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истраживања, 2021. 186 стр., илустр. ISBN 978-99976-22-61-7. [COBISS.RS-ID 130561281] 

32. ЖИВКОВИЋ, Мате, РАДИЋ, Гордан. Priroda života i održivi razvoj. Mostar: Univerzitet 

modernih znanosti CKM: Visoka škola Union; Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, 

politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja: Udruženje 

Sport za sve, 2021. 125 стр., илустр. ISBN 978-99976-22-62-4. [COBISS.RS-ID 130775297] 

33. ЖИВКОВИЋ, Мирко. Ратни злочини против цивилног становништава. Бања Лука: 

Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, 

социолошка и криминолошка истраживања, 2012. 81 стр. ISBN 978-99955-22-38-4. [COBISS.RS-

ID 2781976] 

34. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), ПАВЛОВИЋ, Гојко 

(уредник). Заштита критичне инфраструктуре у Републици Српској : тематски зборник. 

Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, 

безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, 2015. 100 стр., илустр. ISBN 978-

99955-22-94-0. [COBISS.RS-ID 5379352] 

35. ЗЕКИЋ, Живорад. Ko smo, kuda idemo. Knj. II. Banja Luka: Evropski defendologija centar za 

naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2018. 

384 str., ilustr. ISBN 978-99976-22-34-1. [COBISS.RS-ID 7250968] 

36. КОВАЧЕВИЋ, Брацо (приређивач, сакупљач, главни и одговорни уредник), АЋИМОВИЋ, 

Љубиша (главни и одговорни уредник). Značaj i zaštita voda : zbornik radova. Banja Luka: Klub 

studenata Fakulteta političkih nauka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, 

socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2017. 176 str., ilustr. ISBN 978-

99976-22-26-6. [COBISS.RS-ID 6860056] 

37. ИВЕТИЋ, Стево, РОСИЋ, Славен. Međunarodna policijska saradnja. Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2015. 332 str. ISBN 978-99955-22-86-5. [COBISS.RS-ID 5004568] 

38. КАПЕТАНОВИЋ, Зоран. Međunarodna likvidnost i Bazelska procedura : monografija. Banja 

Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, 

sociološka i kriminološka istraživanja, 2012. 174 str. ISBN 978-99955-22-44-5. [COBISS.RS-

ID 3386648] 

39. КАРАЏА, Марио. Restrukturiranje policijske organizacije primjenom koncepta menadžmenta 

totalnim kvalitetom. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, 
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socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2016. 189 str., graf. prikazi. ISBN 

978-99976-22-04-4. [COBISS.RS-ID 5790744] 

40. КАРАЏА, Марио. Upravljanje ljudskim resursima u institucijama i službama bezbjednosti : 

odabrane teme. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, 

socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2016. 356 str., graf. prikazi, tabele. 

ISBN 978-99976-22-07-5. [COBISS.RS-ID 5856792] 

41. КЕЧА, Радомир. Тероризам : глобална безбједоносна пријетња. Бања Лука: Европски 

дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка 

и криминолошка истраживања, 2012. 185 стр., илустр. ISBN 978-99955-22-29-2. [COBISS.RS-

ID 2437912] 

42. КЛИЧКОВИЋ, Рајко. Право инвалида на рад и запошљавање. Бања Лука: Европски 

дефендологија центар: Координациони одбор инвалидских организација Републике Српске, 

2011. 100 стр. ISBN 978-99955-22-28-5. [COBISS.RS-ID 2395672] 

43. ВЕЈНОВИЋ, Душко (уредник), ЛАЛИЋ, Велибор (уредник). Књига о књигама : 18. година 

дефендологије : (науке о безбједносним студијама, заштити, безбједности и одбрани). Бања 

Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, 

безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања, 2015. 245 стр., илустр. ISBN 978-

99955-22-82-7. [COBISS.RS-ID 4775448] 

44. КОВАЧЕВИЋ, Биљана. Медији и културни идентитет младих. Бања Лука: Европски 

дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и 

криминолошка истраживања, 2016. 111 стр., граф. прикази, табеле. ISBN 978-99976-22-08-2. 

[COBISS.RS-ID 5883928] 

45. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Kultura i kontrakultura. Banja Luka: Evropski defendologija centar za 

naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2012. 

53 str. ISBN 978-99955-22-33-9. [COBISS.RS-ID 2613528] 

46. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Kultura i kontrakultura. Banja Luka: Evropski defendologija centar za 

naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2013. 

59 str. ISBN 978-99955-22-54-4. [COBISS.RS-ID 3820056] 

47. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Kultura i ličnost. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, 

politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2013. 117 str. 

ISBN 978-99955-22-51-3. [COBISS.RS-ID 3731224] 

48. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Nove religije. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, 

politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2012. 65 str. 

