


- Место и година завршетка: Београд, 1998. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија, (област дидактика) 
Докторат: 
- Назив установе: Педагошки факултет у Битоли, Р. С. Македонија 
- Место и година одбране: Битола, 2007. 
- Наслов дисертације: Педагошко аподиктичка теорија о утицају школе на иницирање и развој 
интересовања ученика за наставу из познавања природе 

- Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија, (област методика) 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
Професор струковних студија – Висока школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу, 
2009. 

Професор струковних студија – Академија васпитачко-медицинских струковних студија у 
Крушевцу, 2019. 

У иностранству (гостујући професор): 
Доцент – Педагошки факултет у Битоли, Р. С. Македонија, 2011. 
Ванредни професор – Педагошки факултет у Битоли, Р. С. Македонија, 2016., 2021. 

 

 

3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног 
искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног  претходног изборног периода 

 

3 Искуство у педагошком раду са студентима  
 

 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
академским специјалистичким, односно мастер студијама 

 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 
дисертације 

 

 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које 
се бира) 
 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др. 

Навести часописе, скупове, 
књиге и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или 
три рада из категорије М51 из научне 
области за коју се бира. 

  

8 Саопштен један рад на научном скупу, 
објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 

  



9 Објављена два рада из категорије М20 или 
пет радова из категорије М51 у периоду од 
последњег избора у звање из научне 
области за коју се бира.  

  

10 Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту 

  

11 Одобрен и објављен универзитетски 
уџбеник за предмет из студијског програма 
факултета, односно универзитета или 
научна монографија (са ISBN бројем) из 
научне области за коју се бира, у периоду од 
избора у претходно звање 

  

12 Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или М33 

5 Kuka M., Gulevska V., Đokić I., 
Redefinisanost strukture strukovnih 
studija i nadzornih poslova u visokom 
obrazovanju, 12 MEĐUNARODNA 
INTERDISCIPLINARNA 
KONFERENCIJA „HORIZONTI 2021“, 
Subotica/Srbija, 14 - 15. 5. 2021. 
Kuka M., Krunić M., Individualni psiho 
- fizički kapaciteti u funkciji 
ostvarivanja vrednosnih ciljeva 
savremenog društva, 11 
MEĐUNARODNA 
INTERDISCIPLINARNA 
KONFERENCIJA „INTERNET, 
EDUKACIJA , NAUKA“, Subotica / 
Srbija, 15 - 16. 5.  2020, (69-75). 
Кука М., Талевски Ј., Гулевска В., 
Предлози унутар структуралних 
промена образовно-васпитног 
система Републике Србије, 
МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП 
„НАУКА И САВРЕМЕНИ 
УНИВЕРЗИТЕТ“, Ниш / Србија, 10. 11. 
2018, (124-135). 
Đokić I., Kuka M., Talevski J., Strategy 
for development of higher education,  
THIRD INTERNATIONAL 
CONFERENCE - EDUCATION 
ACROSS BORDERS, Bitola / 
Macedonia, 6-7. 10. 2016, (772-775).  
Kuka M., Đokić I., Medić B., Talevski J., 
Reinventing structures and strategies for 
development of higher education, XII 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND 
PRACTICAL CONFERENCE, Sheffield, 
S Yorkshire / England, 30. 1-7. 2. 2016, 
(31-36). 

13 Један рад са научног скупа националног 
значаја објављен у целини категорије М61 
или М63. 

3 Кука М., Талевски Ј., Гулевска В., 
Структуралне и стратегијске 
промене у процесу развоја високог 
образовања Републике Србије, 
ЗБОРНИК РАДОВА ВИСОКЕ 
ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА, 
Кикинда/Србија, 2017, (51-56).     



Кука М., Петровић С., Значај и улога 
нових програм у структури 
предшколског образовања,                        
14. КОНФЕРЕНЦИЈА „ВАСПИТАЧ У 
21 ВЕКУ“, Сокобања/Србија, 30-31. 
3.2018, (289-294). 
Kuka M., Talevski J., Gulevska V., 
Redefinisanost strukture i strategija 
razvoja visokog obrazovanja Republike 
Srbije, III NACIONALNA 
KONFERENCIJA SA 
MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM 
“INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, 
OBRAZOVANJE I 
PREDUZETNIŠTVO”, Čačak/Srbija,                                 
24-25. 3. 2018, (321-328). 

