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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ  
ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ „ФУТУРА“  

УНИВЕРЗИТЕТА „СИНГИДУНУМ“ 
 
 
На основу одлуке са 7. седнице Наставно-научног већа Факултета за примењену екологију 
„Футура“ Универзитета „Сингидунум“, одржане 23.07.2012. године, именовани смо за 
чланове Комисије за оцену испуњености услова за реизбор ДР ЈОРДАН АЛЕКСИЋ у 
звање ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР за ужу научну област  друштвено-хуманистичке науке. 
 
На основу материјала који нам је достављен, а састоји се од стручне биографије кандидата, 
списка радова, као и на основу увида у рад кандидата, подносимо следећи 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА 
 

Др Јордан Алексић рођен је 25.10.1950. године у Куршумлији. Основну школу и  гимназију 
завршио је у Шапцу. Дипломирао је на Факултету политичких наука у Београду, на смеру 
међународни односи, 1974. године. На  Правном факултету Универзитета у Београду 
магистрирао је 1985., а докторирао 1988. године. 

Др Јордан Алексић је свој професионални ангажман започео као пројект координатор у 
Младим истраживачима Србије, 1978. године, а од 1980-1985. године обавља послове 
директора CIDID-а у Председнишву ССО Југославије. Од 1985-89. свој професионални и 
стручни ангажман наставља у Марксистичком центру СК Београда на пословима 
руководиоца истраживачког сектора и у Председништву ЦК СКЈ као шеф кабинета 
председниkа ЦК СКЈ. У СИВ-у ради у Секретаријату за законодавство, од 1989-1991. 
године, као начелник одељења за политички систем. У периоду од 1991-1993. године ради 
као професор Филолошког факултета у Приштини, а од 1993-1997. године обавља 
функцију министра у Министарству заштите животне средине Владе Републике Србије. Од 
1997-2005. године ради као наставник-професор на Природно-математичком факултету у 
Крагујевцу и на Факултету за менаџмент Мегатренд универзитета у Зајечару, а од 2006. 
године на факултету за примењену екологију Футура, Универзитета Сингидунум у 
Београду. 
Први пут у звање доцента изабран 1991. године за наставни предмет “Социологија културе 
и уметности” на Филолошком факултету у Приштини. По други пут изабран у звање 
доцента за наставне предмете “Социјална екологија” и “Филозофија природних наука” на 
Природно математичком факултету у Крагујевцу 2000. године. У звање ванредног 
професора за научну област Географија (предмети: “Персонални менаџмент” и “Културни 
туризам”) биран је на Природно – математичком факултету у Новом Саду 2002. године. На 
Универзитету Мегатренд - Факултет за менаџмент у Зајечару 2003. године изабран је у 
звање ванредног професора за научну област Социолошке науке (наставни предмет: 
Социологија пословања), а 2006. године изабран у звање ванредног професора на 
Универзитету Сингидунум, Факултет за примењеу екологију Футура, за ужу научну област 
Хуманитарне науке и право – наставни предмет Основи социологије. 
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НАУЧНИ И СТРУЧНИ РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА 
 
 

Монографије, студије, уџбеници: 
 

1. Јордан Алексић: «Загонетка ангажовања и организовања младе генерације, 
Актуелна политичка библиотека «Борба», Свеска бр. 67. 1982. стр 79. 

2. Јордан Алексић: «Научни подмладак: формирање, развој и перспективе», 
Истраживачко – издавачки центар ССО Србије, Београд, 1984. стр.100. 

3. Јордан Алексић: «Положај, свест и понашање младе генерације Југославије» - 
ЦИДИД  ИБИС, Београд, Загреб, 1986. стр. 187 – 200. 

4. Јордан Алексић: «Авангарда и покрет», Ослобођење, Сарајево, 1990. стр. 279. 
5. Јордан Алексић: «Време покрета», Еком, Београд, 1991. стр. 162. 
6. Јордан Алексић: «Хоризонт културе – шеста димензија», Ecolibri, Београд, 

1996. стр. 256. 
7. Јордан Алексић: Монографија - Футура Дунав, Фонд «Футура» 1996 - репринт 

1998. 
8. Јордан Алексић: Монографија - Футура Дрина, Фонд «Футура» 1997. - репринт 

1998. 
9. Јордан Алексић: Монографија  - Футура Тиса, Фонд «Футура»  1999. 
10. Јордан Алексић: Монографија  - Футура Бегеј, Фонд «Футура» 2004. 
11. Јордан Алексић: Синтезна Студија «Одрживи туризам Поморавља», Фонд 

«Футура» 2004. стр. 320. 
12. Јордан Алексић:«Феноменологија природе», Фонд Футура, Београд, 2006, стр. 