ISBN 978-99955-22-34-6. [COBISS.RS-ID 2613784] 

49. КОВАЧЕВИЋ, Брацо, КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Socijalna ekologija : (uvod). Banja Luka: 

Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2013. 273 str., tabele. ISBN 978-99955-22-52-0. [COBISS.RS-ID 3779608] 

50. КОВАЧЕВИЋ, Брацо, РОМИЋ, Миодраг. Umjetnost, kič i šund. Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2012. 63 str., ilustr. ISBN 978-99955-22-32-2. [COBISS.RS-ID 2613272] 

51. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Bjekstvo iz Bosne i Hercegovine. Banja Luка: Evropski defendologija 

centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka 

istraživanja, 2019. 124 стр. ISBN 978-99976-22-51-8. [COBISS.RS-ID 8479000] 
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52. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Devijacije i anomija. Banja Luka: Evropski defendologija centar za 

naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2015. 

137 str. ISBN 978-99955-22-92-6. [COBISS.RS-ID 5255704] 

53. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Društvo i sport. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, 

politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2014. 121 str. 

ISBN 978-99955-22-68-1. [COBISS.RS-ID 4329752] 

54. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Država i desuverenizacija. Banja Luka: Evropski defendologija centar za 

naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2016. 

105 str. ISBN 978-99976-22-05-1. [COBISS.RS-ID 5828376] 

55. КОВАЧЕВИЋ, Брацо, КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Ekologija i bezbjednosne prijetnje = Ecology and 

Safety Threats. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, 

bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2016. 188 str. ISBN 978-99976-22-03-7. 

[COBISS.RS-ID 5706520] 

56. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Etika bombardovanja ili bombardovanje etike. Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2020. 211 стр. ISBN 978-99976-22-50-1. [COBISS.RS-ID 8463384] 

57. КОВАЧЕВИЋ, Брацо, КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Genetski modifikovana hrana : (za i/ili protiv). 

Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, 

sociološka i kriminološka istraživanja, 2019. 124 стр. ISBN 978-99976-22-46-4. [COBISS.RS-

ID 8261144] 

58. КОВАЧЕВИЋ, Брацо, КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Globalizacija destrukcije. Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2019. 128 стр. ISBN 978-99976-22-44-0. [COBISS.RS-ID 8103448] 

59. КОВАЧЕВИЋ, Брацо, КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Globalne nejednakosti i bezbjednosne prijetnje. 

Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, 

sociološka i kriminološka istraživanja, 2016. 177 str. ISBN 978-99976-22-06-8. [COBISS.RS-

ID 5849112] 

60. КОВАЧЕВИЋ, Брацо, КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Klimatske promjene : (mit ili realnost). Banja 

Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, 

sociološka i kriminološka istraživanja, 2018. 108 str. ISBN 978-99976-22-42-6. [COBISS.RS-

ID 7721496] 

61. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Neoliberalna hegemonija. Banja Luка: Evropski defendologija centar za 

naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2019. 

129 стр. ISBN 978-99976-22-43-3. [COBISS.RS-ID 7834648] 

62. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Osvajanje prirode. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, 

politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2021. 123 стр. 

ISBN 978-99976-22-64-8. [COBISS.RS-ID 132696065] 

63. КОВАЧЕВИЋ, Брацо, КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Ratovi za vodu. Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2020. 126 стр. ISBN 978-99976-22-55-6. [COBISS.RS-ID 128183297] 

64. КОВАЧЕВИЋ, Брацо, ПЕТРОВИЋ, Јагода. Siromaštvo i migracije : (bosanskohercegovačka 

perspektiva). Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, 

bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2018. 121 str. ISBN 978-99976-22-32-7. 

[COBISS.RS-ID 7212312] 
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65. КОВАЧЕВИЋ, Брацо, КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Socijalna patologija naše svakodnevice = Social 

pathology of our everyday lives. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, 

ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2015. 131 str. ISBN 978-

99955-22-95-7. [COBISS.RS-ID 5404440] 

66. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Srbi u novom svjetskom poretku. Banja Luka: Evropski defendologija 

centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka 

istraživanja, 2017. 113 str. ISBN 978-99976-22-30-3. [COBISS.RS-ID 6983448] 

67. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Totalitarizam. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, 

politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2020. 143 стр. 

ISBN 978-99976-22-58-7. [COBISS.RS-ID 128880897] 

68. КОВАЧЕВИЋ, Брацо. Zarobljena država. Banja Luка: Evropski defendologija centar za naučna, 

politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2018. 130 str. 

ISBN 978-99976-22-35-8. [COBISS.RS-ID 7372568] 

69. КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Ekologija i održivi razvoj. Banja Luka: Evropski defendologija centar za 

naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2011. 

106 str. ISBN 978-99955-22-25-4. [COBISS.RS-ID 2112792] 

70. КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Ekološko pravo i ekološka politika. Banja Luka: Evropski defendologija 

centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka 

istraživanja, 2012. 80 str. ISBN 978-99955-22-40-7. [COBISS.RS-ID 3142680] 

71. КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Globalizacija. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, 

politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2013. 150 str. 

