора у школској 2017/18.
години;
Усвајање Извештаја о раду Факултета безбедности за школску 2016/2017. годину;
Усвајање Плана издавачке делатности за 2018. годину;
Усвајање рецензија проф. др Ненад Цекић и проф. др Слободана Антонића за
уџбеник „Социологија политике“ аутора проф. др Владимира Н. Цветковића;
Разматрање захтева проф. др Желимира Кешетовића за давање сагласности за рад
на
Факултету за криминалистику, криминологију и сигурносне студије
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Универзитета у Сарајеву;
Разматрање захтева проф. др Зоран Кековић за давање сагласности за рад на
Факултету политичких наука Универзитета у Београду;
Утврђивање предлога Наставно-научног већа декану за доношење Одлуке о
именовању ЕСПБ координатора;
Усвајање одлуке о подршци Центру за истраживање људске безбедности за
организовање 4. Међународне академске конференције о људској безбедности,
која се одржава 2/3 новембра 2018. године у Београду
Организација реализације наставе у летњем семестру школске 2017/2018. године:
А) Усвајање распореда наставе за летњи семестар школске 2017/2018. године;
Б) Усвајање распореда консултација за летњи семестар школске 2017/2018.
године;
Усвајање одлуке о покретању поступка за акредитацију студијског програма
специјалистичких студија првог степена;
Усвајање рецензија за уџбеник „Основи безбедности“ аутора доц. др Светлане
Станаревић;
Усвајање рецензија за помоћни уџбеник „Корпоративна безбедност - хресоматија“
групе аутора;
Формирање Комисије за израду извештаја о резултатима студентског вредновања
педагошког рада наставника и сарадника – зимски семестар школске 2017/2018.
године;
Усвајање одлуке о студијским програмима, свих врста и нивоа студија за школску
2018/2019. годину;
Усвајање одлуке о броју студената који се планира за упис за сваки студијски
програм за школску 2018/2019. годину;
Утврђивање предлога одлуке о висини школарине за све студијске програме за
школску 2018/2019 годину;
Утврђивање предлога финансијског плана Факултета за 2018. годину;
Утврђивање предлога набавки на које се закон не примењује и предлога јавних
набавки за 2018. годину;
Разматрање захтева професора др Владимира Цветковића за давање сагласности за
рад на Филолошком факутету Универзитета у Београду;
Разматрање примедби и предлога на нацрт Статута Универзитета у Београду;
Доношење одлуке о покретању поступка за избор декана за наредни
мандатни
период и формирање Комисије за спровођење избора декана;
Разматрање Извештаја о проходности студената Факултета безбедности у
школској 2016/2017. години;
Доношење Одлуке о обележавању Дана Факултета безбедности;
Усвајање предлога Финансијског извештаја за фискалну 2017. годину;
Усвајање Извештаја Комисије за спровођење избора декана Факултета у наредном
мандатном периоду;
Утврђивање предлога кандидата за декана;
Доношење одлуке о ангажовању предавача за реализацију припремне наставе;
Усвајање Извештаја Комисије за спровођење избора декана Факултета у наредном
мандатном периоду;
Утврђивање предлога кандидата за декана;
Доношење одлуке о ангажовању предавача за реализацију припремне наставе;
Усвајање Извештаја о резултатима студентског вредновања педагошког рада
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наставника у зимском семестру школске 2017/2018. године;
Усвајање Одлуке о верификацији учешћа доц. др Александре Илић на редовном
годишњем скупу Америчког удружења за криминологију у 2018. години;
Усвајање Плана реализације стручне праксе у 2017/2018. години;
Разматрање образложене иницијативе Катедре студија криминалитета за
доношење одлуке о утврђивању предлога за продужење радног односа редовне
професорке др Иване Симовић – Хибер за две школске године (школску 2018/19. и
2019/20. годину)
Разматрање Нацрта закона о критичној инфраструктури, ради давања мишљења;
Доношење одлуке о покретању иницијативе за додељивање својства националног
универзитета Универзитету у Београду
Доношење Правилника о изменама Правилника о мастер академским и
специјалистичким струковним студијама на Факултету безбедности
Усвајање Извештаја о реализацији активности у вези са уписом у школску
2018/2019. годину;
Именовање Комисије за писање извештаја о резултатима студентског вредновања
педагошког рада наставника и сарадника у летњем семестру школске 2017/2018.
године;
Доношење одлуке о реакредитацији заједничког студијског програма Факултета за
физичку хемију и Факултета безбедности – Специјалистичких струковних студија
- Форензика;
Усвајање прелиминарног Извештаја о упису студената на основне академске
студије у школској 2018/2019. години;
Утврђивање предлога одлуке Савета Факултета о одобравању дела трошкова
превоза за студенте Факултета безбедности ради студијског путовања и обављања
стручене праксе на Факултету безбедности Московског државног обласног
универзитета;
Текуће информације о спроведеним поступцима јавне набавке мале вредности у
вези са извођењем грађевинских радова на згради Факултета безбедности у улици
Господара Вучића бр. 50;
Усвајање рецензија за монографију ауторке доц. др Љубинке Катић под насловом:
"Образовањем до безбедности";
Извештај о Одлукама о формирању Комисија за специјалистичке радове на
специјалистичким струковним студијама - Форензика донетим на Факултету за
физичку хемију
Усвајање предлога студијског програма специјалистичких струковних студија
„Форензика“.
Разматрање молбе студената о одобравању додатног испитног рока - продуженог
септембарског рока текуће школске године;
Разматрање молбе студената о смањеним условима уписа у наредну годину
студија;
Усвајање измена наставног плана и програма на основним академским студијама;
Усвајање измена наставног плана и програма на мастер академским студијама;
Разматрање Извештаја о студентском вредновању педагошког рада наставника и
сарадника – летњи семестар школске 2017/2018. године;
Именовање Комисије за упис студената на студије другог и трећег степена у
школску 2018/2019. години;
Разматрање захтева проф. др Светлане Станаревић за давање сагласности за рад на
Правном факултету у Новом Саду;
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Разматрање захтева проф. др Зорана Кековића за давање сагласности за рад на
Правном факултету Универзитета у Новом Саду;
Разматрање захтева проф. др Дејане Јовановић-Поповић за давање сагласности за
рад на Географском факултету Универзитета у Београду;
Разматрање захтева проф. др Жељка Бралића за давање сагласности за рад на
Филозофском факултету Универзитета у Београду;
Разматрање захтева проф. др Божидара Бановића за давање сагласности за рад на
Правном факултету Универзитета у Крагујевцу;
Разматрање захтева проф. др Младена Милошевића за давање сагласности за рад
на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу;

5.2. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
У школској 2017/2018.години је одржано 7 седница Изборног већа на којима су
најзначајније тачке дневног реда биле:
 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у
звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Правне науке,
за наставни предмет Кривично право
 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у
звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Студије
безбедности за наставни предмет Тероризам и организовани криминал;
 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у
звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Студије
безбедности за наставни предмет Теорије конфликата;
 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у
звање доцента за ужу научну област Студије безбедности за наставни
предмет Криминологија;
 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор jeдног наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу
научну област Студије одбране, за наставни предмет Системи одбране;
 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор jeдног асистента за ужу научну област Социологија, за наставни
предмет Социологија;
 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс 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 jeдног асистента за ужу научну област Политичке науке, за наставни
предмет Међународни односи;
 Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у
звање ванредног професора за ужу научну област Студије одбране за
наставни предмет Логистика у систему националне безбедности, са 30%
радног времена;
 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор jeдног наставника у звање доцента за ужу научну област Студије
безбедности за наставни предмет Криминологија;
 Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
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избор jeдног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област
Правне науке за наставни предмет Кривично право;
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор jeдног наставника у звање ванредног професора уа ужу научну област
Студије безбедности за наставни предмет Теорије конфликата;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног наставника у
звање ванредног професора за ужу научну област Студије безбедности за
наставни предмет Основи безбедности;
Доношење одлуке о нерасписивању конкурса за избор наставника за ужу
научну област Студије цивилне заштите и заштите животне средине;
Расписивање конкурса и именовање Комисије за избор jeдног наставника у
звање доцента за ужу научну област Студије одбране за наставни предмет
Просторно планирање и заштита;
Разматрање Извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор једног наставника у звањe ванредног пофесора за ужу научну област
Студије одбране за наставни предмет Логистика у систему националне
безбедности, са 30% радног времена;
Подршка евидентираним кандидатима за избор ректора Универзитета у
Београду
Расписивање конкурса и именовање Комисије за избор jeдног наставника у
звање доцента за ужу научну област Политичке науке, за наставни предмет
Међународни односи;
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор једног наставника у звањe ванредног пофесора за ужу научну област
Студије безбедности за наставни предмет Основи бебедности;
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор једног наставника у звањe доцента за ужу научну област Студије
одбране за наставни предмет Просторно планирање и заштита;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног асистента за
ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне средине, за
наставни предмет Основи екологије;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор jeдног ванредног
професора за ужу научну област Студије менаџмента људских и социјалних
ресурса, за наставни предмет Менаџмент образовања у јавном сектору;

6. КАДРОВИ
У Наставно-научној јединици током школске 2017/18 била су запослена 46
наставника и сарадника. Са пуним радним временом радило је 45 наставника и
сарадника а 1 наставник радио је са непуним радним временом.
По звањима:
 13 редовних професора





17 ванредних професора
6 доцената
4 наставника страног језика
6 асистената
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Следећи наставници и сарадници изабрани су у звања:
 У звање ванредног професора: др Вања Роквић, др Младен Милошевић, др
Ненад Путник, др Петар Станојевић, др Светлана Станаревић
 У доцента: др Александра Илић, др Дејан Радовић
 У асистента: Марко Ракић, Владимир Ајзенхамер, Иван Димитријевић.
У току је избор у звање ванредног професора за ужу научну област Студије
менаџмента људских и социјалних ресурса, за наставни предмет Менаџмент
образовања у јавном сектору, за ванредног професора за ужу научну област
Филозофија, за наставни предмет Етика, за доцента за ужу научну област
Политичке науке, за наставни предмет Међународни односи.
У Стручним службама тренуто је запослене 28 особа на неодређено време.
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 областима наука безбедности, одбране, цивилне
заштите, заштите животне средине и менаџмента људских и социјалних ресурса.
Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примену
научних и стручних достигнућа. Струковни студијски програм оспособљава
студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.
Академске студије организују се и изводе као:
1.основне академске студије, које трају четири године (осам семестара), и чијим
се завршетком стиче 240 ЕСПБ бодова;
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:
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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. 2017/2018.
години
1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Студије наука безбедности
2. ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Студије наука безбедности и
Студије управљања ризиком од елементарних и других непогода
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 2015/2016. години 402 студента - 152 буџетска и 250
самофинансирајућих; 2016/2017. години 391 студент - 152 буџетска и 239
самофинансирајућих и у школској 2017/2018. години 392 студента - 154 буџетска
и 238 самофинасирајућих.
Преглед броја студената основних академских студија по годинама који студирају у
високошколској установи 2017/2018. године
Назив
студијског
програма
Основне
академске
студије

Врста и
ниво студија

I година

II година

III година

IV година

Први

392

336

302

322

77

116

108

469

452

410

Обнова:

Укупно:

Укупно: 1653

14

322

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

Дипломирали у претходне три школске године
Школска 2015/16.

Школска 2016/17.

Школска 2017/18.

380

331

255

Укупно: 966

Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена са 240 ЕСПБ)
– 2017/2018. школска година
Назив студијског програма
ПРВА ГОДИНА

Основне академске - Студије безбедности

Уписани

392 (+ 77 обнова*) = 469

Одустали

231

Остварили 60 ЕСПБ

29

Остварили 37 - 59 ЕСПБ

214

Просечна оцена

7,46

Остварили мање од 37 ЕСПБ

288

ДРУГА ГОДИНА

Студије безбедности

Уписани

336 (+ 116 обнова*) = 452

Одустали

54

Остварили 60 ЕСПБ

58

Остварили 37 - 59 ЕСПБ

163

Просечна оцена

7,32

Остварили мање од 37 ЕСПБ

213

ТРЕЋА ГОДИНА

Студије безбедности

Уписани

302 (+ 108 обнова*) = 410

Одустали

36

Остварили 60 ЕСПБ

36

Остварили 37 - 59 ЕСПБ

204

15

Просечна оцена

7,34

Остварили мање од 37 ЕСПБ

208

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Студије безбедности

Уписани

322

Одустали

25

Остварили 60 ЕСПБ

33

Остварили 37 - 59 ЕСПБ

146

Завршили студије

252+3

Просечна оцена

7,56

Остварили мање од 37 ЕСПБ

183

7.2 СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
У школској 2017/2018. години на специјалистичке струковне студије је уписано 31
студент (Безбедносни менаџмент).
У школској 2017/2018. години на мастер студије уписало се 73 студента.
У школској 2017/2018. години докторске студије је уписало 6 студенaта.
Магистрирало у школској 2017/2018. години: 1
Докторирало у школској 2017/2018. години: 7
Завршило мастер академске студије у школској 2017/2018. години: 19
Завршило специјалистичке струковне студије у школској 2017/2018. години: 41

8. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА
На Факултету безбедности и јединицама у његовом саставу обавља се научноистраживачки 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. 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. Реализацију међународних пројеката
3. Преузимање уговорних обавеза и ангажовање на научно-истраживачким
пројектима, експертизама и слично;
4. Индивидуална истраживања и стваралаштво
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8.1.
ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

ЈЕДИНИЦЕ

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ

У оквиру Факултета безбедности, као организационе јединице научно-истраживачке
делатности, постоји укупно шест истраживачких центара:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Центар за истраживање људске безбедности,
Центар за ванредне ситуације и еколошку безбедност
Центар за примењену безбедност
Центар за менаџмент националне безбедности
Центар за националну и међународну безбедност и
Иновациони центар.

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ЉУДСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Новембра месеца 2017. године започеле су припреме око организовања 4. Међународне
академске конференције о људској безбедности: „Људска безбедност и нове
технологије“. Током школске 2017/2018 године, највећи део активности Центра су
биле усмерене у том правцу (мноштво састанака поводом успостављања
Организационог одбора конференције, Научног одбора, преговори са представницима
ОЕБС- а око добијања финансијске подршке, преговарање са професорима по позиву и
организација њиховог доласка, пријава по конкурсу МПНТР за добијање средстава за
организовање конференције, активности око јавног позива, прикупљања апстраката,
потом готових радова, организовање рецензије пристиглих радова, лектуре и коначно
припрема зборника радова за штампу, што је све готово завршено до 01. октобра.
Конференција је одржана 2 и 3. новембра 2018. године, што је период који не улази у
овај Извештај.
Посебан детаљнији Извештај о конференцији, биће достављен Савету Факултета
безбедности.
Крајем 2017. године је припремљен а у јануару 2018. отштампан први број новог/старог
часописа - наследника часописа Људска безбедност, сада под новим именом European
Journal of Human Security (EJHS). Поновном покретању часописа претходиле су
активности формирања редакције, међународног одбора, избор уредника, секретара,
припрема упутства за ауторе, припрема текстова и лектура, припрема новог дизајна
часописа и административна пријава Одељењу за серијске публикације Народне
библиотеке Србије.
У међувремену су се припремала и два броја часописа EJHS за 2018. годину, чији
излазак из штампе се очекује почетком 2019. године.
Центар за истраживање људске безбедности је у овом периоду организовао и два
гостујућа предавања:
1. Предавање Растка Мочника (словеначки социолог и политички теоретичар) на
тему: „Популизам и питање фашизма у 21. веку“ , 17. новембра 2017. године,
2. Презентација налаза истраживања „Култура рађања и партнерски односи у
Србији“, које су представили: проф. Нада Секулић (одељење за социологију
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Филозофског факултета УБ) и сараднице Селена Радовић и Јелена Ризнић.(17.
маја 2018. године).
Током школске 2017/2018 године, Центар за истраживање људске безбедности спровео
је хуманитарну акцију “Чеп за хендикеп”, која подразумева прикупљање чепова са
пластичних флаша и даљу дистрибуцију до центара за рециклажу, а коју је иницирало
истоимено удружење из Зрењанина.

