
ВРЕМЕ АКТИВНОСТ 

Конференцијска сала Привредне коморе Србије 

13,00-

15,00 

Панел 3: Савремене технологије у заштити критичне инфраструктуре 

одбрамбене индустрије 

Радно председништво 

 проф др Мирјана Крањац, Факултет за инжењерски менаџмент 

(председавајући) 

 мр Харис Делић, Асоцијација за управљање ризицима БиХ 

 пп  др Драган Младеновић, Генералштаб Војске Србије  

 Жељко Гајић,  Фондација „др Тодор Јовановић“  Београд 

Учесници панела: 

1. Олга Зорић, Национално удружење за управљање ризицима (тема: 

Интегрисани модел безбедности на критичној инфраструктури 

одбрамбене индустрије) 

2. пп др Драган Младеновић, Генералштаб Војске Србије (тема: 

Специфичност информационе безбедности система критичне 

инфраструктуре и одбрамбене индустрије) 

3. Александар Васиљевић и Жељко Јевтић, компанија „Sound electronicˮ 

DOO Beograd, (тема: Упознавање учесника са најновијом светском 

технологијом у области специјалне опреме за војску и полицију, као и 

безбедности на пољу антитерористичке опреме кроз пројекте 

„Cross border menagementˮ). 

4. Иван Милосављевић, „Застава оружјеˮ, Крагујевац (тема: Сајбер 

напади и заштита информационог система привредног друштва 

„Застава оружје” А.Д. Крагујевац) 

5. Арсенијевић Добривоје, дипл. правник, директор Дирекције у 

Компанији „Слобода“ А.Д. Кривокапић Драгомир, дипл. ел. инж., 

водећи инжењер службе инвестиција у Компанији „Слобода“ 

А.Д.::(тема: Изградња објеката у привредним друштвима одбрамбене 

индустрије Србије (ОИС) у светлу актуелне законске регулативе и 

будуће имплементације закона о критичној инфраструктури ) 

6. Тома Стојчић, компанија „Милан Благојевићˮ наменска А.Д, Лучани 

(тема: Заштита од пожара и експлозија, заштита објекта и лица са 

предлозима за унапређење стања у предузећу „Милан Благојевићˮ) 

7. Драговић Радомир, руководилац конструкције, Ђенић Милан, 

компанија „Први Партизамˮ Ужице, (тема: Примена савремених 

технологија за потпуну аутоматизацију процеса опасних по живот 

и здравље људи) 

8. проф. др Владимир Томашевић, Факултет за инжињеријски менаџмент, 

др Хатиџа Бериша, Универзитет одбране, мр Иван Ранчић, Војска 

Србије (тема: Пиро - тероризам претња критичној инфраструктури) 

 

15,00-

15,15 
Дискусија, питања и одговори 

Хол зграде Привредне коморе Србије 

15,15-

16,15 
Ручак 

 

 



 

МЕЂУНАРОДНА СТРУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КРИТИЧНЕ 
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БЕОГРАД 

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ 

06. 12. 2018. ГОДИНЕ 

 

 



 
ВРЕМЕ АКТИВНОСТ 

Хол зграде Привредне коморе Србије 

09,00-09,30 Пријем и регистрација учесника конференције и гостију 

Конференцијска сала Привредне коморе Србије 

09,30-10,00 

Отварање конференције  

 проф. др Хатиџа Бериша - Национално удружење за управљање 

ризицима  

 гм др Младен Вуруна - Министарство одбране Републике Србије  

 представник Привредне коморе Србије  

 проф. др Владимир Томашевић - Факултет за инжењерски менаџмент 

10,00-12,00 

Панел 1: Управљање ризицима у заштити критичне инфраструктуре 

одбрамбене индустрије 

Радно председништво: 

 Един Гараплија - компанија  ИНЗА (председавајући) 

 др Златица Пешић -  компанија „Тигарˮ 

 Слободан Живковић - Факултет за инжењерски менаџмент   

 Далибор Јокнић – Привредна коморa Србије  

  

Учесници панела: 

1. Мирослав Миличковић - државни секретар у Министарству 

унутрашњих послова РС (тема: Критична инфраструктура – стање и 

перспектива ) 

