ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА
Факултет је високошколска установа, односно високошколска јединица са
својством правног лица у саставу Универзитета у Београду
(групација
друштвено- хуманистичких наука) са пра- вима, обавезама и одговорностима
утврђеним Закном, Статутом Универзитета и Статутом фа- култета.
Оснивач Факултета је Република Србија.
Делатност Факултета
Факултет обавља делатност високог образовања, у складу са дозволом за рад и
матичношћу која произлази из акредитованих студијских програма у области
наука безбедности, одбране, цивилне заштите, заштите животне средине и
менаџмента људских и социјалних ресурса, а која се остварује кроз организацију
основних академских студија, дипломских академских студија
(мастер),
докторских академских студија и специјалистичких струковних студија.
Факултет обавља делатност високог образовања на основу одобрених студијских
програма, научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку
делатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују
резултати научноистраживачког рада, под условом да се тим пословима не
угрожава квалитет наставе.
У обављању својих делатности, Факултет остварује домаћу и међународну
сарадњу са установама, државним органима, предузећима и трећим лицима.
Основне делатности Факултета су:
85.42
72.20
85.59
85.60
58.11
58.14
58.19
18.13
18.12
47.61
56.29
62.01
62.02
63.11
63.12
62.09
70.22
70.21
91.01

Високо образовање;
Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама;
Остало образовање;
Помоћне образовне делатности
Издавање књига
Издавање часописа и периодичних издања;
Остала издавачка делатност;
Услуге припреме за штампу;
Остало штампање
Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
Остале услуге припремања и послуживања хране;
Рачунарско програмирање;
Консултантске делатности у области информационе технологије;
Обрада података, хостинг и сл.;
Веб портали;
Остале услуге информационе технологије;
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
Делатности комуникација и односа с јавношћу;
Делатност библиотека и архива.
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2. ОРГАН УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ
Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:
1.
петнаест представника Факултета, и то: дванаест (12) представника које
бира Наставно- научно веће Факултета и три (3) представника које бирају
остали запослени,
2.
четири представника Студентског парламента Факултета, из реда
студената који су по први пут уписали годину у школској години у којој се
избор врши,
3. четири представника оснивача.
Мандат чланова Савета Факултета траје три године, са изузетком студентских
представника чији мандат траје једну годину.
Савет Факултета бира
председника Савета и његовог заменика, из реда својих чланова, тајним
гласањем.
Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета. Савет
Факултета:
1.
доноси Статут, на предлог Наставно-научног већа;
2.
бира и разрешава декана и продекане;
3.
доноси финансијски план Факултета, на предлог Наставно-научног већа;
4.
усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставнонаучног већа;
5.
усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставнонаучног већа;
6.
доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на
предлог Наставно-научног већа;
7.
даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
8.
даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
9.
доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа;
10. подноси Влади Републике Србије извештај о пословању најмање једанпут
годишње;
11. доноси пословник о свом раду;
12. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
13. одлучује о оснивању правног лица, односно огранка чијим делатностима се
повезују високо образовање, наука и пракса, попут центра за трансфер
технологије, иновационог центра, пословно-технолошког парка и других
организационих јединица, у складу са законом, уз сагласност Сената
Универзитета
14. обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом.
У 2015. години изабран је нови Савет Факултета којег чине:
Председник Савета: др Мирослав Младеновић, ванредни професор, представник
ННВ Факултета.
Чланови Савета (укупно 23 члана):
Представници Наставно-научног већа:
проф. др Мирослав Младеновић
проф. др Радомир Милашиновић
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проф. др Борис Кордић
проф. др Ивица Ђорђевић
проф. др Бранко Ромчевић
проф. др Миленко Бодин
доц. др Зоран Јефтић
доц. др Младен Милошевић
Мр Данијела Нејковић
Александра Илић
Јелена Ћесаревић
Иван Димитријевић
Представници Стручних служби:
Жељко Макић
Данијела Шушњар
Александар Пашко
Представници студената:
Александра Андрејић Јован Првуловић Марко Бурћак
Стефан Андрејић
2.1. СЕДНИЦЕ САВЕТА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
У школској 2015/2016. години је одржано
најзначајније тачке дневног реда биле:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 седница Савета на којима су

Верификација мандата чланова Савета Факултета,
Избор председника Савета Факултета,
Избор заменика председника Савета Факултета
Доношење одлуке о спровођењу поновног уписа студената који су уписали
прву
годину студија школске 2006/2007 године а нису завршили студије
до краја школске 2014/2015. године
Доношење oдлуке о изменама и допунама Статута и пречишћеног текста
Усвајање финансијског плана Факултета за 2016. годину
Доношење oдлуке о финансијским аспектима реализације пројекта RECIPE
Избор студента продекана
Доношење oдлуке о демонстраторима.
Доношење oдлуке о ослобађању најбољег студента Факултета плаћања
школарине за докторске студије
Доношење одлука о умањењу школарине по основу захтева студената
основних академских студија
Доношење Плана набавки за 2016. годину;
Разматрање извештаја о извршеном попису залиха у Скриптарници
Факултета са стањем на 31.12.2015. године;
Разматрање извештаја о извршеном попису нефинансијске имовине у
сталним средствима- књиге у Библиотеци са стањем на 31.12.2015. године;
Разматрање извештаја о извршеном попису нефинaнсијске имовине у
сталним средствима- основна средства (опрема) са стањем на 31.12.2015.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

године;
Разматрање извештаја о попису финансијске имовине са стањем на дан
31.12.2015.
године;
Доношење одлуке о брисању из система ПДВ-а Факултета безбедности;
Доношење одлуке о висини котизације за учешће на Трећој Међународној
научној конференцији о људској безбедности;
Доношење одлуке о висини школарине за 2016/2017 годину;
Доношење одлуке о умањењу школарине на основу захтева студената
основних академских студија;
Усвајање извештаја о раду организационих јединица научноистраживачке
делатности;
Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2015. годину;
Доношење одлуке о висини накнаде за припремну наставу за упис у
школску 2016/2017. годину;
Доношење одлуке о висини накнада за стицање научних звања;
Доношење одлуке о допуни плана јавних набавки за 2016. годину.
Усвајање извештаја о ревизији књига у библиотеци Факултета безбедности;
Доношење одлуке о висини трошкова полагања пријемног испита за
школску 2016/2017. годину;
Доношење одлуке о висини трошкова уписа за све нивое студија за
школску 2016/2017. годину;
Избор продекана за развој Факултета безбедности;
Доношење Правилника о раду;
Доношење одлуке о оснивању Центра за менаџмент националне безбедности;
Доношење одлуке о оснивању Центра за примењену безбедност;
Доношење одлука на основу чл. 30. Правилника о зарадама запослених на
основу шестомесечног извештаја;

3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ
Декан је руководилац Факултета и орган пословођења. Факултет има пет
продекана од којих четири наставника и једног студента. Продекани из реда
наставника су: продекан за наставу, продекан за науку и студије другог и трећег
степена, продекан за финансије и продекан за развој.
Продекан из реда студената је продекан за студентска питања. Декански
колегијум чине декан и продекани Факултета.
У раду деканског колегијума учествује студент-продекан када се разматрају
питања из његове надлежности.
Ради разматрања питања од интереса за Факултет, декан може сазвати
проширени декански колегијум у који улазе и шефови катедри и руководиоци
јединица научноистраживачког рада.
У школској 2015/2016. години изабран је нови декан и декански колегијум који
су ступили на дужност 01. октобра 2015. године.
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Декан:
проф. др Ивица Радовић
Продекани:
проф. др Божидар Бановић, продекан за наставу
проф. др Желимир Кешетовић, продекан за науку и студије другог и трећег
степена проф. др Владимир Цветковић, продекан за финансије
проф. др Зоран Драгишић, продекан за развој
Студент продекан: Иван Ракоњац
4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА
Делатност Факултета организује се и обавља у оквиру организационих јединица
и то:
1.
2.

Организационе јединице наставно-научне делатности: катедре
Организационе јединице научноистраживачке делатности, стручног
оспособљавања и усавршавања су: институти, центри, иновациони центри
и др.
Организационе јединице стручних служби.

3.

5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА
Стручни органи Факултета су:
1.
Наставно-научно веће;
2.
Изборно веће.
5.1.

СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016.
ГОДИНИ

У школској 2015/2016. години је одржано 14 седница Наставно-научног већа
на којима су најзначајније тачке дневног реда биле:
•
•
•
•
•
•
•

Разматрање предлога Правилника о допунама правилника о полагању испита
и оцењивању на испиту
Разматрање предлога Правилника о ангажовању, правима и обавезама
демонстратора на Факултету безбедности
Доношење Одлуке о условима уписа у наредну годину за студенте основних
академских студија
Доношење Одлуке о испитном року октобар 2
Доношење Одлуке о поновном упису генерације школске 2006/2007 године и
спровођење процедуре уписа, признавања студентских садржаја и формирање
Комисије и признавање испита на основним студијама
Формирање Комисије за признавање испита на студијама другог и трећег
степена
Формирање комисија Наставно-научног већа
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Избор 15 (петнаест) чланова за Савет Факултета, 12 (дванаест) чланова из
састава Наставно-научног већа и 3 (три) члана из састава ненаставног особља
Разматрање предлога Правилника о докторским студијама на Факултету
безбедности
Усвајање Плана организације и извођења наставе на основним академским
студијама за школску 2015/2016 годину;
Усвајање Плана организације и извођења наставе на докторским студијама
за школску 2015/2016. годину;
Усвајање Плана организације и извођења наставе на мастер академским
студијама за школску 2015/2016. годину;
Усвајање Плана организације и извођења наставе на специјалистичким
струковним студијама за школску 2015/2016. годину;
Разматрање молбе студената генерације школске 2006/2007 године у вези
са Одлуком о спровођењу поновног уписа студената који су уписали прву
годину студија школске 2006/2007 године а нису завршили студије до краја
школске 2014/2015 године.
Разматрање молбе студената прве године основних aкадемских студија за
условни упис друге године студија и молбе шест студената за упис на трећу
годину основних академских студија у оквиру квоте за студенте који се
финансирају из буџета
Разматрање Извештаја о резултатима студентског вредновања педагошког
рада наставника – летњи семестар школске 2014/15 године
Избор представника Факултета за Веће групација друштвено хуманистичких
наука Универзитета у Београду
Разматрање предлога за одржавање курса „Моделирање динамике система са
применом на ванредне ситуације“
Именовање чланова Редакцијског одбора Годишњака Факултета безбедности
за 2015. годину;
Усвајање одлуке о броју студената за упис у школску 2016/2017. годину на:
прву годину основних академских студија
специјалистичким струковним студијама
мастер академским студијама
докторским студијама;
Утврђивање предлога одлуке о висини школарине за све студијске програме
за школску 2016/2017 годину;
Усвајање одлуке о изменама Плана организације и реализације наставе
за школску 2015/2016. годину;
Усвајање одлуке о распореду наставе и распореду консултација за летњи
семестар школске 2015/2016. године;
Информација о организацији и реализацији стручне праксе у летњем
семестру школске 2015/2016. године;
Усвајање плана издавачке делатности за 2016. годину;
Формирање комисије за признавање испита на основним академским
студијама;
Разматрање извештаја о раду организационих јединица научноистраживачке
делатности;
Информација о организацији Треће Међународне научне конференције о
људској безбедности;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разматрање информације о пролазности студената на испитима у школској
2014/2015. години;
Образовање радних група за израду Наставних планова и програма
заједничких мастер студија са Факултетом организационих наука
Доношење Правилника о условима и поступку за избор у звања наставника и
сарадника
Доношење одлуке о образовању дисциплинске комисије Факултета
безбедности;
Усвајање листе предавача за извођење припремне наставе;
Усвајање предлога кандидата Факултета безбедности за чланове Матичних
научних одбора у области основиних истраживања – Матичног научног
одбора за права, економију и политичке науке и Матичног научног одбора
за филозофију, психологију, педагогију и социологију.
Доношење Oдлуке о проширењу листе наставника и ментора на докторским
студијама;
Доношење закључка о механизму јавног иступања и комуникације са
медијима наставника и сарадника Факултета безбедности, као и представника
студентских организација;
Разматрање извештаја о резултатима студентског вредновања педагошког
рада наставника и сарадника – зимски семестар школске 2015/16 године;
Доношење Oдлуке о распореду наставних предмета по катедрама и ужим
научним облаСтима;
Разматрање извештаја о реализацији стручне праксе у школској 2015/2016
години;
Формирање Комисије за признавање испита на основним студијама на
Факултету безбедности;
Разматрање захтева студената за смањење услова за упис на III и IV годину;
Разматрање Извештаја о резултатима студентског вредновања педагошког
рада наставника и сарадника у летњем семестру 2015/2016 године;
Доношење одлуке о реализацији стручне праксе на другој години основних
академских студија;
Разматрање предлога Правилника о изменама и допунама правилника о
докторским студијама на Факултету безбедности;
Разматрање предлога Правилника о мастер академским и специјалистичким
струковним студијама на Факултету безбедности;
Разматрање предлога Правилника о изменама и допунама правилника о
ангажовању, правима и обавезама демонстратора на Факултету безбедности;

5.2. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
У школској 2015/2016.години је одржано 11 седница Изборног већа на којима
су најзначајније тачке дневног реда биле:
•
•

Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор наставника у звањe ванредног професора за ужу научну област
Информатика, за наставни предмет Информатика;
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, за наставни
предмет •
Енглески језик I
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор наставника у звањe ванредног професора или доцента за ужу научну
област Студије цивилне заштите и заштите животне средине, наставни
предмет Цивилна заштита
Доношење Одлуке о допуни извештаја (образложењу) о избору доц. др Ане
Ковачевић у звање ванредног професора за ужу научну област Информатика,
наставни предмет Информатика.
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор наставника у звање
редовног или ванредног професора за ужу научну област Студија цивилне
заштите и заштите животне средине за наставни предмет Мониторинг у
заштити;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор наставника страног
језика за ужу научну област Страни језици, за наставни предмет Енгелески
језик II;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор наставника у звање
доцента за ужу научну област Студије безбедности за наставни предмет
Тероризам и организовани криминал;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор наставника у звање
доцента за ужу научну област Студије менаџмента за наставни предмет
Планирање и пројектовање у менаџменту;
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор у звање асистента за ужу научну област Студије безбедности, за
наставни предмет Криминологија;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор наставника страног
језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Енгелески језик
II;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор наставника у звање
ванредног професора или доцента за ужу научну област Педагошкоандрагошке и методичке науке за наставни предмет Теорија и организација
образовања;
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс
за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Студије
менаџмента за наставни предмет Планирање и пројектовање у менаџменту;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор наставника у звање
ванредног професора или доцента за ужу научну област Студије безбедности
за наставни предмет Системи обезбеђења и заштите;
Разматрање захтева Института за мултидисциплинарна истраживања,
Универзитета у Београду, за покретање поступка за избор др Веселе Радовић
у звање виши научни сарадник;
Разматрање приговора на Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на
конкурс за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Студије
безбедности, за наставни предмет Тероризам и организовани криминал;
Разматрање Извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс
за избор наставника звањe редовног или ванредног професора за ужу научну
област Студије цивилне заштите и заштите животне средине, за наставни
предмет Мониторинг у заштити;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Расписивање конкурса и именовање комисије за избор једног наставника у
звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Студије
одбране за наставни предмет Цивилно-војни односи;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор једног асистента за
ужу научну област Студије одбране за наставни предмет Регионална
географија;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор једног сарадника у
настави за ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне
средине;
Разматрање Извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор једног наставника страног језика за ужу научну област Страни језици,
наставни предмет Енгелески језик II;
Разматрање извештаја Комисије о предлогу за избор др Веселе Радовић у
научно звањe виши научни сарадник;
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор једног наставника страног језика за ужу научну област Страни језици,
наставни предмет Енглески jeзик II;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор једног наставника у
звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Политичке
науке за наставни предмет Међународни односи;
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор једног наставника у звањe ванредног професора или доцента за ужу
научну област Студије безбедности за наставни предмет Системи обезбеђења
и заштите;
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор једног наставника у звањe ванредног професора или доцента за ужу
научну област Студије одбране за наставни предмет Цивилно војни односи;
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор једног наставника у звањe ванредног професора или доцента за ужу
научну област Педагошко- андрагошке и методичке науке за наставни
предмет Теорија и организација образовања;
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор једног асистента за ужу научну област Студије одбране за наставни
предмет Регионална географија;
Разматрање извештаја Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за
избор једног сарадника у настави за ужу научну област Студије цивилне
заштите и изаштите животне среднине;
Расписивање конкурса и именовање комисије за избор једног наставника у
звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Политичке
науке за наставни предмет Политички систем;
Доношење одлуке поводом захтева проф. др Жељка Иваниша за продужење
рока за подношење Извештаја за избор у звање наставника;

6. КАДРОВИ
У Наставно-научној јединици запослена су 43 наставника и сарадника са пуним
радним временом.
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По звањима:
•

13 редовних професора,

•

10 ванредних професора,

•

7 доцената,

•

4 наставника страног језика,

•

8 асистента,

•

1 сарадника у настави

Редовном професору др Ивици Радовићу, на основу одлуке Сената Универзитета
у Београду, 02. број: 61202-1890/2-15 од 17.06.2015. године продужен је радни
однос до 30.09.2018. године.
•
•
•
•
•

