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Druga naučna konferencija 

URBANA BEZBEDNOST I URBANI RAZVOJ 

01.07.2022.  

BEOGRAD  

 
Drugu  naučnu  konferenciju  o  urbanoj  bezbednosti  i  urbanom  razvoju  u 

Republici  Srbiji  organizuju  Fakultet  bezbednosti  i  Arhitektonski  fakultet 

Univerziteta u Beogradu s ciljem da se podstakne i razvije akademska rasprava 

o  kompleksnosti  sve  izraženijih  bezbednosnih  pitanja  i  izazova  u  urbanom 

prostoru. Na dnevnom  redu naći  će  se  teme koje na  različite načine povezuju 

pitanja bezbednosti sa urbanim prostorom i njegovim razvojem, u nastojanju da 

se nađu najbolja rešenja za sve složenije bezbednosne i urbane izazove 21. veka. 

Dinamični  procesi  i  promene  savremenog  sveta,  ogledaju  se  i  u  rastu 

stanovništva,  migracijama  (izbegličke  krize  prouzrokovane  ratovima  i 

siromaštvom),  izazovima  i  planskom  kontrolom  savremene  urbanizacije, 

degradaciji  životne  sredine,  geopolitičkoj  nestabilnosti,  širenju  digitalne 

tehnologije (s potencijalno neizvesnim konsekvencijama), širenju zaraznih bolesti 

i  mnogim  drugim  izazovima.  Uticaj  faktora  kao  što  su  političko  nasilje, 

iregularne  migracije,  proliferacija  oružja  za  masovno  uništenje,  kriminal, 

zagađenje  životne  sredine,  prirodne  katastrofe  i  epidemije/pandemije 

multiplikuju se u oblastima sa visokom koncentracijom ljudi i infrastrukture. 

Bezbednost  gradova  i  urbanih  prostora  samo  je  jedan  od  17 Globalnih  ciljeva 

održivog  razvoja  2030,  koje  je  usvojila Generalna  skupština UN  2015.  godine. 

Brojni  su  akteri koji  će na međunarodnom, nacionalnom  i  lokalnom nivou do 

2030.  godine  zajednički  raditi  kako  bi  „gradove  i  ljudska  naselja  učinili 

inkluzivnim, bezbednim, prilagodljivim i održivim“. Uloga i značaj akademskih 

instituticija,  teoretičara  i  praktičara  jeste  da  ovu  temu  otvore  i  približe 

zainteresovanoj  javnosti  iz akademske  sredine, ali  i  sfere  javnih politika, kao  i 

upravljačkih struktura na nacionalnom, regionalnom  i  lokalnom nivou kao  i da 

iz  plodonosne  rasprave  i  suočavanja  različitih  perspektiva,  ukažu  na moguće 

pravce razvoja bezbednosnih i urbanih javnih politika. 
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Teme o kojima se može diskutovati na konferenciji jesu: 

(1) Urbanizacija bezbednosti (sekuritizacija i/ili militarizacija urbanih prostora) 

• urbani militarizam i vojna doktrina i praksa; 

• savremeni ratovi i nove vojne tehnologije za borbu u urbanoj sredini; 
• različiti  aspekti  urbanog  nasilja  (urbana  gerila,  urbani  terorizam, 

infrastrukturno nasilje); 
• urbana  bezbednost  i  zaštita  kritične  infrastrukture  i  vitalnih  usluga  u 
kriznim situacijama (npr., zaštita od infrastrukturnih akcidenata); 

• migracije kao generatori promena u urbanim sredinama    i njihov uticaj na 

bezbednost; 

• javni događaji u urbanom prostoru – strategije zaštite i bezbednosti; 

• urbane perspektive: ljudska bezbednost u gradovima; 

• prevencija  kriminaliteta  kroz  urbano  projektovanje,  planiranje  i  urbani 

dizajn; 

• kriminal i strah od kriminala u gradovima. 

(2) Digitalne tehnologije i urbana bezbednost 

• urban Big data; 
• GIS i urbana platforma za podatke (Urban Data Platform – UDP); 

• Big data za urbani dizajn i menadžment;  

• bezbednost javnih otvorenih bežičnih mreža u urbanim sredinama; 

• informaciono‐komunikacione tehnologije i javni transport;  

• kontrola pristupa javnom prostoru i javnim uslugama. 

(3) Globalizacija, urbani razvoj i transformacija gradova 

• politike urbanizacije u funkciji urbane bezbednosti; 
• urbana obnova u funkciji bezbednosti; 
• bezbednosni izazovi pametnih i održivih gradova;  

• bezbednost i privatnost – okviri za pametne gradove; 

• bezbednosni aspekti u strateškom i  urbanističkom planiranju; 
• rezilijentnost i urbanističko planiranje; 
• rezilijentnost gradova i odgovor na terorizam i katastrofe;  
• ekološka  bezbednost  i  urbani  razvoj  (industrijska  ekologija  gradova, 
problemi otpada, novi vidovi zagađenja); 

• urbano siromaštvo i održivi urbani razvoj; 

• razvoj ruralnih naselja; 
• razvoj malih i srednjih gradova u funkciji ravnomernog teritorijalnog razvoja; 

• bezbednost u otvorenim javnim gradskim prostorima; 

• urbani dizajn u  funkciji urbane bezbednosti  i njegov uticaj na društveno  i 
individualno ponašanje; 
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• uticaj  i međusobna povezanost bezbednosnih, socio‐psiholoških i tehničkih 

elemenata  urbane  bezbednosti  i  urbanog  razvoja  –  integrisani  pristup 

izazovu; 

• projektovanje javnih objekata sa aspekta bezbednosti; 
• projektovanje stambenih objekata sa aspekta bezbednosti. 