14 Објављена један рад из категорије М20 или 
четири рада из категорије М51 у периоду од 
последњег избора из научне области за коју 
се бира.  (за поновни избор ванр. проф) 

  

15 Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или 
М33.  (за поновни избор ванр. проф) 

  

16 Један рад са научног скупа националног 
значаја објављен у целини категорије М61 
или М63.  (за поновни избор ванр. проф) 

  

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 
или М23 од првог избора у звање ванредног 
професора из научне области за коју се 
бира  

  

18 Објављен један рад из категорије М24 од 
првог избора у звање ванредног професора 
из научне области за коју се бира. Додатно 
испуњен услов из категорије М21, М22 или 
М23 може, један за један, да замени услов 
из категорије М24 или М51 

  

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 
периоду од последњег избора из научне 
области за коју се бира. Додатно испуњен 
услов из категорије М24 може, један за 
један, да замени услов из категорије М51  

  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата.   
21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или 
М33 

  

22 Два рада са научног скупа националног 
значаја објављена у целини категорије М61 
или М63 

  

23 Одобрен и објављен универзитетски 
уџбеник за предмет из студијског програма 
факултета, односно универзитета или 
научна монографија (са ISBN бројем) из 
научне области за коју се бира, у периоду 
од избора у претходно звање 

  



24 Број радова као услов за менторство у 
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 
Правилника о стандардима...) 

  

 
 
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2. Председник или члан организационог или научног одбора на 
научним скуповима националног или међународног нивоа. 
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 
академским мастер или докторским студијама. 
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 
пројектима. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог 
органа и комисије министарстава. 
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 
(перманентно образовање, курсеви у организацији 
професионалних удружења и институција, програми едукације 
наставника) или у активностима популаризације науке. 
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју 
образовања или науке. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 
пројекатима и студијама 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 
или иностранству, или звање гостујућег професора или 
истраживача. 
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 
удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 

 

 

 

 

 



2/ Жељко Бралић 

 
1) - Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Жељко Аугустин Бралић 
Датум и место рођења: 31.01.1960., Земун 
Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Факултет безбедности 
Звање/радно место: ванредни професор 
Научна, односно уметничка област : Педагошко-андрагошке и методичке науке 
 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
 
Основне студије: 
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију, студије 
андрагогије 

Београд, 1986. 
Магистратура: 
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију 
Београд, 2001. 
Ужа научна област: Андрагогија 
Докторат: 
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију 
Београд, 2005. 
Наслов дисертације: Античка Атина као друштво учења 
Ужа научна област: Андрагогија 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
Универзитет у Београду – Факултет одбране и заштите (данашњи назив Факултет безбедности), 
1989. – асистент-приправник 

Универзитет у Београду – Факултет цивилне одбране (Факултет безбедности), 2001. – асистент 
Универзитет у Београду – Факултет безбедности, 2006., 2011. – доцент, научна област 
Педагошко-андрагошке и методичке науке, наставни предмет Теорија и организација 
образовања 

Универзитет у Београду – Факултет безбедности, 2016. – ванредни професор, научна област 
Педагошко-андрагошке и методичке науке, наставни предмет Теорија и организација образовања 

 

 

 

3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, 
позитивно оцењено од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног  претходног изборног 
периода 

Факултет безбедности: 4,01–4, 44 
Филозофски факултет:  
1. предмет: 4,42–4,94 
2. предмет: 3,73–5,00 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 32 год.  



 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
  

На Факултету безбедности и на 
Филозофском факултету: члан 
комисија за избор наставника и 
сарадника (14), члан комисија за 
одбрану радова и пројеката на 
докторским и мастер студијама (3), 
ментор самосталних радова на 
докторским студијама (36, од тога у 
изборном периоду 5), ментор 
докторске дисертације (Љубинка 
Катић: Савремени концепт 
националне безбедности и 
професионално припремање кадрова), 
ментор великог броја дипломских 
радова, ментор специјалистичког 
рада, итд.  

