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Уводне напомене
Научноистраживачки рад Института за међународну политику и привреду (у даљем
тексту: Институт) усредсређен је на осмишљавање и спровођење истраживања
феномена и процеса у политичкој, безбедносној, правној и економској равни
међународних односа који детерминишу положај Републике Србије у светској
политици и привреди. Тежиште научноистраживачке делатности је на проналажењу
практично-политичких одговора на непосредне и средњерочне међународне политичке,
безбедносне, правне и економске изазове са којима се суочавају домаћи доносиоци
спољнополитичких одлука.
У складу са Програмом научноистраживачког рада за раздобље од 2020. до 2025.
године, Институт ће развијати могуће сценарије за пружање делотворног одговора на
старе и нове изазове у политичкој, безбедносној, правној и економској равни
међународних односа као основе за осмишљавање конкретних препорука и смерница за
успешно спровођење спољне политике Србије у глобалном и регионалном окружењу у
наредном средњерочном периоду.
Синтезом усвојеног и новог научног знања из научних дисциплина међународних
односа, међународне безбедности, међународног права, економских наука, политичке
географије и дипломатске и војне историје, Институт долази до научних резултата који
потом служе као експертска основа за осмишљавање стратегијских и програмских
докумената и конкретних дипломатских акција Републике Србије. Поред тога,
Институт увек настоји и да упозна научну, стручну и ширу јавност са оствареним
научним резултатима ради ваљаног разумевања текућих дешавања на међународном
плану и положаја Србије у светској политици и економији, а све то ради
аргументованог образложења могућих смерова вођења спољне политике.
Теоријска и методолошка сложеност спровођења научних истраживања Института
условила је потребу да се научноистраживачки рад тематски и функционално одвија у
оквиру пет научноистраживачких центара и то: Центра за суседство и Средоземље,
Центра за евроатлантске студије, Центра за евроазијске студије, Центра за међународне
организације и међународно право и Центра за студије „Појаса и пута”.
Залог за даље очување академске репутације Института за међународну политику и
привреду, старе више од седам деценија, представља управо политика људских ресурса
заснована на запошљавању најбољих студената докторских академских студија
Факултета политичких наука, Правног факултета, Економског факултета, Факултета
безбедности
и
сродних
високошколских
установа
заинтересованих
за
научноистраживачки рад.
Успешно привлачење најквалитетнијих младих истраживача у области друштвених
наука да остану у земљи је једини делотоворан дугорочни одговор на изазове са којима
се Институт суочава на путу очувања и даљег унапређења престижног статуса
најстарије државне научне установе у ширем региону искључиво посвећене
проучавању међународних односа.
Будући да је наука покретач привредног и укупног друштвеног развоја и да има
виталан значај за свеукупни развој Републике Србије, мере за усавршавање научног
подмлатка саставни су део наведеног оквира научноистраживачких активности
Института у области основних истраживања.
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Приоритетни задаци и средњерочни циљеви
Приоритетни задаци у области развоја научноистраживачког подмлатка у Институту за
међународну политику и привреду су проширење, доградња и усавршавање постојећег
знања, овладавање и примена најновијих научних достигнућа, бржи и адекватнији
развој кадрова ради успешног спровођења научноистраживачких задатака.
У наредном средњорочном периоду, приоритетни задатак развоја истраживачког
подмлатка биће подстицање запослених студената докторских академских студија да
усвоје темељна начела на којима се заснива научноистраживачки рад, попут: слободе и
аутономије, оригиналности и аутентичности, научне и стручне критике, поштовања
стандарда науке и струке, примене међународних стандарда и критеријума у
вредновању квалитета научноистраживачког рада, етике и кодекса понашања и добре
научне праксе.
Научноистраживачки подмладак Института за међународну политику и привреду
развијаћемо сходно следећим средњерочним циљeвима:
•

даље унапређење подршке младима надареним за научноистраживачки рад кроз:
-

развијање сарадње са регионалним центрима за рад са талентованим
студентима докторских академских студија,

-

учешће на научним скуповима и у радним телима међународних научних
организација и слање на студијске боравке у иностранство,

-

обезбеђивање стипендија за постдокторско
истраживача на иностраним универзитетима, и

-

чланство младих истраживача у међународним научним удружењима;