У звање редовног професора изабрана је
др Дејана Јовановић Поповић
У звање ванредног професора изабрани су: др Ана Ковачевић, др Јасмина
Гачић, др Жељко Бралић
У звање доцента изабрани су: др Кристина Радојевић
У звање наставника страног језика изабрана је мр Данијела Нејковић,
Јелена Ђорђевић, Зоран Павловић (поновни избор).
У звање асистента изабране су Александра Илић и Виолета Ивковић
(поновни избор)
Радни однос на одређено време од годину дана као сарадник у настави
засновала је Марина Филиповић

У току је избор у звање ванредног професора за ужу научну област Студије
одбране, за наставни предмет Цивилно-војни односи
У Стручној служби тренуто су запослене 32 особе на неодређено време
Укупно запослених на УБ – Факултету безбедности у школској 2015/2016.
године је 75.
7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
На Факултету се изводе академске
студије, на основу одобреног студијског
програма за стицање високог образовања.
Факултет остварује академске и струковне студијске програме и развија
научноистраживачки рад у области наука безбедности, одбране, цивилне
заштите, заштите животне средине и менаџмента људских и социјалних ресурса.
Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примену
научних и стручних достигнућа. Струковни студијски програм оспособљава
студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.
Академске студије организују се и изводе као:
1.
основне академске студије, које трају четири године (осам семестара), и
чијим се завршетком стиче 240 ЕСПБ бодова;
2. дипломске академске студије (master), које трају годину дана, и
чијимсе
завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова;
3. докторске академске
студије,
које трају три
године, и чијим се
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завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова.
Струковне студије организују се и изводе као:
1. специјалистичке струковне студије, које трају годину дана, и чијим се
завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова.
Факултет организује и изводи студије у току школске године која, по правилу,
почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци.
Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних и 12
недеља за консултације, припрему испита и испите.
Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења
наставе.
Зимски семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и четири (4)
недеље за консултације, припрему испита и испите. Летњи семестар има,
по
правилу, петнаест (15) наставних недеља и осам (8) недеља за консултације,
припрему испита и испите. Основне академске студије трају четири године и
одвијају се у оквиру четири изборна модула:
1. Студије безбедности,
2. Студије људских и социјалних ресурса,
3. Студије цивилне заштите и заштите животне средине,
4. Студије одбране.
Настава се реализује кроз општеобразовне курсеве (заједничке предмете за сва
четири модула) и посебне модуларне и изборне предмете, којима се обезбеђује
јасно профилисање посебних струка.
7.1. АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ РЕАЛИЗОВАНИ У ШК.
2015/2016. ГОДИНИ
1.ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Студије наука безбедности Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета
Републике Србије, број:
2. ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Студије наука безбедности –
Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета
Републике Србије, број:
3. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – Студије безбедносног
менаџмента – Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу
квалитета Републике Србије, број:
4. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – Форензика – Акредитоване
решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број:
612-00- 790/2011-04.
5. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ Студије наука безбедности – Акредитоване
решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета
Републике Србије,
број:
Број студената по студијским програмима: Факултет безбедности
Универзитета у Београду је у прву годину основних академских студија: у
школској 2013/2014. години уписало 433 студента- 156 буџетских и 277
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самофинансирајућих студената; у школској 2014/2015. години 431 студент- 154
буџетских и 277 самофинансирајућих и у 2015/2016. години 402 студента-152
буџетска и 250 самофинансирајућих.
Преглед броја студената основних академских студија по годинама који студирају у
високошколској установи 2015/16. године
Назив
студијског
програма

Врста и ниво
студија

I година

II година

III година

IV година

Основне
академске
студије

Први

402

322

441

365

80

142

115

482

464

556

Обнова:

Укупно:

365

Укупно: 1867

Преглед броја студената који су стекли диплому у високошколској установи у
претходне три школске године
Дипломирали у претходне три школске године
Школска 2013/14.

Школска 2014/15.

Школска 2015/16.

213

293

380

Укупно: 886
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Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена са 240 ЕСПБ)
– 2015/16. школска година
Назив студијског програма
ПРВА ГОДИНА

Основне академске - Студије безбедности

Уписани

402 (+ 80 обнова*) = 482

Одустали

26

Остварили 60 ЕСПБ

41

Остварили 37 - 59 ЕСПБ

267

Просечна оцена

7,29

Остварили мање од 37 ЕСПБ

116

ДРУГА ГОДИНА

Студије безбедности

Уписани

331 (+ 148 обнова*) = 479

Одустали

42

Остварили 60 ЕСПБ

84

Остварили 37 - 59 ЕСПБ

153

Просечна оцена

7,27

Остварили мање од 37 ЕСПБ

260

ТРЕЋА ГОДИНА

Студије безбедности

Уписани

444 (+ 115 обнова*) = 559

Одустали

23

Остварили 60 ЕСПБ

99

Остварили 37 - 59 ЕСПБ

227

Просечна оцена

7,45

Остварили мање од 37 ЕСПБ

241

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Студије безбедности

Уписани

365

Одустали

5

Остварили 60 ЕСПБ

46

Остварили 37 - 59 ЕСПБ

134

Завршили студије

380

Просечна оцена

7,56

Остварили мање од 37 ЕСПБ

140
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7.2 СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
У школској 2015/2016. години на специјалистичке струковне студије је уписано 57
студената (47 Безбедносни менаџмент и 10 Форензика).
У школској 2015/2016. години на мастер студије уписало се 30 студената.
У школској 2015/2016. години докторске студије је уписало 2 студента.
Магистрирало у школској 2015/2016. години: 2
Докторирало у школској 2015/2016. години: 9
Завршило мастер академске студије у школској 2015/2016. години: 19
Завршило специјалистичке струковне студије у школској 2015/2016. години: 20

8. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА
На Факултету безбедности и јединицама у његовом саставу обавља се научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности
високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања
научног подмлатка, увођења студената у научно-истраживачки рад, као и
стварања материјалних услова за рад и развој факултета. На Факултету и
јединицама у његовом саставу организује се и обавља се научно-истраживачки
рад кроз основна, примењена и развојна истраживања, у складу са
законом.Научно-истраживачки рад у који су укључени наставници и сарадници
Факултета остварује се кроз:
1. Реализацију пројеката из програма основних истраживања Министарства за
науку, просвету и технолошки развој Републике Србије;
2. Реализацијом међународних пројеката
3.Преузимањем уговорних обавеза и ангажовањем на научно-истраживачким
пројектима, експертизама и слично;
4. Индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

8.1.
ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

НАУЧНО-

Дуги низ година у оквиру Факултета безбедности, као организационе јединице
научно-истраживачке делатности, постојали су следећи истраживачки центри:
Центар за безбедоносни менаџмент, Центар за истраживање хумане безбедности,
Центар за истраживање сукоба, Центар за мировне студије, Центар за безбедносни
менаџмент као и Институт безбедности и Иновациони центар. Активност ових
организационих јединица је била неуједначена тако да је новим Статутом
Факултета од априла 2016 утврђено да Факултет може да обавља
научноистраживачке и друге научне делатности, стручна оспособљавања и
усавршавања из области матичности Факултета у оквиру организационих
јединица које могу бити: институти, центри, иновациони центри и други облици
организовања. Реконституисање ових организационих јединица је у току, али су
неке од њих већ формиране и оствариле су одређене активности.
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Центар за примењену безбедност Факултета безбедности покренут је на
иницијативу неколико наставника, сарадника и студената постдипломских студија
Факултета у априлу 2016. године, која је 10. маја усвојена на седници Наставнонаучног већа, а потврђена усвајањем Оснивачког акта Центра 27. маја 2016.
године на седници Савета Факултета. За управника Центра за примењену
безбедност именована је проф. др Слађана Ђурић и Центар је званично почео са
радом 3. октобра 2016.
Од покретања иницијативе за оснивање Центра, маја 2016. године реализоване су
и планиране су следећи пројекти и активности:
 Пројекат „Каталог база података за истраживање у области безбедности“, чији
циљ је пружање свеобухватног и ажурираног прегледа постојећих база
података у области безбедности и сродним областима, ради подстицања
универзитетских наставника и сарадника, научних истраживача, докторских и
мастер кандидата на унапређење квалитета истраживачких резултата кроз
спровођење истраживања актуелних тема у области безбедности. Поред
наставника и сарадника, пројекат укључује и студенте докторских, мастер и
основних студија на Факултету. Главни резултат пројекта биће Каталог база
података који ће бити доступан за јавност у електронској форми почетком
2017. године.
 Стручна расправа о нацртима стратегије и акционог плана којим се уређује
област превенције и борбе против тероризма, а која је организована на
Факултету безбедности 16. јуна ове године и окупила неколико наставника и
сарадника који су дали свој допринос овим нацртима. У Извештају МУП-а о
спроведеној јавној расправи налази се и допринос нашег Факултета.
 Стручна расправа о Моделу закона о службама безбедности коју је израдио
Пројектни тим Београдског центра за безбедносну политику
Активности Центра за истраживање људске безбедности биле су усмерие ка
припреми и организацији Треће међународне академске конференције о људској
безбедности (4. и 5. новембра 2016.). Такође, део активности је подразумевао рад
на припреми онлајн курса из људске безбедности, припреми новог сајта Центра,
Правилника о раду Центра и другим активностима које доприносе промоцији
Центра.
Први иницијални састанци око организовања Конференције покренути су у
новембру 2015. године. У првом кораку је направљен план активности, програм
Конференције, оформљени програмски и научни одбор Конференције, као и
организациони одбор и започела интензивна потрага за учесницима, а нарочито
професорима по позиву, као и потенцијалним партнерима и спонзорима. У низу
активности, најважније су:
 радни састанци програмског и организационог одбора (једном до два пута
месечно)
 радни састанци са групом студената који су чланови ширег дела
организационог одбора Конференције (једном месечно, а у последњој фази
једном недељно)
 након договора о партнерству са СеЦонсом о заједничким припремама
Конференције, уследили су и месечни састанци са њиховим
представницима
 дизајнирање и припрема сајта Конференције
 редовна комуникација са потенцијалним учесницима Конференције
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 објављивање првог позива за Конференцију (крајем јануара месеца 2016.
године), а потом и другог и трећег, послати позиви на преко 600 мејл
адреса у земљи и иностранству)
 прикупљање апстраката (укупно 65)
 радни састанци и договори о потенцијалном спонзорству и подршци (
МПНТР,ОЕБС, УНДП, Хелветас,)
 у предвиђено року пристигло је око 45 радова, након чега је уследила
организација рецензирања истих. У коначном скору рецензију прошло 35
радова
 рад на Агенди Конференције (организовање протоколарног дела,
одређивање тематских сесија, модератора, временског оквира за одређене
активности... )
 организација доласка професора по позиву, који ће одржати пленарна
предавања
 припреме зборника апстраката Конференције и рад на припреми зборника
радова
 припреме промотивних и презентационих материјала Конференције
(дизајн, припрема за штампу и штампа материјала)
 припрема материјала за медије и извештавање о Конференцији
 припрема Инфокит материјала за учеснике Конференције
 рад на припреми отварања позива и прикупљање пристиглих пријава
посматрача Конференције
 припрема чек листа и организовање студената-волонтера за праћење тока
Конференције
 упућивање позива представницима значајних институција (државних и
недржавних органа) у Републици Србији
 припрема позива за представнике амбасада у Републици Србији
 припрема завршног извештаја о Конференцији, који ће бити окончан
непосредно по завршетку Конференције
Центар је радио на на припреми програма за Human Security Course – eLearning, са СеЦонС – групом за развојне иницијативе, који је део пројектних
активности Прекограничне мреже за мир, међусобна помирења и људску
безбедност - иницијатива која спаја организације цивилног друштва активне у
области људских права из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Турске, Бугарске,
Србије и Косова (у периоду од августа 2015. до септембра 2016.године). У
припреми наставних јединица испред Факултета безбедности учествовали су: др
Вања Роквић, др Светлана Станаревић, Иван Димитријевић, Ненад Стекић и
Стеван
Таталовић.
Курсу
се
може
приступити
на:
http://elearning.superbdesigns.org/instructions/. У току су припреме на организовању
промоције онлајн курса на Факултету безбедности, последње недеље октобра
месеца 2016. године.
Акцијом студената и неколико сарадника Центра, два пута је организовано
прикупљање старог папира и од прикупљеног новца делимично финансирана
израда и дизајн новог сајта Центра, при чему је ангажован веб дизајнер Мирослав
Крсмановић.
У протеклој години група студената Факултета безбедности је радила на
припреми појмовника људске безбедности, који је у завршној фази и чија
промоција се очекује до краја 2016 године. Са студентима је одржано више од
десет радних састанака. На састанцима је дефинисана листа појмова, чијом се
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обрадом, дефинисањем и припремом за публиковање, уз менторску подршку
Светлане Станаревић, бавило 8 студената, који су континуирано и активно радили
и на дизајну и обликовању завршне верзије појмовника.
Иако је у претходним годинама организација трибина била знатно заступљенија у
раду Центра, ове године је одржана само једна и то на тему: Паметни раст и
паметна специализација - Нови развојни концепт ЕУ”, коју је одржао Бојан Радеј
(Словенско друштво евалваторјев, Западно Балканска Мрежа Евалуатора –
Western Balkan Evaluation Network bradej@gmail.com, http://www.sdeval.si ) у јуну
месецу 2016. године.
Сарадник Центра Стеван Таталовић је на 6. Београдском безбедносном форуму
(Belgrade Security Forum) имао излагање на тему Fortress Europe and Gated
communities: How European Union securitize migration Implications on European City
у оквиру тематског панела Migrant and Refugee Crisis: Contesting the EU Normative
Power, где је потписан као представник Центра за истраживање људске
безбедности.
Константна присутност на друштвеним мрежама и дељење информација о раду и
активностима Центра.
На тему миграција активни студенти Центра (укупно 10) су припремили и два
броја BRIEF-a, на енглеском језику, где су веома прецизно и систематизовано
представили мигрантску кризу на Балканској рути у првој половини 2016. године
и имали више од хиљаду прегледа на фејсбук страни Центра.
У школској 2015/16. години, Иновациони центар је наставио реализацију
научно-истраживачких, едукативних и консултантских активности. У погледу
остваривања научно-истраживачких задатака Иновационог центра, урађено је
следеће:
 Настављене су активности на реализацији (евалуацији и даљој промоцији)
пилот пројекта посвећеног подизању нивоа безбедносне културе и свести о
ризицима од елементарних непогода и других несрећа кроз систематичну и
планску едукацију школске деце. Овај пилот пројекат је спроведен као
практична имплементација научноистраживачког пројекта "Безбедност и
заштита организовања и функционисања васпитно образовног система у
Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и
средства)", евиденциони број III 47017, који се финансира од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Експериментални пројекат је спроведен у периоду од 04. до 08. маја 2015.
године у пет основних школа са територије Градске општине Земун (ОШ
„Светозар Милетић“, ОШ „Раде Кончар“, ОШ „Станко Марић“, ОШ „Михајло
Пупин“ и ОШ „Светислав Голубовић-Митраљета“). У свакој школи, по
избору директора и педагошко-психлошке службе, одређено је по једно
одељење трећег и четвртог разреда које је учествовало у пројекту. Пројектним
активностима обухваћено је око 270 ученика трећег и четвртог разреда. У
сваком одељењу одржане су, током узастопна четири дана, по четири
наставне јединице предвиђене едукативним курикулумом.
Непосредне
активности са ученицима су спровели дипломирани менаџери безбедности,
након 40-часовне теоријске и практичне обуке. У свакој школи била су
ангажована по два реализатора. Резултати интерне евалуације процеса указују
на висок ниво задовољства ученика, али и школског особља реализованим
активностима. Квалитативна евалуација ефеката упућује на остварене ефекте
на плану унапређења знања и вештина ученика за реаговање у ванредним
ситуацијама.
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Покренут је нови пројекат у области унапређења безбедности
образовноваспитних установа, замишљен као корак напред у односу на
претходни пилот пројекат. Назив пројекта је: Унапређење заштите школске
деце кроз ангажовање стручних координатора за послове безбедности.
Спроведене су активности у циљу реализације пројекта у општинама Земун и
Обреновац, а очекује се да се пројектне активности прошире на територије
осталих градских општина Града Београда. Пилот пројекат полази од идеје да
је безбедност школа врло специфична проблематика, на коју се могу
применти општа правила безбедносне струке, али уз нужне модификације.
Имајући наведено у виду, сматрамо да би радно ангажовање одређеног броја
стручних координатора, који би, сходно свом академском профилу и
стеченим знањима и вештинама били компетентни за организацију послова
безбедносне заштите у образовноваспитним установама, могло довести до
унапређења стања безбедности. Како бисмо експериментално проверили
потенцијалну ефикасност, економичност и општедруштвену корисност овог
вида обезбеђења школе, решили смо да спроведемо пројекат у изабраним
основним школама, при чему би у улози координатора били дипломирани
менаџери безбедности, свршени студенти Факултета безбедности (по
правилу, студенти мастер или докторских студија Факултета), чији би задатак
био да, уз контролу и надзор професора и експерата безбедносне струке (по
правилу, лиценцираних у одговарајућим областима, пре свега приватног
обезбеђења и процене угрожености од елементарних непогода и других
несрећа), осмишљавају и прате рад службеника обезбеђења и организују
периодичне ваннаставне активности из области превенције и елиминације
безбедносних ризика. Циљеви нашег пројекта су прагматични и конкретни и
не везују се искључиво за остваривање научно-истраживачких задатака, већ
иду ка доношењу иновативних и практично употребљивих решења, којима се
у краћем временском интервалу омогућава подизање нивоа безбедности
школске деце и омладине. Допринос овог пројекта би се огледао у смањењу
хетерогених безбедносних ризика (вршњачко насиље, злостављање и
занемаривање, електронско насиље и други облици угрожавања безбедности
на Интернету, елементарне непогоде и друге несреће, криминално деловање и
девијантно понашање екстзерних и интерних субјеката) и постављању темеља
за изградњу сигурнијег школског амбијента.
Реализован је важан научно-истраживачки пројекат, финанисран од стране
међународне невладине организације Caritas, под називом: Функционална
анализа са препорукама за унапређење рада Националног тренинг центра за
ванредне ситтуације. Пројекат је спровео истраживачки тим у саставу: проф.
др Желимир Кешетовић (руководилац Тима), доц. др Младен Милошевић
(заменик руководиоца), проф. др Зоран Јефтић, проф. др Зоран Драгишић и
проф. др Ивица Радовић (рецензент пројекта). Тим је упоредно истраживао и
анализирао системе обука за управљање ризиком од елементарних и других
непогода у три земље из региона Југоистичне Европе (Балкана) од чега су две
земље чланице ЕУ (Словенија и Хрватска) а једна се налази у процесу
придруживања (Македонија) и у Републици Србији, након чега је дефинисан
скуп препорука и смерница за унапређење постојеће организације и
финкционисања Националног тренинг центра за ванредне ситуације у Србији.
Истраживање се, у првом реду односило на анализу јавно доступних извора
(радови у књигама, часописима, Интернет сајтови и др.) као и експертске
интервјуе са релевантним лицима у националним тренинг центрима.
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Спроведен је мешовити пројекат, који је представљао консултантску услугу
Градској општини Чукарица, али и научно-истраживачку активност, којом је,
коришћењем научне методологије, извршена анализа стања безбедности у
овој општини уз дефинисање смерница за достизање жељеног нивоа локалне
безбедности. Стратегија јавне безбедности је комплексна аналитичка студија,
чији је задатак да идентификује, приоритетизује и оцени најважније
безбедносне ризике на подручју Општине и одреди безбедносне приоритете, а
затим осмисли принципе превенције и редукције ризика, те обликује систем
управљања јавном безбедношћу, ради усмеравања и координације активности
свих субјеката јавне безбедности (државних органа, локалне самоуправе,
привреде и невладиног сектора и грађана). Процес израде Студије је
спроведен сагласно строгим стручним и научним принципима и прецизним
методама и процедурама, а у складу са законским захтевима, правилима
струке, признатим методологијама, добрим праксама и међународним и
националним стандардима. Прикупљање, сортирање и анализа података је
вршено путем протокола, процедура, евалуционих и других методолошких
инструмената изграђених на основу признатих и прецизних критеријума,
утемељеним на стручним знањима и искуствима. Имајући у виду циљ и
разлоге за израду Стратегије као начелног документа, који дефинише основе,
начела, смернице и правце развоја, идентификација и класификација
безбедносних ризика је спровођена на основу статистичких анализа и примене
методолошких инструмената попут експертских интервјуа и анкета, као и
теренског истраживања по систему узорковања. Приоритетизација ризика као
и изградња правила и принципа управљања јавном безбедношћу базирана је
на теоријским и експертским знањима и искуствима. израда модела
Стратегије безбедности је обухватила следеће фазе: анализа актуелног стања
безбедности уз прецизно идентификовање најважнијих извора угрожавања;
класификација, оцена и приоритизација свих најважнијих ризика у домену
безбедности; сачињавање Програма општих и посебних мера за сузбијање и
редукцију оцењених безбедносних ризика; израда предлога Стратегије
безбедности. Класификација ризика је одређена сходно областима у којима се
јављају најважније опасности по јавну безбедност у локалној самоуправи:
ризици у области ванредних ситуација – елементарних непогода, техничких,
хемијских и других удеса и незгода, тероризма, ратних разарања и других
несрећа, што укључује и заштиту критичне инфраструктуре; ризици од
криминалног деловања и других облика противправног понашања; ризици у
области безбедности и заштите информација – рањивости и отпорности
информационо-комуникационих мрежа и обраде и заштите осетљивих и
поверљивих података и информација; ризици у области безбедности
образовно-васпитних установа, што укључује заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања у школама и предшколским установама, као и
обезбеђење запослених, имовине и инфраструктуре; ризици у области личне
безбедности, класификовани на основу субјективне перцепције.
Интензивирана је издавачка делатност Иновационог центра, који је, кроз
стратешко партнерство са издавачком кућом Академска мисао из Београда,
публиковао неколико монографија у области матичности Факултета. У
претходној школској години издате су следеће монографске публикације са
одговарајућим рецензијама: Тероризам и ванредне ситуације, аутора Предрага
Марића; Приватна безбедност – правна и социјална димензија, аутора др
Дејана Лабовића; O неспојивости функција и сукобу интереса, аутора Дејана
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Милића; Људски и друштвени ресурси – хуманолошки менаџмент приступ,
аутора проф. др Миленка Бодина; Развој система цивилне одбране у
Републици Србији, аутора Луке Кастратовића

