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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ 

Број: _________ 

Датум: _________ 2017. године 

Београд, Господара Вучића 50 

 

 

На основу члана 65. став 11. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05) и 

Правилника о студентском вредновању педагошког рада наставника („Гласник Универзитета у Београду“ 

број 157/10), Комисија за квалитет подноси Наставно-научном већу 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника 

- летњи семестар школске 2016/2017.године - 
 

I ОПШТИ ДЕО 

 

1. Студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника Факултета безбедности извршено 

је на крају летњег семестра школске 2016/2017. године.  Педагошки рад је вреднован електронским 

путем, са понуђеним одговорима према Обрасцима 1а и 1б Правилника. База података у електронској 

форми чува се у Студентској служби Факултета. 

2. Вреднован је педагошки рад 40 наставника и сарадника који су реализовали наставу у летњем 

семестру школске 2016/2017. године. 

3. Укупно je попуњенo 6508 анкете. 

4. Просечне оцене по питањима из Образаца 1а и 1б Правилника добијене на читавом узорку 

испитаника дате су у табелама 1 и 2. Евидентно је да нема значајних разлика између оцена по појединим 

елементима квалитета педагошког рада. Просек оцена је 4,43 за наставнике (Табела 1), односно 4,54 за 

сараднике (Табела 2). Гледано у целини, студенти високо вреднују педагошки рад наставника и 

сарадника Факултета по свим елементима предвиђеним Правилником. Укупна просечна оцена свих 

елемената за наставнике и сараднике је 4,48. 

 

 

 

Табела 1. Просечне оцене свих наставника по елементима (тврдњама) 

 

Ред.бр. Питања по којима се наставник оцењује 
Средња 
оцена 

1 

Да ли се настава редовно одржава 

а) предавања 
4,57 

б) консултације 4,56 

2 Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4,40 

3 Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4,41 
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4 Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4,31 

5 
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју 

предвиђену предметом 
4,37 

6 Обим и квалитет препоручене литературе 4,32 

7 
Наставник даје корисне информације о досадашњем и за будући рад 

студената 
4,39 

8 Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4,44 

9 Пофесионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4,49 

10 Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4,49 

11 Општи утисак 4,41 

 Укупна просечна оцена 4,43 

 

Табела 2. Просечне оцене свих сарадника по елементима (тврдњама) 

 

Ред.бр. Питања по којима се сарадник оцењује 
Средња 
оцена 

1 

Да ли се настава редовно одржава 

а) вежбе 
4,64 

б) консултације 4,60 

2 Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4,58 

3 Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4,39 

4 
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену 

предметом 
4,48 

5 Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4,48 

6 Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4,64 

7 Пофесионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4,61 

8 Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4,54 

9 Општи утисак 4,47 

 Укупна просечна оцена 4,54 

 

 

II ПОСЕБНИ ДЕО  

У Табели 3 дате су просечне оцене за сваког наставника и сарадника чији је педагошки рад 

вреднован од стране студената. Наведени подаци показују да већину чине врло добре и одличне оцене, а 

да је укупна просечна оцена којом су студенти Факултета безбедности вредновали педагошки рад својих 

наставника и сарадника скоро одличан. 
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Табела 3. Просечне оцене наставника  

НАСТАВНИК – 
САРАДНИК 

ПРЕДМЕТ 
ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

др Ивица Радовић, 

редовни професор 
Просторно планирање и заштита 4,41 

др Божидар Бановић, 

редовни професор 

 

Кривично процесно право 4,70 

Криминалистика 4,28 

др  Владимир Цветковић, 

редовни професор 

 

Социологија 4,23 

Социологија политике 4,31 

др Желимир Кешетовић, 

редовни професор 

 

Медији и комуникације 4,45 

др Зоран Драгишић, 
редовни професор 

Обавештајно безбедносни системи 4,80 

Тероризам и организовани криминал 4,65 

др Владимир Јаковљевић,  

редовни професор 
Систем заштите и спасавања 4,48 

др Ивана Симовић,  

редовни професор 
Виктимологија и пенологија 4,39 

др  Дејана Јовановић 

Поповић, 

редовни професор 

 

Мониторинг у заштити 4,37 

Мониторинг у заштити 4,21 

др Зоран Кековић,  

редовни професор 
Корпоративна безбедност 4,62 

др Слађана Ђурић, 

редовни професор 

Социјална патологија 
4,44 

др Слађана Бабић, 

редовни професор 

 

