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        Додатак уз образац 1. 

ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
за кандидата 

мр Зорана Мисића 
Име и презиме ментора: 

Горан Ј. Мандић 

Звање: 

доцент 

 
Списак радова који квалификују ментора за вођење докторске дисертације: 

# Назив рада Часопис 
Број, година, 
вол, 
странице 

Категорија 

(М) 

1. Систем заштите имовине и пословања, Правни 
факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 
коаутор,  

 2008., 234, M43 

2. "Mere i procedure pre, u toku i posle razbojništva", 
Zbornik radova IV. Znanstveno-stručna 
konferencija sa međunarodnim sudjelovanjem - 
Krizni Menadžment, Hrvatsko društvo inženjera 
sigurnosti i Visoka škola za sigurnost, Zagreb,  

 2009. 341-
349. 

M33 

3. Counter –Terrorisn Challenges Regarding the 
Processes of Critical Infrastfucture Protection,  "A 
possible Model of the Responses in the Republic of 
Serbia in the Protection of Critical Infrastfucture 
Against a Terrorist Attack.", koautor, Institute for 
Corporative Secutiy Studies, Ljubljana, Slovenia 
and Center for Civil-Military Relations, Monterey, 
USA. 

 2012, 171-
185 

M14 

4. Основи система обезбеђења правних лица, 
Универзитет у Београду Факултет безбеднопсти, 
Београд,  

 2012, 484, M43 

5. Security Managment International - Project Idea 
and Implementation, "Social Engineering and 
Security of Corporate Resourses", BWV – Berliner 
Wissenschafts-Verlag, Berlin School of Economics 
and Low, Berlin 

 2014, 149-
172. 

M14 

Заокружити одговарајућу опцију (А, Б, В или Г): 
А) У случају менторства дисертације на докторским студијама у групацији техничко-технолошких, 
природно-математичких и медицинских наука ментор треба да има најмање три рада са SCI, SSCI, AHCI 
или SCIе листе, као и Math-Net.Ru листе. 

Б) У сличају менторства дисертације на докторским студијама у групацији друштвено-хуманистичких 
наука ментор треба да има најмање три рада са релевантне листе научних часописа (Релевантна листа 
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научних часописа обухвата SCI, SSCI, AHCI и SCIе листе, као и ERIH листу, листу часописа које је 
Министарство за науку  класификовало као М24 и додатну листу часописа коју ће, на предлог 
универзитета, донети Национални савет за високо образовање. Посебно се вреднују и монографије које 
Министарство науке класификује као М11, М12, М13, М14, М41 и М51.) 

В) У случају израде докторске дисертације према ранијим прописима за кандидате  који су стекли 
академски назив магистра наук ментор треба да има пет радова (референци) које га, по оцени већа 
научних области, квалификују за ментора односне дисертације. 

Г) У случају да у ужој научној области нема квалификованих наставника, приложити одлуку Већа 
докторских студија о именовању редовног професора за ментора. 
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