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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

 

Предмет: Извештај Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета за школску 
2018/2019. годину 

У току школске 2018/2019. године Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета 

Факултета поступала је према плану који произилази из важећих поступака и 

стандарда обезбеђења квалитета. 

 

Факултет безбедности је током школске 2018/2019. године предузуимао више 

активности које су од стратешког значаја за његово функционисање: 

1) Покренута је иницијатива да се научна област „Науке безбедности“ сврста у 

област друштвено-хуманистичких наука у оквиру Правилника о научним, ументичким, 

односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-

уметничких поља Националног савета за високо образовање. Иницијатива је упућена 

Већу групација друштвено-хуманистичких наука и Сенату Универзитета у Београду, 

КОНУС-у и Националном савету за високо образовање (јул 2019.)  

2) Током школске 2018/2019 године Факултет безбедности је предузео низ 

активности у правцу побољшања квалитета понуде програма на основним, 

специјалистичким и мастер студијама. На основним академским студијама уведен је 

нови обавезни предмет Управљање ризиком у трећем семестру. На мастер програму 

Студије наука безбедности дефинисане су четири изборне групе предмета: стратешка, 

национална, корпоративна и еколошка безбедност. Усвојен је нови Наставни план и 

програма Специјалистичких струковних студија – Процена безбедносних ризика, који 

се реализује у оквиру пројекта ЕРАЗМУС + заједно са Машинским факултетом у 

Београду и који треба да упише прву генерацију студената у школској години 

2020/2021. години.   

3) Покренут је процес увођења кратког курса студија „Обука службеника 

(менаџера) за заштиту података о личности" чије је укупно трајање шест месеци, а 

предвиђено је да почне са реализацијом у 2020 години.  

4) Настављен је рад на истраживачким пројектима: "Безбедност и заштита 

организовања и функционисања васпитно образовног система у Републици Србији 

(основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)" као основни пројекат 

при Министарству просвете, науке и технолошког развоја (објављена је монографија 

Безбедносни ризици у образовно-васпитним установама); међународни пројекти: 



ImprESS – Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area 

of Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with the EU) и DAnube river region 

Resillience Exchange network — DAREnet. Такође, ННВ ФБ је формирало радне групе 

за израду наставних садржаја за изборне предмете у средњим школама у Србији 

(Безбедносна култура 1 и 2). 

5) Факултет у школској 2018/2019. години организовао до сада највећи број 

међународних научних конференција које су биле посвећене енергетској, 

међународној, стратешкој и хуманој безбедости. У сарадњи са Министарством 

спољних послова Републике србије, Министарством рударства и енергетике Републике 

Србије и Фондацијом „Енерџипакт“, одржана је међународна конференција „Форум за 

енергетску безбедност Евроазије“ у октобру 2018. године у чијем раду је учествовало 

више десетина еминентних стручњака, високих представника држава и 

мултинационалних компанија. 

У новембру 2018. Факултет безбедности је, уз подршку Министарства просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије и Мисије Организације за европску безбедност 

и сарадњу у Србији (ОЕБС), организовао четврту међународну академску 

конференцију о људској безбедности под називом “Људска безбедност и нове 

технологије”. У раду конференције учествовало је преко 60 истраживача из земље и 

иностранства. 

Факултет безбедности је заједно са Институтом за међународну политику и привреду 

из Београда и Канцеларијом за Косово и Метохију Владе Републике Србије у марту 

2019. године организовао једнодневну међународну конференцију „НАТО агресија на 

Југославију: 20 година касније“ на којој је излагања имало преко 30 учесника из земље 

и иностранства. 

У сарадњи са амбасадом НР Кине у Београду, Факултет је по трећи пут организовао 

међународну посвећену Новом путу свиле под називом „Појас и пут: Србија и 

иницијатива 16+1: искуства, достигнућа и перспективе“ која је одржана у априлу 2019. 

године. Учесници ове конференције били су представници академске заједнице са 

водећих универзитета широм света. 

У сарадњи са градском управом Београда, Мисијом ОЕБС-а у Србији,  Међународном 

комисијом за електротехнику из Женеве, Међународном телекомуникационом унијом, 

Фондацијом „Енерџипакт, Министартством трговине, туризма и телекомуникација 

Републике Србије и Привредном комором Србије у септембру 2019. године Факултет 

је организовао Београдски женски сајбер форум у чијем раду је учествовао велики број 

представника међународних организација, интернационалних компаније и академске 

заједнице. 

5) Усвојен је нови Статут Факултета безбедности, као и низ пратећих прописа 

који захтевају  потребе наставе и истраживања на Факултету. 