8.2. РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА
Истраживачи Факултета безбедности у 2016. године учествовали су у 7 научноистраживачких пројеката. У табели дат је збирни преглед броја и врсте
научноистраживачких пројеката које тренутно реализују наставници и сарадници
Факултета безбедности.

р.
бр.

Назив пројекта

1.

Безбедност
и
заштита
организовања
и
функционисања
васпитнообразовног
система
у
Републици Србији (основна
начела, принципи, протоколи,
процедуре и средства)
Испитивање и верификација
метода
за
мултидисциплинарне
форензичке
анализе
у
функцији
непролиферације оружја за
масовно уништење
Криминал
у
Србији:
феноменологија, ризици и
могућност
социјалне
интервенције
Рентабилни избор нових
технологија и концепција
одбране кроз друштвене
промене
и
стратешке
оријентације
Србије
у 21. веку
Конфликти и кризе - сарадња
и развој у Србији у региону у
19. и 20. веку
Молекуларно-генетичка
и
екофизиолошка истраживања
у
заштити
аутохтоних
анималних и генетичких
ресурса, очувању добробити,
здравља
и
репродукције
гајених
животиња
и
производњи безбедне хране
Resilience
of
Critical
Infrastructure Protection in
Europe

2

3.

4.

5.
6.

7.

Врста пројекта

домаћи
фундаментални

10

домаћи
фундаментални

1

домаћи
фундаментални

2

домаћи
стратешки
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Број сарадника
ангажованих на
пројекту

5

домаћи
фундаментални

3

домаћи развојни

1

међународни

5

Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног
система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и
средства)
Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић, проф. др
Владимир Цветковић, Проф. др Зоран Кековић, проф. др Ивана Симовић Хибер,
проф. др Слађана Ђурић, проф. др Борис Кордић, проф. др Божидар Бановић,
доц. др Ана Ковачевић, доц. др Младен Милошевић, и доц. др Ненад Путник.
Испитивање и верификација метода за мултидициплинарне форензичке анализе у
функцији непролиферције оружја за масовно уништење.
Истраживач са Факултета безбедности: доц. др Ана Ковачевић.
Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције
Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Желимир Кешетовић и др
Зоран Чворовић.
Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене
промене и стратешке оријентације Србије у 21.веку.
Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Зоран Кековић, проф др. Жељко
Иваниш, проф. др Мирослав Младеновић, проф. др Зоран Јефтић, др Кристина
Радојевић.
Конфликти и кризе-срадња и развој у Србији у региону у 19. и 20. веку
Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Владимир Цветковић, проф. др
Слађана Ђурић и проф. др Желимир Кешетовић.
Молекуларно-генетичка и екофизиолошка истраживања у заштити аутохтоних
анималних и генетичких ресурса, очувању добробити, здравља и репродукције
гајених животиња и производњи безбедне хране.
Истраживач са Факултета безбедности: проф. др Ивица Радовић
Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe
Истраживачи са Факултета безбедности: проф. др Зоран Кековић. проф. др
Желимир Кешетовић, проф. др Владимир Јаковљевић, проф. др Јасмина Гачић и
Данијела Шушњар.
У ишчекивању расписивања конкурса за нови пројектни циклус Министарства
просвете науке и технолошког развоја предузете су све неопходне мере и
обављене припреме за благовремено аплицирање за нови пројекат.
Факултет безбедност је био ангажован и на планирању међународних пројеката за
наредни период. У том смислу остварене су следеће активности:
 Са Факултетом политичких наука Универзитета Матеј Бел у Банској
Бистрици, Словачка, настављен је рад на на међународном пројекту који
се односи на успостављање центра за кризни менаџмент на ФБ у оквиру
НАТО програма Наука за мир, укупне вредности преко 2 милиона долара.
 Успостављена је сарадња и остварене активности на апликацији за два
програма у оквиру H2020.
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o У том смислу ФБ је постао део конзорцијума који води German
Federal Agency for Technical Relief (THW) и учесник у пријави
пројекта Call SEC-21b-2016 “Practitioners (end-users) from different
disciplines and concerned with current or future security or disaster risk
and crisis management issues in a particular geographical area - Danube
River Basin”
o ЕУ је у оквиру програма Н2020 покренула иницијативу
Паневропска мрежа безбедносних актера “Pan-European network of
Security actors”, која има уза циљ да ствро мрежу крајњих
корисника у сектору безбедности (полиција, ЦЗ, ватрогасци итд)
чији је циљ увођење иновација у безбедносни сектор, обезбеђивање
ефективне размене и сарадње између разиличитих субјеката
безбедности у ЕУ, практичара у суседним земљама, акадмеске
заједницеи приватног сектора. Факултет безбедности је од стране
B&S Europe, консултантске фирме из Брисела која је
специјализована за владавину права и реформу сектора правосуђа
која има 25 година искуства у у имплементацији пројеката
фионансираних од стране ЕУ, позван да се прикључи овој
иницијативи.
 У оквиру билатералне научне сарадње Србије и Словачке аплицирано је за
пројекат Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta bezpečnostného inžinierstva DS2016-NEWPROJECT-9453 Possibilities of Crime reducing in the cities through
modern technologies
 У оквиру конкурса ИМГ аплицирано је за пројекат Supporting the strategic
management in EU integration capacity development of the Serbian Ministry of
Interior
 У сарадњи са The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe REC, Central European University – CEU и партнерима из региона сачињена је
апликација за ЕРАЗМУС пројекат Monitoring of legal framework in natural
disaster risk reduction through development of HEI capacities (MOFRA) која је
прошла први круг али због недостатка врeмена и немогућности страних
партнера да се уклопе у токове није ушла у даљу процедуру

9. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња Факултета безбедности са другим сродним институцијама
у иностранству одвијала се на подручју организовања међународних
конференција, издавачке делатности, реализације научно-истраживачких
пројеката и заједничких наставних и других едукативних активности.
Остварен је континуитет у активностима на организацији сада већ традиционалне
међународне конференције о људској безбедност под називом Двадесет година
људске безбедности.
У контактима са амбасадом НР Кине започеле у активности регионалне
међународне конференције на тему Балкан и Кина у контексту сарадње Кине са
централно и источно европским земљама (Појас и пут/The Belt and the road) која
ће бити реализована 1. ХI 2016 године.
У оквиру сарадње са Факултетом за безбедност Универзитета у Битољу
реализована је размена односно студијска посета 14 докторанада факулта из
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Македоније који су у две групе, свака по недељу дана, боравили на Факултету
безбедности.
Са Факултетом за криминалистику, криминологију и сигурносне студије
Универзитета у Сарајеву реализована је Летња школа кризног менаџмента коју
су заједно са колегама из региона похађали и студенти ФБ.
У оквиру програма мобилности Еразмус + професори Желимир Кешетовић и
Зоран Кековић су као гостујући професори држали серију предавања на
Факултету безбедносног инжињесрва Универзитета у Жилини, (Žilinská univerzita
v Žiline - Fakulta bezpečnostného inžinierstva).
Припремљен је и потписан споразум о сарадњи са Факултетом политичких
знаности Свеучилишта у Загребу.

10.
АКТИВНОСТИ
ФАКУЛТЕТА

ОРГАНИЗАЦИОНИХ

ЈЕДИНИЦА

10.1. БИБЛИОТЕКА
10.1.1. Извештај о раду Библиотеке Факултета безбедности у школској
2015/2016. години
Поред редовних текућих послова, у школској 2015/2016. години, Библиотека је
доставила списак издања Факултета безбедности за протеклих годину дана
Центру за промоцију науке .
Како је октобар је традиционално посвећен Сајму књига, када запослени
библиотеке Факултета организовали су обилазак штандова издавача са којима
Факултет безбедности сарађује, којом приликомм су прибављени штампани
каталози издавача, који се достављју запосленима, пре свега наставницима за
набавке за потребе рада.
Такође у наведеном периоду, руководилац библиотеке учествовао је у
организацији наступа делегације Факултета безбедности на Сајму образовања
„Звонце 2015“, као пратећој манифестацији Сајма књига.
Од почетка децембра почеле су припреме за Попис књижног фонда Библиотеке,
који је окончан 18.12.2015. године, којом приликом јеутврђено да Библиотека
Факултета безбедности поседује укупно 10.360 књига. Од тог броја, на полицама
се налазе 9.464 књиге, позајмљене су 843 књиге, 5 књига недостаје, 2 књиге су
студенти изгубили током 2015. године, а 46 књига недостаје од претходних
пописа.
Паралелно са припремама за попис, почело је пописивање књига за ревизију, како
би се застареле, оштећене и књиге које се слабије користе издвојиле из
библиотечког фонда и расходовале. У том смислу, образована је Комисија за
ревизију, која је завршила с радом 08.02.2016. године и предложила Савету
Факултета безбедности да се отпише 394 наслова књига са укупно 3054
примерака. Савет је донео одлуку о отпису књига, које су подељене студентима, а
у Библиотеци је ослобођен значајан простор за смештај нових књига.
У школској 2015/2016 години настављно је усавршавање кадрова библиотеке у
складу са захтевима и стандардима те су у том периоду, стручни сарадник и
руководилац библиотеке похађали следеће курсеве: "COBISS-3 / Каталогизација напредни", који је организован у Народној библиотеци Србије. На тај начин, је
стручна сарадница заокружила теоријска сазнања о наведеном оперативном
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систему, у коме се врши обрада књижне и некњижне грађе коју поседује
Библиотека.
У априлу исте године, руководилац библиотеке - библиотекар Жељко Макић је
похађао курс, такође у Народној библиотеци Србије, под називом: "COBISS-3 /
Набавка – монографске публикације", чиме је у пракси потврђен концепт
доживотног образовања у библиотекарству.
Почетком месеца маја 2016. године, сачињена је библиографију радова свих
наставника и сарадника Факултета безбедност. Претраживање радова наставника
вршено је у 5 база података, по препоруци колега из Универзитетске библиотеке
„Светозар Марковић“ из Београда, и успешно је окончано почетком јуна, слањем
списка радова систем ради електронског похрањивања.
На предлог руководиоца библиотеке, декански колегијум је, такође у мају, дао
сагласност за архивирање завршних радова студената Факултета безбедности
(дипломски, специјалистички, магистарски, мастер и докторски радови) у
електронском облику, и то како у Е-каталогу библиотеке, тако и у Дигиталном
репозиторијуму „PHAIDRA“ који уређује Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић“.
У вези са истим, др Драгана Столић из Универзитетске библиотеке „Светозар
Марковић“ одржала је једнодневни курс ради оспособљавања запослених за унос
завршних радова у Дигитални репозиторијум „PHAIDRA“, а потом и у Е-каталог
Библиотеке Факултета безбедности.
Након усвајања од стране надлежних органа Факултета предвидеће се обавеза
студената да завршне радове достављају Библиотеци у електронском облику.
У јуну месецу 2016. године, остварен је контакт библиотеке са професорима
Економског и Факултета политичких наука, у вези једног од најсавременихих и
најпрецизнијих програма за утврђивања плагијата „ЕPHORUS“, како би се у
догледно време и Факултет безбедности снабдео одговарајућим програмом
заштите од фалсификата.
Најзад, током школске 2015/2016. године набављена је следећа библиотечка грађа
- по врстама и средствима:
Књиге .......................... 370 примерака, вредност........................... 311.498,19РСД;
Радови ......................... 61 примерак, вредност .........................
4.127,40 РСД;
Серијске публикације ..80 примерака, вредност ......................... 121.186,00 РСД;
Е-публикациј................. 2 примерка, вредност ........................... 5.857,60 РСД;
Друга некњижна грађа 397 примерака, вредност ................
0,00 РСД.