350. 
 
Радови саопштени на међународним научним скуповима, штампани у целини: 
 

1. Jordan Aleksić: «Youth and Science», «Ieunesse et science», «Mologež i nauka», 
UNESCO, 1983. str. 61. 

2. Jordan Aleksić: «Extra – Cirricular Youth Scientific Activity – Yugoslav 
Experience», Socialist thought and practice, N0 7-8, 1985. str. 48-95. 

3. Jordan Aleksić: ««Druga generacija « migranata: od kulture u prelazu» do 
kulturnog pluralizma – multikulturalizam», Zbornik radova: Kulturni identitet 
mladih Jugoslavenskih migranata u Francuskoj, CIDID i ADRI, Beograd, Pariz, 
1986. 

4. Jordan Aleksić: «Sustainable tourism – sustainablity principles, practice and 
policy»», World summit on sustainable development, Johannesburg,  2002. 

5. Đorđević, S., Aleksić, J., Cvetković, D. (2011): Prirodni kapital specijalnog 
rezervata prirode „Zasavica“. Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Zaštita 
prirode u XXI vijeku“ 20 – 23 Septembar 2011. Žabljak, Crna Gora. Zbornik 
referata (knjiga br 2). pp. 311-318, Zavod za zaštitu prirode Crne Gore & 
Ministarstvo održivog razvoja i turizma 
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Радови објављени у националним и научним часописима: 
 

1. Јордан Алексић: «Глобални детант: стварност или фикција», Међународна 
политика, 1980. стр. 613-627. 

2. Јордан Алексић: «Глобална научна солидарност», Међународна политика бр. 757, 
1981. стр. 27-28. 

3. Јордан Алексић: «Стратегија научне политике самоуправног друштва», Погледи бр. 
4, Сплит, 1982. стр. 4-12. 

4. Јордан Алексић: «Човешанство суочено с будућношћу», Међународна политика бр. 
770, 1982. стр. 28-31. 

5. Јордан Алексић: «Млади и наука», Погледи, Сплит, бр. 3, 1982. стр. 112-117. 
6. Јордан Алексић: «Глобална академска солидарност», Међународна политика бр. 

794. 1984. стр. 26-28. 
7. Јордан Алексић: «Друштвене науке: стање, перспективе и противречности», 

Међународна политика бр. 807, 1983. стр.19-22. 
8. Јордан Алексић: «Омладинске револуције стилова живота», Социјализам, Београд, 

бр.11, 1984. стр. 1603-1613. 
9. Јордан Алексић: «Стилови живота младе генерације», Социјализам, Београд, бр.8, 

1984.  
10. Јордан Алексић: «Савез комуниста и Савез социјалистичке омладине у раскораку 

са младом генерацијом», Социјализам, Београд, бр. 3, 1985. стр. 339-348. 
11. Јордан Алексић: «Млади у Савезу комуниста – учешће, деловање и перспективе», 

Опредељења, Сарајево бр. 3, 1986. стр.91-101. 
12. Јордан Алексић: «Производња идеологије и млади», Сазнања бр. 2, Бања Лука, 

1986. стр.129-137. 
13. Јордан Алексић: «Опортунизам и конформизам у Савезу комуниста», Зборник 

радова: Радничка класа и СКЈ данас, Београд, 1986.стр. 404-416. 
14. Јордан Алексић: «Савез комуниста у раскораку са новом политичком генерацијом», 

Кумровачки записи бр. 11,1987. стр. 513-534. 
15. Јордан Алексић: «Перспективе омеђене остваривањем историјских интереса 

радничке класе», Информатор бр. 5, Београд, 1987. стр. 47-56. 
16. Јордан Алексић: «Југословенска омладина осамдесетих година између политичке 

апатије и аутономног политичког субјективитета», Погледи бр 1, Сплит, 1987. 
стр.19-29. 

17. Јордан Алексић: «Нови друштвени покрети и фронт социјалистичких субјективних 
снага», Опредељења бр.4, Сарајево, 1987. стр.23-33. 

18. Јордан Алексић: «Изазови и ограничења политичког плурализма», Зборник радова 
«Изазови плурализма», Загреб, 1989. стр. 99-108. 