ISBN 978-99955-22-55-1. [COBISS.RS-ID 3820312] 

72. КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Globalizacija krize i kriza globalizacije. Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2016. 110 str. ISBN 978-99976-22-16-7. [COBISS.RS-ID 6269208] 

73. КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Globalizacija, geopolitika i ekologija. Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2013. 174 str., fotogr. ISBN 978-99955-22-49-0. [COBISS.RS-ID 3599384] 

74. КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Moderni pogled na svijet i ekološka kriza. Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2012. 178 str., tabele. ISBN 978-99955-22-35-3. [COBISS.RS-ID 2614040] 

75. КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Neodrživi razvoj : (prilog sociologiji okruženja). Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2014. 159 str., ilustr. i ilustr. u bojama. ISBN 978-99955-22-62-9. 

[COBISS.RS-ID 4194584] 

76. КОВАЧЕВИЋ, Ирина. Neoliberalizam : ideologija modernog ropstva. Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2015. 108, 110 str. ISBN 978-99955-22-89-6. [COBISS.RS-ID 5050648] 

77. КОШПИЋ, Сретко, БАРАШИН, Остоја. Organizaciono strukturisanje funkcija i djelatnosti 

menadžmenta. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, 

bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2011. 157 str., graf. prikazi. ISBN 978-99955-

22-30-8. [COBISS.RS-ID 2570520] 

78. КУНИЋ, Петар. Promjene Ustava Bosne i Hercegovine : pro et contra : kritičke opaske na 

pojedina institucionalna rješenja : dosadašnja iskustva i moguća rješenja. Banja Luka: Udruženje 

nastavnika i saradnika Univerziteta: Evropski defendologija centar za naučna, politička, socijalna, 
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https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/6983448?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/128880897?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/7372568?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/2112792?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/3142680?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/3820312?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/6269208?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/3599384?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/2614040?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4194584?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/5050648?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/2570520?lang=sr
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bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2015. 137 str. ISBN 978-99955-22-97-1. 

[COBISS.RS-ID 5441048] 

79. МАРКОВИЋ, Драгиша. На Косову цвјетају божури : [родољубиве пјесме]. Бања Лука: 

Европски дефендологија центар, 2020. 113 стр., ноте. ISBN 978-99976-22-60-0. [COBISS.RS-

ID 129741057] 

80. МАТИЈАШЕВИЋ, Дарко. Геополитичке детерминанте : Европа и блискоисточни 

безбедносни крак. Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, 

социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, 2016. 158 стр., илустр. 

ISBN 978-99976-22-01-3. [COBISS.RS-ID 5655320] 

81. МАТИЈАШЕВИЋ, Дарко. Геополитички неспоразуми : НАТО, СССР, Југоисточна Европа. 

Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, 

безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања, 2015. 156 стр. ISBN 978-99955-22-

99-5. [COBISS.RS-ID 5567512] 

82. МАТИЈАШЕВИЋ, Дарко. Strateško upravljanje : strategija, sistem, organizacija, država. Banja 

Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, 

sociološka i kriminološka istraživanja: Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta, 2018. 107 str. 

ISBN 978-99976-22-33-4. [COBISS.RS-ID 7234584] 

83. МАТИЋ, Мирко. Звуци са Купреса. Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, 

политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, 

2017. 302 стр., илустр. ISBN 978-99976-22-25-9. [COBISS.RS-ID 6716184] 

84. МАТИЋ, Мирко. Купрешки биљези. Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, 

политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, 

2018. 332 стр., илустр. ISBN 978-99976-22-39-6. [COBISS.RS-ID 7586328] 

85. МАЦАНОВИЋ, Небојша, ЉЕЉАК, Хусеин, СЕЛАК, Горан. Kontrolisana sloboda : probacija 

- kazna postindustrijskog društva. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, 

ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja: Udruženje penologa 

regije Banja Luka, 2015. 242 str., ilustr. ISBN 978-99955-22-91-9. [COBISS.RS-ID 5190680] 

86. МАЦАНОВИЋ, Небојша. Kriminogena inficiranost učenika. Banja Luka: Udruženje nastavnika i 

saradnika Univerziteta: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, 

bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2014. 247 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-

99955-22-78-0. [COBISS.RS-ID 4655384] 

87. МАЦАНОВИЋ, Небојша, ГРБИЋ ПАВЛОВИЋ, Николина, КУПРЕШАНИН, 

Јелена. Maloljetnička delinkvencija : prevencija i resocijalizacija. Banja Luka: Udruženje nastavnika 

i saradnika Univerziteta: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, 

bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2016. 159 str. ISBN 978-99976-22-02-0. 