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
академским специјалистичким, односно мастер студијама 

 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду 
докторске дисертације 

На Факултету безбедности ментор 
докторске дисертације Љубинке 
Катић Савремени концепт 
националне безбедности и 
професионално припремање кадрова. 
Филозофски факултет у Београду – 
члан комисија за одбрану тема 
докторских дисертација кандидата: 
Јелена Грујић –  Брендирање у 
високом образовању, Вукашин Гроздић 
– Управљање развојем дигиталне 
писмености наставника: Рефлексије 
на политике образовања одраслих   

 
 

 
 

(заокружити испуњен услов 
за звање у које се бира) 
 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др. 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

11 Одобрен и објављен 
универзитетски уџбеник за 
предмет из студијског 
програма факултета, 
односно универзитета или 
научна монографија (са 
ISBN бројем) из научне 
области за коју се бира, у 
периоду од избора у 
претходно звање 

 
1 

(Није услов 
за поновни 

избор 
ванредног 

професора) 

 
Бралић, Ж. (2021). Теорија и организација образовања. 
Универзитет у Београду – Факултет безбедности 
[уџбеник, 279 стр.]. ISBN 978-86-80144-42-9. CIP 
37.01 37.02 37.013.83. COBISS.SR-ID 30723081. 

14 Објављена један рад из 
категорије М20 или четири 
рада из категорије М51 у 
периоду од последњег 
избора из научне области 

3 
 

М24 
 

1. Katić, Lj., Stanarević, S., Bralić, Ž. (2018). Evaluacija u 
obrazovanju: pokušaji i dileme. Zbornik radova 
Pravnog fakulteta u Novom Sadu, LII-2, 621–638. 
37:001.818 doi:10.5937/zrpfns52-18729; 
http://zbornik.pf.uns.ac.rs/zbornik-radova-pravnog-

http://zbornik.pf.uns.ac.rs/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu-2018/zbornik-2/996-evaluacija-u-obrazovanju-poku%C5%A1aji-i-dileme


за коју се бира.  (за поновни 
избор ванр. проф) 
 

 
 
 
 
 

М23 
 
 
 
 
 
 
 

М24 

fakulteta-u-novom-sadu/zbornik-radova-pravnog-
fakulteta-u-novom-sadu-2018/zbornik-2/996-
evaluacija-u-obrazovanju-poku%C5%A1aji-i-dileme 

2. Bralić, Ž. Katić, Lj. (2018). Iz istorije obrazovanja 
odraslih u Bosni i Hercegovini: Najznačajnije 
ustanove i delatnosti (1918–1941). Obrazovanje 
odraslih, Sarajevo: Centar za kulturu i DVV 
International. ISSN 1512-8784, Broj 11, decembar 
2018, str. 75-102. UDK : 061.22:374.71(497.6)(091) 
„1918/1941”; https://www.dvv-
international.ba/bs/materijali/casopis-obrazovanje-
odraslih  

3. Бралић. Ж. (2020). Спартански устав и васпитање. 
Зборник Правног факултета у Новом Саду, Vol. 
LIV/2. Нови Сад: 665–677. 342.4:37(38) doi: 
10.5937/zrpfns54-28419; 
http://zbornik.pf.uns.ac.rs/zbornik-radova-pravnog-
fakulteta-u-novom-sadu/2020/zbornik-2/1538-
spartanski-ustav-i-vaspitanje 

15 Један рад са међународног 
научног скупа објављен у 
целини категорије М31 или 
М33.  (за поновни избор 
ванр. проф) 
 

2 
 

М33 
 
 
 
 
 
 
 

М33 

1. Bralić, Ž., Katić, Lj., Orlović Lovren, V. (2017). Threat 
Assessment Approach and School Security. 
„Archibald Reiss Days“, Thematic Conference 
Proceedings of International Significance. Belgrade: 
Academy of Criminalistic and Police Studies, Volume 
I, 265-274. ISBN 978-86-7020-378-5, ISBN 978-86-
7020-190-3 
http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2
017_Tom_1.pdf 