19. Јордан Алексић: «(Не)извесност социјалне револуције: конфликти – протести – 
промене» Опредељења бр.2, Сарајево, 1989. стр.29-43. 
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Радови саопштени на  националним научним скуповима, штампани у зборницима 
радова: 

 
1. Јордан Алексић: «Загонетка друштвено-политичког активизма младих», Млада 

генерација данас, Београд, 1982. стр. 70-83. 
2. Јордан Алексић: «Од организованог запошљавања до нове политике 

запошљавања», Зборник радова:Запошљавање младих, проблеми перспективе, 
Београд, 1984. стр.324-328. 

3. Јордан Алексић: «Глобално тумачење интегралног развоја», Зборник радова:Млади 
и национализам, Београд, 1984. стр. 324-328. 

4. Јордан Алексић: «Техничка и научна интелигенција «ухваћена у клопку» 
мајсторског менталитета и техничког конзерватизма», Зборник 
радова:Самоуправљање и трећа технолошка револуција, Београд, 1985. стр. 155-
162. 

5. Јордан Алексић: «Проблеми и методологија истраживања СКЈ», Зборник радова, 
Сарајево, 1985. стр. 128-139. 

6. Јордан Алексић: «Генерацијске кризе – кризе генерације», Зборник радова: 
Омладина и политика, Сплит, 1988. стр. 13-31. 

7. Јордан Алексић: «Нова еколошка пракса», Зборник радова: Анализа утицаја 
објеката и радова на животну средину, Београд, 1996. стр. 5-8 

8. Јордан Алексић: «Еколошки менаџмент», Зборник радова: Еколошки менаџмент, 
Копаоник, 1997. стр. 1-3. 

9. Јордан Алексић: «Управљање заштићеним природним добрима», Зборник радова: 
Управљање заштићеним природним добрима, Палић, 1998. 

10. Јордан Алексић: «Одрживи развој за одрживи туризам», Зборник радова: Одрживи 
туризам у заштићеним областима ,  Београд, 1997. стр. 5-7. 

11. Јордан Алексић: «Ка новој цивилизацијској парадигми», Зборник радова: Природни 
капитал: Економски аспекти вредновања и заштите природног капитала, 
Економски институт,  Београд, 1997. стр. 3-7. 

12. Јордан Алексић (2010): Природни капитал, Округли сто „Еколошки изазови 
Србије“, 21.јул 2009., Зборник радова, Палић, пп. 70-84, Отворени универзитет 
Суботица, Суботица 

 
Учешће у реализацији научно- истраживачких  пројеката: 
 

• Јордан Алексић: Координатор Југословенског програма за истраживање омладине, 
ЦИДИД и ИДИС, 1981- 1985. 

• Јордан Алексић: Руководилац пројекта: Социјални сукоби и протести у 
Југословенском друштву осамдесетих година, ЦДИ, Марксистички центар Сплит, 
1984. 

• Јордан Алексић: Руководилац пројекта – Емпиријска истраживања Савеза 
комуниста, ЦДИ, 1984. 

• Јордан Алексић: Руководилац пројекта – Развој и делатност марксистичких 
центара и политичких школа СКЈ, ЦДИ, 1985. 

• Јордан Алексић: Руководилац пројекта – Југословенски мигранти у Француској, 
ЦИДИД, 1986. 

• Јордан Алексић: Положај, свест и понашање младе генерације Југославије, 
ЦИДИД и ИБИС, 1982-1983. 

• Јордан Алексић: Еколошки менаџмент, Отворени универзитет 1996. 
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• Јордан Алексић: Руководилац пројекта – Моравско – Вардарски пловни пут, Фонд 
«Футура», 1994. 

• Јордан Алексић: Руководилац пројекта – Еколошки статус Тисе, Фондација „Green 
Limes“, 1997. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - ИНТЕГРАЛНИХ ПРОГРАМА Еколошког 
Статуса Општина, Села, Регије 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Интегрални катастар загађивача 
општине Параћин, Фондација «Green Limes», 2002.  

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Катастар чврстог отпада општионе 
Косјерић, Фондација «Green Limes», 2003.  

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Катастар отпадних вода општине 
Косјерић, Фондација «Green Limes», 2003. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Интегрални катастар загађивача 
општине Вршац, Фондација «Green Limes», 2003. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Катастар чврстог отпада општине 
Јагодина, Фондација «Green Limes», 2004.  