ЦЕНТАР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЕКОЛОШКУ БЕЗБЕДНОСТ
На иницијативу центар у сарадњи са СРХЦ – Ниш,
Факултет безбедности
Универзитета у Београду и Федерална државна буџетска војно-образовна установа
високог образовања – Академија цивилне заштите Министарства за ванредне ситуације
Руске Федерације, закључили су у Београду 16. априла 2018. године, Споразум о
заједничким образовним и научним активностима, који је настао као резултат
заједничких циљева утврђених на радном састанку одржаном у фебруару 2018. године
на Факултету безбедности. Циљ Споразума представља обједињавање капацитета
наставних и научних радника, као и водећих стручњака из области цивилне заштите,
ванредних ситуација и уклањања последица елементарних непогода ради стварања
ефикасног система припреме вискоквалификованих кадрова, као и подизање нивоа
научно – истраживачког и педагошког рада на Академији и Факултету.
Центар је покренуо иницијативу да се са Црвеним крстом Србије и Факултетом
безбедности потпише уговор о пословно-техничкој и научној сарадњи, што је и
реализовано током 2018. године. Такође, Центар је био један од носилаца организације
стручне праксе за студенте Факултета безбедности Московског обласног државног
универзитеа (МГОУ) у Београду током маја 2018. Године. Циљ ове међународне
студенске праксе јесте продубљивање теоријских знања као и стицање практичних
вештина из области студија безбедности.
Чланови Центра за ванредне ситуације и еколошку безбедност учествовали су у
Међународној теренској вежби из области управљања последицама ванредних
ситуација ,,Србија 2018”. Вежба је одржана на територији Младеновца, Сопота и
Аранђеловца, а заједнички су је организовали Евроатлантски координациони центар за
ванредне ситуације (EADRCC) и Министарство унутрашњих послова Србије – Сектор
за ванредне ситуације. Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг и председник
Србије Александар Вучић присуствовали су отварању међународне теренске вежбе. У
међународној цивилној теренској вежби учествoвало је око 2.000 учесника из 38
земаља. Као представник центра, заједно са студентима Факултета безбедности
учествовао је доц. др Владимир М. Цветковић.
Такође, Центар за ванредне ситуације и еколошку безбедности учествовао је и на
међународном сајму (112) превенције и реаговања у ванредним ситуацијама који је
свечано отворен у хали 2 Београдског сајма. Заједно са студентима, Центар за ванредне
ситуације припремио је штанд на којем су представљене све релевантне публикације из
области ванредних ситуације.
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Општина Палилула и Добровољно ватрогасно удружење града Београда у сарадњи са
Центром за ванредне ситуације и еколошку безбедност, организовали су здружену
вежбу Цивилне заштите под називом "Крњача 2018". Вежби су присуствовали
студенти Факултета безбеднсости (укупно 10 студената са различитих нивоа студија),
проф. др Владимир Јаковљевић и демонстратор Мс Милош Томић. Током вежбе
студенти су имали прилику да се упознају са појединим мерама и задацима цивилне
заштите у ванредним ситуацијама изазвених различитим врстама опасности.
ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ БЕЗБЕДНОСТ
Током школске 2017/18. године Центар за примењену безбедност реализовао је следеће
пројекте и активности:












Реализација финалних активности на пројекту „Каталог база података за
истраживања 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.
Главни резултат овог пројекта, универзитетски приручник „Каталог база података
за истраживања у области безбедности“ представљен је јавности у електронској
форми 25. октобра 2017. године (на 62. међународном београдском сајму књига, у
сарадњи са Центром за промоцију науке) и у штампаној форми 21. децембра 2017.
године на Факултету безбедности. Представљање Каталога у име Центра су
реализовали проф. др Слађана Ђурић, Иван Димитријевић и Ана Параушић.
Крајем 2017. године у склопу ових активности Центра отворен је и поддомен
http://katalog.fb.bg.ac.rs на коме је током јануара 2018. године постављен онлајн
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.
Учешће доц. др Милана Липовца као представника Центра у предавању ”Европа
отвара врата 2018.” у вези са студентском мобилношћу у организацији Клуба
студената Факултета безбедности, одржано 24. новембра 2017. на Факултету
безбедности.
Презентација база података за истраживање тероризма за студенте основних
студија Факултета, која је одржана 26. децембра 2017. године, и која представља
први корак у упознавању студената свих нивоа студија Факултета безбедности и
шире академске и друге заинтересоване јавности са базама података које се могу
користити за истраживања у области безбедности. Презентацију су одржали
истраживачи Центра, Иван Димитријевић и Ана Параушић.
Учешће доц. др Милана Липовца испред Центра на јавној расправи о правном
уређењу сектора безбедности, која је одржана 1. фебруара 2018. године у Медија
центру у Београду.
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Промоција књиге „Бура информација“ на Факултету, која је у сарадњи са Центром
за промоцију науке одржана 13. фебруара 2018. године. Промоцију књиге је
модерирала Ана Параушић, истраживач Центра.
Каталог база података и база конфликата на настави у склопу реализације предмета
Мировне мисије и решавање конфликата, 27. фебруара 2018. године представили су
истраживачи Центра, Ана Параушић и Иван Димитријевић.
Представљање Каталога база података и база тероризма на студентској
конференцији на Златибору, 3. марта 2018. године. Представљање су одржали
истраживачи Центра, Ана Параушић и Иван Димитријевић.
Промоцију Каталога база података у Социолошком клубу Филозофског факултета у
Београду, 22. марта 2018. одржали су истраживачи Центра, Ана Параушић и Иван
Димитријевић.
Представљање Каталога база података и база мировних операција на настави у
склопу реализације предмета Мировне мисије и решавање конфликата, 27. марта
2018. године. Представљање су одржали истраживачи Центра, Ана Параушић и
Иван Димитријевић.
Организација обуке за прикупљање и унос података у онлајн Каталог база података
и организација стручне праксе за студенте завршних година која је обухватила
претрагу интернет презентација одабраних база података и попуњавање
појединачних прегледа одабраних база података, од 22. марта до 25. маја 2018.
године.
Организација стручне праксе за студенте завршних година основних студија, који
су прошли обуку за унос референци наставника Факултета у базу COBISS, након
чега су уносили референце у ову базу. Ова активност реализована је у сарадњи са
библиотеком Факултета од марта до маја 2018. године.
Панел дискусија „Односи Србије и САД: између историје и будућности“, у сарадњи
са амбасадом САД, Центром за друштвени дијалог и регионалне иницијативе и
Факултетом политичких наука, 6. јуна 2018. године на Факултету безбедности.
Панел дискусијом је модерирао истраживач Центра, доц. др Милан Липовац.

ЦЕНТАР ЗА МЕНАЏМЕНТ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
У оквиру планираних истраживачких активности спроведено је теренско истраживање
у административним центрима округа Републике Србије који су интересантни за
реализацију пројекта Национална безбедносна култура младих у Србији. Спроведено је
истраживање под насловом ,,Стање националне безбедносне културе код младих у
Републици Србији“. Као исходи ових активности а поред емпиријских резултата и
пратећег Појмовника националне безбедносне културе и једна монографија о
филозофским и научно-истраживачким импликацијама пројекта. На овоме раде
наставници и студенти мастер и докторских студија Факултета безбедности
ангажованих у Центру за менаџмент националне безбедности. Ове публикације би
послужиле и као користан наставни материјал за извођење вежби и других активности
студената нашег факултета али би имала и шири друштвени значај.
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Организована су и тематска предавања на тему унапређења безбедносне културе
младих у школама и другим установама, како у Београду тако и у унутрашњости.

ЦЕНТАР ЗА НАЦИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ БЕЗБЕДНОСТ
ЦНИМБ организовао је бројне трибине са најистакнутијим домаћим и страним
стручњацима као и носиоцима бројних државних функција на теме које су од велике
важности не само за Факултет безбедности већ и за друштво у целини. Пре свих, треба
истаћи да је у организацији ЦНИМБ по први пут Факултет безбедности посетио у том
тренутку Премијер и изабрани Председник Србије, господин Александар Вучић, о чему
је већ било речи у предходним извештајима. Утицај и важност ове посете, истичем јер
су после ње уследиле и друге као што су то посета Младена Шарчевића након које је
потписан Споразум о решавању просторних капацитета ФБ.
ЦНИМБ организовао је посету и предавање двојици најистакнутијих америчких
конгресмена. Прво је Факултет безбедности посетио конгресмен Тед Пое,
Председавајући српског Кокуса и Председавјући Комитета Конгерса за противтероризам. Конгресмену Тед Поу, Факултет безбедности је на иницијативу ЦНИМБ
доделио “Златну плакету” факултета. Након конгресмена Тед Поа, ЦНИМБ,
организовао је посету и предавање конгресмена Стеве Стиверса, генерала Националне
гарде Охаја, са којима Војска Србије дуги низ година развија партнерску сарадњу.
Истичемо да су све ове али и друге посете и предавања биле изузетно медијски
покривене, те да је услед наведених активности видљивост, углед али и утицај
Факултета безбедности порастао.
ЦНИМБ, организовао је за студенте који су слушали предмет Тероризам и
организовани криминал, могућност да се оспособе и раде на базама података из
области тероризма. У сарадњи са Математичким факултетом, сви студенти који су
задовољили критеријуме добили су Сертификат о обучености рада на дата-базама
издат од стране Математичког факултета и Факултета безбедности.
У сарадњи са Средњом медицинском школом, ЦНИМБ организовао је серију
предавања за ученике те школе под насовом: „Безбедносна култура младих“
У наредном периоду, ЦНИМБ планира да организује низ предавања и посета
представника замаља окупљених око иницијативе “Три мора” која обухвата Балтичко,
Јадранско и Црно море. Ова иницијатива посебно је интересантна за праћење и
проучавање јер окупља 12 земаља чланица ЕУ (Аустрија, Бугарска, Хрватска, Чешка,
Словачка, Естонија, Латвија, Мађарска, Литванија, Румунија, Пољска и Словенија) као
и две земље посматрача: Црна Гора и Албанија.
ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР
У школској 2017/18. години, Иновациони центар је наставио спровођење научноистраживачких пројеката, као и реализацију примењених истраживања кроз пружање
консултантских и образовних услуга органима јавне власти, јединицама локалне
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самоуправе, привредним друштвима и јавним предузећима У погледу остваривања
научно-истраживачких задатака Иновационог центра, урађено је следеће:
•
Осмишљен је и успешно реализован иновациони пројекат – израда Студије о
иновирању модела обезбеђења микропроцесорског фотонапонског уређаја за заливне
системе методама техничке заштите. Пројекат је одобрен и подржан од стране Фонда
за иновациону делатност Републике Србије, у складу са Законом о иновационој
делатности („Службени гласник РС“ бр.110/2005, бр.18/2010 и бр. 55/2013) и
програмом издавања иновационих ваучера. Пројекат израде микропроцесорског
фотонапонског уређаја за заливне системе обухвата низ претходних комплексних
истраживања којима ће се процењује економска исплативост, иновативост,
прагматичност и комерцијална вредност система. Студија Иновационог центра се
састојала из идентификације опасности по безбедност система (укључујући
елементарне непогоде, кварове, удесе и друге техничко-технолошке несреће, као и
изворе угрожавања настале свесном људском делатношћу – крађе, уништење,
оштећење итд.), анализе, оцене, класификације и квантификације ризика коришћењем
признатих метода и добрих пракси. Уз наведено, студија се бавила оценом
функционалности различитих средстава и метода техничке заштите система путем
видео-обезбеђења, како би се утврдио модел техничког система обезбеђења система
који ће бити иновативан, прагматичан, комерцијалан и осмишљен тако да одговори
стварних захтевима имплементације пројекта. Пројекат је успешно реализован и веома
позитивно оцењен од стране корисника услуге и Фонда за иновациону делатност
Републике Србије.
•
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 током прошле школске године, а
окончана је у актуелној, децембра 2017. године, док је друга фаза започета септембра
2018. године. Основни циљ пројекта је израда интерактивне интернет апликације
засноване на Породичном приручнику за ванредне ситуације. Апликација је мрежног
типа (web responsive) и може 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 је инсталирана на сервер који користи Иновациони центар Факултета
безбедности Универзитета у Београду и доступна је свим корисницима бесплатно и без
рекламних садржаја. Друга фаза обухвата обогаћивање садржаја апликације квизовима,
забавним играма и другим интерактивним садржајима, који би се пласирали, уз
сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, образовноваспитним установама и другим заинтересованим институцијама у јавном и цивилном
сектору. Уз наведено, друга фаза је намењена и изради модула интернет апликације на
више језика, као и развоју мобилних апликација за Android и iOS платформе. Тренутно
ае разматра да ли ће ова фаза обухватити и израду електронске бојанке или слагалице.
Коначна реализација ове фазе пројекта се очекује до завршетка школске 2018/19. или
почетка следеће школске године, каада би се могла размотрити и опција спровођења
треће фазе пројекта.
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•
У оквиру пројекта међународне организације Унеско, под називом „Управљање
ризицима од катастрофа у области заштите културног наслеђа“, Иновациони центар је
у претходној школској године остварио сарадњу са Министарством културе и
информисања Републике Србије и представницима установа културе кроз пројекат
стручног усавршавања службеника у области процене угрожености од елементарних и
других непогода и планирања заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
спроведен у сарадњи са Министарством унутрашњих послова – Сектором за ванредне
ситуације. Сходно тадашњим договорима и закључцима, сарадња са наведеним
установама је настављена и у школској 2017/18. години кроз осмишљавање
заједничких активности у области заштите културног наслеђа од катастрофа, а
оставрена је кроз учешће представника Иновационог центра као чланова научног
одбора 10. јубиларне научно-стручне конференцију са темом „Културно наслеђе,
ризици и перспективе“, у организацији Завода за заштиту споменика културе града
Београда у сарадњи са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије.Конференција
ће бити релизована током 2019. године.
•
Иновациони центар је пружао услуге које имају карактер консултантских али
суштински представљају и примењена истраживања у области безбедности и могу се
користити за прикупљање података у сврхе научних истраживања. Овде укључујемо
услуге за следеће клијенте (неки од пројеката су започети претходне, а завршени
школске 2017/18. године): Министарство рударства и енергетике (Превентивни
акциони план и процена ризика у области снабдевања гасом) Акционарско друштво
„Електромрежа Србије“ (Стратегија управљања ризицима); Аутономна покрајина
Војводина (Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа); Град
Крагујевац (Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа);
Градска опшина Земун (Израда Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
Израда модела аката у области заштите података, консултантске услуге у области
унапређења безбедности локалне заједнице и области унапређења и иновације система
физичко-техничког обезбеђења објеката у власништву Градске општине); Петрохемија
Панчево (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); Машински факултет (Процена
угрожености од елементарних непогода и других несрећа и израда Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама); Грађевински факултет (Процена угрожености од
елементарних непогода и других несрећа и израда Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама); Институт за архитектуру и урбанизам (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 2017/2018. години учествовали су у 7 научноистраживачких пројеката. У табели дат је збирни преглед броја и врсте
научноистраживачких пројеката које тренутно реализују наставници и сарадници
Факултета безбедности.
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р.
бр.
1.