Здравствена и социјална заштита 4,14 

Етика и политика хуманитарне помоћи  4,56 

др Борис Кордић, 

редовни професор Социјална психологија 4,34 

 

др Мирослав Младеновић,  

редовни професор 
Дипломатија и одбрана 4,91 

др Зоран Вучинић,  
ванредни професор 

Право одбране 3,95 

др Бранко Ромчевић, 

ванредни професор 

Етика рата 4,54 

Етика 4,22 

Примењена етика 3,97 

др  Милица Бошковић, 

ванредни професор 

 

Индустријска безбедност и заштита 
4,68 

Управљање у системима заштите  4,58 
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НАСТАВНИК – 
САРАДНИК 

ПРЕДМЕТ 
ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

др Зоран Јефтић, 

ванредни професор 

 

Цивилно - војни односи 4,83 

Менаџмент у систему одбране 
4,84 

др Ивица Ђорђевић, 

 ванредни професор 

 

Хумана безбедност 4,15 

др Миленко Бодин, 

ванредни професор 

 

Стратешки менаџмент људских и социјалних 

ресурса 
4,44 

Менаџмент људских и социјалних ресурса 4,16 

др Јасмина Гачић, 

ванредни професор 
Систем заштите и спасавања 4,52 

др Жељко Бралић,  

ванредни професор 
Теорија и организација образовања 4,25 

др Ана Ковачевић, 

ванредни професор 

 

Информатика 4,26 

Безбедност информација 4,49 

др Миленко Џелетовић, 

ванредни професор 

 

Увод у менаџмент 4,43 

др Горан Мандић, 

ванредни професор 
Системи обезбеђења и заштите 4,74 

др  Петар Станојевић,  

редовни професор 
Логистика у систему националне безбедности 4,36 

др Љубинка Катић, 

доцент 
Менаџмент образовања у јавном сектору, 4,27 

др Вања Роквић, 

доцент 
Системи одбране 4,71 

др Кристина Радојевић, 

доцент 
Пројектовање и планирање у менаџменту 4,02 

др Милан Липовац,  

доцент 
Увод у студије безбедности 4,38 

др Владимир Цветковић, 

доцент 

 

Управљање ризицима у ванредним ситуацијама 

4,77 

Зоран Павловић, 

наставник страног језика 

 

Енглески језик 2 

3,74 

мр Данијела Нејковић, 

наставник страног језика 

 

Енглески језик 2 

4,25 

мс Јелена Ђорђевић, 

наставник страног језика 

 

Енглески језик 1 

4,66 

мс Јелена Бошњак, 

наставник страног језика 

 

Енглески језик 1 

4,74 

Александра Илић,  

асистент 

Криминалистика 4,10 

Виктимологија и пенологија 4,58 
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НАСТАВНИК – 
САРАДНИК 

ПРЕДМЕТ 
ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

Јованка Тркуља, 

асистент 
Кривично процесно право 4,68 

мс Иван Димитријевић,  

асистент 

Обавештајне и безбедносне службе 4,95 

Корпоративна безбедност 4,71 

мс Марко Ракић,  
асистент 

Социологија политике 4,55 

Социологија 4,51 

мс Владимир Ајзенхамер,  
асистент 

Међународни односи 4,65 

мс Јелена Ћесаревић,  

асистент 

Просторно планирање и заштита 4,52 

Социјална екологија 4,63 

  

Из података наведених у Табели 4 (Дистрибуција просечних оцена наставника) види се да је 

углавном оцене  концентрисане у интервалу између 4,00 и 5,00 ( 50 од 53 ) што, говори да студенти 

вреднују педагошку компетентност наставника Факултета безбедности. 

 

Табела 4. Дистрибуција просечних оцена наставника и сарадника 

Просечна оцена 2,50 - 2,99 3,00 - 3,49 3,50 - 3,99 4,00 - 4,49 4,5 - 5,00 

Наставници - - 3 25 18 

Сарадници - - - 1 9 

Свега - - - - - 

 

У складу са чланом 7. Правилника, статистички прикази појединачних извештаја за сваког 

наставника и сарадника чији је педагошки рад вреднован, урађени су на Обрасцима 2а, односно 2б. У 

складу са чланом 8. Правилника, индивидуални статистички извештаји достављени су сваком наставнику 

и сараднику. 
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Београд,  

септембар 2017. године 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија 

др Ана Ковачевић, ванредни професор 

др Милица Бошковић,ванредни професор  

мр Данијела Нејковић, наставник страног језика 

 

 

 

Прилог: Индивидуални статистички извештаји 
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