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Катастар отпадних вода општине 
Јагодина, Фондација «Green Limes», 2004. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Еколошки статус општине Жабари, Унија 
еколога – UNECO, 2004. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Акциони план интегралног управљања 
отпадом општине Зајечар, Унија еколога – UNECO, 2004. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Програм санације и рекултивације депоније 
општине Жабари, Унија еколога – UNECO, 2005. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Катастар деградираних простора и 
природних вредности општине Јагодина, Фондација «Green Limes», 2004 – 2005. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Катастар чврстог отпада општине 
Зајечар, Унија еколога – UNECO, 2005. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Интегрални програм еколошки статус 
општине Зајечар, Унија еколога – UNECO, 2005 – 2006. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Еколошки статус речног слива реке 
Колубаре, Фондација «Green Limes», 2002. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Интегрални програм рекултивације 
санације и регенерације РТБ Бор Група (рециклажа јаловишта), Фондација «Green 
Limes», Aqua inžinjering, AAI Београд, 2003.  

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Пројекат санације, затварања и 
рекултивације депоније комуналног отпада општине Мало Црниће, Унија еколога 
– UNECO, 2005. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Пројекат санације, затварања и 
рекултивације депоније комуналног отпада општине Велико Градиште, Унија 
еколога – UNECO, 2005. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Пројекат санације, затварања и 
рекултивације депоније комуналног отпада општине Деспотовац, Унија еколога – 
UNECO, 2005. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Пројекат санације, затварања и 
рекултивације депоније комуналног отпада општине Жагубица, Унија еколога – 
UNECO, 2005.  

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Катастар деградираних простора 
општине Уб, Унија еколога – UNECO, 2005. 
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• Јордан Алексић: Пројект координатор - Катастар природних вредности општине 
Жагубица, Фонд «Футура», 2005. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Програм сакупљања , одвођења и 
пречишћавања отпадних вода у сеоским насељима општине Жагубица: Лазаница, 
Крепољин и Сиге, Унија еколога – UNECO, 2005-2006. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Катастар чврстог отпада општине 
Обреновац, Унија еколога – UNECO, 2006. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Катастар отпадних вода општине 
Обреновац, Унија еколога – UNECO, 2006.  

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Катастар чврстог отпада општине 
Петровац, Унија еколога – UNECO, 2006. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Катастар природних вредности општине 
Деспотовац, Унија еколога – UNECO, 2006. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Програм EXCHANGE Увођење модела ЕУ у 
праксу локалне самоуправе у Србији: Унапређење система управљања отпадом 
општине Велико Градиште, Унија еколога – UNECO, 2005-2006. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор – Стратешка процена утицаја на животну 
средину општине Параћин, Унија еколога – UNECO, 2005 – 2006. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор – Стратешка процена утицаја на животну 
средину Плана генералне регулације општине Велико Градиште, Унија еколога – 
UNECO, 2006. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор – Студија о оправданости проглашења 
туристичког простора „Гвоздена врата“,  Факултет за примењену екологију – 
Футура; Министарство трговине, туризма и услуга, 2006. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор – Елаборат о оправданости проглашења 
туристичког простора Маљен-Сувобор,  Факултет за примењену екологију – 
Футура; Министарство трговине, туризма и услуга, 2006. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор - Генерално решење скијалишта 
„Бељаница“ И фаза - Факултет за примењену екологију – Футура; Општина 
Жагубица, 2008. 

• Јордан Алексић: Пројект координатор – Елаборат о оправданости проглашења 
туристичког простора „Бељаница-Ресава“, Факултет за примењену екологију – 
Футура Општина Жагубица, 2008.  

• Јордан Алексић: Кластер- Сомборски салаши, Општина Сомбор, 2008.  
• Јордан Алексић: ТРЕК – Тренинг за еколошки свесну Србију, Отворени 

Универзитет Суботица, Факултет за примењену екологију – ФУТУРА, Унија 
еколога – UNECO, 2008. 

• Коаутор синтезне студије „Економија природног капитала – Природна и створена 
вредност Специјалног Природног Резервата „Засавица“, Министарство животне 
средине и просторног планирања, 2009. 

• Јордан Алексић: „Еколошки статус општине Чајетина“, координатор пројекта, 
Унија еколога – UNECO, општина Чајетина, 2012. 
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Међународни пројекти: 
 

• Јордан Алексић: Пројект координатор: Еколошки статус реке Тамиш, Делегација 
Европске Уније у Републици Србији, Међусуседски Програм Румунија – Србија, 
2009 

• Јордан Алексић: Пројекат „Дијалог ЕУ – Србија за примењену екологију“, унутар 
IPA буџета, Делегација Европске Уније у Републици Србији, члан Пројектног 
Савета 2010-2011. 