[COBISS.RS-ID 5705752] 

88. МАЦАНОВИЋ, Небојша. Pedagoške aktuelnosti. Banja Luka: Udruženje nastavnika i saradnika 

Univerziteta u Banjoj Luci: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, 

bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2015. 127 str., ilustr. ISBN 978-99955-22-84-

1. [COBISS.RS-ID 4788760] 

89. МАЦАНОВИЋ, Небојша, НАДАРЕВИЋ, Дамир. Penološka andragogija. Banja Luka: 

Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2014. 246 str., ilustr. ISBN 978-99955-22-63-6. [COBISS.RS-ID 4257560] 

90. МАЦАНОВИЋ, Небојша, ПЕТРОВИЋ, Јагода. Prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim 

školama : "vratimo drugarstvo u razrede". Banja Luka: Udruženje nastavnika i saradnika 

https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/5441048?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/129741057?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/5655320?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/5567512?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/7234584?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/6716184?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/7586328?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/5190680?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4655384?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/5705752?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4788760?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4257560?lang=sr
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Univerziteta: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, 

sociološka i kriminološka istraživanja, 2015. 102 str., tabele. ISBN 978-99955-22-96-4. [COBISS.RS-

ID 5415448] 

91. СТОЈАНОВИЋ, Владимир (главни и одговорни уредник), ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и 

одговорни уредник), ДИЗДАРЕВИЋ, Санди (главни и одговорни уредник). Zbornik radova sa 

naučnog skupa sa međunarodnim učešćem na temu "MASTA 2017.godine Mostar" iz oblasti: 

sigurnosti, menadžmenta i ekonomije, zdravstva i drugih oblasti. Banja Luka: Evropski defendologija 

centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka 

istraživanja, 2017. 115 str., ilustr. ISBN 978-99976-22-23-5. [COBISS.RS-ID 6555160] 

92. СТОЈАНОВИЋ, Владимир (главни и одговорни уредник), ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и 

одговорни уредник), ДИЗДАРЕВИЋ, Санди (члан уредничког савета, главни и одговорни 

уредник), ДАКИЋ, Стеван (главни и одговорни уредник). Bosna i Hercegovina u izazovima 

različitosti : Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem na temu Ekonomski, 

pravni, sigurnosni, prometni i sportski aspekti menadžmenta "MASTA 2019. godine u Mostaru". 

Mostar: Visoka škola Union; Banja Luka: Udruženje Sport za sve: Evropski defendologija centar za 

naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2019. 

292 стр., илустр. ISBN 978-99976-22-53-2. [COBISS.RS-ID 8486424] 

93. СТОЈАНОВИЋ, Владимир (главни и одговорни уредник), ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и 

одговорни уредник), ДАКИЋ, Стеван (главни и одговорни уредник). Zbornik radova sa naučnog 

skupa sa međunarodnim učešćem na temu Bosna i Hercegovina na balkanskom raskršću tranzicije. 

Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, 

sociološka i kriminološka istraživanja: Udruženje Sport za sve, 2019. 233 стр., илустр. ISBN 978-

99976-22-49-5. [COBISS.RS-ID 8430360] 

94. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник, аутор додатног текста), СТОЈАНОВИЋ, 

Владимир (главни и одговорни уредник, аутор додатног текста). Nauka, društvo i neizvjesnost : 

zbornik radova. Mostar: Univerzitet modernih znanosti CKM: Visoka škola Union; Banja Luka: 

Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2021. 756 стр., илустр. ISBN 978-99976-22-70-9. [COBISS.RS-

ID 134871553] 

95. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник, аутор додатног текста), СТОЈАНОВИЋ, 

Владимир (главни и одговорни уредник, аутор додатног текста). Nauka, društvo i neizvjesnost : 

zbornik radova. Onlajn izd. Mostar: Univerzitet modernih znanosti CKM: Visoka škola Union; Banja 

Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, 

sociološka i kriminološka istraživanja, 2021. илустр. ISBN 978-99976-22-71-

6. https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Zbornik%20Masta%202021%20-%20web.pdf. 

[COBISS.RS-ID 134933761] 

96. СТОЈАНОВИЋ, Владимир (главни и одговорни уредник, аутор додатног текста), 

ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник, аутор додатног текста), ДИЗДАРЕВИЋ, 

Санди (главни и одговорни уредник, аутор додатног текста), ДАКИЋ, Стеван (главни и 

одговорни уредник, аутор додатног текста). Bosna i Hercegovina u izazovima različitosti : zbornik 

radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem na temu Ekonomski, pravni, sigurnosni, 

prometni i sportski aspekti menadžmenta "MASTA 2019. godine u Mostaru". Mostar: Visoka škola 

Union; Banja Luka: Udruženje Sport za sve: Evropski defendologija centar za naučna, politička, 

ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2019. 292 стр., илустр. 