2

3.
4.

5.
6.

7.

Назив пројекта

Врста пројекта

Безбедност и заштита организовања и
функционисања васпитно-образовног система
у Републици Србији (основна начела,
принципи, протоколи, процедуре и средства)
Испитивање и верификација метода за
мултидисциплинарне форензичке анализе у
функцији непролиферације оружја за масовно
уништење
Криминал у Србији: феноменологија, ризици и
могућност социјалне интервенције
Рентабилни избор нових технологија и
концепција одбране кроз друштвене промене и
стратешке оријентације Србије у 21. веку
Конфликти и кризе - сарадња и развој у Србији
у региону у 19. и 20. веку
Молекуларно-генетичка и екофизиолошка
истраживања у заштити аутохтоних анималних
и генетичких ресурса, очувању добробити,
здравља и репродукције гајених животиња и
производњи безбедне хране
HORIZONT 2020 – DAREnet Danube River region

Број
сарадника

домаћи
фундаментални 10

домаћи
фундаментални 1
домаћ
фундаментални 1
домаћи
5
стратешки
домаћи
фундаментални 3

домаћи
развојни

1

међународни

8

Resiliance Exchange Network (2017-2022)

8.

9.

10.

ERASMUS - ImprESS - Improving Academic and међународни
Professional Education Capacity in Serbia in the
area of Safety & Security (2017-2020)
COST Action CA15127 - RECODIS – Resilient међународни
communication services protecting end-user
applications from disaster-based failures (20152020)
COST Action CA16232 - European Energy међународни
Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge
Innovation (2017-2021)
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1

2

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 Н. Цветковић, Проф. др Зоран Кековић, проф. др Ивана Симовић
Хибер, проф. др Слађана Ђурић, проф. др Борис Кордић, проф. др Божидар
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Бановић, проф. др Ана Ковачевић, проф. др Младен Милошевић, и проф. др
Ненад Путник.
Испитивање и верификација метода за мултидициплинарне форензичке анализе у
функцији непролиферције оружја за масовно уништење.
Истраживач са Факултета безбедности: проф. 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 Н. 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: Ивица Радовић
HORIZONT 2020 – DAREnet Danube River region Resiliance Exchange Network (20172022)
Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић, проф.
др Зоран Кековић., проф. др Зоран Драгишић, проф. др Зоран Јефтић, проф. др
Младен Милошевић, проф. др Вања Роквић, доц. др Владимир М. Цветковић,
доц. др Дејан Радовић.
ERASMUS - ImprESS - Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia
in the area of Safety & Security (2017-2020)
Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Петар Станојевић, проф. др
Владимир Н. Цветковић, проф. др Божидар Бановић, проф. др Желимир
Кешетовић, проф. др Зоран Кековић, проф. др Зоран Јефтић, проф. др Горан
Мандић, проф. др Жарко Обрадовић, проф. др Младен Милошевић, проф. др
Вања Роквић, проф. др Ана Ковачевић, проф. др Ненад Путник, доц. др
Александра Илић, доц. др Владимир Ајзенхамер, асс. мр Александра Ивковић,
асс. мр Иван Димитријевић.
COST Action CA15127 - RECODIS – Resilient communication services protecting end-user
applications from disaster-based failures (2015-2020)
Истраживач са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић.
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COST Action CA16232 - European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge
Innovation (2017-2021)
Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић, доц. др
Милан Липовац.
Пред 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.

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.
Факултет безбедности Универзитета у Београду, у сарадњи са представницима
академске заједнице и државним званичницима Народне Републике Кине, 23. новембра
2017. у сали Клуба посланика у Београду, организовао је Другу међународну научну
конференцију под називом „Балкан на новом путу свиле: безбедносни изазови и ризици
унутар Иницијативе 16+1“.
У организацији Факултета безбедности, Министарства иностраних послова Републике
Србије, Министарства рударства и енергетике Републике Србије и Фондације
„Енерџипакт“ одржана је Међународна конференција „Форум за енергетску безбедност
Евроазије“ 26. и 27. октобра 2018. године у просторијама Дома Народне скупштине
Републике Србије.
Институције из иностранства са којима Факултет безбедности има потписан споразум о
сарадњи:















Shanghai Institute for European Studies, Shanghai
ФГБВОУ ВО „Академия гражданской защиты МЧС России“, Москва
Државна образовна установа високог образовања Московске области, Московски
државни обласни универзитет, Москва
Федерална државна буџетска образовна институција за високо стручно образовање
„Московски државни хуманистички универзитет М.А. Шолохов“, Москва
Сверуски истраживачки институт за цивилну одбрану и ванредне ситауације –
Федерални центар за науку и високе технологије, Москва
Институт законодавства и руководства Руска полицијске асоцијације, Тула
Institute for World Politics, Washington
United States Military Academy, West Point
International Strategic Studies Association, Alexandria
Interdisciplinary Center of Herzlia, Tel Aviv
Center of Peace Studies, Tromso
Faculteit Rechotsgeleerdheid, Gent
Institute for Environment and Human Security United Nations University, Bonn
Faculty of Law Comenius University, Bratislava
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Police Academy, Bratislava
Matej Bel University, Faculty of Political Sciences & International Affairs, Banska Bystrica
Center for Security and Defense Studies Public Benefit Foundation, Budapest
Research Institute for European and American Studies, Athens
Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Sveučilišni centar Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Institut za proučavanje korporativne bezbednosti, Ljubljana
Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica
Center for Geostrategic Research, Banja Luka
Институт за одбрамбени и мировни студии, Скопје

10.
АКТИВНОСТИ
ФАКУЛТЕТА

ОРГАНИЗАЦИОНИХ

ЈЕДИНИЦА

10.1. БИБЛИОТЕКА
У месецу Октобру 2017. године, вршена је обрада радних материјала, које су донели
наставници енглеског језика Том приликом, отписани су радни материјали из
енглеског језика за прву годину студија који су се раније користили.
Такође, евидентиране су и нови уџбеници у издању Факултета безбедности, као и
остале публикације потребне за наставу.
Последње недеље у истом месецу, активности библиотекара биле су усмерене ка Сајму
књига, па је у том периоду он вршио обилазак штандова издавача са којима Факултет
безбедности сарађује, прибављао штампане каталоге издавача и достављао их
наставницима, те узимао предрачуне од издавача и прослеђивао их Рачуноводству на
плаћање.
Истовремено, библиотекар је учествовао у организацији наступа делегације Факултета
безбедности на Сајму образовања „Звонце 2017“, као пратећој манифестацији Сајма
књига, у оквиру заједничког штанда Универзитета у Београду.
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.
Најзад, библиотекар је и сам дежурао на факултетском штанду у четвртак, 26.10.2017.
године, од 15 до 20 часова на Сајму образовања "Звонце".
Новембар и Децембар 2017. године протекли су у текућем раду, као и у обради
публикација наручених на Сајму књига 2017.
Добра пракса која је започета у Јануару 2017. године, настављена је и током 2018.
године, те је вршена обрада завршних радова студената (дипломских,
специјалистичких, магистарских, мастер и докторских) у електронској верзији, као и
њихово похрањивање у Дигиталном репозиторијуму „PHAIDRA“ који уређује
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“. Једино се докторске дисертације у
е-облику не уносе у овај систем, обзиром да су за то задужене колеге из
Универзитетске библиотеке.
До краја школске 2017/2018. године обрађено је укупно 358 завршних радова
студената Факултета безбедности у е-облику.
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У Априлу 2018. године, попуњена је традиционална годишња Анкета о библиотечком
пословању (за протеклу 2017. годину) и предата иницијатору анкете - Матичном
одељењу Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" у Београду.
У периоду од 11. до 12. септембра 2018. године библиотекар Жељко Макић и стручни
сарадник Зорана Руменић похађали су једнодневни курс у Универзитетској библиотеци
"Светозар Марковић" у Београду, под називом: COBISS.SR/C-3/Нормативна база
CONOR. Ова база би требало да се примењује у библиотечкој пракси од 2019. године.
Најзад, током школске 2017/2018. године набављена је следећа количина библиотечке
грађе - по начину набавке и средствима:
Начин набавке
Куповина
Размена
Поклон
Обавезан примерак
Сопствена издања
Укупно