10.2. РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР
Факултет безбедности у свом седишту (Господара Вучића бр. 50, Београд)
користи укупно 1410m2 бруто површине.
Поред овог простора, на основу посебних Уговора, факултет користи наставни
простор од 1590м2 у Војној академији у Београду, наставни простор у згради
Друге економске школе од 273,80м2, као и наставни простор од 410м2 у основној
школи Краљ Петар II Карађорђевић (Београд, Марулићева бр. 8).
Укупна површина корисног простора за извођење наставног процеса износи
3683,80м2.
Факултет безбедности је претходних година чинио велике напоре да добије
одговарајући простор за сопствене потребе, тако да је Управа Факултета успела да
обезбеди плац за изградњу зграде факултета, који је град Београд уступио
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Републици Србији за потребе исте. Плац се налази на Новом Београду, КП2902/1,
површине 1h 4а 76 м2.
Факултет за извођење наставе у складу са потребама студијских програма
располаже са адекватном, савременом и специфичном техничком опремом која је
неопходна за квалитетно извођење наставе на свим нивоима студија. Све сале за
извођење наставе, као и све канцеларије имају приступ кабловском интернету.
Факултет безбедности за прикључење на Интернет, због веће поузданости redudanse, користи два провајдера:
 АМРЕС са брзином од 1/1 Gbps i
 СББ са брзином од 80/5 Mbps
На Академску мрежу Републике Србије (АМРЕС) Факултет безбедности је
прикључен закупљеним оптичким каблом и то је примарни прикључак на
Интернет. ТВ кабловска веза ка СББ провајдеру се користи као резервни линк за
Интернет. Осим редудантне функције, веза ка СББ-у је неизоставна и због
хостинга (Wеб сервер и Email сервер) који је закупљен код СББ провајдера.
Главни уређај за прикључење на Интернет је TP-Link Dual-WAN SMB Broadband
Router модел TL-R4299G који омогућава истовремено прикључење на горе
поменуте провајдере уз функцију балансирања оптерећења т.ј. да се саобраћај
аутоматски контролише и преусмерава између провајдера спрам тренутног
оптерећења.
Ове године је извршено проширење капацитета СББ линка у оквиру ново
уговореног Бизнис пакета услуга те се СББ прикључује на поменути TL-R4299G
рутер преко новопостављеног MikroTik RouterBOARD 2011U осмопортног рутера.
Иза широкопојасног рутера (TL-R4299G) функција централног мрежног
преклопника остварена је фамилијом брзих и путем Web-a управљивих
преклопника (Gigabit/Fast Switch-eva) употребом Web Smart Switch-eva modela TLSL2452WEB (1 kom.) i TL-SG5426 (2 kom.). Преко ових уређаја је остварено
целокупно повезивање инфраструктурних мрежних каблова у систем рачунарских
мрежа при чему су, коришћењем VLAN технологије, раздвојени делови
рачунарске мреже која се користи у процесу едукације и наставе од рачунарске
мреже која је доступна запосленима на Факултету.
У самој згради Факултета безбедности постоје четири сале за предавања, затим
сала за седнице, библиотечка читаоница и IT лабораторија и све су опремљене
видео пројекторима који су повезани са рачунаром предавача у циљу мулти
медијалне подршке у процесу наставе.
Сала за седнице има и додатну интерактивну таблу са засебним видео
пројектором.
IT лабораторија је поред тога опремљена са тридесет рачунарских места (плус
једно рачунарско место за предавача) и најсавременијом интерактивном таблом и
документ скенером а библиотечка читаоница има десет рачунара који су иначе
током дана доступни члановима библиотеке за рад и претраге библиотечког
фонда на Интернету.
Унутар зграде Факултета безбедности постоји неколико WiFi мрежа, које су у
главном намењене запосленима на факултету. У току је завршна фаза
имплементације EDUROAM сервиса где је предвиђено да се и студентима (као и
запосленима) омогући WiFi приступ Интернету коришћењем овог европског
академског пројекта којим ће факултет добити још пет WiFi тачака за приступ
Интернету.
У улазном холу и на другом спрату зграде Факултета безбедности су постављене
две електронске информационе интерактивне табле које омогућавају студентима
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да погледају распореде предавања, испита као и резултате истих и евентуална
обавештења о збивањима на факултету. У току је повезивање са ФИС
информационим системом односно студентском службом након чега ће се моћи
добити и информација о просторном планирању наставних активности на
факултету.
Поред информационих интерактивних табли на сваком спрату су постављени и
LCD екрани дијагонале 101 cm на којима се приказују информације о тренутним
распоредима и другим активностима у згради Факултета безбедности. И овај
систем ће бити прикључен на ФИС информациони систем те ће се и овим путем
дистрибуирати информације као и код горе поменутих информационих табли.
Сама зграда Факултета безбедности је опремљена алармним системом те
системом видео надзора (споља и унутра) коришћењем класичних CCTV камера и
модерних IP камера за видео надзор. Поред тога, сала број 2 је додатно опремљена
демонстрационо показним панелима са елементима видео надзора и алармних
система као и једним потпуно функционалним алармним системом за потребе
процеса наставе.
Један део предавања, нарочито прве и друге године студија, одвија се и на Војној
академији где Факултет безбедности има закупљена три амфитеатра. Два мања
амфитеатра, 135 и 235 унутар зграде наставног центра, су такође опремљени
рачунарском опремом - лап топ рачунарима и видео пројектором те адекватним
разгласом док је бивша Кино сала на Војној академији комплетно реновирана и у
потпуности опремљена линијским озвучењем са процесором звука за спречавање
микрофоније те системом бежичних микрофона и рачунарском мрежом са IP
видео надзором и управљивим камерама (PTZ камера).
Факултет безбедности поседује и неколико мобилних GSM и електронских
ометача за потребе одржавања испитних обавеза и спречавања и ометања при
коришћењу не дозвољених средстава у току полагања испита од стране студената.
Од ове године у оквиру ФИС сервиса Факултета безбедности омогућено је кроз
ФИС аутоматско евидентирање пријавања односно уплата накнада за полагање
испита као и школарине.
Поред опреме неопходне за потребе наставног процеса, Факултет располаже и
опремом неопходном за потребе високо квалитетног рада управе и свих стручних
служби. На тај начин студентима и запосленима се обезбеђује неометан рад и
квалитетно извођење свих облика наставних процеса у складу са постављеним
стандардима.
Информације настале у раду и у вези са радом Факултета чувају се у папирној и
електронској форми у службама и архиви Факултета.
Правилником о канцеларијском и архивском пословању Факултета утврђено је:
примање, прегледање, евидентирање и распоређивање предмета (аката) у рад,
административно-техничко обрађивање предмета-аката, отпремање поште,
развођење предмета и аката, класификација и архивирање, смештај, чување и
одржавање, евидентирање у "архивску књигу", излучивање безвредног
регистратурског материјала и предају архивске књиге надлежном архиву.
Рокови чувања носача информација на Факултету утврђују се на основу Листе
категорија регистратурског материјала са роковима чувања, за коју постоји
сагласност Архива Србије.
Рачунари на којима се налазе информације у електронској форми се чувају уз
примену одговарајућих мера заштите.
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10.3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
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11. КАТЕДРЕ
11.1. Катедра студија безбедности
Дневни ред седница катедре
На Катедри студија безбедности у школској 2015/16. години одржано је 10 седница (од
чега четири електронске), у периоду од 6.10.2015. до 20.9.2016. године. На седницама се
дискутовало о следећим тачкама дневног реда:













Избор новог шефа Катедре,
Предлози измена и допуна Статута Факултета,
Усвајање Програма рада Катедре за школску 2015/16. годину,
Ангажовање демонстратора у школској 2015/16. години,
Планирање набавки средстава за 2016. годину,
Покретање иницијативе о стручном оспобољавању и усавршавању запослених,
Иницирање курсева из области рада Катедре,
Представљање предлога наставног програма предмета Урбана безбедност,
Представљање мапе пута за интегрисање стандардизације у програме високог
образовања,
Предлагање програмских садржаја и сарадника за стручну праксу студената,
Измене и допуне распореда предмета по катедрама и научним областима,
Подршка за учешће чланова Катедре на научним и стручним скуповима.

Важније активности и иницијативе катедре








Покретање иницијативе о стручном оспобољавању и усавршавању запослених,
Иницирање курсева из области рада Катедре,
У склопу стручног оспобољавања и усавршавања запослених, заједно са Катедром
наука заштите, Катедра је предложила Комисији за НИР, ННВ-у и Савету
Факултета одржавање курса: „Моделовање системске динамике са применом на
ванредне ситуације“, са образложењем потребе одржавања таквог курса. Курс није
одржан, јер предлог није добио потребну подршку,
Представљање предлога наставног програма предмета Урбана безбедност,
Представљање мапе пута за интегрисање стандардизације у програме високог
образовања,
Подршка за учешће чланова Катедре на научним и стручним скуповима.

Факултет је пружио финансијску подршку за учешће на научним и стручним
скуповима на њихов захтев следећих чланова Катедре:
Доц. др Светлана Станаревић за учешће на тренинг програму евалуатора под
називом „Евалуација учинака пројекта, програма и политика за паметан раст
до 2020“ у организацији Словеначког удружења евалуатора и Хрватске мреже
евалуатора (Економски институт Загреб) у Љубљани 20 -22 јула 2016. године;
Факултет није пружио финансијску подршку за учешће на научним и стручним
скуповима, на њихов захтев, следећих чланова Катедре:
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Проф. др Зоран Кековић за учешће на 3. Пленарном заседању Техничког
комитета Међународне организације за стандардизацију за безбедност и
отпорност ISO/TC292 Security and Resilience које је одржана у Единбургу
(Велика Британија) од 4. до 10. септембра 2016. године.
Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија
Настава (предавања и вежбе) успешно је реализована на свим нивоима студија.
Избори у звања наставника и сарадника
У школској 2015/16. години Катедра студија безбедности покренула је две иницијативе за
покретање конкурса за изборе у наставна звања: једног доцента на предмету Тероризам и
организовани криминал, и једног доцента или ванредног професора на предмету Системи
обезбеђења и заштите. Оба конкурса су спроведена и завршена без избора одговарајућих
кандидата. Такође, Катедра је покренула и иницијативу за расписивање конкурса за избор
два сарадника у звању сарадника у настави за предмете Основи безбедности и Безбедносни
менаџмент. Такође, на Већу научних области техничких наука Универзитета у Београду,
21. децембра 2015. године, др Ана Ковачевић изабрана је у звање ванредног професора на
предмету Информатика.
Предложена литература за потребе наставе
У оквиру годишњег предлога планираних набавки за 2016. годину, Катедра је предложила
четири монографије, четири уџбеника и један практикум:
Монографије:
 Симовић-Хибер, И., Промењена улога криминологије и виктимологије у савременом
свету;
 Ђорђевић, И. Економске основе безбедности;
 Ковачевић, А. Безбедност информација;
 Путник, Н. Сајбер ратовање.
Уџбеници:
 Милашиновић, Р., Милашиновић, С., Путник, Н. Теорије конфликата,;
 Кековић, З., Димитријевић, И. Системи безбедности;
 Ковачевић, А. Информатика;
 Мандић, Г., Путник, Н., Милошевић, М. Социјални инжењеринг и безбедност
информација.
Практикум:
 Станаревић, С. Основи безбедности.
Објављена литература за потребе наставе
У току школске 2015/16. године из претходног предлога планираних набавки, објављене су
следеће монографије, уџбеници и практикуми:
Практикум:
 Ковачевић, А.
безбедности.

(2015).

Практикум
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из

Информатике.

Београд:

Факултет

У припреми за објављивање су следеће монографије, уџбеници и практикуми:
Уџбеник:
 Кековић, З. и Димитријевић, И. (2016). Системи безбедности. Београд: Факултет
безбедности.
Активности Катедре и њених чланова у научноистраживачком раду (пројекти и сл.)
Проф. др Зоран Кековић:
Пројекти:
 2011- Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног
система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и
средства) (бр. 47017), који финансира Министарство просвете и науке Републике
Србије(2011-2015).
 2011- Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене
промене и стратешке оријентације србије у 21 веку, (бр. 47029), који финансира
Министарство просвете и науке Републике Србије(2011-2015).
 2015-2016 Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe (RECIPE), funded by the
European Commission, General Humanitarian Aid and Civil Protection - ECHO, scientific
coordinator.
Сарадња са другим високошколским институцијама у иностранству:
 2016 ERASMUS – Staff mobility for teaching in Zilina (Slovakia)
 PhD Viva Exam (External examiner)
 Title of thesis: The Unequal Segmentation оf Public Preparedness for Mass Evacuation –
A Cross-National Perspective
 Name of candidate: Susan Carol Anson
 Name of university: Aston University, Birmingham, England
 Date of viva: 26 May 2015
 PhD Viva Exam (External examiner)
 Title of thesis: A Critical Analysis of the Defining Features of Problem Structuring
Methods
 Name of candidate: Christopher Smith
 Name of university: Warwick Business School, University of Warwick, England
 Date of viva: 14 September 2015
Учешће на међународним научним и стручним скуповима:
 Researching Security - Approaches, Concepts And Policies, International Scientific
Conference, University “St. Kliment Ohridski”- Bitola , Ohrid, 2-3 June 2015.
 Contemporary Security Paradigms And Challenges: Theory And Practice, International
Conference, University “Ss. Cyril And Methodius” Faculty Of Philosophy – Skopje,
Institute For Security, Defence And Peace Studies, Ohrid, 18-19 September 2015.
 Can Europe Redefine Itself? Belgrade Security Forum, Belgrade Fund for Political
Excellence, Belgrade Centre for Security Policy, Belgrade, 21. August 2015.
 Counter-Terrorism Challenges in the Region of South Eastern Europe, Regional
Scientific Conference, the Ministry of Defense Republic of Slovenia, Embassy of the
United States of America – Defense Cooperation Office and the US Center for CivilMilitary Relations, Maribor, Slovenia, 19 to 21 of April 2016.
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Resilience Of Critical Infrastructure Protection In Europe, “Recipe 2015”,
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, National Protection and Rescue Directorate,
Republic of Croatia, Split - 11 and 12 April 2016.

Учешће на домаћим научним и стручним скуповима:
 Радионица о критичној инфраструктури, OEBS, Сектор за ванредне ситуације
Републике Србије, Врдник, 7-9. juna 2016
 Стратегија за борбу против тероризма, Факултет безбедности, јул, 2016. Београд
Проф. др Ана Ковачевић:
Учешће у пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије:



Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-обрзаовног
система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и
средства) бр. 47017), Факултет безбедности 2010-2016.
Испитивање и верификација мултидисциплинарних метода за форензичке анализе
у функцији непролиферације оружја за масовно уништење, ТР 37021, Институт
Винча, 2010-2016.

Проф. др Ивица Ђорђевић:





Учешће на конференцији о превенцији екстремизма и радикализма у организацији
Регионалног центра за стручно усавршавање из Новог Пазара, под
покровитељством Мисије ОЕБС-а у Републици Србији: ПРВА ОТВОРЕНА
КОНФЕРЕНЦИЈА О ПРЕВЕНЦИЈИ ЕКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗМА, Нови
Пазар, Концертна дворана Културног центра, 12.12.2015.године. Одржао предавање
на тему „Економски аспекти људске сигурности у контексту превенције еxтремизма
и радикализма“.
Учешће на конференцијама RECIPE Београд, Загреб и Сплит.
Рад на припреми конференције о људској безбедности – програмски директор
конференције.

Доц. др Светлана Станаревић:





Похађала oбуку за секторске јавне политике Европске уније – Борба против
илегалних миграција и тероризма у ЕУ, у организацији Центра за јавне политике
ЕУ на Факултету политичких наука, 2015;
Учешће на пројекту „ Подршка интегрисању миграција у академске наставне
планове: развој курикулума за мастер програм „Студије миграција“ (01.11.2015.
до 30.04.2016.), који се спроводи у оквиру програма „Укључивање миграција у
националне развојне стратегије“, који финансира Швајцарска агенција за развој, а
спроводи Међународна организација за миграције (ИОМ) у партнерству са УНДП;
Ангажована као национални консултант за дизајнирање и предлог
институционалних референтних механизама за изградњу отпорности заједнице на
екстремизам и радикализам у Новом Пазару, од марта 2016. године у оквиру
пројекта „Integrated Response to Building Community Resilience to Extremism and
Radicalism in Sandzak“ који се спроводи од 01.09.2015-01.09.2016. и који подржава
Влада Швајцарске;
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Учествовала на 1st Biannual Regional Conference of Evaluators, 28-29 October,
2015. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, са излагањем на тему: Образовање пред
изазовима евалуације;
Учествовала у припреми програма за Human Security Course – e-Learning, са
СеЦонС – групом за развојне иницијативе, који је део пројектних активности
Прекограничне мреже за мир, међусобна помирења и људску безбедност иницијатива која спаја организације цивилног друштва активне у области људских
права из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Турске, Бугарске, Србије и Косова.
Активно учествовала у припреми пројектних предлога Факултета безбедности за
нови циклус финансирања Министарства просвете, науке и технолошког развоја у
периоду од јула 2015 – јула месеца 2016. године;
Учествовала на конференцији Дани људске сигурности: Превенција насилног
екстремизма и радикализма – искуства, праксе, приче о успеху у Новом Пазару,
7-8. јула 2016. са темом Улога јавних институција у развоју и имплементацији
активности на подизању свести о потреби за превенцијом насилног екстремизма;
У оквиру редовних активности на програму COST Action TU1203, Crime
prevention and Urban planning and Urban design, путовала на редовне састанке
који су се одржали у Будимпешти (Мађарска, 2015), Лиону (Француска, новембар
2015) и Хановеру (Немачка, април 2016);
Учествовала у стручној расправи поводом Предлога Националне стратегије за
превенцију и борбу против тероризма и акционог плана за њено спровођење, која се
одржала на Факултету безбедности, 16. јуна 2016. годинe;
Похађала тренинг програм евалуатора, под називом „Евалуација учинака
пројекта, програма и политика за паметан раст до 2020“ у организацији
Словеначког удружења евалуатора и Хрватске мреже евалуатора (Економски
институт Загреб) у Љубљани 20 -22 јула 2016. године;
Учествовала у организацији Cost Action TU1203 Working Group Meeting, који је у
јуну месецу (8-10) 2016. године одржан на Архитектонском факултету (као
заједнички догађај Факултета безбедности и Архитектонског факултета);
Као члан организационог одбора 3rd International Academic Conference on Human
Security и као извршни директор конференције, од новембра месеца 2015. године и
даље активно радим на припреми овог догађаја;
У оквиру Центра за истраживање људске безбедности, активно радим на припреми
Појмовника људске безбедности, кроз менторски рад са студентима
истраживачима, који су аутори појмова из ове области, обављању консултација са
дизајнерима новог сајта Центра и припреми материјала и програма којима ће се
обогатити рад Центра.