ISBN 978-99976-22-52-5. [COBISS.RS-ID 8480792] 

97. КОВАЧЕВИЋ, Брацо (главни и одговорни уредник), ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и 

одговорни уредник), СТОЈАНОВИЋ, Владимир (главни и одговорни уредник), ИВЕТИЋ, Стево 

(главни и одговорни уредник), КАРАЏА, Марио (главни и одговорни уредник), ДАКИЋ, 

Стеван (главни и одговорни уредник), ВЕЈНОВИЋ, Тин (уредник). Sport za sve : zbornik radova 

https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/5415448?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/6555160?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/8486424?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/8430360?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/134871553?lang=sr
https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Zbornik%20Masta%202021%20-%20web.pdf
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/134933761?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/8480792?lang=sr
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sa Međunarodnog naučnog skupa na temu "Aktuelni trenutak razvoja sporta u Republici Srpskoj i 

Bosni i Hercegovini", održanog 25.9.2018. godine u Banjoj Luci. Banja Luka: Udruženje nastavnika i 

saradnika Univerziteta: Fudbalski savez Republike Srpske: Udruženje Sport za sve: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja: Sindikat obrazovanja, nauke, kulture i informisanja Republike Srpske; 

Subotica: Centar za ekonomska istraživanja; Beograd: Poslovni i pravni fakultet Univerziteta Union 

Nikola Tesla: Fakultet za diplomatiju i bezbednost; Nikšić: Defendologija centar Nikšić - Centar za 

bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore, 2018. 317 str., graf. prikazi. ISBN 

978-99976-22-41-9. [COBISS.RS-ID 7655704] 

98. КУЉАНИН, Бранимир (главни и одговорни уредник, преводилац), ВЕЈНОВИЋ, Душко 

(главни и одговорни уредник). Балканско раскршће : зборник радова : са Међународног научног 

скупа на тему Балканско раскршће-БиХ између евроатлантских и евроазијских интеграција, 

одржаног у Бања Луци 31. маја 2013. године у организацији Европског дефендологија центра 

из Бања Луке и Одбора за безбједност Народне скупштине Републике Српске. Бања Лука: 

Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, 

социолошка и криминолошка истраживања, 2013. 316 стр., илустр. ISBN 978-99955-22-64-3. 

[COBISS.RS-ID 4289816] 

99. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), КОВАЧЕВИЋ, Брацо (главни и 

одговорни уредник). Visoko obrazovanje u Republici Srpskoj : stanje, putevi i perspektive : zbornik 

radova. Banja Luka: Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta: Sindikat obrazovanja, nauke i 

kulture Republike Srpske: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, 

bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2019. 306 стр., граф. прикази, табеле. ISBN 

978-99976-22-48-8. [COBISS.RS-ID 8400664] 

100. КОВАЧЕВИЋ, Брацо (уредник), КОВАЧЕВИЋ, Ирина (уредник). Globalizacija i suverenost 

: sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu : zbornik radova. Banja Luka: Evropski defendologija centar za 

naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2014. 

563 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-99955-22-70-4. [COBISS.RS-ID 4350232] 

101. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), МАЦАНОВИЋ, Небојша (уредник), 

ЛАЛИЋ, Велибор (уредник). Nauka - društvo - tranzicija : zbornik radova sa međunarodnog 

naučnog skupa na temu "Doprinos nauke razvoju društava u tranziciji" održanog 29. i 30. maja 2015. 

godine u Banjoj Luci, a povodom jubileja 18 godina Evropskog defendologija centra. III. Banja Luka: 

Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2015. VIII, [187] str., ilustr. ISBN 978-99955-22-90-2. [COBISS.RS-

ID 5186328] 

102. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), МАЦАНОВИЋ, Небојша (уредник), 

ЛАЛИЋ, Велибор (уредник). Nauka - društvo - tranzicija : zbornik radova sa međunarodnog 

naučnog skupa na temu "Doprinos nauke razvoju društava u tranziciji" održanog 29. i 30. maja 2015. 

godine u Banjoj Luci, a povodom jubileja 18 godina Evropskog defendologija centra. II. Banja Luka: 

Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2015. XII, 1033 str., graf. prikazi. ISBN 978-99955-22-88-9. [COBISS.RS-

ID 5045528] 

103. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), МАЦАНОВИЋ, Небојша (уредник), 

ЛАЛИЋ, Велибор (уредник). Nauka - društvo - tranzicija : zbornik radova sa međunarodnog 

naučnog skupa na temu "Doprinos nauke razvoju društava u tranziciji" održanog 29. i 30. maja 2015. 

godine u Banjoj Luci, a povodom jubileja 18 godina Evropskog defendologija centra. I. Banja Luka: 

Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2015. X, 414 str. ISBN 978-99955-22-87-2. [COBISS.RS-ID 5045272] 

104. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), МИРОШЉЕВИЋ, Александар (главни 

и одговорни уредник, аутор додатног текста), СТОЈАНОВИЋ, Владимир (главни и одговорни 

https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/7655704?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4289816?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/8400664?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4350232?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/5186328?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/5045528?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/5045272?lang=sr
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уредник). Sport za sve : zbornik radova Sport - nasilje - bezbjednost. Banja Luka: Udruženje 

diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova: Evropski defendologija centar za naučna, politička, 

ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2014. 178 str., ilustr. 