Наслови
250
9
131
575
10
856

Примерци
298
9
141
575
48
925

Износ
344.196,99 РСД
0
0
0
0
344.196,99 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 брзом 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.
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 TLSG5426 (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 ове године су
зановљени видео пројектори који су повезани са рачунаром предавача у циљу
мултимедијалне подршке у процесу наставе.
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IT лабораторија је поред тога опремљена са тридесет рачунарских места (плус
једно рачунарско место за предавача) и савременом интерактивном таблом и
документ скенером а библиотечка читаоница има десет рачунара који су иначе
током дана доступни члановима библиотеке за рад и претраге библиотечког
фонда на Интернету. Поменути рачунари у читаоници биће зановљени т.ј.
замењени до краја текуће године.
Унутар зграде Факултета безбедности постоји неколико WiFi мрежа, које су
намењене запосленима на факултету. Услед замене сервера информационог
система Факултета и миграције комплетног софтвера са старе платформе на ново
инсталирану још није заживео АМРЕС-ов EDUROAM WiFi систем. Након
подизања пратећих програмских сервиса биће омогућен приступ Интернету како
студентима тако и запосленима као и гостујућим професорима са европских
универзитета захваљујући имплементираном EDUROAM пројекту.
У улазном холу и на другом спрату зграде Факултета безбедности су постављене
две електронске информационе интерактивне табле које ће омогућавати
студентима да погледају распореде предавања, испита као и резултате истих и
евентуална обавештења о збивањима на факултету. И овај сервис је још у
припреми обзиром да је поред занављања целокупне серверске платформе од 1.
октобра, након вишемесечног развоја, пуштен и нови сајт Факултета безбедности
са потпуно новим дизајном и функционалним особинама.
Поред информационих интерактивних табли на сваком спрату су постављени и
LCD екрани дијагонале 101 cm на којима је планирано да се приказују
информације о тренутним распоредима и другим активностима у згради
Факултета безбедности. Како се и овај систем ослања на сајт Факултета и нову
серверску платформу информационог система Факултета исти је још увек у
припреми као и преходно поменуте информационе табле.
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 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, поменуто је већ раније, 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 су повезане и аутоматизоване са постојећим
ФИС-ом (Факултетски Информациони Систем - студентска служба).
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Од ове године активиран је и систем за Софтверску проверу оригиналности
докторских дисертација у сарадњи са Рачунским центаром Универзитета који је за
те намене инсталирао систем „ВалТез“.
Поступајући по законским регулативама факултет овлашћеним привредним
субјектима за рад са електронским отпадом редовно испоручује исти.
Поред опреме неопходне за потребе наставног процеса, Факултет располаже и
опремом неопходном за потребе високо квалитетног рада управе и свих стручних
служби која се благовремено занавља па је тако и ове године један део те опреме
замењен. 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
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11. КАТЕДРЕ
11.1. Катедра студија безбедности
Дневни ред седница катедре
На Катедри студија безбедности у школској 2017/18. години одржано је пет седница
(од чега две електронске), у периоду од 19.10.2017. до 13.9.2018. године. На седницама
се дискутовало о следећим тачкама дневног реда:
 Планирање набавки средстава за 2018. годину,
 Иницијатива за нови мастер програм корпоративне безбедности,
 Расписивање конкурса за једног наставника на Катедри,
 Ангажовање демонстратора у школској 2017/18. години,
 Предлози за план издавачке делатности у школској 2017/18. години,
 Предлози за реализацију стручне праксе на смеру Безбедност,
 Усвајање Извештаја о раду Катедре у школској 2017/18. години,
 Усвајање Програма рада Катедре за школску 2018/19. годину.
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 Основи
безбедности.
Предложена литература за потребе наставе
Уџбеници:
 Станаревић, С. Основи безбедности, 250 стр., 400 примерака; рецензенти: др
Љубомир Стајић, редовни професор, Правни факултет Универзитета у Новом
Саду, др Зоран Кековић, редовни професор, Факултет безбедности.
 Милашиновић, Р., Милашиновић, С., Путник, Н. Теорије конфликата (треће
измењено и допуњено издање), 350 стр., 300 примерака; рецензенти: др Вучина
Васовић, редовни професор, Факултет политичких наука Универзитета у
Београду, др Владимир Цветковић, редовни професор, Факултет безбедности
Универзитета у Београду.
 Ковачевић, А. Информатика, 250 стр., 500 примерака; рецензенти: др Владан
Девеџић, редовни професор, Факултет организационих наука Универзитета у
Београду, др Мирослав Бојовић, ванредни професор, Електротехнички факултет
Универзитета у Београду, др Озрен Џигурски, ванредни професор у пензији.
 Мандић, Г. Систем обезбеђења и заштите правних лица (друго допуњено и
измењено издање), 410 стр., 400 примерака; рецензенти: др Љубомир Стајић,
редовни професор, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, др Желимир
Кешетовић, редовни професор, Факултет безбедности, др Младен Милошевић,
доцент, Факултет безбедности.
Хрестоматија:
 Кековић, З., Димитријевић, И., Шекарић, Н. (приређивачи). Корпоративна
безбедност (хрестоматија), 200 стр., 200 примерака; рецензенти: др Љубомир
Стајић, редовни професор, Правни факултет Универзитета у Новом саду, др
Радомир Милашиновић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду.
Приручници:
 Мандић, Г. Практикум за систем обезбеђења правних лица, 220 стр., 300
примерака; рецензенти: др Љубомир Стајић, редовни професор, Правни
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факултет Универзитета у Новом саду, др Желимир Кешетовић, редовни
професор, Факултет безбедности, др Младен Милошевић, доцент, Факултет
безбедности.
 Шекарић, Н., Нинковић, В., Корпоративна безбедност (практикум), 100 стр.,
200 примерака; рецензенти: др Зоран Кековић, редовни професор, Факултет
безбедности, др Горан Мандић, ванредни професор, Факултет безбедности.
Монографије:
 Путник, Н., Милошевић, М., Мандић, Г. Високотехнолошки криминал и
национална безбедност, 250 стр, 200 примерака; рецензенти: др Божидар
Бановић, редовни професор, Факултет безбедности, др Радомир Милашиновић,
редовни професор у пензији и др Драган Симић, редовни професор, Факултет
политичких наука Универзитета у Београду.
 Ђорђевић, И.Љ., Филијовић, М., Гачић, Ј. Безбедност, економија и одрживи
развој, рецензенти: др Ивица Радовић, др Драгана Гњатовић, др Зоран
Килибарда.
Преводи:
 Easttom, C. (2016). Computer Security Fundamentals. Pearson IT Certification.
Објављена литература за потребе наставе
 Монографија Безбедност, економија и одрживи развој, Ђорђевић, И.Љ.,
Филијовић, М., Гачић, Ј.
 Уџбеник Основи безбедности, Станаревић, С.
 Хрестоматија Корпоративна безбедност, приредили Кековић, З., Димитријевић,
И. и Шекарић, Н.
Активности чланова Катедре 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. 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.
4. DAREnet – DAnube river region Resilience Exchange network, Project has received
funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under Grant Agreement No. 740750 (2017-2020).
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 (2011-2015).
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).
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Проф. 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).
Иван Димитријевић:
1. Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area of
Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+
Capacity Building in Higher Education.
Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству:
Проф. др Зоран Кековић:
1. 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.
2. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, сарадња у оквиру
организације и учешћа на међународној научној конференцији
Проф. др Ненад Путник:
1. Члан неколико комисија за одбрану мастер радова на Универзитету у Београду мастер студије Тероризам, организовани криминал и безбедност.
Учешће на међународним научним и стручним скуповима:
Проф. др Зоран Кековић:
1. 1st International Symposium: National Security and Resilience, K-Force, Knowledge
for Resilient Society, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi
Sad, September, 2017, participant.
2. The 5th RACVIAC / KAS “Security Challenges for Europe” Annual Conference,
RACVIAC - Centre for Security Cooperation, Rakitje, the Konrad-Adenauer-Stiftung
Office in Croatia, 22-24 November, 2017, Zagreb, Croatia, Panelist in Conference
academic forum: “Lessons Learned from the Irregular Uncontrolled Migration /
Refugee Crisis 2015/2016”.
3. Workshop: Crime prevention - Natural and technological prevention for smart and
safe cities, Czeh Standardization Office (UNMZ) and CEN/TC 325, Crime prevention
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through building, facility and area design, November 23, 2017. Praha, Czech
Republic
4. 5th Meeting of ISO/TC 292 Security and resilience, August 10-16, 2018, Sydney,
Australia.
5. The International Academic Conference of places and technologies, Keeping up with
Technonolgies to Adapt Cities for Future Challenges, University of Belgrade, Faculty
of Architecture, 26. April 2018, participant.
6. International conference “Provisioning security for persons (VIP and VVIP) and
premises: Case study, risk assessment and methods and tactics of provisioning
security for persons and premises”, Ministry of Interior Republic of Macedonia,
Ohrid, 07-10.05.2018, participant.
Проф. др Ивица Ђорђевић:
1. Прва конференција са међународним учешћем: еколошка безбедност и
заштита на раду, Београд: Удружење кластер комора за заштиту животне
средине и одрживи развој, Зрењанин, 16. новембар 2017.
2. International academic conference The Balkans Between East And West: Old And/Or
New Security Challenges. Ohrid, 5-7 September 2017.
Проф. др Ненад Путник:
1. Стручни скуп „Општа уредба ЕУ о заштити података о личности“, Повереник за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Амбасада
Краљевине Норвешке, Београд, 17-18. април 2018.
2. Научна конференција „Слобода и безбедност у реалном и сајбер простору",
Министарство одбране Републике Србије, Висока струковна школа за
предузетништво-ВСШП, Центар за индустријске односе - ЦИО, Висока
здравствено-санитарна школа струковних студија „ВИСАН“, Бања Лука College,
Бања Лука, Студентска конференција академија струковних студија – СКАССС,
Београд, 08.06.2018.
3. Научна конференција „Security system reforms as precondition for euro-atlantic
integrations“, University “St. Kliment Ohridski” Bitola Faculty of Security- Skopje,
Ohrid, 04-06.06.2018.
Учешће на домаћим научним и стручним скуповима:
Проф. др Зоран Кековић:
1. Округли сто поводом јавне расправе о нацртима Стратегије националне
безбедности и Стратегије одбране Републике Србије, Факултет безбедности,
Београд, 11.5.2018.
Проф. др Ивица Ђорђевић:
1. Округли сто поводом јавне расправе о нацртима Стратегије националне
безбедности и Стратегије одбране Републике Србије, Факултет безбедности,
Београд, 11.5.2018.
2. Конференција Инвестира(ј)мо у отпорност друштва у организацији: Програм
Уједињених нација за развој, Канцеларија за управљање јавним улагањима
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Републике Србије и Београдски фонд за политичку изузетност. Београд, 23-24.
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3. Dimitrijević, R.I., Putnik, N. i Kučeković, Z. (2018). „Monitoring društvenih mreža
kao oblik nadzora u obrazovno-vaspitnim ustanovama“. U: Lipovac, M., Stanarević,
S. i Kešetović, Ž. (Ur.) (2018). Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama i
video-nadzor. Beograd: Fakultet bezbednosti, 128-144. UDK 351.817:316.472.4
ISBN 978-86-80144-23-8 (COBISS.SR-ID 513310389)
4. Subotić, R.M. i Dimitrijević, R.I. (2018). „Ekstremizam na Zapadnom Balkanu kao
prepreka proklamovanoj politici EU o pomirenju i dobrosusedskim odnosima“. U:
Proroković, D. i Trapara, V. (Ur.) (2018). Srbija i svet u 2017. godini. Beograd:
Institut za međunarodnu politiku i privredu, 67-88. ISBN 978-86-7067-250-5
(COBISS.SR-ID 513309109)
5. Kešetović, Ž., Dimitrijević, I. & Stekić, N. (2018). Security Studies in Serbian Higher
Education System, Security & Future, 2(1), pp. 11-17. ISSN 2535-0668.
6. Dimitrijević, R.I. & Stekić, N. (2018). Intelligence Analysis Models for Asymmetric
Threats. In: Stojanović, S. (Ed.) (2018). Asymmetry and Strategy. Belgrade: Strategic
Research Institute & National Defence School, pp. 653-668. ISBN 978-86-81121-177 (COBISS.SR-ID 257167884)
7. Кековић, З. и Димитријевић, И. (2017). Системи безбедности са системом
безбедности Републике Србије. Београд: Факултет безбедности. ISBN 978-8680144-12-2 (COBISS.SR-ID 256644364)
8. Димитријевић, Р.И. и Липовац, М. (2017). Национални интереси Републике
Србије: анализа експозеа мандатара Владе од 2007. до 2017. године. Српска
политичка мисао, 3/2017, стр. 71-97. УДК 32(497.11)”2007/2017”:321.01
(COBISS.SR-ID 513104821)
9. Димитријевић, Р.И., Кучековић, З. (2017). Пословно-обавештајни рад усмерен
на конкурентност. Годишњак Факултета безбедности 2017, 127-142. ISSN
1821-150X (COBISS.SR-ID 513151925)
10. Subotić, M. & Dimitrijević, I. (2017). The U.S. Intelligence Community and the Fight
against ISIS: Donald Trump Administration’s National Security Policy. In: Archibal
Reiss Days (Thematic Conference Proceedings, vol. 1). Belgrade: Academy of
Criminalistic and Police Studies, pp. 287-294. ISBN 978-86-7020-378-5
(COBISS.SR-ID 513085365)

11.2. Катедре друштвено-хуманистичких наука
Дневни ред седница Катедре
На Катедри друштвено-хуманистичких наука у школској 2017/18. години одржане су
четири седнице, у периоду од 01.11.2017. до 09.05.2018.
I) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 01.11.2017.
1. Усвајање записника са претходне седнице,
2. Обавештење о начину примене Правилника о радном и временском ангажовању
запослених на Факултету безбедности у Београду,
3. Предлог о ангажовању демонстратора у школској 2017/18. години.
II) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 8.12.2017.
1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре,
2. План службених путовања Катедре за 2018. годину,
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3. План издавачке делатности Катедре за 2018. годину.
III) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 01.03.2018.
1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре,
2. Предлагање кандидата за декана Факултета безбедности,
3. Разно.
IV) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 09.05.2018.
1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре,
2. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор једног наставника у
звање доцента за ужу научну област Политичке науке, за наставни предмет
Међународни односи,
3. Разно.
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 2017/18. години покренута је процедура за избор једног наставника у звање
доцента за ужу научну област Политичке науке, за наставни предмет Међународни
односи.
Објављена литература за потребе наставе
У току школске 2017/18. године објављене су следеће публикације:
Уџбеници:
1. Цветковић, В. (2018). Социологија политике (Проблеми, теорије, идеологије).
Београд: Универзитет у Београду - Факултет безбедности.
Практикуми:
1. 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 Владимир Цветковић:
А) Учешће на пројектима:
 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. Члан пројектног тима.
 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. Члан пројектног тима.
Б) Учешће на конференцијама:
 Активно учешће на четири научне конференције.
В) Сарадња са другим наставнонаучним установама:
 Филолошки факултет, професор на мастер студијама „Културе у
дијалогу“.
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Г) Активности у стручним телима ван факултета:
 Председник
Већа
групације
друштвено-хуманистичких
наука
Универзитета у Београду.
Проф. др Слађана Ђурић:
А) Учешће на пројектима:
 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. Члан пројектног тима.
 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. Члан пројектног тима.
 Social Inclusion Through Applied Drama (2017-2018). Erasmus+ Programme:
Capacity Building in the field of youth, European Commission – Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Center for Positive Youth
Development – Cepora. Предавач на семинару – експерт за социјалну инклузију.
 Превенција криминала међу омладином кроз спорт и едукацију у четири града у
Србији (2017-2018), Организација за европску безбедност и сарадњу – Мисија
ОЕБС у Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС,
Министарство здравља РС, Министарство омладине и спорта РС, Центар за
позитиван развој деце и омладине – Цепора. Локални експерт – интерни
евалуатор.
 Школа личног развоја – програм за младе (2017-2018). Министарство омладине
и спорта РС, Центар за позитиван развој деце и омладине – Цепора. Члан
пројектног тима – интерни евалуатор.
 Вршњачке едукације за младе (2017-2018). Канцеларија за малде Града
Београда, Центар за позитиван развој деце и омладине – Цепора. Члан
пројектног тима – консултант у изради едукативног програма.
Б) Учешће на конференцијама:
 Регионална сарадња у сузбијању прекограничног криминала: савремени изазови
тероризма и мигрантске кризе. Регионална конференција, 22-24. мај 2018,
Станишић, Бјељина: Криминалистичко-полицијска академија, Факултет
безбједносних наука Универзитет у Бањој Луци, Фондација Ханс Зајдел.
 Нови и стари облици виктимизације: Изазови за виктимолошку теорију и
праксу. Девета годишња конференција Виктимолошког друштва Србије,
Београд, 29-30. новембар. Београд: Виктимолошко друштво Србије.
В) Сарадња са другим наставнонаучним установама:
 Институт за савремену историју Србије, Дефектолошки факултет.
Г) Активности у стручним телима ван факултета:
 Члан МНО за филозофију, психологију, педагогију и социологију; Члан
Комисије МПН за категоризацију научних часописа, Члан Већа научних
области правних и економских наука БУ, Члан Одбора за професионалну
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етику БУ, Члан радне групе Већа групација ДХ наука за реформу докторских
студија
Проф. др Мирослав Младеновић
А) Учешће на пројектима:
 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.
Б) Учешће на конференцијама:
 Конференција. „Асиметрија и стратегија“, oктобар 2017, Министарство
одбране Републике Србије.
 „Форум за енергетску безбедност“, 26-27. октобар, Факултет
безбедности, Министарство спољних послова РС, Министарство
рударства и енергетике Републике Србије и Фондација Energypact.
В) Сарадња са другим наставнонаучним установама:
 Факултет политичких наука Београд, МГИМО (Москва); Академија
цивилне заштите Русије, Москва; Универзитет цивилне одбране Русије,
Санкт Петербург; Високе студије безбедности и одбране; Институт за
европске студије; Институт за међународну политику и привреду;
Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране;
Г) Активности у стручним телима ван факултета:
 Члан управног одбора Института за европске студије; Члан Комисије за
преглед и оцену апликација у оквиру програмске активности „Развој
високог образовања“ Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; Члан Издавачког савета часописа The Review of International
Affairs; Члан Уређивачког одбора часописа Међународна политика;
Члан Удружења политиколога Србије.
Проф. др Бранко Ромчевић:
В) Сарадња са другим наставнонаучним установама:
 Учешће у припреми наставног програма „Студије културе“, у оквиру
студијског програма „Језик, књижевност, култура“, на Филолошком
факултету, Универзитета у Београду.
 Учешће (по позиву) у трибинском програму Института за филозофију и
друштвену теорију (2017. и 2018).
Г) Активности у стручним телима ван факултета:
 до јануара 2018. чланство у извршном одбору Српског филозофског
друштва.
 од јануара 2018. члан редакције часописа Theoria.
др Владимир Ајзенхамер:
А) Учешће на пројектима:
 ЕРАЗМУС+КА2 „Improving Academic and Professional Education Capacity
in Serbia in the area of Safety and Security (ImprESS)“.
Б) Учешће на конференцијама:
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Омладински форум „Актуелни проблеми обезбеђења Евроазијске
безбедности“, у организацији Министарства одбране Републике Србије,
Школе националне одбране и Војне академије Универзитета (Београд,
2017).
 Конференција ,,Миграције као безбедносни изазов за Републику Србију
и регион Западног Балкана” одржана је на Факултету политичких наука
у организацији Форума ЦФД и Центра за студије САД Факултета
политичких наука Универзитета у Београду.
 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, 2018).
 Научна конференција „Енергетска безбедност и енергетска дипломатија
Републике Србије“, Институт за међународну политику и привреду
(Београд, 2018).
 Научна конференција „Западни Балкан као остатак уједињене Европе свачија или ничија земља?“, Институт за међународну политику и
привреду, Фондација Ханс Зајдел (Београд, 2018).
В) Сарадња са другим наставнонаучним установама:
 Факултет политичких наука Универзитет у Београду; Институт за
међународну политику и привреду; Институт за политичке студије;
Високе студије безбедности и одбране; Универзитет у Београду
(реализовање заједничког мастер програма „Студије миграција).
Г) Активности у стручним телима ван факултета:
 Члан уређивачког одбора научног часописа „Међународни проблеми” у
издању Институт за међународну политику и привреду.
Јелена Бошњак:
Б) Учешће на конференцијама:
 саопштење на Четвртој међународној конференцији Страни језик
струке и професионални идентитет, Београд, 2017.
мр Данијела Нејковић:
Б) Учешће на конференцијама:
 саопштење на Четвртој међународној конференцији Страни језик
струке и професионални идентитет, Београд, 2017.
Референце чланова Катедре у 2017/18. години (објављени научни и стручни
радови)
Проф. др Владимир Цветковић:
1. Цветковић, В. (2018). Социологија политике (Проблеми, теорије, идеологије).
Београд: Универзитет у Београду - Факултет безбедности.
2. Цветковић, В. (2017). Политичке идеологије – посредујући облици и паразитски
садржаји (Социјалдемократија, конзервативизам, национализам, популизам).
Годишњак Факултета безбедности 2017, 9-36.
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3. Cvetković, V. (2018). Uncertain Future and Limited Time (On long-term
un/sustainabillity of the New Silk Road). In: V. Cvetković (Ed.) The One Belt, One
Road: the European Perspektive (Political and Security aspects). Belgrade: Faculty of
Security Studies.
4. Цветковић, В. (2018). Смисао и перспективе наука и/или студија безбедности (О
образовању стручњака за безбедност). Годишњак Факултета безбедности 2018,
2-12.
Проф. др Слађана Ђурић:
1. Popović-Ćitić Branislava, Đurić Slađana (2018), Pozitivna školska klima. Elementi,
principi i modeli dobre prakse. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet
bezbednosti.
2. Lalic V, Djuric S. (2018). Policing hate crimes in Bosnia and Herzegovina. Policing
and Society. 28(9), 1065-1083 doi.org/10.1080/10439463.2017.12 81275
3. Đurić, S., Popović Ćitić, B. & Paraušić, A. (2018). Primena video-nadzora u
unapređenju bezbednosti škola, opšti principi i iskustva. U: M. Lipovac, S. Stanarević
i Ž. Kešetović (Ur.) Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama i video nadzor,
(str. 44-60). Beograd: Fakultet bezbednosti.
4. Липовац, М. и Ђурић, С. (2018). Проучавање тероризма: предности и недостаци
отворених база података. У: Б. Сомеуновић-Патић (Ур.), Регионална сарадња у
сузбијању прекограничног криминала: савремени изазови тероризма и
мигрантске кризе (Књига асптраката). Регионална конференција, 22-24. мај
2018, Станишић (стр. 38-39). Бјељина: Криминалистичко-полицијска академија,
Факултет безбједносних наука Универзитет у Бањој Луци, Фондација Ханс
Зајдел.
Проф. др Мирослав Младеновић:
1. Milosavljević, S., Jeftić, Z. & Mladenović, M. (2017). Vladimir Putin and analysis of
the role of leaders in the formation and implementation of state policy in
contemporary Russia-reviews and critics of Putin`s regime. The Review of
International Affairs 68(1165), 47-65.
2. Милосављевић, С., Младеновић, М. и Љубисављевић, Н. (2017). Крим Повратак у будућност. Београд: Академска мисао, Иновациони центар
Факултета безбедности Универзитета у Београду.
3. Милошевић, М и Младеновић, М. (2017). Управљање правним ризицима као
елемент корпоративне безбедносне политике. Српска политичка мисао 3/2017,
289-304.
4. Пономарева, Ј. и Младеновић, М. (2017). Колективни Трамп у потрази за новом
парадигмом. Култура полиса 14(34), 93-108.
Проф. др Бранко Ромчевић:
1. Ромчевић, Б. (2017). Категорије, неодлучивости и синкатегореме. Годишњак
Факултета безбедности 2017, 51-68.
2. Romčević, B. (2018). Dispozitivi i kontradispozitivi (Agambenovo shvatanje
profanacije). Theoria 61(3), 133-142.
3. Romčević, B. (2018). Metodološki profil dekonstrukcije (Opće postavljanje).
Filozofska istraživanja 3(151), 625-635.
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4. Romčević, B. (2018). Preokret i premeštanje (Jedno moguće putovanje kroz
dekonstrukciju). Novi Sad: Mediterran Publishing.
др Владимир Ајзенхамер:
1. Ајзенхамер, В. (2018). Односи Републике Турске и Сједињених Америчких
Држава током деценије владавине Партије правде и развоја (од 2002. до 2012.
године) (докторска дисертација). Београд: Факултет политичких наука
Универзитет у Београду;
2. Ајзенхамер, В. (2017). Бојно поље praxis: реалистичко-конструктивистички
дуумвират и 'посртање' либералног интернационализма. Међународни проблеми
69(2-3), 262-282.
3. Jovanović, N. i Ajzenhamer, V. (2017). Unifikacija islama kao instrument
hantingtonizacije migrantske krize. U: N. Valić, D. Gruhonjić Dinko, (Ur.)
Populizam, Izbeglička kriza, Religija, Mediji, (str. 255-269). Novi Sad: Univerzitet u
Novom Sadu, Filozofski fakuletet, Odsek za medijske studije.
4. Ajzenhamer, V. (2018). Teorija iza prakse? Projekat „Pojas i put” – put ka kineskoj
teoriji međunarodnih odnosa. U: V.N. Cvetković (Ur.) Novi put svile: evropska
perspektiva : bezbednosni izazovi/rizici unutar Inicijative 16+1, Beograd: Fakultet
bezbednosti Univerziteta u Beogradu.
5. Ajzenhamer, V. (2018). „Migrantska kriza kao „kriza“ klasične geopolitike? Kratak
ogled iz savremene geopolitike”, zbornik radova sa međunarodne konferencije
„Savremene migracije i društveni razvoj”, Beograd: Institut za sociološka istraživanja
Filozofskog fakulteta u Beogradu, 281-296.

