проф. др Мирсад Нуковић, члан
др Стеван Петковић, члан
доц. др Мирјана Маринковић, члан
дипл.менаџ. Живојин Стојковић, члан
дипл.инг Милан Јовановић, члан
Важни датуми:
15. новембар 2016. Рок за предају радова
17. новембар 2016. Обавештење о прихватању радова
20. новембар 2016. Рок за уплату котизације
09-10. децембар 2016. Одржавање Конференције
Информације за ауторе:
Потребно је да аутори радове предају у електронском облику (не више од два рада по
аутору). Прихваћени радови ће бити укључени у едицију Зборника радова
„БЕЗБЕДНОСТ У ПОСТМОДЕРНОМ АМБИЈЕНТУ“, Књига 22 (ISBN референца).
Званични језици Конференције су српски и енглески.
Радове у предвиђеном року доставити Научном комитету, едитору академику проф. др
Слободану Нешковићу на e-mail slobneskovic@gmail.com, а коначну верзију доставити
техничком уреднику Зборника дипл. ецц Александру Цекићу на e-mail
acacekic@gmail.com.
Отворено за:
Све заинтересоване учеснике из Републике Србије и земаља Југоисточне Европе и ЕУ,
који ће својим учешћем допринети постизању општег циља конференције.
Трошкови:
Котизација за ауторе и учеснике износи 8.000,00 РСД, ПДВ урачунат у цену.
Котизација за представљање државних органа, локалних самоуправа, привредних комора
и туристичких организација износи минимум 50.000,00 РСД, ПДВ урачунат у цену.
Котизација за представљање компанија, привредних субјеката и организација износи
минимум 40.000,00 РСД, ПДВ урачунат у цену.

Факултет за право, безбедност и менаџмент
„Константин Велики“, Ниш
Универзитет „Унион-Никола Тесла“
Центар за стратешка истраживања
националне безбедности –ЦЕСНА Б,
Београд
Позив за учешће на
МЕЂУНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ
„ОБРАЗОВАЊЕ, ПРАВО И БЕЗБЕДНОСТ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ДРУШТВА“
CONSTANTIN MAGNUS, NAISSUS 2016

09-10. децембар 2016.г., Ниш, хотел “MY PLACE“
Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“, Ниш,
Универзитета „Унион-Никола Тесла“ у сарадњи са Центром за стратешка истраживања
националне безбедности ЦЕСНА Б из Београда наставља са успешном праксом
организовања научних саветовања, симпозијума и конференција. Факултет за право,
безбедност и менаџмент „Константин Велики“, Ниш, Универзитета „Унион-Никола
Тесла“, уз подршку институција Града Ниша, Нишавског округа и Републике Србије,
организује Конференцију са међународним учешћем на тему: „ОБРАЗОВАЊЕ, ПРАВО
И БЕЗБЕДНОСТ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ДРУШТВА“ која ће се одржати 09. и 10.
децембра 2016. год., са почетком у 10.00 сати, Ниш, Хотел „MY PLACE“.
Позивамо Вас да учествујете на Конференцији и тиме уприличите овај догађај
својим присуством и радом

Апликација:
Заинтересованост за учешће на конференцији је потребно потврдити писмено, усмено,
електронским путем - организационом одбору ЦЕСНА Б Београд. Уз Пријаву учешћа
неопходно је навести делатност фирме/предузећа и кратак опис пословања. Студенти уз
пријаву треба да доставе биографију(CV).

.
За Научни комитет и Организациони одбор
проф. др Светолик Костадиновић, председник НК
проф. др Слободан Нешковић, копредседник НК

Хотел „MY PLACE“ Ниш
Конференција има за циљ промовисање савремених трендова у образовању, безбедности
и привреди са правног, друштвеног, економског, безбедносног, просторног,
организационог, техничког, технолошког, религијског, демографског, културолошког,
етичког, спортског, медијског и других аспеката, и то у функцији развоја друштва,
посебно локалних заједница Републике Србије и земаља региона Југоисточне Европе у
контексту модерних интеграционих процеса. Конференција ће окупити представнике
академске заједнице, државних институција града Ниша, локалних заједница и
привредних субјеката. Поред њих учествоваће еминентни стручњаци из земље и