ISBN 978-99955-22-76-6. [COBISS.RS-ID 4635416] 

105. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), ЛАЛИЋ, Велибор (уредник). Kako 

prevazići govor mržnje...? : zbornik radova : sa međunarodnog naučnog skupa na temu "Kako 

prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što boljeg 

etničkog pomirenja, dijaloga i tolerancije u Bosni i Hercegovini?" održanog 19.10.2013. godine u 

Banjoj Luci. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, 

bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2014. 422 str., ilustr. ISBN 978-99955-22-60-

5. [COBISS.RS-ID 4151064] 

106. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник). Насиље и спорт : зборник радова са 

међународног научног скупа на тему "Млади и насиље у спорту у Републици Српској - Босни и 

Херцеговини и обезбјеђење спортских догађаја", Бања Лука, [24-25. јуна 2011. године]. Бања 

Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, 

безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања: Унија студената Републике Српске: 

Фудбалски савез Републике Српске, 2011. 486 стр., илустр. ISBN 978-99955-22-27-8. 

[COBISS.RS-ID 2318360] 

107. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник, аутор додатног текста). Образовању 

вратити образ... : зборник радова са међународног научног скупа на тему "Наука и високо 

образовање у Републици Српској - стање, путеви и перспективе". Бања Лука: Удружење 

наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци: Европски дефендологија центар за научна, 

политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања, 

2013. 107 стр., граф. прикази, табеле. ISBN 978-99955-22-58-2. [COBISS.RS-ID 4077080] 

108. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), МИРОШЉЕВИЋ, Александар (главни 

и одговорни уредник), БАРАШАНИН, Остоја (главни и одговорни уредник), СТОЈАНОВИЋ, 

Владимир (главни и одговорни уредник). Омладина и понашање : зборник радова са 

међународног научног скупа на тему "Омладина и превенција друштвено штетног понашања - 

традиција и савремени изазови у Републици Српској и БиХ", одржаног 11. и 12.12.2012. године. 

Бања Лука: Удружење дипломираних правника унутрашњих послова: Европски дефендологија 

центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка и 

криминолошка истраживања: Удружење Спорт за све, 2013. 418 стр., 24 цм. ISBN 978-99955-

22-50-6. [COBISS.RS-ID 3708952] 

109. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник). Зборник радова са међународног 

научног скупа на тему "Политичка култура, дијалог, толеранција и демократија у Републици 

Српској и Босни и Херцеговини - стање, путеви и перспективе за локалне изборе 2012. године", 

одржаног 10-11.јула 2012. Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, 

економска, социјална, безбједоносна и криминолошка истраживања, 2012. 253 стр., граф. 

прикази, табеле. ISBN 978-99955-22-43-8. [COBISS.RS-ID 3334424] 

110. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), СТОЈАНОВИЋ, Владимир (главни и 

одговорни уредник). Rizici i bezbjednosne prijetnje : zbornik radova. Banja Luka: Udruženje 

nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci: Evropski defendologija centar za naučna, politička, 

ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja: Udruženje Sport za sve; 

Beograd: Fakultet za poslovni i industrijski menadžment, Univerzitet Union; Nikšić: Centar za 

bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore Defendologija, 2015. 337 str., graf. 

prikazi, tabele. ISBN 978-99955-22-98-8. [COBISS.RS-ID 5484824] 

111. МИЛИЋ, Владимир. Трговина људским органима. Бања Лука: Европски дефендологија 

центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка и 

https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4635416?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4151064?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/2318360?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4077080?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/3708952?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/3334424?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/5484824?lang=sr
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криминолошка истраживања: Удружење наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци, 

2014. 140 стр., илустр. ISBN 978-99955-22-79-7. [COBISS.RS-ID 4661528] 

112. МИЛОШЕВИЋ, Бојана. Библиографија чланака часописа Дефендологија, зборника радова, 

годишњака и књига ЕДЦ : (1997-2015). Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, 

политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања: 

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2015. 98 стр. ISBN 978-99955-22-83-

4. [COBISS.RS-ID 4787480] 

113. МИРКОВИЋ, Светозар. Antropika. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, 

politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2014. 319 str., 

ilustr. ISBN 978-99955-22-66-7. [COBISS.RS-ID 4307736] 

114. КОВАЧЕВИЋ, Брацо (уредник), ВЕЈНОВИЋ, Душко (уредник). Незапосленост... : зборник 