усавршавање

младих

•

оспособљавање подмлатка за научноистраживачки рад студената у току
докторских студија, надокнадом дела материјалних трошкова за истраживања у
оквиру пројеката ресорног министарства и Фонда за науку као и подршком за
додатна усавршавања;

•

успостављањем институционалне сарадње Института са Министарством
спољних послова, Министарства за европске интеграције и других државних
органа и тела ради упознавања младих истраживача са начином спровођења
спољне политике Владе Републике Србије;

•

успостављањем механизма за објављивање и представљање резултата рада
подмлатка проистеклих из ангажовања на научноистраживачким пројектима и за
праћење објављених научних резултата у свету;

•

набавка референтне научне литературе из иностранства.
Активности у области развоја научноистраживачког подмлатка

Развој научноистраживачког подмлатка Института за међународну политику и
привреду биће реализован кроз следеће активности:
•

даље унапређење квалитета установљеног система менторства усредсређеног на
континуирани пренос знања и вештина о примени метода и техника научног
истраживања младим истраживачима, како би се они постепено оспособили да
самостално осмишљавају и извршавају научноистраживачке задатке у складу са
потребама текућих пројеката Института;
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•

организација докторских семинара усмерених на оспособљавање подмлатка
преносом знања и вештина потребних за квалитетно писање научних чланaка,
самостално представљање резултата научноистраживачког рада на научним
скуповима и успешно објављивање радова у домаћим и међународним
зборницима и часописима;

•

учешће на трибинама, округлим столовима и другим манифестацијама јавног
карактера ради промоције научноистраживачког рада младих на медијски
пријемчив начин, који је важан за практичне аспекте анализе спољне политике и
осталих јавних политика Републике Србије у области међународних односа,
међународне безбедности, међународног права и међународне економије;

•

организација семинара и других колективних видова рада како би се подстакла
размена искустава и представљање резултата научног рада између самих младих
истраживача;

•

подстицање размене искуства младих истраживача Института са стажистима са
иностраних академских и научних установа;

•

размена информација о развоју научноистраживачког подмлатка са другим
научним установама у земљи и иностранству;

•

похађање и активно учешће истраживача-приправника на „Зимској школи
међународних односа”;

•

даље унапређење Програма краткорочног волонтирања намењеног студентима
мастер и докторских студија из научних области релевантних за текуће пројекте
Института, како би се у раној фази идентификовали потенцијални кандидати и
кандидаткиње за будућу обнову истраживачког подмлатка.

Програм развоја научноистраживачког подмлатка узеће у обзир динамику кретања у
каријери, односно процену времена завршавања докторских студија као предуслова за
прелазак у научно звање, како би се начинио ваљан избор младих који су истински
надарени и заинтересовани за рад у науци.
Стратешки циљеви у области развоја научноистраживачког подмлатка
Први стратешки циљ развоја научноистраживачког подмлатка је веће укључивање
истраживача у истраживачким звањима у научноистраживачке пројекте. Појачаним и
систематским ангажовањем истраживача у научним и истраживачким звањима и
проширењем научноистраживачких капацитета стварају се услови за средњерочно и
дугорочно повећање броја младих истраживача који су укључени у
научноистраживачке пројекте и програме.
Други стратешки циљ је обезбеђивање ваљане оспособљености подмлатка за
научноистраживачки рад посредством појединачног менторског рада, како би се у
процесу упознавања младих истраживача са организацијом и садржајем научног рада
узеле у обзир разлике између степена развијености индивидуалних академских
способности и вештина. Истраживачи у научним звањима којима је поверен менторски
рад дужни су да прате и саветују младе истраживаче у погледу могућности њиховог
даљег усавршавања и избора области истраживања сходно личним преференцијама и
показаним резултатима у овладавању академским способностима и вештинама.
Трећи стратешки циљ је обезбеђивање ваљане оспособљености подмлатка за
научноистраживачки рад ангажовањем у спровођењу научноистраживачких задатака,
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организацији научних и стручних скупова, припреми зборника радова и часописа које
издаје Институт, те пружањем административне подршке у писању научних пројеката и
осталим активностима које су у складу са њиховим искуством и знањем. У оквиру овог
стратешког циља, у наредном средњерочном периоду тежиште ће бити стављено на
оспособљавање подмлатка за: 1) критичко промишљање научне валидности водећих
становишта у оквиру актуелне теоријске дебате, те на које начине она могу даље да се
развију и примене у одговору на конкретна истраживачка питања, 2) препознавање
нових феномена и процеса у политичкој, безбедносној, правној и економској равни
међународних односа са потенцијално важном улогом у обликовању глобалних односа,
3) научно објашњавање најкрупнијих изазова на које Србија мора у наредном периоду
да одговори да би остварила спољнополитичке циљеве и заштитила виталне интересе.
Поред научних скупова, Институт за међународну политику и привреду редовно
одржава трибине и предавања са учесницима из земље и иностранства, те предавања
амбасадора страних земаља акредитованих у Београду у оквиру Амбасадорског
форума. Дискутанти на овој врсти скупова нису само угледни чланови академске
заједнице већ и представници релевантних државних органа и тела. Будући да су
предмет расправе актуелна питања спољне политике Републике Србије, те политички,
правни, безбедносни и економски аспекти међународних односа, научноистраживачки
подмладак се подстиче на активно учешће у дискусији и критичко промишљање
актуелних научних и практично-политичких проблема.
Подстицање научног подмлатка на посебне облике усавршавања
Програм развоја научноистраживачког подмлатка у Институту за међународну
политику и привреду предвиђа и активности које су усмерене ка подстицању научног
подмлатка на посебне облике усавршавања и интеграцији домаће науке у међународни
научни систем:
•