Доц. др Ненад Путник:






Учешће у научноистраживачком пројекту „Безбедност и заштита организовања и
функционисања васпитно-образовног система у Републици Србији (основна начела,
принципи, протоколи, процедуре и средства)“ број 47017, који финансира
Министарство просвете и науке Републике Србије,
На Дипломатској академији Министарства спољних послова одржао, по позиву,
предавање на тему Сајбер безбедност,
Учествовао у ревизији националног стандарда SRPS A.L2.003, као члан радне групе
за ИКТ ризике,
Учешће на научно-стручном супу са међународним учешћем „Европске
интеграције: правда, слобода и безбедност” у организацији Криминалистичкополицијске академије и Фондације „Ханс Зајдел”, 24 - 26. мај 2016. године, Тара.
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Презентован рад: Стојановић, Г., Путник, Н. Контрола над водним ресурсима као
фактор националне безбедности, Зборник у штампи,
Учешће у реализацији активности Иновационог центра Факултета безбедности на
изради безбедносног елабората за градску општину Чукарица.

Мс Иван Димитријевић:








Завршетак нацрта пројекта докторске дисертације под називом „Отворени извори
података као фактор трансформације обавештајног рада“ (сагласност Већа правноекономских наука УБ на предлог теме од 24. маја 2016. године);
Пројекат „Каталог база података из области безбедности“ (Центар за примењену
безбедност), координатор;
Стручна расправа о Предлогу Националне стратегије за превенцију и борбу против
тероризма (Центар за примењену безбедност), организатор и учесник;
Онлајн стручни курс „Human Security Course e-Learning“ (Центар за људску
безбедност, SeConS Development Initiative Group), учесник на припреми;
Трећа међународна конференција о људској безбедности (Факултет безбедности и
Центар за истраживање људске безбедности), члан организационог одбора;
Међународна конференција „Родна равноправност у систему одбране – достигнућа
и трендови“ (Институт за стратегијска истраживања), учесник;
Међународна конференција „Београдски безбедносни форум“ (Београдски центар
за безбедносну политику).

Референце свих чланова Катедре у 2015. години (објављени научни и стручни радови)
Проф. др Зоран Кековић:
1. Kekovic, Z., Jakovljevic, M. (2015) Bioterrorism as an Imminent Security Threat, Security
Dialogues, Faculty of Philosophy, Institute for security defence and peace studies - Skopje,
Godina 6, Broj 2-1, p.261-275 ISSN 1857-7172
2. Kirin S., Keković Z., Kleinheyer B., Brzaković M. (2015) The Challenges of Risk
Management of Critical Infrastructure. In: 7th International Scientific and Expert
Conference TEAM 2015, Technique, Education, Agriculture &Management, Belgrade
3. Keković, Z., Pavlović, S., Ninković, V. (2015) Risk Management in the Function of
Critical Infrastructure Protection. RESEARCHING SECURITY - APPROACHES,
CONCEPTS AND POLICIES International Scientific Conference, University “St. Kliment
Ohridski”- Bitola , Ohrid, ISBN 978-608-4532-62-0; COBISS.MK-ID 98686218
Проф. др Зоран Драгишић:
1. Зоран Драгишић: Миграције као безбедносни проблем, Српска политичка мисао,
бр.4/2015, ISSN 0354-5989, стр. 367-386.
Проф. др Ана Ковачевић:
1. Kovacevic, A., Nikolic, D. (2015) “Cyber Attacks on Critical Infrastructure: Review and
Challenges”. Handbook of Research on Digital Crime, Cyberspace Security, and
Information Assurance (pp. 1-18). editores Cruz-Cunha, M. M., & Portela, I. M.,
Hershey, PA: IGI Global; ISBN13: 9781466663244; DOI: 10.4018/978-1-4666-63244.ch001
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2. Kovacevic, A., Nikolic, D. (2015) “Automatic detection of cyberbullying to make Internet
a safer environment”. Handbook of Research on Digital Crime, Cyberspace Security, and
Information Assurance (pp. 277-290). editores Cruz-Cunha, M. M., & Portela, I. M.,
Hershey, PA: IGI Global; ISBN13: 9781466663244; DOI: 10.4018/978-1-4666-63244.ch018
3. Nikolic, D., Kovacevic, A., Stankovic, S. (2015) Cyber Attacks on I&C Systems of
Critical Infrastructure: Review and Challenges, International Conference on Computer
Security in a Nuclear Word: Expert Discussion and Exchange; 1-5 June, Wiena, Austria,
Book of Abstract, IAEA CN-228
Проф. др Ивица Ђорђевић:
1. Ivica DJORDJEVIĆ, Željko IVANIŠ, Milenko BODIN (2015): „THE CONTRIBUTION
OF HUMAN SECURITY CONCEPT TO THE WORLD PEACE AND STABILITY”, in
Ivica Đorđević at all (2015): Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations
and Practical Applications, University of Belgrade – Faculty of Security Studies and
Institut Français de Géopolitique Université Paris 8, (pp.63-78). UDC rad: 351.78(100);
UDK zbornik: 351.7/.8(100)(082) 327(100)(082); ISBN 978-86-84069-94-0;
COBISS.SR-ID 215102732.
2. Zeljko Ivanis, Ivica Djordjevic (2015): „Concept of Human Security as an Analytical
Framework for Determining the International Position of a Small State“,
БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ / SECURITY DIALOGUES Година 6, Број 2, 2015/Vol.
6, No. 2, Филозофски факултет – Скопје / Faculty of Philosophy – Skopje, Институт за
безбедност, одбрана и мир / Institute of security, defence and peace (pp.11-33). ISSN
1857-7172, eISSN 1857-8055, UDK 327:316.344.5 (100-022.51).
3. Ивица Ђорђевић (2015): „Концепт људске безбедности – пропуштена прилика или
добар основ за реформу ОУН“, у Жаклина Новичић и Анђела Ђукановић
уред.(2015): Седамдесет година уједињених нација - Поглед из Србије, Институт за
међународну
политику
и
привреду,
Београд,
(стр.137-153).
UDK:
41.123“1945/2015“(082); ISBN 978-86-7067-221-5; COBISS.SR-ID 220530444.
4. Ivica Đorđević, Zoran Pavlović (2016): „Implementation of the Concept of Human
Security as the Function of Raising Resilience of Critical Infrastructure”, u: Book of
Proceedings International Scientific Conference RECIPE 2015 Resilience of Critical
Infrastructure Protection in Europe Split, 11 - 12 April 2016, National Protection and
Rescue Directorate, Republic of Croatia. (pp.67-76). UDC 351.86-027.55; 351.78-027.55,
ISBN 978-953-58693-2-0.
Доц. др Светлана Станаревић:
1. Станаревић, С. (коаутор) (2015). „Значај и улога међународних организација у
очувању еколошке и људске безбедности,“. Зборник радова Правног факултета у
Новом Саду, XLIX 3, стр. 963-978. УДК 502/504:341.217, doi:10.5937/zrpfns49-9711;
2. Станаревић, С., Таталовић, С., Youth and The Feeling of Safety in Public Spaces, ,
Places and Technologies 2015., Keeping up with Technologies to Make Healthy Places,
Book of Conference Abstracts, Nova Gorica, Slovenia;
3. Zoran Jeftic, Vanja Rokvić and Svetlana Stanarevic, Attitudes of Military Academy
Cadets on Code of Honour of the Serbian Army, Didactics of Military Ethics, pp 200206, Chapter DOI: 10.1163/9789004312135_018, E-ISBN: 9789004312135, 2016;
4. Александра Ђукић, Светлана Станаревић, „Безбедност као компонента развоја нове
урбане политике“, Међународни научно-стручни скуп – 11. Летња школа
урбанизма, Удружење урбаниста Србије, Републички геодетски завод, 2015.
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Доц. др Ненад Путник:
1. Putnik, N. & Bošković, M. (2015). The Impact of Media on Students’ Perception of
Security Risks Associated with Internet Social Networking − Case Study. Croatian
Journal of Education, Vol. 17, No. 2/2015, pp. 569-583. DOI: 10.15516/cje.v17i2.555
2. Mилошевић, М. & Путник, Н. (2015). Проблем правне (не)регулисаности
конфликата у кибер простору. Трећи програм, Број 161–162 (2/2014), 266-278 УДК
341.3; 343.533::004 (M51)
Мс Иван Димитријевић:
1. Липовац, М. и Димитријевић, И. (2015). „Национални интерес као аналитички
концепт: могућности за анализу националног интереса Републике Србије“. Српска
политичка мисао, 4/2015, стр. 87-108.

11.2. Катедре друштвено-хуманистичких наука
Дневни ред седница катедре
На Катедри друштвено-хуманистичких наука у школској 2015/16. години одржано је 8
(осам) седница (од чега три електронске седнице), у периоду од 20.10.2015. до
21.9.2016. године.
I) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 20.10.2015. године:
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Разматрање записника са Седнице проширеног деканског колегијума у вези
финансијског пословања Факултета – пројекат Recipe (одржане 13. 10. 2015. године);
3. Разматрање предлога чланова Катедре у вези планирања јавних набавки
Факултета за 2016. годину;
4. Разматрање предлога чланова Катедре у вези ангажовања демонстратора за
наставне предмете са Катедре;
5. Текућа питања.
II) Дневни ред (електронске) седнице Катедре ДХН одржане 09.11.2015. године:
1. Преименовање Центра за истраживање сукоба у Центар за примењену безбедност.
III) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 10.11.2015. године:
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Разматрање предлога чланова Катедре у вези измена Статута Факултета;
3. Текућа питања.
IV) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 19.11.2015. године:
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Разматрање предлога чланова Катедре у вези плана издавачке делатности и плана
јавних набавки Факултета за 2016. годину;
3. Разматрање иницијативе за покретање конкурса за избор једног наставника
страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Енглески 1;
4. Разматрање предлога за ангажовање једног демонстратора за наставни предмет
Социологија;
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5. Текућа питања.
V) Дневни ред (електронске) седнице Катедре ДХН одржане 24.03.2016. године:
1. Избор секретара Катедре друштвено-хуманистичких наука;
2. Предлог предавача за припремну наставу из предмета Социологија.
VI) Дневни ред (електронске) седнице Катедре ДХН одржане 30.05.2016. године:
1. Упознавање чланова Катедре са предлозима аката Универзитета у Београду, о
којима Факултет треба да се изјасни у предстојећем периоду:
1) Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
2) Кодекс професионалне етике Универзитета у Београду,
3) Правилник о раду етичких комисија и одбора за професионалну етику
Универзитета у Београду, и
4) Правилник о поступку утврђивања плагирања, аутоплагирања, измишљања
резултата и кривотворења резултата.
2. Утврђивање распореда наставних предмета за све нивое студија за Катедру ДХН.
ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА од 01.06.2016. године:
3. Разматрање иницијативе за расписивање конкурса за избор једног наставника у
звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Политичке науке,
наставни предмет Међународни односи.
VII) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 29.06.2016. године:
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Разматрање иницијативе за расписивање конкурса за избор једног наставника у
звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Политичке науке,
наставни предмет Политички систем;
3. Разно.
VIII) Дневни ред седнице Катедре ДХН одржане 21.09.2016. године:
1. Извештај о раду Катедре за школску 2015/16. годину,
2. План рада Катедре у школској 2016/17. години,
3. Разматрање плана избора, реизбора и ангажовања наставника и сарадника,
4. Ангажовање демонстратора у школској 2016/17. години,
5. Предлог члана Етичке комисије Факултета,
6. Разно.

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија
Настава (предавања и вежбе) из предмета који припадају Катедри ДХН је успешно
реализована на свим нивоима студија.
Избори у звања наставника и сарадника
У школској 2015/16. години Катедра студија безбедности покренула је две иницијативе
за покретање конкурса за изборе у наставна звања: једног наставника у звање редовног
или ванредног професора за ужу научну област Политичке науке, наставни предмет
Међународни односи (поступак још није завршен), затим једног наставника у звање
39