Јелена Бошњак:
1. Bošnjak, J. i Nejković, D. (2018). „Designing and Compiling a Corpus for an ESP
Course”. U: A. Vujović i dr. (Ur.) Strani jezik struke i profesionalni identitet.
Beograd: Učiteljski fakultet.
мр Данијела Нејковић:
1. Bošnjak, J. i Nejković, D. (2018). „Designing and Compiling a Corpus for an ESP
Course”. U: A. Vujović i dr. (Ur.) Strani jezik struke i profesionalni identitet.
Beograd: Učiteljski fakultet.

11.3. Катедре студија цивилне заштите и заштите животне средине
Катедра Студија цивилне заштите и заштите животне средине у школској 2017/18.
години одржала је 6 седеница. На седницама се дискутовало о следећим тачкама
дневног реда:





Разматрање извештаја о раду катедре за школску 2016/17. годину,
Усвајање плана рада катедре за 2017/18 годину,
Планирање набавки средстава за потребе катедре за 2017/18,
Разматрање потреба за демонстраторима и утврђивање предлога демонстратора,
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Разматрање Плана реализације наставе на основним академским студијама за
школску 2017/18 и прерасподела предмета,
Разматрање Плана реализације наставе на мастер 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,
Утврђивање плана издавачке делатности,
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
-

-

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,
акредитацијa новог мастер програма
Студије управљања ризиком од
елементарних и других непогода,
успостављање и остваривање сарадње са Српско-руским хуманитарним центром
у Нишу.
Покретање иницијативе код Управе за безбедност и здравља на раду, да се
дипломираним студентима Факултета, омогући полагање сатручног испита из
области безбедности и здравља на раду.

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија
Настава (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 2017/18 години, у оквиру Катедре нису вршени избори у наставничка и
сарадничка звања.
Наставнички статус, на лични захтев је престао проф. др Милици Бошковић, проф. др
Ивици Радовићу, који је остварио услов за одлазак у пензију.
Катедра је за школску 2018/19 ангажовала демонстраторе и то:
1. Мс Милоша Томића,
2. Милаица Јотић
Тренутно кадровска ситуација у катедри за све нивое студија је следећа: три редовна
професора, један ванредни професор, један доцент као и један ванредни професор
ангажован по уговору.
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Предложена литература за потребе наставе
У погледу предлога Плана издвачке делатности Факултета за 2018. Годину, чланови
Катедре предложили су следећа издања:
Уџбеници:
- Јаковљевић, В. Систем цивилне одбране, 280 стр., 400 примерака; рецезенти:
др Зоран Драгишић, редовни професор, Факултет безбедности, др Мирослав
Младеновић, редовни професор, Факултет безбедности.
- Јаковљевић,В. Гачић Ј., Систем заштите и спасавања, 300 стр., 400
примерака; рецезенти: др Желимир Кешетовић, редовни професор, Факултет
безбедности и др Зоран Кековић, редовни професор, Факултет безбедности.
-

Цветковић М.Владимир, Управљање ризицима у ванредним ситуацијама,
300 стр., 300 примерака; рецезенти: др Владимир Јаковљевић, редовни
професор, Факултет безбедности и др. Славољуб Драгићевић, редовни
професор Географски факултет Универзитет у Београду.