• Јордан Алексић: Пројекат „Заједнички напори за заштиту и управљање реком 
Пек“, Програм EXCHANGE 3, Делегација Европске Уније у Републици Србији, 
експерт за Интегрални план управљања водним ресурсима, 2010-2012. 

• Јордан Алексић: CBC Romania-Serbia 2010: “Creation and promotion of the tourist 
route with roman specific Via Danubii in the cross border area Băile Herculane 
(Romania) – Veliko Gradište (Serbia), including the rehabilitation of the physical 
infrastructure “The Roman Street”, координатор пројекта, Унија еколога UNECO, 
Велико Градиште 2011.  
 
 

 
Едукативни семинари: 
 

• Јордан Алексић: Медијатор семинара: «Модели и изазови екотуризма» - Сремска 
Митровица, Фонд «Футура»; Министарсство трговине, туризма и услуга, 2002., -  
»Модели и изазови екотуризма» 

• Јордан Алексић: Медијатор семинара: «Модел организовања службе надзора у 
заштићеним природним добрима Србије» - Копаоник, Фонд «Футура»; 
Министарсство трговине, туризма и услуга Републике Србије,  2003., 
«Екоренџери» 

• Јордан Алексић: Медијатор семинара «Екотуристичке дестинације модели и 
менаџмент» - Голија, Фонд «Футура»; Министарсство трговине, туризма и услуга 
Републике Србије,  2003., -  «Визиторски менаџмент» 

• Јордан Алексић: Медијатор семинара (промотивно едукативна радионица): 
«Екотуризам – искуствени модели», Стара планина, Фонд «Футура»; 
Министарсство трговине, туризма и услуга Републике Србије,  2004.,  «Рурални 
менаџмент» 

• Семинар: Аутохтоне расе Србије; Значај и модел економске валоризације, Унија 
еколога – UNECO; Регионални центар за животну средину за Централну и Источну 
Европу Канцеларија у Србији и Црној Гори, 2005., Јордан Алексић: «Генетско 
репродукциони центри» 

• Јордан Алексић: Медијатор семинара «Екошкола – рециклажа отпада» - Јагодина, 
Унија еколога – UNECO; ОШ Р. Миљковић, Светска банка-покровитељ, 2006., -  
«Интегрално управљање отпадом» 

• Јордан Алексић: Координатор семинара – „Агро туризам“ Ражањ, 2008. 
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АНАЛИЗА НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА, НАУЧНИ И СТРУЧНИ ДОПРИНОС 
 

У току своје научне активности др Јордан Алексић је објављивао радове из различитих 
области Социологије, а посебно из доменана Социологије омладине, Социологије културе 
и Социјалне екологије. До сада има објављено више од 30 радова у часописима 
националног значаја и неколико радова на међународним скуповима и преко 50 осталих 
саопштења штампаних у изводу на домаћим и иностраним научним скуповима. Реализовао 
је преко  50 научно-истраживачких пројеката, као њихов руководилац или координатор 
пројекта. 

У радовима штампаним у часописима националног значаја углавном се обрађују питања 
интереса и интересовања младе генерације, као и облици активизма и политичког 
деловања. Посебан допринос аутор даје у обради стила живота младих генерација и 
спецификацији политичког профила, односно положаја свести и понашања младих. То је 
била прва фаза његових истраживачких радова током осамдесетих година, који су потпуно 
систематизовани у оквиру макро пројекта «Положај свести и понашање младе 
генерације Југославије». Теоријску елаборацију ових емпиријских истраживања младе 
генерације и Савеза Комуниста аутор је синтетизовао и објавио у делу под називом 
«Авангарда и покрет», који представља значајан допринос не само свестраном разматрању 
већ и разумевању многих кључних питања глобалног политичког организовања, које је 
носило идеје и перспективе нових политичких покрета. Очите су дубоке опсервације 
аутора о кризи монопартизма и неминовности померања ка цивилизацијским покретима, 
која у првом плану носе глобалне проблеме и питања опстанка човечанства.  

У делу «Време покрета» аутор је алармантно отварао акутна питања политичког 
плурализма и тврдо се определио за нове друштвене покрете, а да политичке странке 
остају на сцени, превасходно као реликти прошлости. Из широких емпиријских прегледа и 
систематских трагања изведен је његов избор и дефинитивно опредељење за еколошке 
покрете. 