упућивање младих истраживача на боравак у иностранство у оквиру
међународних механизама студентске размене, посебно у академске и научне
институције са којима је већ остварена сарадња у области научноистраживачког
рада;

•

реализовање стручних посета седиштима међународних организација ради
упознавања са њиховим свакодневним радом и академским и научним
институцијама ради размене научноистраживачког искуства и добре праксе;

•

финансирање учешћа младих истраживача на конференцијама, семинарима,
радионицама и различитим обукама које организују домаће или међународне
научне установе и организације.
Стална анализа научног подмлатка и управљање људским ресурсима

Програм развоја научноистраживачког подмлатка претпоставља сталну анализу
постојећег научноистраживачког подмлатка и планирање политике управљања
људским ресурсима у складу са краткорочним и дугорочним програмима и плановима
рада. Анализа потреба и програм развоја људских ресурса у области науке
представљају део свакодневних активности, што проистиче и из његове мисије и
друштвене функције као научне установе. Политика људских ресурса у Институту
планира се у складу са стратешким опредељењем да кроз развој академских и стручних
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вештина и знања темељно припреми младе истраживаче за процес трајног усавршавања
у научном раду.
У Институту се континуирано анализира научноистраживачки процес у целини, а
истовремено се прати, анализира и оцењује рад сваког учесника у
научноистраживачком процесу појединачно сагласно захтевима Закона о науци и
истраживањима. Успешно спровођење научноистраживачких пројеката и унапређење
квалитета научноистраживачког процеса претпоставља сталан развој људских ресурса,
будући да су истраживачи покретачка снага развојних процеса, што значи да се
унапређење рада Института у целини у великој мери може изједначити са програмом
развоја људских ресурса.
Значајну улогу у развоју младих научних кадрова у Институту представља јачање
мотивације истраживача у научним звањима да развијају млади научни кадар и да се
усавршавају и унапређују знање и професионалне капацитете. То се постиже
изграђивањем колегијалних односа који укључују сталну размену искустава и добре
праксе о истраживачком процесу, успостављање стваралачке утакмице знања,
унапређивања личне одговорности и самовредновања сопственог рада.
Институт предузима низ активности усмерених на анализу спровођења наведених
стратешких циљева развоја научноистраживачког подмлатка. Директор, заменик
директора, начелници научноистраживачких центара и Научно веће као научни орган
Института, редовно разматрају у домену поверених надлежности стање људских
ресурса у области науке, и на основу утврђених чињеница осмишљавају, усвајају и
спроводе мере за даље унапређење развоја младог научног кадра. Поред редовне
анализе, периодично и по потреби анализирају се уочени проблеми у области развоја
научног подматка, те се доносе одговарајуће мере за њихово отклањање, или за
побољшање начина остварења стратешких циљева, и то на основу предлога које могу
да доставе поједини научноистраживачки центри, Управни одбор, Научно веће и
запослени у Сектору за научноистраживачку делатност као појединци.
Такође, анализа развоја младих истраживача садржи редовну годишњу анкету у којој
подмладак и истраживачи у научним звањима износе образложена мишљења о свим
аспектима научног рада, а овако прикупљене информације се користе као основа за
планирање даљег остварења стратешких циљева развоја научног подмлатка.
Структура подмлатка Института
У Институту за међународну политику и привреду запослено је двоје истраживачасарадника, и то:
1. мср Драгана Дабић, мастер политиколог за међународне послове;
2. мср Богдан Стојановић, мастер политиколог за међународне послове –
међународна безбедност.
У поступку стицања научног звања научни сарадник тренутно се налази троје
истраживача-сарадника, и то:
1. др Марина Костић, доктор политичких наука;
2. др Невена Станковић, доктор правних наука;
3. др Милош Петровић, доктор политичких наука.