Монографије:
-

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

Хрестоматија:
- Јаковљевић,В., Гачић Ј., Цветковић,М.В., (приређивачи), Управљање
ризиком од елементарних и других непогода (хрестоматија), 400 стр., 200
примерака; рецезенти: др Ивица Радовић, редовни професор, Факултет
безбедности, др Славољуб Драгићевић, редовни професор, Географски
факултет Универзитет у Београду.
Наведени план издавачке делатности није реализован у планираном периоду па се
планске активности у нешто мањем обиму преносе за планирање јавних набавки за
школску 2018/2019. годину. (прилог план Издавачке делатности за школску 2018/19).
Активности Катедре и њених чланова у научноистраживачком раду
Проф. др Владимир Р. Јаковљевић је у периоду од 23-29 октобра, 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
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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.
Проф. др Владимир Јаковљевић, је 6. фебруара 2018. године, узео учешће у процесу
"Унутрашњег дијалога о Косову и Метохији" у оквиру округлог стола
"ПОЛИТИИЧКО-БЕЗБЕДНОСНИ
АСПЕКТИ
КОСОВСКО-МЕТОХИСКОГ
ПРОБЛЕМА" на тематику "Организација система заштите и спасавања у случају
кризе на Косову и Метохији".
Проф др Слађана Бабић:
Учешће на стручном скупу о безбедности и здравља на раду 12-15 јуна 2018. у
Врњачкој Бањи. Тематика скупа се односила на разматрање предлога новог Закона о
безбедности и здравља на раду. Проф. др Слађана Бабић, је говорила о улози
дипломираних менаџера безбедности и могућности њиховог запошљавања у овој
области.
Такође, учествовала је на стручном састанаку и радионици у Црвеном крсту Београда
,,Психолошка прва помоћ и психосоцијална подршка у ванредним ситуацијама" и
Летњој школи психоанализе Дивчибаре, ''Агресивност савременог доба''.
Проф. др Дејана Јовановић Поповић:
Milinčić, A.M., Jovanović-Popović, D. & Vukoičić, D. (2018) Holistički koncept percepcije
prostora u antropogeografskom istraživanju Hercegovine Jefte Dedijera. Naučni skup
“Memento Jevto Dedijer”, 18. April 2018., Trebinje, Republika Srpska, BiH.
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Проф. Др Јасмина Гачић:
Прва Међународна конференција „ Урбана безбедност и урбани развој, Београд, 21. 6.
2017. Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 21. Јун, 2017.(члан научног
одбора);
4th International Academic Conference on Human Security (IC4HS) Human Security and
New Technologies Belgrade, Republic of Serbia, November 2-3: Human Security Research
Center – Faculty of Security Studies, University of Belgrade, organizes The 4th International
Academic Conference on Human Security (члан научног одбора);
Учесник у процесу партиципације на припреми Стратегије – „Стратегија одрживог и
интегралног урбаног развој републике србије до 2030. Године“ – Предлог,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ГИЗ/АМБЕРО пројекат
„Унапређење управљања земљиштем на локалном нивоу у Републици Србији”
Институт за архитектуру и урбанизам Србије.
Доц. др Владимир М. Цветковић :
– у сарадњи са професорима и сарадницима Универзитета у Београду и других
факултета РС и региона, основао је Научно-стручно друштво за управљање
ризицима у ванредним ситуацијама као организацију од посебног значаја за
Републику Србију и њен систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
– основао је међународни научни часопис ,,International Journal of Disaster Risk
Management“ чији је главни и одговорни уредник;
– именован за сталног члана комисије Немачке фондације за животну средину
(DBU) која додељује стипендије за истраживачки боравак у Немачкој у трајању
од 12 месеци из области заштите животне средине и ванредних ситуација. На
Факултету за примењену екологију Футура, 27. и 28. септембра 2018. године,
учествовао је у комисији за избор најбољих предлога пројеката кандидата из
Србије, Хрватске и Албаније, Македоније, Босне и Херцеговине. Том приликом,
изабрано је осам нових стипендиста Немачке фондације за животну средину,
који ће провести истраживачки боравак у Немачкој у трајању до 12 месеци.
– присуствовао је седмогодишњем форуму у Софији, Бугарској у периоду од 18
до 19. октобра 2018. године. Годишњи форум обухватао је теме од посебног
значаја за Дунавски регион, а које се посебно односе на очување културног и
историјског наслеђа, нове технологије и дигитализацију у сектору туризма,
обезбеђујући безбедност у туризму, повезаност саобраћаја и мобилност.
Учествовао је у раду две тематске сесије о безбедности на јавним местима и у
јавним објектима;
– учествовао је на годишњем састанку ,,International Nuclear Security Education
Network (INSEN), 2018 Annual Meeting, Vienna International Centre“ у Бечу.
– учествовао на међународној научној конференцији ,,12th International Conference
ELSEDIMA, Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster
Management, Cluj-Napoca, 17-19 May 2018“, која је одржана у Румунији;
– као добитник престижне награде ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ за
најбољег младог научника Србије 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, а
на позив заменика директора Европске комисије и међународно-истраживачке
организације ,,Joint Research Centre“ релизовао је стручну праксу и представљао
је свој Факултет испред 2000 светских научника запослених у центру.
– у организацији OEBS-a учествовао у реализацији ,,Summer school - Different
aspects of security in 21 century“ на Копаонику.
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– у организацији OEBS-a учествовао је у студијској посети свих француских
институција и истраживачких организација из области сектора безбедности, која
је била реализована у Паризу, Француској;
– присуствовао панел дискусији ,,Односи Србије и Сједињених Америчких
Држава: између историје и будућности", организована од стране Центра за
примењену безбедност.
– учествовао на међународној конференцији ,,The International Conference on
Environmental Legislation, Safety Engineering and DIsaster MAnagement is an
annual conference organised by the “Babeş-Bolyai” University, Faculty of
Environmental Science and Engineering and the Research Institute for Sustainability
and Disaster Management based on High Performance Computing“
– учествовао на конференцији - Међународно стручна конференција ,,Заштита
критичне одбрамбене инфраструктуре у Југоисточној Европи” под
покровитељством Министарства одбране и Министарства унутрашњих послова,
Министарства за заштиту животне средине са NURR-ом и Факултетом за
инжењерски менаџмент.
– учествовао је на скупу организације Сталне конференције градова и општина
(SKGO) у Београду, на којем је представљено ,,Удруживање градова и општина
у сливове кроз примену Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама’’.
– учествова на међународној конференцији ,,The VIII International Scientific
Conference Archibald Reiss Days, University of Criminal Investigation and Police
Studies, Zemun, Belgrade“.
Мс Јелена Ћесаревић:
Humboldt-Kolleg „Sustainable development and Chlimate Change: Connecting Research,
Education, Policy and Practice“, Belgrade, September 19-22,2018. – постер презентација
Четврто саветовање са међународним учешћем, Опасан индустријски отпад, третман
индустријских отпадних вода и комунални отпад, Кластер комора за заштиту животне
средине и одрживи развој, Суботица 22. и 23. мај 2018. године (Суботица, 2018) –
панел предавање
Прва међународна конференција „Еколошка безбедност и заштита на раду“ (First
International Conference „Environmental safety and helt work“) 16. - 17. новембар 2017.
године (Зрењанин, 2017)
Референце свих чланова Катедре у 2017. години (објављени научни и стручни
радови, монографије и уџбеници)
Објављени радови:
Ђорђевић, И., Филијовић, М., Гачић, Ј., (2017). Безбедност, економија и одрживи
развој, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, NewPress, Београд.
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., (2017). Global Health Threats and Health protection, in:
Security Risks: Assessment Management and Current Chalenges, Ed. Bošković, Bošković,
M., NOVA Science, New York.
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Cvetković, V., Gačić, J. (2017). Požari kao ugrožavajuća pojava bezbednosti: činioci uticaja
na znanje o požarima - Fires as threatening security phenomenon: factors of influence on
knowledge about fires. Paper presented at the Conference: 10th International Conference
“Crisis management days" - Security environment and challenges of crisis management, At
24, 25 and 26 May 2017.
Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2017). Household supplies for natural disaster:
factor of influence on the possession of supplies. Paper presented at the 8th International
Scientific Conference - Security concept and policies – New generation of risks and threats,
At Ohrid, Republic of Macedonia 4 - 5 June.
Jasmina Gacic, Milos Tomic, (2018). Organisational deviance of the state and natural
disaster, “ARCHIBALD REISS DAYS”, THEMATIC CONFERENCE PROCEEDINGS OF
INTERNATIONAL SIGNIFICANCE, VOLUME II, Academy of Criminalistic and Police
Studies Belgrade.
Cvetković, V., Ronan K., Shaw R., Filipović, M., Mano, R. Gačić, J. Jakovljević, V.,
(2018). Household earthquake preparedness in Serbia – a study from selected municipalities,
Acta geographica Slovenica 59(1).
Vladimir M. Cvetković, Elizabeta RISTANOVIĆ, Jasmina GAČIĆ, (2018). Citizens attitudes
about emergency situations caused by epidemics in Serbia - Stavovi građana o vanrednim
situacijama izazvanim epidemijama u Srbiji, Iran J Public Health, Vol. 47, No.8, Aug 2018,
pp.1213-1214 (Letter to the Editor).
Cvetković, V., Gačić, J., Babić, S. (2017). Religiousness level and citizen preparedness for
natural disasters. Vojno delo, 69(4), 124-134.
Cvetković, V., Jakovljević, V., Gačić, J., & Filipović, M. (2017). Obuka građana za
reagovanje u vanrednim situacijama - Citizens' training for emergency situations. Ecologica,
24(87), 350-558.
Vladimir M. Cvetković Marina Filipović, Jasmina Gačić (2018). Teorijski okvir istraživanja u
oblasti katastrofa, ECOLOGICA, Vol.25, No 91.
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.
Јасмина Гачић, Владимир Јаковљевић, Слађана Бабић, (2017). НОВА
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА РАЊИВОСТИ И ОТПОРНОСТИ МОДЕРНИХ ГРАДОВА У
УСЛОВИМА ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА, Зборник радова, Еколошка безбедност и
заштита на раду, Удружење кластер комора за заштиту животне средине, Београд.
Milena PANIĆ, Jasmina GAČIĆ, Jelena ĆESAREVIĆ, (2018), Climate changes and natural
disasters,
HUMBOLDT-KOLLEG 2018, USTAINABLE DEVELOPMENT AND
CLIMATE CHANGE:CONNECTING RESEARCH, EDUCATION, POLICY AND
PRACTICE“Belgrade, September 19-22, 2018, BOOK OF ABSTRACTS, Humbolt-Club
Serbia, University of Belgrade - Faculty of Forestry.
Гачић, Ј., Бабић, С., (2017). Рањивост и отпорност градова – нови одговор на природне
катастрофе, Прва научна конференција „ Урбана безбедност и урбани развој“, Зборник
сажетака, Универзитет Београду, Факултет безбедности, Архитектонски факултет,
Београд.
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
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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).
Cvetković, V., Roder, G., Öcal, A., Tarolli, P., & Dragićević, S. (2018). The Role of Gender
in Preparedness and Response Behaviors towards Flood Risk in Serbia. International Journal
of Environmental Research and Public Health, 15(12), 2761.
Cvetković, V., Noji, E., Filipović, M., Marija, M. P., Želimir, K., & Nenad, R. (2018). Public
Risk Perspectives Regarding the Threat of Terrorism in Belgrade: Implications for Risk
Management Decision-Making for Individuals, Communities and Public Authorities. Journal
of Criminal Investigation and Criminology/, 69(4), 279-298.
Cvetković, V., Milašinović, S., & Lazić, Ž. (2018). Examination of citizens’ attitudes towards
providign support to vulnerable people and voluntereeing during disasters. Journal for social
sciences, TEME, 42(1), 35-56.
Cvetković, V., Giulia, R., Ocal, A., Filipović, M., Janković, B., & Eric, N. (2018). Childrens
and youths’ knowledge on forest fires: Discrepancies between basic perceptions and reality.
Vojno delo, 70(1), 171-185.
Cvetković, V., & Filipović, M. (2018a). Ispitivanje percepcije rizika o požarima u stambenim
objektima: demografski i socio-ekonomski faktori uticaja - Examination of the fire risk
perception in residential buildings: the impact of demographic and socio-economic factors.
Vojno delo, 70(5), 82-98.
Cvetković, V., & Filipović, M. (2018b). Ispitivanje stavova učenika o uvodjenju nastavnog
predmeta bezbednosna kultura u srednjim školama - Examination of students' attitudes about
the introduction of a course “safety culture” in secondary schools. Kultura polisa, 15(35),
277-286.
Jovanović Popović, D., Hussain, N. & Miroljub A. Milinčić, M. (2018) Addressing
Challenges Ahead: Environmental Refugees. (poslato u štampu)
Hussain, N., Jovanović Popović, D., Milinčić, M. (2018) Modelling the Feasibility of
Constructing the Danube-Morava-Vardar-Thessaloniki Canal Using General Morphological
Analysis. (poslato u štampu)
Filipović, M., Jovanović Popović, D. & Nešić, S. (2017) The role of nuclear energy for
sustainable development goals. International Conference – Security, Concepts and Policies –
New Generation of Risks and Threats, Macedonia, Ohrid, June 2017, 211-221.
Cvetković, V., Filipović, M., Jovanović Popović, D. & Ostojić, G. (2017) Činioci uticaja na
znanje o prirodnim katastrofama. Ecologica, 24(85), 115-121.
Jovanović Popović, D. & Kovačević, D. (2017) Uticaj klimatskih promena na bezbednost
malih ostrvskih zemalja i Kariba. Globus, 42:47-56
Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Koncept otpornosti na katastrofe - Theory of disaster
resilience. Ecologica, 25(89), 202-207.
Cvetković, V., Filipović, M., Dragićević, S., & Novković, I. (2018). The role of social
networks in disaster risk reduction. Paper presented at the Eight International Scientific
Conference “Archibald Reiss Days” October 2–3, 2018.
Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2019). Zbirka propisa iz oblasti upravljanja
rizicima u vanrednim situacijama (Collection of regulations in the area of disaster risk
management). Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u oblasti vanrednih situacija.
Cvetković, V., Filipović, M., & Janjić, V. (2018). Upravljanje rizicima u oblasti nuklearne
bezbednosti - Risk management in the field of nuclear security: Naučno-stručno društvo za
upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
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Cvetković, V. M., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje uloge porodice u edukaciji dece o
prirodnim katastrofama - The role of the family in children education of natural disasters.
Nauka, bezbednost, policija, 23(1), 71-85.
Cvetković, V. (2017). Uticaj personalnih i sredinskih faktora na očekivanje pomoći od
interventno-spasilačkih službi i humanitarnih organizacija za vreme prirodnih katastrofa.
Bezbednost, 59(3), 28-53.
Cvetković, V., Filipović, M., & Jakovljević, V. (2017). A survey of subjective opinions of
population about seismic resistance of residential buildings. J. Geogr. Inst. Cvijic, 67(3), 265278.
Cvetković, V., & Milašinović, S. (2017). Teorija ugroženosti i smanjenje rizika od katastrofa.
Kultura polisa, 14(33), 217-228.
Miladinović, S., Cvetković, V., & Milašinović, S. (2018). Upravljanje rizicima u kriznim
situacijama izazvanim klizištima. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
Cvetković, V. (2018). Baze podataka o rizicima i informacioni servisi podrške odlučivanju u
vanrednim situacijama, 6. savetovanje Upravljanje rizicima, VTŠSS Požarevac, 25. maj
2018.god .
Ćesarević, J., Lunić, T., (2017). Bezbednost životne sredine i održivi razvoj u lokalnoj
zajednici. 1.Međunarodna konferencija „Ekološka bezbednost i zaštita na radu“ First
International Conference „Environmental safety and helt work“ , Zrenjanin
Ćesarević, J., (2018). Bezbednost životne sredine i racionalni zagađivači životne sredine, 4.
Savetovanje sa međunarodnim učešćem, Opasan industrijski otpad, tretman industrijskih
otpadnih voda i komunalni otpad, Klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj,
Zbornik radova, Subotica.

11.4. Катедра студија одбране
Током школске 2017/2018 године катедра студија одбране је одржала пет седница
Катедра студија одбране. Најважније тачке дневног реда биле су:






Промена назива монографије “Национална логистика“
Покретање поступка за избор једног наставника у звању ванредног професора,
до 30% радног временаза наставни предмет Логистика у систему националне
безбедности
Издавачка делатност
Службена путовања за 2018.



Планирање реализације праксе студената III i IV године



Информација о токуреализације пројекта Еразмус



Разматрање потребе редефинисања специјалистичких и струковних студија



Покретање поступка за избор једног наставника у звању доцента,
сапунимрадним временом, за наставни предмет Просторно планирање и
заштита




Предлог кандидата за декана Факултета безбедности
Обележавање Дана Факултета безбедности




Стручна расправа о нацрту Стратегије националне безбедности и Стратегије одбране
Радно ангажовање професора Петра Станојевића
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Настава у зимском и летњем семестру школске 2017/2018 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 Системи одбране изабрана
је др Вања Роквић; За наставника у звању ванредног професора за ужу научну област
Студија одбране за наставни предмет Геополитика изабран је др Жарко Обрадовић; За
наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Студија одбране за
наставни предмет Логистика у систему националне безбедности изабран је др Петар
Станојевић; За наставника у звању доцента за ужу научну област Студија одбране за
наставни предмет Просторно планирање и заштита изабрана је др Дејан Радовић.
У току
школске 2017/2017 чланови катедре су објавили следеће, књиге
монографија и радове:
Станојевић П; Мишковић В.; Мишев Г, (2017), монографија „Национална логистика и
безбедност“
Rokvić, V., Jeftić, Z. (2017). „Media and Democratic Control Over the Armed Forces in the
Republic of Serbia“. Serbian Political Thought. No.2 Vol. 16. М24
Роквић, В. (2017). „Сексуално и родно засновано насиље у оружаним сукобима“.
Годишњак Факултета безбедности. М53
Rokvić, V. (2018). „UN peacekeeping operations in contemporary security environment”.
Asymmetry and strategy thematic collection of articles. Ministry of Defence of the Republic
of Serbia University of Defence Strategic Research Institute & National Defence School.
М14
Jeftić, Z., Đorđević i, (2018). „The Significance of Huntington s Strategic Thought in the
Development of Civil-Militarz Relationst”. Asymmetry and strategy thematic collection of
articles. Ministry of Defence of the Republic of Serbia University of Defence Strategic
Research Institute & National Defence School, М14
Станојевић, П., Мишковић В., Јефтић З.; (2017) „Савремено тумачење појма
национална логистика“ Београд: Војно дело, бр. 3, , М51
Stanojevic, P., Miskovic V., Jeftic Z.; (2017) „Overview of elements of national logistics
system in the republic of Serbia” , Beograd, Vojno delo, no. 4, М51
Мишев, Г., Станојевић, П., Јефтић З, (2018), Неки аспекти безбедности српске
инфраструктуре на "Новом путу свиле", У зборник радова "Нови пут свиле, Европска
перспектива, Безбедносни изазови/ризици унутар иницијативе 16+1", Универзитет у
Београду, Факултет Безбедности, Београд, М33
MIilosavljević, S., Jeftic Z . Mladenović, М., (2017), „M: Vladimir Putin and Analysis of
the Role of Leaders in the Formation and Implementation of State Policy in Contemporary
Russia“– Reviews and Critics of Putin’s Regime“. The Review of International Affairs. - No.
1165, Institute for International Politics and Economy, Belgrade, М51
Stojanović, D.,Vajgand, D., Radović, D., Ćurčić, N., Ćurčić, S. (2017). „Expansion of the
range of the introduced moth Acontia candefacta in southeastern Europe“. Bulletin of
Insectology 70 (1) pages 111-120. ISSN: 1721-8861. М22
Stanimirovic Zoran, Glavinic Uros, Lakic Nada, Radovic Dejan, Ristanic Marko, Taric
Elmin, Stevanovic Jevrosima. (2017). „Efficacy of Plant-Derived Formulation "Argus Ras" in
Varroa Destructor Control (Article) „. Acta Veterinaria, vol. 67 br. 2, str. 191-200, М22
Обрадовић, Ж.,Косовски замрзнути конфликт (2018) - „Од локалног до глобалног и
натраг (хронологија дешавања),ГЛОБАЛИЗАЦИЈА и глокализација„ међународни
тематски зборник/
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Obradovic, Z., (2018), "Pojas i put' na Balkanu i Srbiji (izazovi saradnje), У зборник радова
"Нови пут свиле, Европска перспектива, Безбедносни изазови/ризици унутар
иницијативе 16+1", Универзитет у Београду, Факултет Безбедности, Београд, М33
Обрадовић,Ж., (2018), "Безбедносни изазови и стубови спољне политике
Србије",Међународни научни скуп "Дани Арчибалда Рајса",Криминалистичко полицијска академија, М14
У току школске 2017/2018 чланови катедре су узелу учешће у следећим научним
скуповима и пројектима:
Др Зоран Јефтић,
учествовао на научним скуповима: „Асиметрија и
стратегија“ октобар 2017, Београд;
„Употреба силе у међународним односима”,
новембар 2017 Београд; „Migrations, democracy and perception of ‘Others“, новембар
2017 Београд; „Кључне детерминанте спољне политике Србије“, децембaр 2017
Београд; Косово: sui generis или преседан у међународним односима, март 2018.
Др Вања Роквић учествовала на – 3rd the Global Human Rights Forum, октобар
2017, реализова излагање на: на конференцији „Асиметрија и стратегија“ , октобар
2017, Београд; „Russia and Euro-Atlantic Integration“ ,мај 2018 Загреб; „Southeast Europe
Regional Alumni ONE“, јун 2018, Немачка; Одржала предавање „Правни и морални
аспекти употребе наоружаних беспилотних летелица у савременим оружаним
сукобима“ у оквиру Семинара који је организовао Црвени крст Србије , децембар 2017
и излагала на међународној летњој школи - International Summer School in Šipan “The
role of NATO in the process of stabilization of Western Balkan countries, јун 2018.
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.
Др Зоран Јефтић, Др Вања Роквић и Др Дејан Радовић учествује и на пројекту
Европске комисије Horizon 2020 DAREnet, Number 740750– Danube river region
resilience exchange network (2017)
Др Петар Станојевић, Др Жарко Обрадовић Др Зоран Јефтић и Др Вања Роквић,
учествују на пројекту Erasmus + IMPRESS – 2017-2020.
Др Петар Станојевић учествује на пројекту МОРЕ. Увођење система управљања
према ризицима у српску индустрију, Баден Виртенберг – Србија - 2017.
Др Дејан Радовић учествује у реализацији пројекта: Molekularno-genetička i
ekološka istraživanja u zaštiti autohtonih animalnih genetičkih resursa, očuvanja dobrobiti,
zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnje bezbedne hrane, Ev. br. 46002,
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Integralna i interdisciplinarna
istraživanja, 2011- .
Учествовао је и у реализацији стручних експертиза:
•
2017 Анализа стања припремљености и организованости јединица локалне
самоуправе у управљању ризиком и ванредном ситуацијом. Стална конференција
градова и општина. Факултет безбедности Универзитет у Београду. (Организовање,
представљање и анализа података у ГИС-у)
•
2016. и 2017. ГИС анализа уписа студената на основне академске студије на
Факултету безбедности, Универзитета у Београду за школску 2016/2017 и 2017/2018.
године
Др Жарко Обрадовић је учествовао на међународном научном скупу Института за
европске студије кинеске Академије друштвених наука у Пекингу 1-2 јуна 2018 год.
Др Жарко Обрадовић ће учествовати на међународној конференцији о Енергетској
безбедности која ће се одржати у Београду 26-27 октобра 2018 год.
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Др Жарко Обрадовић ће учествовати на међународној научној конференцији "Појас и
пут" на Балкану- перспектива Србије, која ће се одржати почетком децембра 2018 год.
у Београду у организацији ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ
У току школске 2017/2018 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. Члан програмског одбора
научне конферениције "Кључне детерминанте спољне политике Републикие Србије“
ИМПП, децембар 2017. Члан програмског одбора међународне научне конферениције "
Косово: sui generis или преседан у међународним односима“, ИМПП, март 2018. Члан
издавачког савета научног часописа "Међународни проблеми“, ИМПП
Др Вања Роквић је 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. Рецензирала је студентске
радове за наградни фонд „Светлана Ђурђевић Лукић“. Уређивање часописа European
Journal of Human Security (2017). Члан научног одбора 4. Међународне конференције о
људској безбедности (2018)
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
Др Жарко Обрадовић, предавач на Високим студијама безбедности и одбране
Министарства одбране Р. Србије.Председник је Одбора за спољне послове Народне
Скупштине Републике Србије.