2. проф. др Менсуд Грбовић - Министарство здравља (директор 

Директората за здравствену заштиту (тема: Заштита и здравље на раду 

у одбрамбеној индустрији) 

3. Митја Зиндарчић, представник Привредне коморе Словеније, (тема: 

Критична инфраструктура Словеније) 

4. потпуковник мр Вељко Петровић – Управа за одбрамбене технологије 

Сектора за материјалне ресуре Министаства одбране РС (тема: Стање и 

перспрективе критичне инфрастурктуре ОИС) 

5. проф. др Милан Божић- Саобраћајни факултет, Универзитет у 

Београду, Председник Управног одбора Телеком А.Д. Србија, (тема: 

Кибер криминал који путем мобилних и дигиталних мрежа постаје 

претња критичној инфраструктури)  

6. проф др Азра Аџајлић-Дедовић, Факултет за криминалистику, 

криминологију и сигурносне студије, Универзитет у Сарајеву, проф 

Халима Софраџија, Факултет политичких наука и доц. др Едита 

Хасковић, Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне 

студије (тема: Виктомологија и сигурносни изазови у 21 столећу-

планови превенције виктимизације) 

7. Слађан Вучковић - заменик генералног директора компаније „ЈУМКОˮ 

Врање (тема: Утицај запошљавања радне снаге у пограничним и 

девастираним срединама на очување критичне инфраструктуре 

одбрамбене индустрије Републике Србије) 

8. доц др Милан Глигоријевић – Министарство унутрашњих послова РС, 



професор на Криминалистичко-полицијској академији, Београд (тема: 

Телекомуникациони системи за рад у ванредним ситуацијама )  

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ 

Конференцијска сала Привредне коморе Србије 

12,00-12,15 Дискусија, питања и одговори 

12,15-12,30 
Уручивање захвалница покровитељима, спонзорима, донаторима и 

пријатељима конференције  

Хол зграде Привредне коморе Србије 

12,30-13,00 Пауза (заједничко фотографисање) 

Сала бр. 42 Привредне коморе Србије 

13,00-15,00 

Панел 2: Практични аспекти заштите критичне инфраструктуре у 

одбрамбеној индустрији 

Радно председништво: 

 доц. др Владимир Цветковић, Факултет безбедности (председавајући) 

 проф. др Хатиџа Бериша, Национално удружење за управљање 

ризицима  

 Бојан Теофиловић, заменик градоначелника Смедерева 

 Станоје Биорчанин, генерални директор „Прва искра-наменскаˮ 

 

Учесници панела: 

1. др Oливера Пешић, Анђелка Недељковић - „ППТ-ТМО“ А.Д, 

Трстеник, (тема: Проблеми и мере заштите животне средине у 

производним процесима фабрика одбрамбене индустрије у ППТ 

Наменска Трстеник) 

2. Слободан Митровић, директор сектора за ТПО „Јумкоˮ Врање (тема: 

Утицај родне равноправности на очување критичне 

инфраструктуре) 

3. Огњен Ракитић, Ирена Рашевић INAT centar, Београд, проф. др 

Бранкица Пажун, Факултет за инжењерски менаџмент, (тема: 

Могућности примене стандарда ISO 2700 као фактор безбедности 

критичне инфраструктуре) 

4. Марина Дуњић, Далибор Петровић, Управа за стратегијско планирање 

Министарство одбране РС, (тема: Унапређење заштите 

интелектуалне својине у фабрикама одбрамбене индустрије 

Републике Србије) 

5. др Марија Мићовић, Криминалитичко-полицијска академија, Београд 

(тема: Политика одбране критичне инфраструктуре у светлу 

одредби Законских обавеза) 

6. Бојан Мићовић, компанија „Милан Благојевићˮ наменска А.Д, Лучани 

(тема: Проблеми и мере заштите интелектуалне својине у предузећу 

„Милан Благојевићˮ). 

7. Огњен Бекчић, „Застава оружјеˮ, Крагујевац (тема: Проблеми и мере 

заштите интелектуалне својине у фабрикама одбрамбене 

индустрије у компанији „Застава оружјeˮ) 

 

15,00-15,15 Дискусија, питања и одговори 

Хол зграде Привредне коморе Србије 



15,15-16,15 Ручак 

 