иностранства: емеритус проф. др Светолик Костадиновић, проф. др Вихрен Боузов,
академик проф. др Раденко Круљ, академик проф. др Милан Милошевић, емеритус
проф. др Љубиша Митровић, академик проф. др Слободан Нешковић, академик проф. др
Андон Костадиновић, академик проф. др Раде Биочанин, проф. др Тихомир Стојчев,
академик проф. др Слободанка Ђолић, академик проф. др Ђорђе Стефановић, проф. др
Добривоје Радовановић, академик проф. др Милутин Ђуричић, академик проф. др
Станиша Стојиљковић, емеритус проф. др Вишеслав Крсмановић, проф. др Енвер
Међедовић и други.

Тематске области:
-

Савремени трендови у образовању;
Наука и технолошки развој у XXI веку;
Менаџмент у високом образовању;
Постмодерне научне и образовне дисциплине;
Наука и образовање као сегмент националног интереса Србије;
Информационо-комуникационе технологије у контексту развоја друштва;
Правни контекст привредног и друштвеног развоја;
Безбедност као научна област и друштвена делатност;
Међународна, регионална и национална безбедност;
Концепт корпоративне безбедности;
Пројекат безбедности локалне заједнице;
Безбедност саобраћаја у савременом окружењу;
Саобраћајна инфраструктура у контексту друштвеног развоја;
Здравствена безбедност становништва;
Ванредни догађаји-превенција и менаџмент ризика;
Демографски трендови и просперитет Источне и Југоисточне Србије;
Друштвени и привредни развој као постулат националног интереса Србије;
Концепт привредног развоја Нишавског округа;
Пројекат реиндустријализације Републике Србије;
Приватно предузетништво у функцији друштвеног развоја;
Развојни пројекти локалних заједница;
Ниш – парадигма успешног друштвено-економског развоја;
Могућности туристичко-привредног развоја Нишавског округа;
Приступни фондови ЕУ;
Млади и демократија;
Еколошки аспекти реиндустријализације и руралног развоја;
Туризам и трговина у функцији привредног развоја;
Религија и друштвени развој;
Спорт и физичко васпитање-есенцијалне друштвене делатности;
Медији и информисање у функцији образовања и друштвеног развоја и друго.

НАУЧНИ КОМИТЕТ
проф. др Светолик Костадиновић, председник
проф. др Слободан Нешковић, копредседник
проф. др Андон Костадиновић, члан
Вихрен Боузов, PhD, члан
Андреас Гелке, PhD, члан
проф. др Валериј В. Кузин, члан
Алесандро Ћећи, PhD, члан
Кириакос Антониадес, PhD, члан
Франческо Сидоти, PhD, члан
Веселин Петров, PhD, члан
Богдана Тодорова, PhD, члан
Тихомир Стојчев, PhD, члан
Флорин Пасатоиу, PhD, члан
проф. др Ибрахим Јусуфранић, члан
проф. др Младен Бодирожа, члан
проф. др Марко Царић, члан
проф. др Љубинко Илић, члан
проф. др Раде Биочанин, члан
проф.др Раденко Круљ, члан
емеритус проф. др Љубиша Митровић, члан
проф. др Зоран Цекић, члан
проф.др Данијела Красић, члан
проф. др Милан Милошевић, члан
проф.др Душан Здравковић, члан,
проф.др Добривоје Радовановић, члан
проф. др Слободанка Ђолић, члан
проф.др Милутин Ђуричић, члан
проф.др Станиша Стојиљковић, члан
проф.др Вишеслав Крсмановић, члан
проф. др Милан Станковић, члан
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
доц. др Зоран Цветковић, председник
проф. др Груја Костадиновић, заменик председника
доц. др Александра Јовановић, секретар
дипл.ецц Александар Цекић, заменик секретара
МА Александар Нешковић, члан
др Милутин Матић, члан
доц. др Предраг Рстић, члан
доц. др Анастазија Тања Ђелић, члан
др Милован Лакушић, члан
др сци мед Јасмина Павловић, члан
МА Мери Нешковић, члан
доц. др Валентина Чизмар, члан
доц. др Милош Туцовић, члан
МА Зоран Лапчевић, члан
мр Мирко Тешић, члан