11.5. Катедра студија менаџмента људских и социјалних ресурса
Редовни професор др Желимир Кешетовић
Ангажовање у настави за школску 2017/18 годину
Поред обављања послова продекана за наставу на студијама другог и трећег степена
држао наставу на ОАС (Кризни менаџмент и Медији и комуникације), МАС (Политика
кризног менаџмента и кризна комуникација) и специјалистичким студијама
(Превенција и управљање кризама и Кризни менаџмент и медији).
Објављени радови:
1. Kešetović, Ž. (2018) "Radicalism and extremism and opportunities for deradicalisation –
case of Serbia" in Čaleta, D. and Robinskon, C. A. (Eds.), Violent Extremism and
Radicalisation Processes as Driving Factors to Terrorism Threats, Ljubljana:Institute for
Corporative Security Studies pp. 89-100 М14

2. Липовац, М., Станаревић, С. и Кешетовић, Ж. (Ур.) у: Безбедност у образовноваспитним установама и видео-надзор, Београд:Факултет безбедности, ISBN:
978-86-80144-23-8 M48
3. Kešetović, Ž., Šekarić, N. i Lipovac, M. (2018) “Видео-надзор као мера ситуационе
превенције образовно-васпитним установама” у Липовац, М., Станаревић, С и
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4.

5.
6.
7.

8.

Кешетовић, Ж. (Ур.) у: Безбедност у образовно-васпитним установама и видеонадзор, Београд:Факултет безбедности, ISBN: 978-86-80144-23-8
Kešetović, Ž.,Ninković, V. (2018) “Migrants, local fundamelists and returnees along
the Western Balkans Route”Annals of Disaster Risk Sciences, Vol I, pp. 19-26 ISSN
2584-4873.
Кешетовић, Ж.(2018) "Владимир Цветковић, Социологија политике, приказ,
Култура полиса,год XV, бр 36 стр. 691-684
Kešetović, Ž., Dunutrijević, I. and Stekič, N. (2018), " Security Studies in Serbian
Higher Education System", Security and Future, Vol II, No 1, pp. 11-17
Кешетовић, Ж. (2018). „Функционисање корпорација у кризним условима
(кризне ситуације, кризно комуницирање и медији)“ у Кековић, З.,
Димитријевић, И. и Шекарић, Н. (Ур.) Корпоративна безбедност –
хрестоматија, Београд:Факултет безбедности, ISBN 978-86-80144-21-4
Cvetković, V., Noji, E., Filipović, M, Popović, M., Kešetović, Ž. and Radović, N, ().
Public Risk Perception of Terrorism Threats in Belgrade: Implications for Risk
Management Decision-Making, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, forthcoming

Редовни професор др Борис Кордић
Ангажовање у настави за школску 2017/18 годину
Реализација активне наставе (предавања, вежбе) и консултације на предметима
Психологија и Социјална психологија у оквиру основних академских студија и наставе
из предмета Организационо понашање у безбедности на докторским студијама. Вођење
доктораната у истраживачком раду који се захтева за ниво 1. године докторских
студија. Учешће у креирању и реализацији стручне праксе за студенте треће и четврте
године студија. У оквиру креирања програма остварена и настављена сарадња са
менаџерима људских ресурса у значајним организацијама и установама. На захтев
студената припремио и одржао курс о базама података и статистичкој анализи података
софтверским пакетима.
Активности у научноистраживачком раду (пројекти и сл.)
Научни сарадник на пројекту Министарства просвете и науке бр. 47017.
Објављени радови
1.
Кордић, Б. и сар. (2018). Различити аспекти увођења и примене видео-надзора у
средњим школама у Београду. У Милан Липовац и сар. (Уредници). Безбедност у
образовно-васпитним установама и видео-надзор. Факултет безбедности, Београд, стр.
146-164. ИСБН: 978-86-80144-23-8, УДК: 621.397:373.5.
2.
Кордић, Б. и сар. (2018). Опажања ученика о видео надзору у школама. У Милан
Липовац и сар. (Уредници). Безбедност у образовно-васпитним установама и видеонадзор. Факултет безбедности, Београд, стр. 166-184. ИСБН: 978-86-80144-23-8, УДК:
159.93-051: 373.
Остале активности и ангажовања
Предавање по позиву као гост на Филозофском факултету Универзитета Св. Ћирил и
Методије у Скопју 18. маја 2018. године на тему „Савремени трендови у
психоанализи“.
Водитељ клиничког семинара из психоаналитичке праксе.
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Учешће у организацији пролећног семинара Београдског друштва психоаналитичара на
тему „Љубав у психотерапијском односу“.
Председник Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ у
Београду.
Члан Надзорног одбора Центра за примењену психологију Друштва психолога Србије.
Секретар Београдског психоаналитичког друштва.
Председник Одбора за кризне интервенције Друштва психолога Србије.
Ванредни професор др Миленко Бодин
Ангажовање у настави за школску 2017/18 годину
Ужа научна област Студије безбедности, наставни предмет Менаџмент људских
и социјалних ресурса (летњи семестар) – обавезан предмет на основним студијама за
све студенте треће године у VI семестру. Укупан фонд часова: 60 (недељно 3+1).
Предавања, вежбе и консултације на предмету Менаџмент људксих и
социјалних ресура су реализоване у складу са Наставним планом и програмом.
Ужа научна област Студије менаџмента, за наставни предмет Стратешки
менаџмент људксих и социјланих ресурса (летњи семестар) – изборни предмет у VI
семестру за студенте у изборној групи Студије менаџмента људских и социјалних
ресурса. Укупан фонд часова: 60 (недељно 2+1).
Предавања, консултације и други облици наставе на наставном предмету
Стратешки менаџмент људских и соцјалних ресурса, који се изводи на основним
академским студијама, реализовани су у складу са Наставним планом и програмом.
Учешће на међународним конференцијама:
 Међународна конференција под насловом ,,Цивилизацијски и антрополошки
песимизами и оптимизам" у организацији Међународне Филозофске школе у
Зајечарју, 2017. године.
 Међународна конференција под насловом ,,25 годишњица Универзитета Ћирило и
Методије", одржана у априлу 2018. године.
Објављени радови:
- Међународна конференција под насловом ,,Цивилизацијски и антрополошки
песимизами и оптимизам" у организацији Међународне Филозофске школе у
Зајечарју, 2017. године, уводно излагање ,,Цивилизациски песимизам и оптимизам".
- Међународна конференција под насловом ,,25 годишњица Универзитета Ћирило и
Методије", одржана у априлу 2018. године, ,,Филозофија националног идентитета
наспрам идеологије неолиберализма.
Ванредни професор др Жељко Бралић
Ангажовање у настави за школску 2017/18 годину
На основним академским студијама на предмету Теорија и организација образовања
настава је реализована у летњем семестру, док се по старом студијском програму
настава више не изводи . Настава је реализована у складу са планом реализације
наставе и наставним програмом предмета у кино-сали на Војној академији, у великој
групи студената (око 350).
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На докторским студијама реализоване су и наставне (консултативне) активности на
предмету Управљање образовањем у области безбедности, са студентима који су
изабрали тај изборни предмет (на којем су ангажовани и проф. др Ж. Бралић и доц. др
Љубинка Катић).
Објављени радови
 Bralić, Ž., Orlović Lovren, V., Katić, Lj. (2017). „Threat Assessment Approach and
School Security“. Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, Tematski zbornik
radova međunarodnog značaja. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 265–274.
Рад припремљен за објављивање, у процесу рецензирања:
 Катић, Љ., Станаревић, С. Бралић, Ж. (2018). „Евалуација у образовању: покушаји и
дилеме“.
Током школске године највећи део активности посвећен је писању уџбеника Теорија и
организација образовања. Уз веома велике напоре које тај задатак изискује, може се
очекивати да се рукопис коначно заврши током наредних месеци, будући да је прва
радна верзија готово завршена.
Ванредни професор др Миленко Џелетовић
Ангажовање у настави за школску 2017/18 годину
Настава на предмету Увод у менаџмент, са укупно петнаест наставних јединица,
окончана успешно и без проблема, са укупно 87% присутних студената, од тога 23%
студената са свим доласцима и остварених укупних 10 поена за присуство на настави, о
чему сведочи списак који је бележио присутност студената. На часовима вежби, као и у
терминима консултација, успешно је реализована одбрана 77 семинарских радова, које
су студенти радили самостално или у групама до троје студената. На тај начин, 45%
студената стекло је поене за написан и успешно одбрањен семинарски рад, од тога 35%
студената са максималних 10 поена.
Током семестра, обављена су два колоквијума, на којима су студенти могли да остваре
укупно 50 максималних поена. На први колоквијум изашао је 61% студената, од тога
57% је положило колоквијум. На други колоквијум изашло је 73% студената, од тога
57% студената је положило колоквијум.
У испитним роковима реализују се два поправна колоквијума, као и завршни испит.
На први поправни колоквијум у јуну изашло је 49% студената, од тога 29% је
положило колоквијум. На други поправни колоквијум изашло је 33% студената, од тога
23% студената је положило колоквијум. На завршни испит изашло је 28% студената, од
тога 50% је положило испит.
На први поправни колоквијум у септембру изашло је 25% студената, од тога 67% је
положило колоквијум. На други поправни колоквијум изашло је 15% студената, од тога
48% студената је положило колоквијум. На завршни испит изашло је 40% студената, од
тога 61% је положило испит.
Објављени радови
Монографије
Џелетовић, М., „Евро и монетарне интеграције“, Институт за медјународну политику и
привреду – Београд, јануар 2017. године. 339.738(4-672EU), 339.747 (4-672EU) ISBN
978-7067-235-2.
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Џелетовић, М., „Управљање финансијама јавног сектора“, Институт за медјународну
политику и привреду – Београд, 2016. година. ISBN978-86-7067-230-7. COBISS.SR-ID
22576080
Џелетовић, М., Никезић, С., „Лидерство у организацијама“, Универзитет у Крагујевцу Природно математички факултет, децембар 2016. године. ISBN 978-86-6009-045-6,
COBIS .SR. – ID 229551116-2017.
Доцент др Љубинка Катић
Ангажовање у настави за школску 2017/18 годину
Предавања, консултације и други облици наставе на наставном предмету Менаџмент
образовања у јавном сектору, који се изводи на основним академским студијама,
реализовани су у складу са Наставним планом и програмом. Настава на наставном
предмету Управљање образовањем у сектору безбедности, који се изводи на
докторским студијама, углавном je реализована консултативним активностима. У
реализацији овог предмета ангажовани су проф. др Ж. Бралић и доц. др Љ. Катић.
Објављени радови
Научна монографија:
 Љ. Катић, (2018). Образовањем до безбедности, Професионално припремање
кадрова безбедности, Београд, Чигоја (у штампи).
Научна конференција међународног значаја:
 Bralić, Ž., Katić, Lj., Orlović Lovren, V., (2017), Threat Assessment Approach and
School Security, Thematic Conference Proceedings of International Significance,
International Scientific Conference „Archibald Reiss Days“, Tom I, Vol I, 265-275,
Belgrade.
Научна конференција националног значаја:
 Lj- Katić, (2017). Mreža vaspitno-obrazovnih institucija u Srbiji kao činilac ljudske
bezbednosti, Zbornik radova Prve naučne konferencije „Urbana bezbednost i urbani
razvoj“, Beograd, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Arhitektonski fakultet.