редовног или ванредног професора за ужу научну област Политичке науке, наставни
предмет Политички систем (поступак још није завршен) и два наставника страног
језика на којима су изабрани Зоран Павловић и Данијела Нејковић.
Катедра ДХН је такође покренула иницијативу за расписивање конкурса за избор
једног сарадника у звању сарадника у настави за предмет Методологија научног
истраживања.
Предложена литература за потребе наставе
У оквиру годишњег предлога планираних јавних набавки за 2016. годину, Катедра је на
седници одржаној 19.11.2015. дала своје предлоге (предлог проф. др Владимира Н.
Цветковића и предлог мр Данијеле Нејковић).
Објављена литература за потребе наставе
У току школске 2015/16. године из претходног предлога планираних набавки,
објављене су следеће монографије, уџбеници и практикуми:
Практикум:
- Нејковић, Д. (2015). An English Reader – прерађено и допуњено издање. Београд:
Универзитет у Београду – Факултет безбедности;
Референце свих чланова Катедре у 2015. години (објављени научни и стручни
радови)
Владимир Н. Цветковић:
Мирослав Младеновић, Владимир Цветковић, Савремени руско-кинески односи,
Годишњак Факултета безбедности, Универзитет у Београду Факултет
безбедности, Београд, 2015. ISSN 1821-150X, (стр. 41-51).
Мирослав Младенович, Владимир Н. Цветкович, Современные российско-китайские
отношения: взгляд из Сербии, УДК 327(470+510), (стр. 33-39), излагање
(штампано у целини), у: Развитие российско-китайских отношений: новая
международная реальность, Часть 1, Издательство БГУ, Иркутск, 2016, УДК
327(470+510) ББК 66.4 (2Рос+5Кит) Р17, ISBN 978-5-7253-2894-3(ч. 1) ISBN
978-5-7253-2893-6, 318 стр. Зборник радова са научног скупа: «Развитие
российско-китайских отношений: новая международная реальность»,
Организатори: Министерство образования и науки Российской Федерации и
Министерство образования и науки Китайской Народной Республики, Иркутск,
21. и 22. Септембра 2015.
Владимир Цветковић, Значења Модерне - Модерност у фрагментираним целинама
(уводно излагање), стр.91-100. Зборник Међународна филозофска школа Felix
Rouliana. Српоско филозофско друштво, Зајечар, 2015.
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Слађана Ђурић:
Kešetović, Ž., Đurić, S. and Cvetković, V. (2015). "Sports Fan Violence in Serbia - Shadow
of Turbulent Sociopolitical Circumstances", in Albrecht, J.F., Dow, M.C., Plecas, D.
and Das, D.K. (Eds.), Policing Major Events: Perspectives from Around the World,
CRC Press pp, 75-88.
Spasić, D, Djurić, S, Mršević, Z. (2015). Survival in an “all boys club”: Policewomen in
Serbia. Women's Studies International Forum, Volume 48, No 1, Pages 57–70
doi:10.1016/j.wsif.2014.10.008
Đurić, S, Lalić, V. (2015). Zločini mržnje u Bosni i Hercegovini: Ko su žrtve? VI godišnja
konferencija Viktimološkog društva Srbije - Novi trendovi u viktimološkoj teoriji i
praksi: Dileme i izazovi u zaštiti žrtava, Beograd, 26-27. Novembar 2015. godine,
str. 26-27. Beograd: Viktimološko društvo Srbije
Lalić, V.; Đurić, S. i Lipovac, M. (2015). Izbjeglička ili migrantska kriza u Evropi –
bezbjednosne implikacije i izazovi. U: B. Kovačević (ur.) Rizici i bezbjednosne
prijetnje, Međunarodna naučna konferencija održana 10-11. decembra 2015. u Banja
Luka. (str. 53-64). UDK 351.86:355.426(4)
Lipovac, M. i Đurić, S. (2015). Migrantska kriza u EU i Zapadnobalkanska ruta. Godišnjak
Fakulteta bezbednosti, 67-89. UDK 341.382(497.6)
Жељко Иваниш
Djordjević I. , Ivaniš Ž., Bodin M.: "The Contribution of Human Securuty Concept to the
World Peace and Stability", in: Twenty years of human security: teoretical
foundations and practical aplications, University of Belgrade – Faculty of Security
Studies, , Belgrade, 2015, ISBN 978-86-84069-94-0, ID 215102732, pp.63-78
Милиновић М., Иваниш Ж.: "Савремене концепције и организациje војске условљене
технолошким захтевима", Зборник Матице српске за друштвене науке, 152
(3/2015), ISSN 0352-5732, DOI: 10.2298/ZMSDN1552409M, с.409–430
Ivaniš Ž., Đorđević I.: "Concept of Human Security as an Analytical Framework for
Determining the International Position of a Small State", u: Безбедносни дијалози /
Security dialogues, Филозофски факултет – Скопје/Faculty of Philosophy –
Skopje, Година 6, No. 2/2015, ISSN 1857-7172, eISSN 1857-8055, pp.7-33
Ivaniš Ž., Jeftić Z., Milinović M.: “Flexible modular military units for missions in emergency
situations”, Зборник радова међународнe конференције „Crisis and Emergency
Situations Management – Theory and Practis”, Belgrade, 25-26.09.2015., ISBN 97886-89401-06-6, ID 299495943, pp. 20-28
Иваниш Ж., Митровић М., Младеновић М.: „Решавање конфликата у региону
Западног Балкана путем преговарања“, Зборник радова седмог међународног
конгреса "Екологија, здравље, рад, спорт", Бања Лука, 21-23.05.2015, ISBN
978-99955-619-5-6, ID 5008664, стр. 287-296
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Иваниш Ж., Јефтић З.: "Двадесет година Дејтонског мировног процеса у Босни и
Херцеговини", Годишњак Факултета безбедности, 2015, ISSN 1821-150X , стр.
91-102
Иваниш Ж.: „Изазови проширења Европске уније“, уводно излагање на трибини
„Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније: између жеље и
стварности", Институт за међународну политику и привреду, 07.05.2015.
Мирослав Младеновић
Mladenovic M. Belarus Today and Tomorrow: A Politico-Logical Serbian Perspective,
(pp.199-219), у:Segey G. Musienko (editor), Belarus: Independence as National Idea,
Global Scholary Publications, New York, 2015. ISBN: 978-1-59267-155-7, isbn: 159267-155-1, (296pp);
Мирослав Младеновић, Зоран Јефтић, Горан Мандић, Организација уговора о
колективној безбедности између илузије и анти-НАТО-а, Војно дело 1/2015,
Београд, УДК 355/359 YU ISSN 0042-8426, стр. 81–91;
Мирослав Младеновић, Владимир Цветковић, Савремени руско-кинески односи,
Годишњак Факултета безбедности, Универзитет у Београду Факултет
безбедности, Београд, 2015. ISSN 1821-150X, (стр. 41-51).
Мирослав Младенович, Владимир Н. Цветкович, Современные российско-китайские
отношения: взгляд из Сербии, УДК 327(470+510), (стр. 33-39), излагање
(штампано у целини), у: Развитие российско-китайских отношений: новая
международная реальность, Часть 1, Издательство БГУ, Иркутск, 2016, УДК
327(470+510) ББК 66.4 (2Рос+5Кит) Р17, ISBN 978-5-7253-2894-3(ч. 1) ISBN
978-5-7253-2893-6, 318 стр. Зборник радова са научног скупа: «Развитие
российско-китайских отношений: новая международная реальность»,
Организатори: Министерство образования и науки Российской Федерации и
Министерство образования и науки Китайской Народной Республики, Иркутск,
21. и 22. Септембра 2015.
莫拉多诺维奇·
米拉斯拉夫
贝尔格莱德大学
（塞尔维亚）
当代政治制度和地缘政治前景
领域教授
塞尔维亚视角的当代中俄关系
Жељко Иваниш, Мирослав Митровић, Мирослав Младеновић, Решавање конфликата
у региону Западног Балкана путем преговарања, Дикић Бранко, Дикић Срђан
(уредници), Зборник радова Седмог Међународног конгреса ''Екологија,
здравље, рад, спорт'', Бања Лука, 2015, ISBN 978-99955-619-5-6, COBISS.RS-ID
5008664, (стр.287-296);
Данијела Нејковић
Нејковић, Д. (2015). An English Reader – прерађено и допуњено издање. Београд:
Универзитет у Београду - Факултет безбедности.
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Јелена Ђорђевић
Ђорђевић П. Јелена (2015). Значењски односи у лексичко-семантичкој групи глагола
смејања у енглеском језику. Језици и културе у времену и простору 4/2:
тематски зборник међународног значаја. (Уреднице: Снежана Гудурић, Марија
Стефановић). Нови Сад: Филозофски факултет. 229-243. ISBN 978-86-6065-3309 COBISS.SR-ID 300300039
Polovina V., Đorđević J. P. (2016). Tvorbeni procesi u razvoju vokabulara / Semantic
relacion of subordination in the development of vocabulary. Druga međunarodna
konferencija o jezičkom obrazovanju i nastavi ISLET, Beograd, 25 – 28. Maj 2016.
Zbornik rezimea (Urednici:Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković, Mehmet Dursum
Erdem). Beograd: Filološki fakultet; Nevšehir: Hadži Bektaš Veli; Ankara: Turska
agencija za saradnju i koordinaciju - TIKA 115-116. ISBN 978-86-6153-400-3
COBISS.SR-ID 223611660
Јелена Бошњак
Bošnjak, J. & Trišić, D. (2015). A Flood of Metaphors? Conceptual Metaphors in the 2014
Balkan Media Reports on Floods. Journal of Foreign Language Teaching and Applied
Linguistics, 1(4) 89–98. ISSN 2303-5528
Bošnjak, J. & Trišić, D. (2015). A Flood of Metaphors? Conceptual Metaphors in the 2014
Balkan Media Reports on Floods. 5th International Conference on Foreign Language
Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Slavic Studies, Sarajevo.
Владимир Ајзенхамер
Владимир Ајзенхамер, „Како 'читати' савремене америчко-турске односе: Аналитички
осврт на академску и стручну литературу“, Међународни проблеми, Институт за
међународну политику и привреду, Београд, Вол. LXVIII, Но.1/2016., стр. 24-54.
Владимир Ајзенхамер, Вања Роквић, „Демократизација цивилно-војних односа:
упоредно искуство Републике Србије и Републике Турске“ у Ђорђе Стојановић,
Младен Лишанин, Србија и институционални модели јавних политика,
проблеми и перспективе, Институт за политичке студије, Београд, 2015, стр.
226-239.
Владимир Ајзенхамер, Наташа Јовановић, „Анализа демократичности парламентарних
избора у Републици Турској 2015. године са освртом на историјску генезу
изборног процеса“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије,
Београд, Vol. 49., No.3., 2015, стр. 189-209.
Милан Липовац
Лалић, В.; Ђурић, С. и Липовац, М. (2015). Избјегличка или мигрантска криза у Европи
– безбједносне импликације и изазови. У: Б. Ковачевић (ур.) Ризици и
безбједносне пријетње, Бања Лука. (стр. 53-64). УДК 351.86:355.426(4)
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Липовац, М. и Симић, Т. (2015). Секуритизација у енергетској безбедности – Случај ЕУ
и
руског
гаса.
Међународна
политика,
66(1160).
59-77.
УДК:339.9:620.9(470:4-672ЕУ) Библид 0543-3657, 66 (2015)
Липовац, М. и Ђурић, С. (2015). Мигрантска криза у ЕУ и Западнобалканска рута.
Годишњак Факултета безбедности, 67-89. УДК 341.382(497.6)
Липовац, М. и Димитријевић, И. Р. (2015). Национални интерес као аналитички
концепт: Могућности за анализу националног интереса Србије. Српска
политичка мисао, 22(4), 87-108. УДК 323.1:327(497.11)]:321.01
Липовац, М. и Цветковић, В. М. (2015). Проблеми у имплементацији европских
стандарда у Републици Србији у области Интегрисаног система заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама – Систем „Број 112 за хитне позиве“.
Европско законодавство, 54(15). 300-306. УДК 341.23:654.157(4-672ЕУ)
Библид 1451-3188, 14 (2015)

11.3. Катедре студија цивилне заштите и заштите животне средине
Катедра Студија цивилне заштите и заштите животне средине у школској 2015/16.
години одржала је 8 седеница. На седницама се дискутовало о следећим тачкама
дневног реда:



















Разматрање извештаја о раду катедре за школску 2014/15. годину,
Усвајање плана рада катедре за 2015/16 годину,
Избор Шефа катедре, заменика и секретара катедре,
Планирање набавки средстава за потребе катедре за 2015/16,
Разматрање предлога измена и допуна Статута Факултета,
Предлагање чланова Комисија наставно-научног већа,
Разматрање потреба за демонстраторима и утврђивање предлога демонстратора,
Разматрање Плана реализације наставе на основним академским студијама за
школску 2015/16 и прерасподела предмета,
Разматрање Плана реализације наставе на мастер, специјалистичким и
докторским студијама.
Анализа оптерећености наставника и сарадника у односу на изборне предмете,
Упознавање са садржајима закључака донетим на састанцима проширеног
деканског колегијума,
Расподела наставних предмета по ужим научним областима,
Разматрање Правилника о ангажовању демонстратора на Факултету,
Разматрање Правилника о реализацији докторских студија,
Разматрање Правилника о поступку избора наставника и сарадника,
Утврђивање плана издавачке делатности
Одређивање полазника курса Системска динамика менаџмента катастрофа
Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне
средине за наставни предмет Цивилна заштита,
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Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор у звање ванредног
или редовног професора за ужу научну област Студије цивилне заштите и
заштите животне средине за наставни предмет Мониторинг у заштити,
Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор сарадника у настави
за ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне средине за
наставни предмет Основи екологије,
Предлагање кандидата за члана Етичке комисије Факултета.

Важније активности и иницијативе катедре
-

стручно оспособљавање и усавршавање запослених,
учешће проф. др Владимира Јаковљевића, делегираног од стране Факултета, у
изради Нацрта Закона о смањењу ризика од елементарних непогода и
управљања ванредним ситуацијама,
покретање иницијативе за нови студијски програм – мастер студије из области
Студије управљања ризиком од елементарних непогода,
покретање иницијативе за оснивање Центра за процену ризика и управљање
ванредним ситуацијама,
учешће чланова катедре у изради Каталога звања свршених студената
Факулктета,
остваривање сарадње за Управом за безбедности и заштиту здравља на раду, у
циљу изналажења решења да свршени студенти Факултета могу обављати
послове Безбедности и и заштите здравља на раду,
предлагање тематских области за реализацију стручне праксе студената друге
године основних академских студија, као и предлагање институција за
реализацију стручне праксе студената четврте године студија.

Анализа реализације наставних активности на свим нивоима студија
Настава (предавање, вежбе, консултације и стручна пракса) успешно је
реализована.
У самој анализи наставе приметна су оптерећења појединих наставника и сарадника
у делу изборних предмета.
Што се тиче изборних предмета и оптерећења наставника стање је следеће:
Изборни предмети у трећој години (шести семестар):
- студије цивилне заштите и заштите животне средине: просторно планирање
и заштита 154 студента; Социјална екологија 212 студената; Здравствена и
социјална заштита 161 студент; мониторинг у заштити 149 студената. Укупно
студената 676 – проценат изборности 45,71%.
Изборни предмети у четвртој години (осми семестар):
- студије цивилне заштите и заштите животне средине: индустријска
безбедност и заштита 183 студента; Еколошка безбедност 116 студената;
Управљање у системима заштите 161 студент; Етика и политика хуманитарне
помоћи 304 студента. Укупно студената 764 – проценат изборности 53,42%.
Из наведених статистичких података да се закључити: највеће интересовање студената
и оптерећење наставника је на Студијама цивилне заштите и заштите животне средине.
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Избори у звања наставника и сарадника
У школској 2015/16 години, у оквиру Катедре извршени су избори др Јасмине Гачић у
звање ванредног професора за ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите
животне средине за наставни предмет Цивилна заштита (26.01.2016), затим извршен је
избор др Дејане Димитријевић Поповић, у звање редовног професора за ужу научну
област Студије цивилне заштите и заштите животне средине за наставни предмет
Мониторинг у заштити (13.04.2016), и избор Марине Филиповић за сарадника у
настави за ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне средине за
наставни предмет Основи екологије.
Предложена литература за потребе наставе
У оквиру годишњег предлога планираних набавки за 2016. годину Катедра је
предложила два уџбеника и једну монографију:
ПЛАН ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2016. ГОДИНИ
(КАТЕДРА СТУДИЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ)
АУТОР
Владимир
Јаковљевић,
Јасмина Гачић
Милица
Бошковић
Владимир
Јаковљевић,
Јасмина Гачић

НАЗИВ
УЏБЕНИКА

РЕЦЕНЗЕНТИ

БР.
ТИРАЖ
СТРАНА

проф. др Зоран
Драгишић,
250
проф.
дрМирославМладеновић
проф. др Зоран
Безбедносни
Драгишић
170
менаџмент у
проф.
др
Желимир
индустрији
Кешетовић
Систем заштите и проф. др Ивица Радовић 250
проф. др Зоран Кековић
спасавања
Систем цивилне
одбране

400

300
400

Наведени план издавачке делатности није реализован у планираном периоду, па се
планске активности преносе за планирање јавних набавки за школску 2016/2017.
годину.
Активности Катедре и њених чланова у научноистраживачком раду
Проф. др Владимир Јаковљевић и проф. др Јасмина Гачић су као истраживачи узели
учешће на пројекту ECHO/SUB/2014/696006 RECIPE – Resilience of Critical Infrastructure Protection
in Europe /2015-2016.

Проф. др Владимир Јаковљевић, учествовао је на међународно научно- стручној
конференцији "Управљање кризним и ванредним ситуацијама теорија и пракса- Безбедна
Србија 2015" 25-26. септембар 2015.године, Београд.
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Такође, проф. др Владимир Јаковљевић, учествовао је на Стручном скупу "Национална
процена ризика-методологија израде, у организацији Сектора за ванредне ситуације и
Организације за европску безбедност и сарадњу мисија у Србији 18.фебруара 2015.године.
Проф. др Јасмина Гачић, је учествовала на конференцији у Сплиту- resilience Of Critical
Infrastructure Protection In Evrope, "Recipe"2015, INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE, National protection and rescue Directorate, Republic of Croatia, Split -11 and
12 April 2016.
Ванредни професор Јамина Гачић и Сарадник у настави Марина Филиповић, као
представници Факултета безбедности, од 23. до 26. маја 2016. године узеле су учешће у
Националној радионици о нуклеарној безбедносној култури у пракси и завршиле курс из
поменуте области. Предавачи су били међународни експерти за питања нуклеарне
безбедности из Међународне агенције за атомску енергију, док су остали учесници
радионице били представници институција које се, у оквиру својих надлежности, баве и
одређеним аспектима нуклеарне безбедности (МУП, БИА, ВБА, Министарство одбране,
Управа царина, ЈП “Нуклеарни објекти Србије”, ИНН “Винча”, Канцеларија савета за
националну безбедност). По завршетку радионице учесницима су додељени сертификати
од стране Међународне агенције за атомску енергију (International Atomic Energy Agency IAEA).
Марина Филиповић као представник Факултета безбедности била је учесник радионице
одржане од 30. маја до 03. јуна 2016. године на тему Идентификације и смањење инсајдер
претње по нуклеарне објекате. Радионица је организована од стране Националне агенције
за нуклеарну безбедност Сједињених Америчких Држава (National Nuclear Security
Administration-NISA), а у сврху јачања нуклеарне безбедности у Републици Србији.
Предавачи су били експерти из ове области из Департмана за енергетику САД-а, а учешће
су узели представници ЈП „Нуклеарни објекти Србије“, Агенција за заштиту од
јонизујућих зрачења Србије, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и Институт Клиничког
центра Србије. По завршетку радионице учесницима су додељени сертификати од стране
Департмана за енергртику САД-а.
Факултет безбедности је постао члан Међународне мреже за едукацију о нуклеарној
безбедности (INSEN – International Nuclear Security Education Network) коју чини група
експерата, академика, професора, представника међународних организација, као и
представника предузећа који се у оквиру својих професија баве управљањем нуклеарним
материјалом. Сарадник у настави Марина Филиповић од 22. до 26. августа била је
представник Факултета безбедности на годишњем састанку чланова ИНСЕН-а. Састанак је
организован у Бечу у просторијама Међународне агенције за нуклеарну енергију (IAEA –
International Atomic Energy Agency). У оквиру програма Марина је завршила мини
професионални развојни курс „Увод у нуклеарну безбедност“ (Mini Professional
Development Course – Introduction to Nuclear Security). Предавачи су били професори са
Кингс колеџа Лондон (King's College London, UK), Универзитет Масачусетс Лоуел
(The University of Massachusetts Lowell, SAD), Универезитет Тенсе (The University of
Tennessee, SAD), Суец Канал Универзитет Египa (Suez Canal University, Еgypt),
Универзитета Џорџија (University of Georgia, SAD), Универзитета Хацетепе (Hacettepe
University, Аnkara), Универзитет Гана (University of Ghana, Republic of Ghana).