2. Katić, Lj., Bralić, Ž. (2019). Security Culture in the 
Secondary Education System. „Archibald Reiss Days“, 
Thematic Conference Proceedings of International 
Significance. Belgrade, University of Criminal 
Investigation and Police Studies, Vol. I, 317-326. ISBN 
978-86-7020-431-7. ISBN 978-86-7020-190-3 
http://eskup.kpu.edu.rs/dar/article/view/89/27 

16 Један рад са научног скупа 
националног значаја 
објављен у целини 
категорије М61 или М63.  
(за поновни избор ванр. 
проф) 

1 
 
 

М63 

1. Бралић, Ж., Катић, Љ. (2020). Пандемијска криза и 
универзитет. У: Јефтић, З., Копања М. (ур.). Зборник 
радова са националне научне конференције: Заразне 
болести као глобални безбедносни изазов: 
Пандемија Covid-19 – стварност и последице. 
Београд: Универзитет у Београду – Факултет 
безбедности / Институт за међународну политику и 
привреду, стр. 247–264. УДК: 616-036.21:378 DOI: 
https://doi.org/10.18485/fb_covid19.2020.ch13https:/
/doi.org/10.18485/fb_covid19.2020.ch13. 

 
 
 
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)  

1. Стручно-професионални 
допринос  

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству.  
Члан Редакцијског одбора Годишњака Факултета безбедности 
(убудуће Савремене студије безбедности), Београд: Универзитет у 
Београду – Факултет безбедности (ISSN 1821-150X), претходно и 
уредник већег броја издања Факултета безбедности, монографија, 

http://zbornik.pf.uns.ac.rs/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu-2018/zbornik-2/996-evaluacija-u-obrazovanju-poku%C5%A1aji-i-dileme
http://zbornik.pf.uns.ac.rs/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu-2018/zbornik-2/996-evaluacija-u-obrazovanju-poku%C5%A1aji-i-dileme
http://zbornik.pf.uns.ac.rs/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu/zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-novom-sadu-2018/zbornik-2/996-evaluacija-u-obrazovanju-poku%C5%A1aji-i-dileme
http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2017_Tom_1.pdf
http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2017_Tom_1.pdf


уџбеника, практикума, такође уредник Годишњака факултета 
безбедности, јубиларне монографије Факултет безбедности: 35 
година, и др.  
2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним 
скуповима националног или међународног нивоа. 
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 
академским мастер или докторским студијама. 
На Факултету безбедности и Филозофском факултету члан комисије 
за израду мастер рада, члан комисија за одбрану пројеката 
докторских дисертација, на Факултету безбедности ментор докторске 
дисертације др Љубинке Катић Савремени концепт националне 
безбедности и професионално припремање кадрова. 
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима. 

2. Допринос академској и 
широј заједници  
 
 

 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 
Факултет безбедности: током низа година члан бројних комисија за 
акредитацију, за самовредновање, за вредновање педагошког рада 
наставника, продекан за наставу, шеф катедре, претходно секретар 
катедре, и др. 
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и 
комисије министарстава. 
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма. (перманентно 
образовање, курсеви у организацији 
професионалних удружења и институција, програми едукације 
наставника) или у активностима популаризације науке. 
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
или науке.  
Награда Проф. др Боривој Самоловчев за најбољи стручно-научни рад 
(монографија Античка Атина као друштво учења) из области 
образовања одраслих у трогодишњем периоду; Матица српска, Нови 
Сад, и Фонд „Проф. др Боривој Самоловчев“. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројекатима и 
студијама. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 
или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 
Од 2009. до данас ангажован у настави два наставна предмета на 
ОАС и једног наставног предмета на ДАС на Филозофском факултету 
у Београду – Одељење за педагогију и андрагогију. Члан већег броја 
комисија за избор наставника и сарадника на Филозофском 
факултету у Београду. 
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 
удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 
Члан Друштва андрагога Србије. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 
 
 
 
 