радова са научног скупа на тему "Актуелни тренутак незапослености у Републици Српској", 

[10-11.12.2010, Бања Лука]. Бања Лука: Клуб интелектуалаца 123: Европски дефендологија 

центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка и 

криминолошка истраживања, 2011. 386 стр., илустр. ISBN 978-99955-692-0-4. [COBISS.RS-

ID 1949464] 

115. СТОЈАНОВИЋ, Владимир (главни и одговорни уредник, члан уредничког 

одбора). Društveni izazovi tranzicije : zbornik radova sa naučnog skupa na temu "Društveni izazovi 

tranzicije u XXI vijeku, održanog 27.05.2013. godine u Banja Luci. Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja; Beograd: Fakultet za poslovno industrijski menadžment, 2013. 217 str., 

graf. prikazi, tabele. ISBN 978-99955-22-53-7. [COBISS.RS-ID 3746584] 

116. КОВАЧЕВИЋ, Брацо (уредник), ВЕЈНОВИЋ, Душко (уредник). Конфликти : зборник 

радова са научног скупа на тему "Конфликти и стратегија рјешавање конфликата у 

Републици Српској и Босни и Херцеговини", [23-24.03.2012, Бања Лука]. Бања Лука: Клуб 

интелектуалаца 123: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, 

социјална, безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања, 2012. 353 стр., илустр. 

ISBN 978-99955-692-1-1. [COBISS.RS-ID 2866456] 

117. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), КОВАЧЕВИЋ, Брацо (главни и 

одговорни уредник), ЛАЛИЋ, Велибор (главни и одговорни уредник), ФРАНЦУЗ, Ведран 

(уредник). Bezbjednost i zaštita : zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem na 

temu Aktuelni trenutak političkih, pravnih i ekonomskih aspekata bezbjednosti i zaštite u Republici 

Srpskoj i Bosni i Hercegovini, održanog 17.12.2016. godine. Banja Luka: Udruženje nastavnika i 

saradnika Univerziteta: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, 

bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja: Sport za sve: Udruženje privatnih poslodavaca 

Republike Srpske; Beograd: Fakultet za poslovni i industrijski menadžment Univerziteta Union Nikola 

Tesla; Mostar: Univerzitet modernih znanosti, 2016. 370 str., ilustr. ISBN 978-99976-22-14-3. 

[COBISS.RS-ID 6233880] 

118. НИКОЛИЋ НОВАКОВИЋ, Лидија. Forenzička lingvistika : Primena metoda forenzičke 

lingvistike u kriminalističkim istragama pretnje. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, 

politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2017. 199 str. 

ISBN 978-99976-22-19-8. [COBISS.RS-ID 6338840] 

119. ПЕЈАНОВИЋ, Љубо, ВЕЈНОВИЋ, Душко, РАКИЋ, Миле. Карактеристике система 

безбједности : друштвенополитички дефендолошки аспект. Бања Лука: Европски 

дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и 

криминолошка истраживања; Мостар: Универзитет модерних знаности - Факултет за 

сигурносне студије, 2017. 387 стр. ISBN 978-99976-22-31-0. [COBISS.RS-ID 7099416] 

https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4661528?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4787480?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4307736?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/1949464?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/3746584?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/2866456?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/6233880?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/6338840?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/7099416?lang=sr
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120. ПЕЈАНОВИЋ, Љубо, ВЕЈНОВИЋ, Душко, РАКИЋ, Миле. Заштитна функција 

безбедности у ванредним ситуацијама. Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, 

политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања: 

Републичка управа цивилне заштите Републике Српске; Суботица: Центар за економска 

истраживања; Мостар: Универзитет модерних знаности - Факултет за сигурносне студије: 

Висока школа Унион, 2018. 329 стр., илустр. ISBN 978-99976-22-40-2. [COBISS.RS-ID 7616280] 

121. ПЕТРОВИЋ, Јагода. Akciono istraživanje u socijalnom radu. Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2016. 96 str., ilustr. ISBN 978-99976-22-15-0. [COBISS.RS-ID 6267928] 

122. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник, аутор додатног текста), СТОЈАНОВИЋ, 

Владимир (главни и одговорни уредник, аутор додатног текста), БАШИЋ, Неџад (главни и 

одговорни уредник, аутор додатног текста), ГОВЕДАР, Зоран (главни и одговорни уредник, 

аутор додатног текста), БОЈАНИЋ, Васо (уредник), КОВАЧЕВИЋ, Брацо (уредник), 

ТРИВАНОВИЋ, Борис (уредник), БУБЊЕВИЋ, Славко (уредник). Pogledi/osvrti/dijalog : 

zbornik radova. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, 

socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja: Forum nevladinih organizacija, 2021. 