Пројекат Безбедност и заштита функционисања и организовања васпитно-образовног
система у републици Србији:
Katić, Lj., (2018). Lekcije o poverenju: Od panoptikona do kamere, u: Lipovac, M.,
Stanarević, S., Kešetović, Ž, (ur.), Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama i video
nadzor, Beograd, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, 13-28.
Остале активности
Члан редакције часописа European Journal of Human Security, (2017), Faculty of Security
Studies, University of Belgrade, (ed. Rokvić, V).
Члан научног одбора Међународне конференције о људској безбедности, 2018.
Уредник Зборника са Међународне конференције о људској безбедности, 2018.
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Доц. др Кристина Радојевић
Ангажовање у настави за школску 2017/18 годину
Ужа научна област Студије безбедности, наставни предмет Безбедносни менаџмент
(зимски семестар) – обавезан предмет на основним студијама за све студенте у VIII
семестру. Укупан фонд часова: 60 (недељно 3+1). Предавања, вежбе и консултације на
предмету Безбедносни менаџмент су реализоване у складу са Наставним планом и
програмом.
Ужа научна област Студије менаџмента, за наставни предмет Планирање и
пројектовање у менаџменту (летњи семестар) – изборни предмет у VI семестру за
студенте у изборној групи Студије менаџмента људских и социјалних ресурса. Укупан
фонд часова: 60 (недељно 3+1). Предавања, консултације и други облици наставе на
наставном предмету Пројектовање и планирање у менаџменту, који се изводи на
основним академским студијама, реализовани су у складу са Наставним планом и
програмом.
Учешће у пројектима
"Безбедносне и стратегијске концепције одбране кроз друштвене промене" подпројекат 1 у оквиру пројекта III47029 „Рентабилни извор нових технологија и
концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21.
веку“ Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије за период 20102018.
Као члан Центра за менаџмент националне безбедности, учествовала у припреми
инструмената за прелиминарно истраживање националне безбедносне културе.

11.6. 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, проф. др Младен Милошевић и доц. др Александра Илић.
Шеф Катедре студија криминалитета је проф. др Ивана Симовић, заменик
шефа и секретар Катедре студија криминалитета је проф. др Младен Милошевић.
2. У школској 2017/2018. години Катедра студија криминалитета је
одржала пет седница.
Прва седница (ванредна електронска) је одржана 31.10.2017. године са
следећим дневним редом:
1. Програм рада Катедре студије криминалитета за школску 2017/2018.
годину.
Друга седница Катедре (ванредна електронска) одржана је 28.11.2017. године са
следећим дневним редом:
1. Усвајање Извештаја о раду Катедре студија криминалитета за школску
2016/2017. годину;
2. Планирање издавачке делатности за 2018. годину;
3. Планирање учешћа на конференцијама у 2018. години.
Трећа седница Катедре студија криминалитета је одржана 27.02.2018. године са
следећим дневним редом:
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1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија
криминалитета;
2. Предлагање кандидата за декана;
3. Усвајање Плана спровођења праксе Катедре студија криминалитета за
студенте треће и четврте године смера безбедност за школску
2017/2018. годину.
Четврта седница Катедре је одржана 08.05.2018. 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. Разно.
Пета седница Катедре студија криминалитета одржана је 28.09.2018. године са
следећим дневним редом:
1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија
криминалитета;
2. Усвајање Програма рада Катедре студија криминалитета за 2018/19.
годину;
3. Избор шефа Катедре, заменика шефа Катедре и секретара Катедре;
4. Утврђивање предлога за именовање демонстратора на предметима
Катедре студија криминалитета за школску 2018/19. годину;
5. Разно.
3. Катедра студија криминалитета је на седници одржаној 31.10.2017.
године усвојила Програм рада за школску 2017/2018. годину. Програм рада је
обухватао низ активности, међу којима се издвајају: припрему за измену и
реакредитацију наставног програма специјалистичких студија из Форензике; рад
на измени и допуни осталих наставних планова и програма (нарочито
разматрање статуса предмета на основним академским студијама имајући у виду
да они чине хомогену целину); припрему, плана новог наставног предмета на
студијама II и III трећег степена (мастер и докторским) под називом Студије
криминалитета и систем националне безбедности; развој партнерских аранжмана
са другим институцијама путем заједничких пројеката, едукације; информисање
чланова Катедре о учешћу на текућим и будућим научноистраживачким
пројектима који се односе на уже научне области правне науке и студије
безбедности. Катедра је успешно реализовала већину планираних активности.
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).
Проф. др Младен Милошевић - Реализација наставе на основним
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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,
Систем смањења ризика од елементарних и других непогода).
Доц. др Александра Илић - Реализација наставе на основним академским
студијама (Криминологија, Виктимологија и пенологија и Криминалистика).
5. У школској 2017/2018. години су два члана Катедре изабрана у више
наставно звање. Др Младен Милошевић је изабран у звање ванредног
професора за ужу научну област Правне науке, наставни предмет Кривично
право, док је др Александра Илић изабрана у звање доцента за ужу научну
област Студије безбедности, наставни предмет Криминологија.
6. У школској 2017/2018. 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 2019. годину. Исто се односи и на монографију Криминалитет
корпорација- кривичноправна димензија.
7. Проф. др Ивана Симовић, проф. др Божидар Бановић, проф. др Младен
Милошевић и доц. др Александра Илић учествовали су током целе школске
2017/2018. 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.
Проф. др Божидар Бановић, проф. др Младен Милошевић и доц. др
Александра Илић од 2017. године учествују на пројекту Improving Academic and
Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety & Security (by Means
of Strategic Partnership with the EU), Erasmus+ Capacity Building in Higher
Education (2017-2020).
Проф. др Младен Милошевић је од 2017. годинер учесник научноистраживачког 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 руководиоца пројекта који изводи ОЕБС у
сарадњи са Фалултетом безбедности Универзитета у Београду, под називом:
„Израда веб апликације – Породични приручник за ванредне ситуације“.
8. Референце свих чланова катедре у школској 2017/2018. години
Проф. др Ивана Симовић:
1. Милошевић, М., Симовић, И. (2018). Појам одговорног лица у Закону о
одговорности правних лица за кривична дела, стр. 365-382 у: Kривично
законодавство и функционисање правне државе, међународна научно-стручна
конференција, Требиње, 20. и 21. 04. 2018. године, Министарство правде
Републике Српске, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Град
Требиње. М 63
2. Симовић, И. (2018). Огледи о кризи криминологије и кривичног права у
савременом свету. Београд: Академска мисао и Иновациони центар Факултета
безбедности Универзитета у Београду.
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Проф. др Божидар Бановић:
1. Турањанин, В., Бановић, Б., Ћоровић, Е., (2018.), Euthanasia and PhysicianAssisted Suicide in South-East Europe, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, 273 стр. ISBN 978-620-2-06027-1; 343.2.01:179.7(4-11/13) 179.7(4-11/13),
COBISS.SR-ID 513060277. М42
2. Бановић, Б., Турањанин, В., Ћоровић, Е., (2018), Physician - assisted Suicide in
Serbia, Iranian journal of public health, Vol. 47, No. 4 стр. 538-545; ISSN 2251-6085;
79.7(497.11); COBISS.SR-ID 513260981. М23
3. Бановић, Б., Милошевић, М., Илић, А., (2018) Коришћење материјала
добијених употребом видео-надзора : кривичноправни процесни аспекти, У:
Безбедност у образовно - васпитним установама и видео-надзор, (ур. Милан
Липовац, Светлана Станаревић, Желимир Кешетовић), стр. 79-95, Београд,
Факултет безбедности, 2018. - ISBN 978-86-80144-23-8.;343.1:621.397;
COBISS.SR-ID 513309877. М45
4. Бановић, Б., (2018) Полицијска и "параполицијска"овлашћења и кривично
гоњење, У: Организација правосуђа и ефикасност судске заштите, (ур. Станко
Бејатовић), стр. 325-342, Београд, Српско удружење за кривичноправну теорију и
праксу, Intermex, 2018. ISBN 978-86-6411-012-9. -; 351.74:35.085, 343.13,
COBISS.SR-ID 513339061. М61
5. Бановић, Б., Турањанин, В., Ћоровић, Е., (2018) Право на еутаназију у правном
поретку Републике Србије, Српска политичка мисао, бр. 2 стр. 273-287, ISSN
0354-5989; 343.6:179.7(497.11); COBISS.SR-ID 513429168. М24
6. Бановић, Б., (2017) Компетентност субјеката откривања и гоњења у
функцији ефикасног сузбијања привредних кривичних дела, У: Привредна
кривична дела, (прир. Ивана Стевановић, Владимир Чоловић). стр. 167-185,
Београд, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Институт за
упоредно право, ISBN 978-86-80186-26-9. 343.37; COBISS.SR-ID 513063861. М45
7. Кешетовић, Ж., Бановић, Б., Радовић, И., (2017) Oбразовање и обука за
безбедност пред новим изазовима, Годишњак Факултета безбедности, стр. 95109, ISSN 1821-150X; 351.74:37; COBISS.SR-ID 513151413. М53
8. Милидраговић, Д., Милић, Н., Бановић, Б., (2017) Motivators in the work of
police officers, У: Дани Арчибалда Рајса. Том 2, стр. 65-74, .Београд:
Криминалистичко-полицијска академија, , ISBN 978-86-7020-386-0; 005.583.1057.36; COBISS.SR-ID 1024753321. М33
9. Milošević, M., Banović, B. (2018). Contemporary Terrorism as a Global Security
Challenge and the Role of Criminal Law. In: Slavko Djordjevic, Srdjan Vladetic,
Jasmina Labudovic Stankovic, Law in the Process of Globalisation. Collection of
papers contributed on the occasion of 40th anniversary of the Faculty of Law of the
University of Kragujevac. University of Kragujevac Faculty of Law. M 14.
Проф. др Младен Милошевић:
1. Stanojević, P., Misita, M., Jeftić, Z., Milošević, M., Bukvić, V. (2017),
Organizational design based on simulation modeling, The International Journal of
Advanced Manufacturing Technology, Volume 93, Issue 9-12, December 2017. DOI:
10.1007/s00170-017-1453-0. M 22.
2. Бановић, Б., Милошевић, М., Илић, А. (2018). Коришћење материјала
добијених употребом видео-надзора- кривичноправни и процесни аспект (ISBN
978-86-80144-23-8, COBISS.SR-ID 262971916, UDK 343.1:621.397.454. У:
Кешетовић Ж., Станаревић С. и Липовац М. (ур.), Безбедност у образовно72

васпитним установама и видео надзор, Факултет безбедности, Београд, 2018, стр.
79-95. М 45.
3. Milošević, M., Banović, B. (2018). Contemporary Terrorism as a Global Security
Challenge and the Role of Criminal Law. In: Slavko Djordjevic, Srdjan Vladetic,
Jasmina Labudovic Stankovic, Law in the Process of Globalisation. Collection of
papers contributed on the occasion of 40th anniversary of the Faculty of Law of the
University of Kragujevac. University of Kragujevac Faculty of Law. M 14.
4. Милошевић, М., Симовић, И. (2018). Појам одговорног лица у Закону о
одговорности правних лица за кривична дела, стр. 365-382 у: Kривично
законодавство и функционисање правне државе, међународна научно-стручна
конференција, Требиње, 20. и 21. 04. 2018. године, Министарство правде
Републике Српске, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Град
Требиње. М 63.
5. Putnik, N. & Milošević, M. (2018). Trends in Peace Research - Can Cyber Détente
Lead to Lasting Peace?, U: Cook, B. (editor), Handbook of Research on Examining
Global Peacemaking in the Digital Age. (pp. 1-19). Hershey: IGI Global ISBN13:
9781522530329;ISBN10:
1522530320;
EISBN13:
9781522530336;
DOI:
10.4018/978-1-5225-3032-9. M 14.
Доц. др Александра Илић:
1. Илић, А. (2017). Традиционални теоријски приступ у објашњењу моралне
панике (UDK 364.624.6, COBISS.SR-ID 513153973, ISSN 1821-150X), Годишњак
Факултета безбедности, Београд, 2017, стр. 295-312. М 53
2. Илић, А. (2017). Media and Restorative Justice (ISBN 978-80-7502-224-0), in
Strémy T. (ed.), Restoratívna justícia a system alternatívnych trestov, Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie, Leges, Praha, 2017, pp. 64-76. M 31
3. Илић, А. (2018). Коришћење материјала добијених употребом видео-надзоракривичноправни и процесни аспект (ISBN 978-86-80144-23-8, COBISS.SR-ID
262971916, UDK 343.1:621.397.454, коауторски рад са др Б. Бановић и др М.
Милошевић, у Кешетовић Ж., Станаревић С. и Липовац М. (ур.), Безбедност у
образовно-васпитним установама и видео надзор, Факултет безбедности,
Београд, 2018, стр. 79-95. М 45.
4.Илић, А. (2018). Media Reporting on Refugees and Related Public Opinion in
Serbia (ISBN 978-3-319-72158-3), in Kury H. and Redo S. (eds.), Refugees and
Migrants in Law and Policy – Challenges and Opportunities for Global Civic
Education, Springer, pp. 137-161. М 13
9. Остале активности чланова Катедре
Проф. др Ивана Симовић:
 Учешће у раду Већа научних области правно-економских наука
Универзитета у Београду
 Учешће у раду Председништва Српског Удружења за кривичноправну
теорију и праксу
 Чланство у Савету часописа Ревија за криминологију и кривично право
 Учешће на међународном научном скупу Teaching on Firearms under the
Education for Justice Initiative одржаном од 26. до 28. јуна 2018. године у
Бечу, Аустрија.
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Проф. др Божидар Бановић:
 Вршење функције продекана за наставу од октобра 2015. године
 Члан Матичног научног одбора за право, економију и политичке науке од
јануара 2017.
 Члан организационог и научног одбора 4. Међународне академске
конференције о људској безбедности „Људска безбедност и нове
технологије“
 Члан Комисије за реформу полиције МУП-а Црне Горе
 Председник Надзорног одбора Српског Удружења за кривичноправну
теорију и праксу
 Члан Савета часописа Ревија за криминологију и кривично право
 Уредник свих издања Факултета безбедности
Проф. др Младен Милошевић:
 Директор Иновационог центра Факултета безбедности (активности
описане у посебном извештају);
 Гостујући предавач Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
 Члан Савета Факултета безбедности
 Члан Комсије за студије другог и трећег степена Факултета безбедности
 Члан Уредништва и један од рецензената часописа Безбедност (М51),
Министарство унутрашњих послова Републике Србије
 Члан Уредништва часописа Годишњак Факултета безбедности (М52),
Универзитет у Београду-Факултет безбедности
 Члан организационог и научног одбора 4. Међународне академске
конференције о људској безбедности „Људска безбедност и нове
технологије“
 Члан Комисије за друштвену безбедност Института за стандардизацију
Србије и председник радне групе за ревизију националног стандарда СРПС
А.Л2.003 (Процена ризика – безбедност и отпорност) у домену правних
ризика, као и члан радне групе за ревизију ризика од противправног
деловања интерних и екстерних субјеката.
 Председник Статутарно-правне комисије и потпредседник Управног
одбора Стрељачког савеза Србије.
Доцент др Александра Илић:
 Секретар Катедре студије криминалитета
 Члан Савета Факултета безбедности
 У марту 2018. године изабрана за продекана за финансије Факултета
безбедности
 Чланство у Управи Секције за Криминологију Српског удружења за
кривичноправну теорију и праксу
 Члан редакције часописа European Journal of Human Security
 Члан Америчког удружења за криминологију
 Члан организационог и научног одбора 4. Међународне академске
конференције о људској безбедности „Људска безбедност и нове
технологије“.
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ДЕКАН

Децембар 2018. године

Проф. др Владимир Цветковић
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