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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета 

 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

 

Предмет: Извештај Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета за школску 

2020/2021. годину 

 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета Факултета је током школске 

2020/2021. године одржала низ седница посвећених акредитацији установе и 

студијских програма на основним академским, мастер и докторским студијама. Поред 

тога покренуто је и више иницијатива везаних за иновацију програмских садржаја, 

кадровска питања, научне пројекте, конференције и др. 

* 

Сви предлози и иницијативе Комисије који су се односили на измене и допуне 

студијских програма на основним, мастер и докторским студијама прихваћени су од 

одговарајућих факултетских и универзитетских тела (Наставно-научно веће ФБ, Веће 

групација друштвено-хуманистичких наука УБ, Сенат УБ, КОНУС, Национални савет 

за високо образовање) и најзад легитимисани одлукама рецензентских комисија о 

акредитацији и спољашњој провери квалитета Националног тела за акредитацију и 

обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије.  

На основу датих одлука издата су следећа уверења: 

1) Уверење о акредитацији високошколске установе – Универзитет у Београду -

Факултет безбедности;  

2) Уверење о акредитацији основних академских студија – Студије наука 

безбедности; 

2) Уверење о акредитацији мастер академских студија – Студије наука 

безбедности;   

3) Уверење о акредитацији докторских студија – Студије наука безбедности. 

На основу уверења о акредитацији установе и студијских програма Факултета 

безбедности Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

издало је 04.10.2021. године Решење о допуни и измени дозволе за рад на основу које 

Факултет обавља своју основну делатност. 

 Сва наведена уверења о акредитацији и Дозвола за рад имају рок важења 

до 2028. год.  

 Поред наведених студијског програма, Комисија је покренула, ННВ 

прихватило, а Национални савет за високо образовање одобрио реализацију кратког 

програма студија под називом "Обука менаџера за заштиту података о личности".  
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У међувремену иницирано је покретање два нова кратка програма студија: 

„Менаџер за информациону безбедност и заштиту комуникација” и «Заштита тајних 

података и пословне тајне». Наставно-научно веће ФБ је на својим седницама 

одржаним у јулу и септембру 2021. год. усвојило дате иницијативе. 

* 

На основу иницијатива Комисије током школске 2020/2021. године Факултет је 

спровео низ активности које су од стратешког значаја за његов развој. После усвајања 

иницијативе да се науке безбедности уврсте у списак научних области унутар 

друштвено-хуманистичких наука које одређује Национални савет за високо 

образовање, уследила је нова иницијатива која се односила на статус академских, 

научних и стручних назива које одређује Национални савет за високо образовање. 

Надлежни органи Факултета, Универзитета и Националног савета за високо 

образовање прихватили су и иницијативу Комисије да се измени Правилник о листи 

стручних, академских и научних назива у Републици Србији. Захваљујући томе су 

академски и стручни називи дипломираних студената Факултета на свим нивоима 

студија (дипломирани менаџер безбедности, мастер менаџер безбедности, специјалиста 

менаџер безбедности,  доктор наука - науке безбедности) постали саставни део корпуса 

назива унутар друштвено-хуманистичког поља.  

Захваљујући наведеним изменама коначно је заокружено институционално 

прихватање наука безбедности као посебне научне области и уједно академске основе 

за називе дипломираних студената на свим нивоима студија и у свим релевантним 

документима високог образовања у Србији. 

* 

Комисија је констатовала да је Факултет у 2020. години склопио нови Уговор са 

Министарством образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије који се 

темељи на Годишњем плану рада НИО и за чије је резултате одговоран декан проф. 

Владимир Н. Цветковић. Стручно тело Министарства науке – матични одбор за 

друштвене науке оценило је да је наведени план добро замишљен и исто тако 

реализован. На основу тога Министарство је са Факултетом потписало и нови Уговор 

за 2021. годину са предвиђеним Планом чији ће резултати бити оцењени током следеће 

године.  

* 

Упркос сложеној епидемиолошкој ситуацији, Факултет је септембру 2020. 

године организовао међународну конференцију поводом 75 година од оснивања ОУН 

под називом "Мултилатерализам и међународна безбедност". Говори са тог скупа на 

коме су учестовали представници ОУН, амбасадори Француске, Русије, Немачке, 

Кине, Европске уније и Египта у Србији, као и универзитетски професори из Србије, 

биће објављени у посебној публикацији до краја текуће године. У истом месецу 

организован је и on-line међународни скуп "Заразне болести као безбедносна претња у 

савременом свету: пандемија COVID 19 – стварност и последице" у сарадњи са 

Институтом за међународну политику и привреду.  

Факултет је заједно са Институтом за међународну политику и привреду 

организовао и конференције "Европа у променама" и "Геополитички интереси великих 

сила и стратешка безбедност малих земаља".  
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Факултет је у јулу 2021. год. организовао научни скуп "Кинески социјализам и 

модерни светски поредак" (9.07.2021) на коме је учестовало двадесетак домаћих 

научника, публициста и новинара, представници амбасаде НР Кине и други. Радови са 

ове конференције биће објављени до краја текуће године. 

* 

У протеклој години објављени су следећи уџбеници, тематски зборници, 

преводи и друга издања (2020-2021): 

1. „Кривично-процесно право – посебан део“, Божидар Бановић 

2. „Систем националне безбедности Србије“, Зоран Драгишић 

3. "Корпоративна безбедност", Горан Мандић и Петар Станојевић 

4. "Теорија и организација образовања", Жељко Бралић 

5. "Хашки трибунал: поглед из Москве", Е. М. Минин (заједно са 

Факултетом за безбједносне студије, Бања Лука) 

6. Security in the Educational Institutions in Serbia, група аутора 

7. Појас и пут – реалност и очекивања, група аутора 

8. Човек, простор, технологија, идеје – Међународна безбедност у 

трећој декади XXI века, група аутора (заједно са Институтом за међународну 

политику и привреду, Београд)  

9. Науке безбедности – врсте и облици, група аутора 

10. Образовање за безбедност у систему основног и средњег 

образовања, група аутора 

* 

У току прошле школске године примљено је укупно дванаест млађих сарадника 

кој су ангажовани на Факултету: шест сарадника у настави са пуним радним односом и 

шест сарадника ван радног односа (демонстратори).  

У истом периоду реновиране су учионице, канцеларије и ходници у згради 

Факултета безбедности, као и два амфитеатра на Војној академији.  

* 

На основу иницијативе Факултета безбедности Сенат Универзитета у Београду 

је донео одлуку о додели почасног доктората председнику Египта Абдел Фатах Ел- 

Сисију за изузетан допринос у регионалној и глобалној безбедности, као и за активно 

ангажовање на унапређењу сарадње између Египта и Србије у академској сфери. 

 

 

 

У Београду,  20.12.2021. године                                         Председник комисије 

 

         Проф. др Владимир Цветковић

  

 

 


	На основу иницијативе Факултета безбедности Сенат Универзитета у Београду је донео одлуку о додели почасног доктората председнику Египта Абдел Фатах Ел- Сисију за изузетан допринос у регионалној и глобалној безбедности, као и за активно ангажовање на ...