Organizacioni odbor: 

• Dr Svetlana Stanarević, vanredna profesorka, Fakultet bezbednosti, UB; 
• Dr Aleksandra Đukić, redovna profesorka, Arhitektonski fakultet, UB.  

Naučni odbor: 

• Dr Vladimir N. Cvetković, redovni profesor, Fakultet bezbednosti, UB; 

• Dr Slađana Đurić, redovna profesorka, Fakultet bezbednosti, UB; 
• Dr Svetlana Stanarević,vanredna profesorka, Fakultet bezbednosti, UB; 
• Dr Vanja Rokvić, vanredna profesorka, Fakultet bezbednosti, UB; 
• Dr Goran Mandić, vanredni profesor, Fakultet bezbednosti, UB; 

• Dr Aleksandra Ilić, docentkinja, Fakultet bezbednosti, UB; 
• Dr Milan Lipovac, docent, Fakultet bezbednosti, UB; 

• Dr  Vesela  Radović,  naučni  savetnik,  Institut  za  multidisciplinarna 

istraživanja, UB; 

• Dr Mirjana Laban, redovna profesorka, Fakultet tehničkih nauka, UNS; 

• Dr Nataša Picler Milanović, viši naučni saradnik, Univerzitet u Ljubljani; 

• Dr  Slobodan  Milutinović,  redovni  profesor,  Fakultet  zaštite  na  radu, 

Univerzitet u Nišu; 

• Dr Mina Petrović,  redovna profesorka, Odeljenje  za  sociologiju, Filozofski 

fakultet, UB; 

• Dr Nataša Danilović Hristić, viša naučna saradnica, Institut za arhitekturu i 

urbanizam Srbije; 

• Dr Aleksandra Đukić, redovna profesorka, Arhitektonski fakultet, UB; 
• Dr Eva Vaništa Lazarević, redovna profesorka, Arhitektonski fakultet, UB; 
• Dr Aleksandra Stupar, redovna profesorka, Arhitektonski fakultet, UB; 
• Dr Marija Maruna, redovna profesorka, Arhitektonski fakultet, UB; 

• Dr  Aleksandra  Krstić  Furundžić,  redovna  profesorka,  Arhitektonski 

fakultet, UB; 

• Dr Danijela Milovanović Rodić, docentkinja, Arhitektonski fakultet, UB; 

• Dr Vladimir Lojanica, redovni profesor, Arhitektonski fakultet, UB;  

• Dr Ana Nikezić, vanredni profesor, Arhitektonski fakultet, UB; 

• Dr Milena Vukmirović, docentkinja, Šumarski fakultet UB; 

• Dr Jugoslav Joković, docent, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu; 

• Dr  Dejan  Filipović,  redovni  profesor,  Geografski  fakultet  –  Odsek  za 
prostorno planiranje, UB; 

• Dr  Velimir  Šećerov,  redovni  profesor,  Geografski  fakultet  –  Odsek  za 

prostorno planiranje, UB. 
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Tehnički sekretari: 

• Dr Branislav Antonić – koordinator, Arhitektonski fakultet 
• Nikola Mitrović, Ilija Gubić, Arhitektonski fakultet 

• Jana Marković, Lazar Stojanović, Fakultet bezbednosti 

Važni datumi – krajnji rokovi: 

• 10.04.2022.  Prijava teme sa predajom apstrakta 

• 25.04.2022.  Obaveštenje o prihvatanju apstrakta  

• 25.05.2022.  Predaja rada 

• 20.06.2022.  Konačna predaja korigovanog rada i registracija 

• 01.07.2022.  Datum održavanja konferencije 

Mesto održavanja skupa: 

• Arhitektonski  fakultet  Univerziteta  u  Beogradu  /  Adresa:  Bulevar  kralja 
Aleksandra 73/2, 11000 Beograd, Republika Srbija 

Zvanični jezik konferencije: 

• Tekst i prezentacija rada pišu se na srpskom jeziku. 

Apstrakt: 

• Dužina: 150–250 reči; 
• Jezik: naslov rada i apstrakt na srpskom i na engleskom jeziku; 
• Tehnički uslovi: Times New Roman; 11 pt, single‐spaced; 

• Ključne reči: 3 do 5. 

Tekst za zbornik: 

• Dužina: 6  ili 8 strana sa referencama, odnosno, do 25.000 karaktera (without 

spaces); 

• Jezik: na srpskom jeziku; 
• Tehnički uslovi: Times New Roman, 11 pt, 1.5 spacing,  justified, sa sledećim 

marginama: Top 2.5 cm; Bottom 2.5 cm; Left 3 cm; Right 3 cm; 

• Literatura:  svi  izvori  treba da  se navedu  abecednim  redosledom; APA  stil 

citiranja. 

Radovi će biti objavljeni u: 

• Knjizi apstrakata sa konferencije sa odgovarajućim ISBN brojem, i 

• Zborniku radova sa konferencije sa odgovarajućim ISBN brojem. 

Svi dostavljeni radovi će proći proces dvostruke recenzije.  

Odabrani  radovi  će  biti  predstavljeni  u  tematskom  broju  časopisa Godišnjak 

Fakulteta  bezbednosti,  pri  čemu  je  potrebno  pripremiti  rukopis  u  skladu  sa 

uputstvom za autore časopisa.  

Kontakt: Informacije i podnošenje apstrakata i radova: ubur@fb.bg.ac.rs 