У току деведесетих година у првом плану су истраживања у домену феноменологије 
савремене културе и то посебно на плану субкултуре и контракултуре. Интересантан је 
допринос аутора на плану разоткривања феномена спортске публике који кулминира у 
политичкој сфери. Аутор наглашава структуру мреже и открива је врло ефикасном, чак у 
милитантном облику код спортских навијача.  

Емпиријска истраживања и врло подстицајна указивања дата у више чланака аутор је 
систематизовао у књизи «Хоризонт културе - шеста димензија». Питања се отварају у 
врло широком луку од нивоа митолошког угла преко религијских до научних и 
технолошких пројекција и одговора. Овај лук посматрања креће се од митологичког преко 
рационално логичког до утопијско-футуристичког мишљења о тзв. вечитим питањима 
културе и цивилизације. У целини посматрано, књига Јордана Алексића «Хоризонт 
културе» афирмише онај приступ социологији културе и њеним темама који наглашава 
глобалне, цивилизацијске трендове. Аутор креативно комбинује и повезује културолошке 
са футуролошким димензијама питања о којима расправља.  Одлике ауторовог стила су 
јасноћа и компримираност излагања, поентирања основних идеја, умесна употреба 
метафора. Посебна вредност књиге је њена педагошка атрактивност. 

Од 2000. године аутор је дубоко загњурен у Социјалну екологију, односно питања 
глобализма и напорима за унапређења еколошког образовања и имплементацију 
еколошког законодавства. На том плану су и главне истраживачке активности које су 
систематизоване у Инлегралном програму: Еколошки статус села, града и регија.  



 9

 

Главни резултат ових напора је Методологија за израду Интегралног еколошког 
катастра: Катастар чврстог отпада, Катастар отпадних вода, Катастар 
деградираних простора и Катастар природних вредности. Ова методологија је успешно 
примењена на више од двадесет пројеката који су реализовани у протеклих десет година. 
Посебан допринос аутора је у имплементацији Интегралног катастра у ГИС (Географски 
информациони систем), односно концептуализација Интегрисаног ГИС-а.  

Кључни резултат ових активности је њихова систематизација у концепту Примењена 
екологија, са три стратешка плана: Биотехнологије, Еколошка економија, Еколошки 
менаџмент. То је и главни садржај публикације која је у припреми под називом 
«Феноменологија природе». Аутор се креће кроз три света: Свет Природе, Свет Човека и 
Свет Космоса. У овом уздизању видокруга кроз простор и време приметно је померање са 
нивоа и конструкта класичне социологије као науке о друштву на виши хоризонт 
пројектовања нове социологије као Науке о Свету. 

 
КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗБОР 
 
Др Јордан Алексић има респектабилан број објављених научних и стручних радова, 
монографија, студија, уџбеника, сопштења на домаћим и међународним научним 
скуповима и конференцијама. Изврстан је познавалац и активан научник у области коју 
предаје. Високи стандарди које подржава у настави  омогућују да активира студенте у 
настави и учењу, активно и регуларно обнавља програм предмета и наставни материјал, 
припрема и предаје више различитих предмета, прихвата нове наставне обавезе у интересу 
факултета, активно учествује у научно-истраживачком раду као руководилац пројеката. 
 
ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 
 
На основу изложених података о наставном и научно-истраживачком раду, Комисија 
сматра да је кандидат др Јордан Алексић остварио значајне резултате. Комисија је 
утврдила да кандидат испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета „Сингидунум“ и Статутом Факултета за примењену екологију 
„Футура“, те је стога донела једногласну одлуку да упути 
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П Р Е Д Л О Г  
 
 
Наставно-научном већу Факултета за примењену екологију „Футура“ да прихвати овај 
ИЗВЕШТАЈ (реферат) и утврди предлог Изборном већу Универзитета „Сингидунум“ о 
реизбору др Јордана Алексића у звање ванредни професор за ужу научну област 
друштвено-хуманистичке науке. 
 
 
У Београду, 17. 09. 2012. године 
 
 
                                                    ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
 

 
 

  др Бошко Ковачевић, редовни професор  
                                                                              Факултет за правно-политичке студије Нови        
                                                                              Сад, Универзитет „Сингидунум“ Београд 

 
 

                                                                              др Михаило Црнобрња, редовни професор 
Факултет за економију, финансије и  
администрацију ФЕФА,  
Универзитет „Сингидунум“ Београд 
          
                                                                               
др Драган А. Марковић, професор-емеритус 

  Факултет за примењену екологију „Футура“, 
            Универзитет „Сингидунум“ Београд 
 

 