 



ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

 

Октобар 2018. године  

Анализа уписа на основне академске студије у школској 2018/2019. години, 

констатовано је да је Факултет безбедности на седмом месту на Универзитету у 

Београду по броју пријављених кандидата за упис, а на првом месту у групацији 

друштвено-хуманистичких наука. Анализа је урађена у циљу што јаснијег 
салгледавања постигнутих резултата у циљу даљих активности и мера ради што 

квалитетније промоције Факултета безбедности. 

 

Новембар 2018. године  
Анализа начина и термина организовања предиспитних обавеза (колоквијуми, 

семинарски радови, есеји). Закључено је да је учињен напредак у погледу 
усаглашавања термина колоквијума на различитим наставним предметима у истој 

години студија. Такође, предложено је да се у највећој мери избегне поклапање 
колоквијума и сличних предиспитних обавеза са терминима стручне праксе за трећу и 

четврту годину студија. 

Анализа успеха студената у испуњавању предиспитних обавеза. Закључено је да се на 
појединим наставним предметима, приликом полагања испита, недовољно узимају у 

обзир бодови стечени извршавањем предиспитних обавеза.  
Анализа броја и квалитета студената уписаних на више нивое студија. 

 

 

Децембар 2018. године 
Анализа измена Статута Факултета безбедности. Констатовано је да су извршене 

потребне измене назива катедри чиме је њихова делатност прецизније одређена, као и 

додатно дефинисана структура матичности Факултета. 

Анализа Плана издавачке делатности за 2018. годину. Закључено је да је је реализација 

претходног Плана издавачке делатности (2017/18) на нивоу од око 30%.  

Анализа потреба за набавком актуелне иностране и домаће литературе и периодике за 

библиотеку и њене доступности  у довољном броју примерака студентима и наставном 

особљу. 

 

Март 2019. године 

Анализа резултата студенстког вредновања педагошког рада наставника у зимском 

семестру школске 2018/2019. године. Констатовано је да је највећи број оцена 

концентрисан у интервалу између 4,01 и 5,00 што говори о високој педагошкој 

компетентности наставника Факултета безбедности. 
Анализа испитних рокова и успеха студената на основним студијама у претходној 

школској години.  
Анализа проходности студената основних студија ка вишим годинама студија по 

генерацијама.  
Анализа успеха студената на мастер и докторским студијама. Констатовано је да је 

упрошћена процедура у вези одобравањем тема и одбраном специјалистичких и мастер 
радова делимично допринела већој ефикасности студирања на овим нивоима студија. 

 

Април 2019. године  

Анализа предлога катедри у погледу ажурирања и унапређења садржаја стручне 



праксе.  

Анализа Плана организације стручне праксе. Закључено је да је потребно проширити 

круг установа и институција у којима се реализује стручна пракса и формализовати 

сарадњу са њима закључивањем споразума о сарадњи. Закључено је да у реализацију 

стручне праксе мора бити укључен већи број демонстратора. 

 

Јун 2019. године 
Анализа извршених припрема за упис нове генерације студената.  

Разматрање иновираног наставног плана и програма основних академских студија и 
потребе за његовим изменама. Разматрање потребе за изменама наставног плана и 

програма Мастер студија – Студије наука безбедности. Закључено је да би требало 
извршити значајније измене у структури и садржају постојећег Наставног плана и 

програма како би од школске 2019/20 те измене биле и примењене. 
Анализа Извештаја о реализацији стручне праксе. Констатовано је да је доношењем 

Правлиника о ангажовању, правима и обавезама предавача, сарадника и сарадника за 

практичну наставу, ван радног односа додатно унапредио реализацију стручне праксе. 

 

Јул 2019. године 

Анализа стратешке активности на сврставању наука безбедности у област друштевено-

хуманистичких наука. Анализа припремне наставе за полагање пријемног испита за 

уписа на основне академске студије. Констатовано је да је 74% од укупног броја 

кандидата који су похађали припремну наставу успешно положило пријемни испит. 
 

Септембар 2019. године 

Анализа квалитета новоуписане генерације студената. 

Анализа извршених припрема за почетак школске године.  

Анализа квалитета простора за одржавање наставе и његове опремљености савременим 

средствима за реализацију наставе. 
 

Комисија предлаже Наставно-научном већу да овај извештај буде усвојен као саставни 
део Извештаја о раду Факултета за претходну школску годину. 

 
 

 

 

У Београду, 20.12.2019.                                                       Председник комисије 

 

            

 

Проф. др Владимир Цветковић

  
 

 