47

Проф. др Ивициа Радовић:
2011-2016.
Молекуларно-генетичка и екофизиолошка истраживања у заштити
аутохтоних анималних генетичких ресурса, очувања добробити, здравља и репродукције
гајених животиња и производњи безбедне хране.
Ев. бр. ИИИ 46002, НИО Ветеринарски факултет, Универзитет у Београду,
руководилац проф. др Зоран Станимировић, финансиран од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије из програма Интегралних и
интердисциплинарних истраживања.
2014/2015 National Biodiversity Planning to Support the Implementation of the CBD 20112020 Strategic Plan in the Republic of Serbia. Project of UNDP Country Office in Serbia.
(National Project Director).
2014/2015 Ensuring Financial Sustainability of the Protected Areas System in Serbia. Project
of UNDP Country Office in Serbia. (National Project Director).
2015/2016
Члан Националног савета за климатске промене. Влада Републике
Србије, Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
2015/2016 Члан експертске групе Програма Уједињених нација за животну средину
УНЕП ГЕО 6; UNEP United Nations Environmental Program, GEO 6 – Global Environment
Outlook, member of GEO 6 experts.
2015/2016
Члан саветодавне међувладине групе на високом нивоу Програма
Уједињених нација за животну средину УНЕП ГЕО 6; UNEP United Nations
Environmental Program, GEO 6 – Global Environment Outlook, member of High-Level
Intergovernmental and Stakeholder Advisory Group (HLG).
Референце чланова Катедре у 2015. години (објављени научни и стручни радови,
монографије и уџбеници)
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Milinčić, M., Djurašević, M., Vukanjac, I., Milanović, M. Jovanović Popović, D.
(2016) Lokalne zajednice i konkurencija za potencijale vodnih resursa – studija
slučaja opština Aleksandrovac. Lokalna samouprava u planiranju i uredjenju prostora
i naselja. Šesti naučno-stručni skup sa medjunarodnim učešćem. Asocijacija
prostornih planera Srbije. Vršac, jun 2016. godine, pp. 435-445.
Милинчић, M., Јовановић Поповић Д. & Гајић, M. (2015) Онтолошкогносеолошка основа географије у развоју социјалне екологије. Четврти конгрес
српских географа са међународним учешћем "Достигнућа, актуелности и
изазови географске науке и праксе". pp. 389-394.
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Јовановић Поповић, Д. & Милинчић, M. (2015) Улога виртуелне воде у
одрживом развоју. Прва еколошка конференција са међународним учешћем
"Смедерево еколошки град". Смедерево, 9-10 децембар 2015. године, pp.19-24.
Milinčić, M., Jovanović Popović, D. & Stanković, N. (2016) Environmental
Migrations – Casual phenomena of the State of the Environment. International
Scientific Conference 'Contemporary Migration in Changing World: New Perspective
and Challenges'. University of Belgrade – Faculty of Geography, Belgrade, Serbia,
18-21st Sept 2016.
Јовановић Поповић, Д. & Милинчић, М. А. (2015) Еколошке избеглице –
концепт, статуспа питања и изазови. Српско географско друштво, Београд.
Ostojić, G., Jovanović Popović, D. & Milinčić, M. (2016) Resursi pijaće vode kao
izvor izraelsko-arapskih konflikata. Vojno delo, 68 (2): 27-48.
Јовановић Поповић, Д. & Милинчић, M. (2016) Uticaj klimatskih promena:
poplave i interna raseljenost u Jugoistočnoj Evropi (Impact of Climate Changes:
Floods and Internal Displacement in South Eastern Europe). Гласник Herald
(Географско друштво Републике Српске), 20:111-122.
Jovanović Popović, D. & Hussain, N. (2015) Options to the legal protection of
environmental refugees. The Environment (Journal of Environmental Sciences), 3 (2):
47-54.
Milinčić, M. & Jovanović Popović, D. (2015) The importance of regional
cooperation in prevention of water-related emergencies. The Environment (Journal of
Environmental Sciences), 3 (2): 69-72.
Јовановић Поповић, Д. & Милинчић, M. (2014/15) Дефинисање еколошких
избеглица и међународни режими заштите. Глобус – часопис за методолошка и
дидактичка питања географије, 39-40, стр. 83-92. Српско географско друштво,
Београд. УДК 502.11, ISSN 0351 0050, COBISS.SR-ID 133408519.
Milinčić, M., Jovanović Popović, D., Vujačić, D. & Pejić, B. (2015) Uticaj
klimatskih promena na planetarne granice održivosti. Zbornik radova Planska i
normativna zaštita prostora i životne sredine, Palić-Subotica, Asocijacija prostornih
planera Srbije, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, str. 239-246.
Милинчић, Љ., Јовановић Поповић, Д. & Милинчић, M. (2015) Старење
становништва општине Александровац. Тематски зборник са петог
националног конгреса о деци и наталитету "Буђење српског народа", стр. 205229. Удружење "Опстанак" за борбу против беле куге и обнављање
становништва, Врњачка Бања. ISBN: 978-86-909463-6-5, COBISS.SR-ID
217113612.

11.4. Катедра студија одбране
Током школске 2015/16. године Катедра студија одбране одржаане су четири
седница.
Прва седница Катедре студија одбране одржана је 10.11.2015. године са
почетком у 13,00 часова. Присутни су били доцент др Зоран Јевтић, доцент др Вања
Роквић, асистент мр Виолета Ивковић, асистент мс Иван Димитријевић и асистент мс
Владимир Ајзенхамер. Дневни ред друге седнице био је:
1. Усвајање записника са 1.седнице Катедре студија одбране;
2. Дорада плана набавке и плана издавачке делатности;
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3. Предлог за демонстраторе у настави.
Записник са 1. седнице Катедре студија одбране је једногласно прихваћен. На
другој седници чланови катедре су доставили план набавке, уз следеће напомене:
оквирни износ средстава за инфраструктурне радове добијен је на основу усменог
контакта; трошкови учешћа на научним конференцијама дати су на основу процене за
2015.годину, узимајући у обзир да ће један број скупова бити најављен у току
2016.године; набавка информатичке опреме и потрошног материјала се реализује у
оквиру централизоване набавке на факултету; и, уколико буду потребне детаљније
информације, биће накнадно достављене.
Чланови катедре су, у заједничком разматрању, утврдили да је у оквиру Плана
издавачке делатности, за потребе катедре неопходно следеће:
1. штампање практикума за наставни предмет Системи одбране, доштампавање
монографије „Основе цивилно-војних односа“ и куповина научних и стручних
публикација;
2. учешће на научним конференцијама (Коорганизација научне Конференције са
Инсититутом за међународну политику и привреду, „Савремени безбедносни изазови”,
Београд, април 2016.; 9.medjunarodni naučni simpozijum, Crise management day,
Veleučilište Velika Gorica, Split, 12-13.april 2016.; EUROISSMA, Etics and Terrorisam
(tbc), Osslo, 05-08.May, 2016.; Marshall Center Conference, Tirana, Septembry, 2016.; 19th
Civil-Military Relations Conference, Centre for People-oriented Leadership and Defence
Policy, Vienna, November, 2015.);
3. набавка потрошног материјала (фасцикле, папир за штампач, оловке, маркери,
фломастери, тонери за штампач, хефталице, визит карте) и информатичке опреме, и
4. извођење инфраструктурних радова (кречење, израда полица за књиге, два
радна стола, као и један конференцијски сто).
Трећа тачка дневног реда друге седнице катедре био је предлог за
демонстраторе у настави. Каредра студија одбране је предложила следеће студенте
дипломских академских – мастер и докторских студија за ангажовање као
демонстраторе у настави у шк.2015/16.год.:
1. Јованка Кувекаловић – студенткиња мастер студија Факултета безбедности за
наставне предмете Цивилно-војни односи и Менаџмент у систему одбране
2. Ненад Стекић – студент мастер студија Факултета безбедности за наставни
предмет Системи одбране
3. Невена Шекарић – студенткиња мастер студија Факултета безбедности за
наставни предмет Обавештајне и безбедносне службе
Сви предложени кандидати испуњавају услове предвиђене чланом 5 Плавилника о
ангажовању, правилима и обавезама демонстратора Факултета безбедности. Зато је
катедра предложила да списак демонстратора буде увршћен у План реализације
наставе на основним академским студијама у школској 2015/16.години.
Друга седница Катедре студија одбране одржана је 02.фебруара 2016. године,
са почетком од 12,00 часова. Присутни су били доцент др Зоран Јефтић, доцент др
Вања Роквић, асистент мр Виолета Ивковић и асистент мс Владимир Ајзенхамер.
Дневни ред био је:
1.

Усвајање записника са 2. седнице Катедре студија одбране;
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2. Предлог за реализацију стручне праксе за студенте II и IV године смер
Студија одбране; и
3. Разно.
Након усвајања записника са 2. седнице Катедре студија одбране, чланови
катедре су, разматрањем друге тачке дневног реда, дали предлог дасе уведе стручна
пракса студената II студија, у виду њиховог упознавања са даљим школовањем и
различитим сегментима који се тичу наставних предмета на Катедри студија одбране.
Пракса би се одржавала петком, а изводили би је наставници и сарадници са Катедре
студија одбране. Предлог Катедре студија одбране јесте да се стручна пракса студената
IV године обави у виду стажирања студената у секторима и самосталним управама
Министарства одбране Републике Србије, у месту њиховог боравка. Стажирање би се
реализовало у месецу мају, у трајању од 5 радних дана.
Трећа седница Катедре студија одбране одржана је 29.марта 2016. године, са
почетком у 11,30 часова. Присутни су били доцент др Зоран Јефтић, доцент др Вања
Роквић и асистент мр Виолета Ивковић. Дневни ред седнице био је:
1. Усвајање записника са 3. седнице Катедре студија одбране;
2. Покретање иницијативе за расписивање конкурса за избор једног наставника
у звањеу ванредног професора за ужу научну област Студије одбране, за
наставни предмет Цивилно-војни односи;
3. Покретање иницијативе за избор једног сарадника у звању асистент за ужу
научну област Студије одбране, за наставни предмет Регионална географија
На основу једногласног става свих присутних чланова, Катедра покреће
иницијативу за расписивање конкурса за избор једног наставника у звању ванредног
професора за ужу научну област Студије одбране за наставни предмет Цивилно-војни
односи, при том предложивши Комисију за писање реферата о пријављеним
кандинатима. На основу једногласног става свих присутних чланова, Катедра покреће
иницијативу за расписивање конкурса за избор једног сарадника у звању асистента за
ужу научну област Студије одбране за наставни предмет Регионална географија.
Катедра је једногласно одлучила и да Изборном већу Факултета предложи састав
Комисије за писање реферата о кандидатима за избор.
Чланови Катедре студија одбране су током школске 2015/16. године били
учесници бројних домаћих и међународних конференција, као и аутори и коаутори
великог броја радова објављених у домаћим и међународним часописима.
Објављени научни радови:
Zoran Jeftic, Vanja Rokvić and Svetlana Stanarevic; (2016) Didactics of Military EthicsFrom theory to practis, Attitudes of Military Academy Cadets on Code of Honour of the
Serbian
Army,
ISBN
9789004312128,
e-ISBN
9789004312135,
DOI: 10.1163/9789004312135, (M14)
Šimić, G. Ristanović, E. Jeftić, Z. Presnal, B. Vuruma, M. (2016.). Multichannel, Learning
for Training Medical Staff in Serbian Army Forces“, Beograd: Vojno sanitetski pregled,
480-484, DOI: 10.2298/VSP150313037S. (M23)
Rokvić, V., Stanarević, S. (2016). “Toward gender and LGBT equality in the Serbian armed
forces”. WSIF (M 23)
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Rokvić, V., Jeftić, Z. (2015). „The Serbian Armed Forces as the Postmodern Military“.
Serbian Political Thought. No. 1/2015Year Vll, Vol. 11 pp. 71-89 (M 24)
Јефтић, З. Марић, П. и Ристановић, Е. ( 2015 ). Регионална сарадња као оптимални
одговор на ванредне ситуације. Зборник радова (стр. 27-34) - Седми међународни
конгрес „Екологија, здравље, рад, спорт“. Бања Лука: генерални покровитељ Влада
Републике Српске, ISBN 987-99955-619-5-6. (M31)
Rokvić, V. Jeftić, Z. ( 2015 ). The Trinity of Civil Military Cooperation in the republic of
Serbia, Control, Efficiency, Control and Effectiveness of the Serbian Armed Forces . ( p.9-25
). Skopje. Sovremena Makedonska odbrana – Interantional Scientific Journal of Defence,
Security and Peace, ISSN:1409-8199, (M33)
Jeftić, Z., Rokvić, V., Ristanović, E. (2015). "The Role of the Serbian Armed Forces in
Humanitarian Health Action and Against Biological Threats". The Review of International
Affairs vol. LXVI no. 1157 pp. 74 – 85 (M 51)
Rokvić, V., Jeftić, Z. (2015). “Health issues as security issues”. Vojno delo, 6/2015, 53-69
(M 51)
Младеновић, М Јефтић, З. и Мандић, Г. ( 2015 ). ОУКБ између илузије и анти НАТО-а.
Војно дело, 1/2015. 81-91 (M51)
Kilibarda, Z., Šaranović, J., Rokvić, V. (2015).„ Čuvari stereotipa o ženi kao
ograničavajućem faktoru grupne efikasnosti“.Vojno delo. Br. 3/2015. 70 – 81 (M 51)
Иваниш, Ж. Јефтић, З. Милиновић, М. ( 2015 ). Fleksible Modular Military Units for
Missions in Emergency Situations, U Crises and Emergency Situation Management Theory
and Practis, National Assosiation for Security Crisis and Emergency Situation - Secure
Serbia – 2015, 20-28, ISBN 978-86-89401-06-6. ( М63 )
Доцент др Вања Роквић, Security Sector Capacity Building „ George Marshall Center“,
februay 2015, предавач по позиву на наведеном курсу
Владимир Ајзенхамер, „Како 'читати' савремене америчко-турске односе:
Аналитички осврт на академску и стручну литературу“, Међународни проблеми,
Институт за међународну политику и привреду, Београд, Вол. LXVIII, Но.1/2016., стр.
24-54.
Владимир Ајзенхамер, Вања Роквић, „Демократизација цивилно-војних односа:
упоредно искуство Републике Србије и Републике Турске“ у Ђорђе Стојановић, Младен
Лишанин, Србија и институционални модели јавних политика, проблеми и
перспективе, Институт за политичке студије, Београд, 2015, стр. 226-239.
Владимир
Ајзенхамер,
Наташа
Јовановић,
„Анализа
демократичности
парламентарних избора у Републици Турској 2015. године са освртом на историјску
генезу изборног процеса“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије,
Београд, Vol. 49., No.3., 2015, стр. 189-209.
Учешће у пројекту Министарства просвете и технолошког развоја
Ван. Проф. Др Зоран Јефтић и Доцент др Вања Роквић - Пројекат број III 47029, под
називом „Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене
промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку“.
Учешће на научним скуповима:
Ванредни професор др Зоран Јефтић учешће на конференцији, Србија и стратешко
раскршће, Војна академија Школа националне одбране , септембар 2016. Београд
53

Ванредни професор др Зоран Јефтић, доцент др Ванја Роквић, копредседавања на 4th
Annual MCAASEES Workshop: Examining Southeast European Security Threats and
Strengthening Regional Security Cooperation September 2016, Tirana, Albania
Ванредни професор др Зоран Јефтић, излагање на 3th ICMM Pan-Asia Pacific Congress
on Military Medicine, Military medicine as a powerfull pillar of civil-military cooperation Serbian experience, август 2016, Петерсбург Русија
Ванредни професор др Зоран Јефтић, Доцент др Вања Роквић, учешће у расправи
Савремени безбедносни изазови, Институт за међународну политику и привреду,
април 2016.
Ванредни професор др Зоран Јефтић, уводно излагање на Осмом међународном
Конгресу„Екологија здравље спорт.. – Подизање нивоа цивилно-војне сарадње кроз
спорт. маја 2016. Бања Лука
Ванредни професор др Зоран Јефтић излагање на конференцији Civil-MilitaryCooperations-Conference "After War: Building, Sustaining and Thinking Peace" Military
Factors of Civil-Military Collaboration november 2015, Vienna, Austria.
Ванредни професор др Зоран Јефтић учешће на конференцији Unated nation University
for Peace, 9th ECPD International Conference „Future of the World Between Globalisation
and Regionaization October, 2015 Belgrade
Ванредни професор др Зоран Јефтић излагање на конференцији, Српско-руски
хуманитарни центар „Организација интеракција националних служби спасавања
држава Балканског региона за спречавање и отклањање ванредних ситуација
природног и техногеног карактера“. април 2015., Ниш
Доцент др Вања Роквић - учешће/излагање на конференцији „GENDER EQUALITY IN
DEFENCE SYSTEM-ACCOMPLISHMENTS AND TRENDS“ , у организицацији
Института за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије,
Октобар 2015, Београд.
Доцент др Вања Роквић - учешће (излагање) на Форуму „Transnational threats: NATO
and national responese“, у периоду од 26. до 30. септембра 2015. године, Охрид,
Македонија.
Доцент др Вања Роквић - учешће (излагање) на Форуму “NATO summit in Warsaw:
Implication for the Alliance and Western Balkans“, “, у периоду од 26. до 30. септембра
2016. године, Охрид
Ванредни професор др Зоран Јефтић , Доцент др Вања Роквић - учествовала у стручној
расправи „Учешће Војске Србије у мултинционалним операцијама – искуства и
перспективе“, реализованој април 2016. године у Дому Гарде
Доцент др Вања Роквић - учествовала у изради online курса о људској безбедности
„Human Security Course e-Learaning“.
мс Владимир Ајзенхамер - Округли сто „Актуелна дешавања у Турској“, у
организацији Института за Европске студије, Београд (28.07.2016.)
мс Владимир Ајзенхамер - Округли сто „Од арапског пролећа до рата у Сирији: рађање
мултиполарног света и блискоисточне кризе“, у организацији Института за
међународну политику и привреду, Београд (07.12.2015.)