379 стр., табеле. ISBN 978-99976-22-69-3. [COBISS.RS-ID 134695425] 

123. ВЕЈНОВИЋ, Душко, ЛАЛИЋ, Велибор, ГРБИЋ ПАВЛОВИЋ, Николина, ПАВЛОВИЋ, 

Гојко, ПОНОРАЦ, Татјана. Политичка култура и говор мржње у Босни и Херцеговини. Бања 

Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, 

безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања, 2011. 101 стр., граф. прикази, 

табеле. ISBN 978-99955-22-24-7. [COBISS.RS-ID 1992216] 

124. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник, аутор додатног текста), ЛАЛИЋ, 

Велибор (главни и одговорни уредник, аутор додатног текста), ВУКОЈЕВИЋ, Стефан 

(уредник). Политичка култура, дијалог и толеранција : зборник радова. Бања Лука: Удружење 

наставника и сарадника Универзитета: Европски дефендологија центар за научна, политичка, 

економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, 2016. 201 стр. 

ISBN 978-99976-22-13-6. [COBISS.RS-ID 6192408] 

125. Policijska etika, kultura i komunikacije : hrestomatija. Banja Luka: Evropski defendologija 

centar, 2012. 176 str., fotogr. ISBN 978-99955-22-36-0. [COBISS.RS-ID 2718744] 

126. РАКИЋ, Миле, ВЕЈНОВИЋ, Душко. Изградња капацитета безбедности демократске 

државе. Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, 

социјална, безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања, 2013. 135 стр., граф. 

прикази. ISBN 978-99955-22-56-8. [COBISS.RS-ID 4075288] 

127. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), ЛАЛИЋ, Велибор 

(уредник). Resocijalizacija i društvene devijacije : zbornik radova. Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2014. 160 str. ISBN 978-99955-22-73-5. [COBISS.RS-ID 4506392] 

128. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), МАЦАНОВИЋ, Небојша 

(уредник). Ресоцијализација малољетних преступника и осуђених лица у пеналним установама 

: зборник радова. Бања Лука: Удружење наставника и сарадника Универзитета: Европски 

дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка 

и криминолошка истраживања, 2015. 131 стр. ISBN 978-99955-22-85-8. [COBISS.RS-

ID 4926232] 

129. РИСТИЋ, Лазо. Попер и Маркс : концепције метода проучавања друштва. Бања Лука: 

Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, 

социолошка и криминолошка истраживања, 2011. 209 стр. ISBN 978-99955-22-23-0. 

[COBISS.RS-ID 1993496] 

https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/7616280?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/6267928?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/134695425?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/1992216?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/6192408?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/2718744?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4075288?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4506392?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/4926232?lang=sr
https://plus.rs.cobiss.net/opac7/bib/nubrs/1993496?lang=sr
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130. ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), СТОЈАНОВИЋ, Владимир (главни и 

одговорни уредник), ТРИВАНОВИЋ, Борис (уредник). Sigurnost i društvo : zbornik radova. 

Mostar: Univerzitet modernih znanosti CKM: Visoka škola Union; Banja Luka: Evropski 

defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 

kriminološka istraživanja, 2021. 673 стр., граф. прикази, табеле. ISBN 978-99976-22-63-1. 

[COBISS.RS-ID 132001281] 

131. КОВАЧЕВИЋ, Брацо (главни и одговорни уредник), МИЈАНОВИЋ, Михајло (главни и 

одговорни уредник), ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), СТОЈАНОВИЋ, 

Владимир (главни и одговорни уредник), КАРАЏА, Марио (главни и одговорни уредник), 

ТРИВАНОВИЋ, Борис (главни и одговорни уредник). Sport i razvoj : Sport za sve : zbornik 

radova. Banja Luka: Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta; Beograd: oslovni i pravni fakultet 

Univerzitet "Union Nikola Tesla"; Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, 

ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja: Udruženje Sport za sve; 

Mostar: Univerzitet modernih znanosti CKM: Visoka škola Union; Nikšić: Defendologija centar 

Nikšić - Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore, 2020. 479 стр., 

илустр. ISBN 978-99976-22-57-0.[COBISS.RS-ID 128310017] 

132. КОВАЧЕВИЋ, Брацо (главни и одговорни уредник), МИЈАНОВИЋ, Михајло (главни и 

одговорни уредник), ВЕЈНОВИЋ, Душко (главни и одговорни уредник), СТОЈАНОВИЋ, 

Владимир (главни и одговорни уредник), КАРАЏА, Марио (главни и одговорни уредник), 

ТРИВАНОВИЋ, Борис (главни и одговорни уредник). Sport i razvoj, sport za sve : zbornik 

radova. Banja Luka: Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta: Evropski defendologija centar za 

naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja: 

Udruženje Sport za sve; Beograd: Poslovni i pravni fakultet Univerzitet "Union Nikola Tesla"; Mostar: 

Univerzitet modernih znanosti CKM: Visoka škola Union; Nikšić: Defendologija centar Nikšić - 
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