
Листа ангажованих наставника за извођење наставе на студијском програму Тероризам,организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ) и (120 ЕСПБ) у школској 2015/2016. год 
 
у школској 2015/2016. год 
 
Студијски програм: 
 Предмет Наставник Контакт: 

(телефон и е маил адреса) 
Термини консултација: 
(са назнаком да ли на Универзитету или 
Факултету) 

1 

Тероризам 

 проф. др Симеуновић М. 
Драган, Факултет политичких 
наука 
 

1. Проф. др Драган Симеуновић 
dragan.simeun@gmail.com 
 

Консултације ће бити после сваког 
предавања на Универзитету или по 
договору са професором (контактирати га 
мејлом).  

2 
Безбедност 

проф. др Милашиновић М. 
Радомир, Факултет безбедности, 
 

1. Проф. др Радомир Милашиновић 
ralemm@gmail.com 
 

1. Универзитет у Београду, средом и 
петком од 16-17 часова. 

3 

Организовани криминалитет 
проф. др Игњатовић М. Ђорђе, 
Правни факултет 
 

1. Проф. др Ђорђе Игњатовић 

 

ignjat@ius.bg.ac.rs, djignja@yahoo.com 

 

1. Проф. Игњатовић ће држати 
консултације после предавања на 
Универзитету или на Правном факултету, 
понедељком од 14 до 15 часова и уторком 
од 15-16 часова, кабинет 234.  

4 

Политичко насиље 
проф. др Симеуновић М. Драган,  
Факултет политичких наука 
 

1. Проф. др Драган Симеуновић 
dragan.simeun@gmail.com 

Консултације ће бити после сваког 
предавања на Универзитету или по 
договору са професором (контактирати га 
мејлом).  

5 

Корупција 
проф. др Илић П. Горан,  
Правни факултет 
 

1. Проф. др Горан Илић 
dr.goran.ilic@gmail.com, 

gilic@ius.bg.ac.rs 

 

 

6 

Превенција завера и државних удара 
проф. др Симеуновић М. Драган,  
Факултет политичких наука 
 

Проф. др Драган Симеуновић 
dragan.simeun@gmail.com 

Консултације ће бити после сваког 
предавања на Универзитету или по 
договору са професором (контактирати га 
мејлом).  

7 

Кривично-правни аспекти борбе против 
тероризма 

проф. др Стојановић П. Зоран,  
Правни факултет 

1. Проф. др Стојановић Зоран,  
zorans@ius.bg.ac.rs 

проф. др Драгана Коларић 
dragana.kolaric@kpa.edu.rs 

 

 

 

8 

Безбедност и глобализација проф. др Милашиновић М. 
Радомир, Факултет безбедности 

1. Проф. др Драган Симеуновић 
dragan.simeun@gmail.com 
 
 

1. Консултације код проф. Симеуновића ће 
бити после сваког предавања на 
Универзитету или по договору са 
професором (контактирати га мејлом).  
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2. Проф. др Радомир Милашиновић 

ralemm@gmail.com 

 
2. Консултације код проф. Милашиновића - 
Универзитет у Београду, средом и петком 

од 16-17 часова. 
9 

Медији и насиље проф. др  Кешетовић М. 
Желимир, Факултет безбедности 

Проф. др Желимир Кешетовић, 
   

kesetovic@fb.bg.ac.rs 

Консултације ће бити после сваког 
предавања на Универзитету или по 
договору са професором (контактирати га 
мејлом).  

10 

Борба против тероризма 

проф. др Симеуновић М. Драган, 
Факултет политичких наука 
проф. др  Милашиновић М. 
Радомир, Факултет безбедности  
 

1. Проф. др Драган Симеуновић 
, dragan.simeun@gmail.com 
 
 
 
 
2. Проф. др Радомир Милашиновић 
ralemm@gmail.com 
 

1. Консултације код проф. Симеуновића ће 
бити после сваког предавања на 
Универзитету или по договору са 
професором (контактирати га мејлом).  
 
2. Консултације код проф. Милашиновића - 
Универзитет у Београду, средом и петком 
од 16-17 часова. 

11 

Еколошки аспекти безбедности проф. др Надић П. Дарко, 
Факултет политичких наука 

1. Доц. др Вера Арежина,  
, v.arezina@yahoo.com 

 

1. Консултације код проф. Вере Арежине ће 
бити организоване на Факултету 
политичких наука, кабинет 49/II: 
-летњи семестар понедељком 13-14 часова 
- зимски семестар петком 14-15 часова 
Консултације се могу заказивати накнадно 
и мејлом 

12 

Екстремизам и религија проф. др Зоран Крстић,  
Богословски факултет zorank62@gmail.com 

Консултaције ће бити после свaког 
предaвaњa или по договору или цетвртком, 
током семестрa, од 10-12 нa Теолошком 
фaкултету 

13 
Управљање кризама и превенција хитним 
случајевима 

проф. др  Зоран Кековић 
Факултет безбедности 

1. Проф. др Зоран Кековић, 
zorankekovic@yahoo.com 

 

1. Консултације код проф. Кековића ће 
бити организоване четвртком на Факултету 
безбедности од 11-13 часова.  

14 

Геополитика 

проф. др Митровић Д. Драгана, 
Факултет политичких наука 
 проф. др Килибарда Ж. Зоран,  
Факултет безбедности 

1. Проф. др Драгана Митровић,  
dragana.mitrovic@fpn.bg.ac.rs 

2. Проф. др Зоран Килибарда, 

zorankilibarda@yahoo.com 

 

 

 1. Консултације код проф. Митровић ће 
бити средом на Факултету политичких 
наука од 12-14 часова, кабинет бр. 73. 
Пожељно је појединачно заказивање 
консултација путем мејла. 
 
2. Консултације код проф. Килибарде ће 
бити на Факултету безбедности 
понедељком од 9-13 часова.  

15 Обавештајна и контраобавештајна 
делатност 

проф. др  Милашиновић М. 
Радомир, Факултет безбедности  
 

Проф. др Радомир Милашиновић 
ralemm@gmail.com 

Универзитет у Београду, средом и петком 
од 16-17 часова. 
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