11.5. Катедра студија криминалитета
1. Катедра студија криминалитета конституисана је 23.03.2015. године на основу
чл. 2 Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета безбедности. Чланови Катедре
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су проф. др Ивана Симовић, проф. др Божидар Бановић, доц. др Младен Милошевић и
асистент Александра Илић.
Шеф Катедре студија криминалитета је проф. др Ивана Симовић, заменик шефа
Катедре студија криминалитета је доц. др Младен Милошевић и секретар Катедре
Александра Илић
2. У школској 2015/2016 години Катедра студија криминалитета је одржала три
седнице.
Прва седница је одржана 23.03.2015. године. У питању је конститутивна
седница Катедре са следећим дневним редом:
1. Доношење Одлуке о конституисању Катедре студија криминалитета;
2. Избор шефа Катедре, заменика шефа Катедре и секретара Катедре;
3. Договор о будућем раду.
Друга седница Катедре одржана је 17.05.2016. године са следећим дневним
редом:
1. Усвајање записника са I седнице Катедре студија криминалитета;
2. Усвајање Програма рада Катедре студија криминалитета за школску 2015/16.
годину;
3. Покретање иницијативе за измену наставног плана и програма на свим
нивоима студија;
4. Утврђивање предлога Одлуке о прерасподели предмета по катедрама и
научним областима.
Трећа седница Катедре студија криминалитета је одржана 15.09.2016. године са
следећим дневним редом:
1. Усвајање записника са претходне седнице Катедре студија криминалитета;
2. Извештај о раду Катедре студија криминалитета за школску 2015/2016.
годину;
3. Усвајање Програма рада Катедре студија криминалитета за школску 2016/17.
годину;
4. Утврђивање предлога кандидата Катедре студија криминалитета за Етичку
комисију Факултета безбедности;
5. Утврђивање предлога Катедре студија криминалитета за доношење одлуке о
расписивању конкурса и именовању комисије за избор једног сарадника у
звање сарадник у настави за Катедру студија криминалитета;
6. Разно
3. Катедра студија криминалитета је на седници одржаној 17.05.2016. године
покренула иницијативу за измену наставног плана и програма. У том смислу истакнута
је неопходност промене постојећег наставног плана и програма на свим нивоима
студија. Посебно је указано да би у оквиру наставног плана и програма на основним
студијама требало променити статус предмета Виктимологија и пенологија. То би
подразумевало враћање звездице предмету. Такође је истакнуто да предмет Кривично
процесно право треба да буде на трећој а Криминалистика на четвртој години.
Формирање Катедре студија криминалитета покренуло је питање прерасподеле
предмета по катедрама и научним областима нарочито у смислу да би Катедра студија
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криминалитета требало да обухвати све предмете који се односе на проблематику
криминалитета како на основним тако и на осталим нивоима студија.
На основу тога Катедра студија криминалитета је једногласно усвојила Предлог
Одлуке о прерасподели предмета по катедрама и научним областима по којој се на
Катедру студија криминалитета распоређују следећи предмети:
Основне
академске
студије:
Криминологија,
Кривично
право,
Криминалистика, Кривично-процесно право, Виктимологија и пенологија и
Тероризам и организовани криминал;
Специјалистичке струковне студије Форензика: Правни основи форензике,
Криминалистичка методика и Криминалистичко-форензичка обрада лица места;
Дипломске – мастер студије: Високотехнолошки криминал и национална
безбедност
Предлог Одлуке Катедре студије криминалитета о прерасподели предмета по
катедрама и научним областима добио је потврду на седници Научно-наставног већа
одржаној 07.06.2016. године када је једногласно усвојена Одлука о распореду
наставних предмета по катедрама и ужим научним областима.
Катедра студија криминалитета је на седници одржаној 17.05.2016. године
усвојила План рада Катедре за школску 2015/2016 годину а на седници одржаној
15.09.2016. године усвојен је План рада за школску 2016/2017 годину. У оквиру Плана
рада за 2016/2017 годину предиђена је активност Катедре на увођењу новог наставног
предмета на студијама II и III степена који би се односио на сегмент националне
безбедности а који би обухватио разматрање свих аспеката те проблематике које
покрива Катедра студија криминалитета. Назив новог наставног предмета би био
Студије криминалитета и систем националне безбедности.
На седници Катедре одржаној 15.09.2016. године истакнута је важност израде
библиографије свих наставника и сарадника Факултета безбедности у протеклом
периоду па је с тим у вези једногласно донета одлука о покретању иницијативе Катедре
студија криминалитета да се уради библиографија свих наставника и сарадника од кад
факултет постоји под називом Факултет безбедности.
4. Реализација наставних активности на свим нивоима студија:
Проф. др Божидар Бановић - Реализација наставе на основним академским
студијама (Кривично процесно право, Криминалистика), специјалистичким
струковним студијама (Правни основи форензике, Криминалистичко форензичка
обрада лица места, Криминалистичка методика) и на дипломским академским – мастер
студијама Тероризам, организовани криминал и безбедност на Универзитету у
Београду – два термина на предмету Корупција.
Проф. др Ивана Симовић – Реализација наставе на основним академским
студијама на Факултету безбедности (Криминологија и Виктимологија и пенологија),
специјалистичким струковним студијама (Правне основе форензике) и дипломским
академским – мастер студијама на Универзитету у Београду у оквиру ТЕМПУС
пројекта – Рачунарство у друштвеним наукама (cyber криминал).
Доц. др Младен Милошевић - Реализација наставе на основним академским
(Кривично право и Правне основе безбедности), специјалистичким струковним
(Правне основе форензике, Превенција и управљање кризама) и дипломским
академским-мастер (Високотехнолошки криминал и национална безбедност)
студијама.
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Александра Илић - Реализација наставе на основним академским студијама
(Криминологија, Виктимологија и пенологија и Криминалистика) и дипломским
академским – мастер студијама Тероризам, организовани криминал и безбедност на
Универзитету у Београду – један термин на предмету Корупција.
5. У школској 2015/2016. години асистент Александра Илић је на седници Изборног
већа Факултета безбедности од 01.12.2015. године поново изабрана у звање асистент за
ужу научну област Студије безбедности за наставни предмет Криминологија.
Других избора у звање није било.
6. С обзиром да је Катедра студија криминалитета конституисана тек у марту 2016.
године није било активности у погледу предлагања литературе за потребе наставе а
такође нема ни објављене литературе.
7. Проф. др Ивана Симовић, проф. др Божидар Бановић и доц. др Младен Милошевић
учествовали су током 2015. године у научноистраживачком пројекту „Безбедност и
заштита организовања и функционисања васпитно-образовног система у Републици
Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)“ број 47017, који
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
8.

Референце чланова Катедре за 2015. годину:
Проф. др Ивана Симовић
1.

Симовић Хибер, И., (2015) Нове законодавне тенденције и технике (и
владавина права), стр. 273-284, у: Кривично законодавство-de lege lata et de
lege ferenda (ур. Др Станко Бејатовић, др Миодраг Симовић и др Љубинко
Митровић), стр. 1-426; издавачи: Министарство правде Републике Српске,
Министарство правде Републике Србије, Универзитет у Бања Луци, Српско
удружење за кривичноправну теорију и праксу, Службени гласник
Републике Српске; ISBN 978-99938-22-51-6, COBISS.RS-ID 4957976, CIP
343.2/7(082) M 14=4
2. Симовић Хибер, И., (2015) Саветовање Правна држава и стручност процесних
субјеката као инструмент супростављања криминалитету, Крагујевац, 21/23
април 2015, Усклађеност кривичног закона: хипотеза и дилеме (Compatibility
of the criminal law:hypothesis and dilemmas), Зборник апстраката, стр. 32-33.
M 64=0,5
3. Симовић-Хибер, И., и Тркуља, Ј., (2015) Међународноправни стандарди о
слободи кретања и кривично дело - ’’Омогућавање злоупотребе
остваривања права азила у страној држави“, стр.139-151, Суђење у
разумном року и други кривичноправни инструменти адекватности државне
реакције на криминалитет, Тематски зборник радова; LV саветовање
Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, Златибор, Београд
2015, (стр. 1-720), (ур.: Др Станко Бејатовић, др Божидар Бановић, др Ивана
Симовић Хибер), ISBN 978-86-6411-003-7; CIP 343.2/7(082); COBISS.SR-ID
209102860 M 62=2, Уредник M 18=2
4. Симовић-Хибер, И., (2015) Усклађеност кривичног закона: хипотеза и дилеме
(Compatibility of the criminal law:hypothesis and dilemmas), стр. 112-127.
Тематски зборник Правна држава и стручност процесних субјеката као
инструмент супростављања криминалитету, Крагујевац, ISBN:978-86-762357

061-7, Међународни научни скуп Hans Seidel Stiftung, Правни факултет у
Крагујевцу, 21/23 април 2015 M 14=4
5. Симовић-Хибер, И., (2015) Потреба за кривичноправном заштитом
информационих технологија и потреба за заштитом од злоупотребе
информационих
технологија,
стр.213-231,
Годишњак
Факултета
безбедности, 2015, ISSN 1452-8428 M53=1
6. Симовић-Хибер, И., (2015) Учешће на Конференцији AIDP (Association
internationale de droit penal, prof. John Vervaele) на тему Ne bis in idem, Paris,
10.06.2015, M34=0,5
Проф. др Божидар Бановић
1. Banović, B., Ranđelović, V., (2015) Alternative drug courts in the United States Functioning, scape and limitations U: Dani Arčibalda Rajsa. Tematski zbornik
radova međunarodnog značaja. T. 1, Thematic Conference Proceedings of
International Significance. Vol. 1 / [glavni i odgovorni urednik Dragana Kolarić].
- Belgrade : Academy of Criminalistic and Police Studies ; Beograd :
Kriminalističko-policijska akademija, str. 111-118. (М14)
2. Бановић Б., Милошевић, М. (2015). Уголовное судопроизводство б
отношении юридических лиц б Республике Сербии: перспективы и
дилеммы, Сборник трудов Международной научно практической
конференции, Кемерово, 2015. ISBN 978-5-8353-1883-4. (M14)
3. Milošević, M., Banović, B. (2015). White collar crime and Human Security. In:
Đorđević I et al. Twenty Years of Human Security – Theoretical Foundations and
Practical Applications Belgrade: Faculty of Security Studies; Paris: Institut
Francais de Gedopolitique, pp: 199-211. (M14)
4. Бановић Б., Милошевић, М. (2015). Кривично право као инструмент заштите
малолетних лица у образовноваспитним установама. У: Бејатовић С. и др.
Кривично законодавство – De Lege lata et de lege ferenda Приједор:
Министарство правде Републике Српске, Министарство правде Републике
Србије, Град Приједор, Универзитет у Бањој Луци, Српско удружење за
кривичноправну теорију и праксу Београд, ЈУ Службени гласник Републике
Српске, (стр. 363 – 377). (M14)
5. Бановић, Б., Ранђеловић, В., (2015) Основи искључења кривице у кривичном
праву Србије и Енглеске, Култура полиса, год. 12, посебно изд., стр. 67-78.
(М51)
6. Бановић, Б., (2015) Заштита права на суђење у разумном року у правном
систему Србије, Култура полиса, год. 12, бр. 28, стр. 169-183. (М51)
7. Бановић,Б., Илић Г.П., (2015) Улога Уставног суда у остваривању права на
суђење у разумном року, У: Суђење у разумном року и други
кривичноправни инструменти адекватности државне реакције на
криминалитет, Београд : Српско удружење за кривичноправну теорију и
праксу : Intermex, стр. 369-389. (М61)
8. Бановић Б., (2015) Спречавање корупције у полицији, У: Корупција (Ур:
Горан П. Илић), Београд : Правни факултет стр. 49-67. (М44)
9. Бановић Б., (2015) Прање новца, У: Корупција (Ур: Горан П. Илић), Београд
: Правни факултет стр. 83-104. (М44)
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10. Бановић, Б., (2015) Међусобни однос и компетентност органа предистражног
поступка, Ревија за криминологију и кривично право. - ISSN 1820-2969. Vol. 53, бр. 1, стр. 69-88. (М52)7.
11. Милошевић, М., Бановић, Б., (2015) Систем кривичних санкција за правна
лица у Републици Србији, Годишњак Факултета безбедности., стр. 233250.(М53)
Доц. др Младен Милошевић
1. Бановић Б., Милошевић, М. (2015). Уголовное судопроизводство б
отношении юридических лиц б Республике Сербии: перспективы и
дилеммы, Сборник трудов Международной научно практической
конференции, Кемерово, 2015. ISBN 978-5-8353-1883-4. (M14)
2. Milošević, M., Banović, B. (2015). White collar crime and Human Security. In:
Đorđević I et al. Twenty Years of Human Security – Theoretical Foundations and
Practical Applications Belgrade: Faculty of Security Studies; Paris: Institut
Francais de Gedopolitique, pp: 199-211. (M14)
3. Бановић Б, Милошевић, М. (2015). Кривично право као инструмент заштите
малолетних лица у образовноваспитним установама. У: Бејатовић С. и др.
Кривично законодавство – De Lege lata et de lege ferenda Приједор:
Министарство правде Републике Српске, Министарство правде Републике
Србије, Град Приједор, Универзитет у Бањој Луци, Српско удружење за
кривичноправну теорију и праксу Београд, ЈУ Службени гласник Републике
Српске, (стр. 363 – 377). (M14)
4. Mилошевић, М. & Путник, Н. (2015). Проблем правне (не)регулисаности
конфликата у кибер простору. Трећи програм, Број 161–162 (2/2014), 266-278
УДК 341.3; 343.533::004. (M51)
5. Милошевић, М (2015). Globalne dimenzije kriminaliteta korporacija i
mogućnosti međunarodnog prava. Култура полиса, год. XII (2015), посебно
издање, 39 – 53. (M51)
6. Милошевић, М. (2015). Criminal Policy on Corporate Criminal Liability –
Different Theoretical Approaches. Безбедност, 2/2015, стр. 21-34. (M52)
Александра Илић
1.
2.
3.
4.

Илић А. (2015), Значај дискурса у разумевању моралне панике, Српска
политичка мисао, вол. 48/2, стр. 115-130 (М24)
Илић А. (2015), Утицај морала на кривично право. Култура полиса –
посебно издање, бр. 1, стр. 235-242. (М51)
Илић А. (2015), Медији и корупција, У: Корупција (Ур: Горан П. Илић),
стр. 105-119 Београд, (М 44)
Илић А. (2015), Морална паника и процес појачавања девијације, стр.
289-302, Годишњак Факултета безбедности., (М 53)

9. Остале активности чланова Катедре
Проф. др Ивана Симовић:
 Учешће у раду Већа научних области правно-економских наука Универзитета у
Београду
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Учешће у раду Председништва Српског Удружења за кривичноправну теорију
и праксу
Чланство у Савету часописа Ревија за криминологију и кривично право
Саопштење на редовној сесији Директоријума Међународног удружења за
кривично право - Association internationale de droit penal (AIDP), као
представник Српског Удружења за кривичноправну теорију и праксу, Париз,
2015.

Проф. др Божидар Бановић:


Вршење функције продекана за наставу од октобра 2015. године

Доц. др Младен Милошевић:






Организација и реализација свих активности Иновационог центра Факултета
безбедности (Извештај о раду Иновационог центра за 2015. годину)
Реализација семинара и едукација у организацији Привредне коморе Београда
Учешће у ревизији националног стандарда SRPS A.L2.003, у својству
руководиоца Радне групе за правне ризике и члана Радне групе за ризике од
противпрравног деловања
Чланство у Уредништву часописа Безбедност (М52), Министарство
унутрашњих послова Републике Србије
Чланство у редакцији часописа Годишњак Факултета безбедности (М53),
Универзитет у Београду-Факултет безбедности

Александра Илић:


Чланство у Управи Секције за Криминологију Српског удружења за
кривичноправну теорију и праксу.

ДЕКАН

Новембар 2016. године

Проф. др Ивица Радовић
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