6

У Институту за међународну политику и привреду запослено је и десеторо
истраживача-приправника, и то:
1. мср Вук Лазић, мастер политиколог за међународне послове – међународна
политика;
2. мср Сандра Давидовић, мастер политиколог – међународне студије;
3. мср Невена Шекарић, мастер менаџер безбедности;
4. мср Ненад Стекић, мастер менаџер безбедности;
5. мср Вања Павићевић, мастер права европских интеграција;
6. мср Исидора Поп-Лазић, мастер политиколог за међународне послове;
7. мср Јована Блешић, мастер правник;
8. мср Јованка Кувекаловић-Стаматовић, мастер менаџер безбедности;
9. мср Михајло Копања, мастер геополитичких студија;
10. мср Данило Бабић, мастер политиколог – Политички систем и привредни
развој.
Основни подаци о младим истраживачима запосленим у Институту са списком радова
објављених од тренутка пријема у радни однос до маја 2020. године налазе се у Прилогу
1 овог Програма.
План за период 2020-2025. године
Полазећи од чињенице да је у Институту ангажовано дванаест истраживача у звањима
истраживач сарадник и истраживач приправник – од чега већина на основу јавног
позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за
пријем младих докторанада на научне пројекте. Руководство Института ће у сарадњи са
Министарством наставити да ради на потпунијем и интензивнијем развоју примљеног
научноистраживачког подмлатка и у периоду од 2020. до 2025. године.
Институт планира да низом мера осигура да целокупан садашњи подмладак успешно
докторира до 2025. године, при чему ће један истраживач-сарадник одбранити
докторску дисертацију већ до краја 2020. године.
Институт ће у наредном периоду наставити да спроводи успостављени програм
појединачног менторства. Одлукама Научног већа Института за међународну политику
и привреду 03 бр. 1220/2 од 11. децембра 2018. године и 03 бр. 1144/2 од 10. октобра
2019. године о менторском раду са студентима докторских студија запосленим у
Институту на изради пројектних задатака, једанаест истраживача у научним звањима је
одређено за менторски рад са истраживачима сарадницима и истраживачима
приправницима.1 У наставку спровођења наведених одлука Научног већа, основни циљ
менторског рада биће да се кроз заједнички рад на осмишљавању и спровођењу
пројектних задатака младим истраживачима пружи теоријска и научно-методолошка
подршка у изради пријаве и потом саме докторске дисертације. Сврха менторства биће
наставак увођења младих истраживача у ширу сазнајну перспективу неопходну за
ваљано сагледавање одабраног научног проблема у главном току научних дисциплина
у оквиру којих спроводе истраживања за потребе својих докторских дисертација.
Мср Богдану Стојановићу није додељен ментор јер је у тренутку заснивања радног односа у Институту
увелико био у завршној фази израде докторске дисертације.
1
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Непосредан производ менторског рада представљаће коауторски научни чланци у
часописима или тематским зборницима радова.
Институт ће у наредном средњерочном периоду настави да редовно организује
једнодневне докторске семинаре посвећене појединим важним питањима из домена
научноистраживачког рада. Докторски семинар ће првенствено бити усредсређен на
пружање подршке истраживачима приправницима, који су као студенти друге године
докторских академских студија у фази израде нацрта пријаве дисертације, како би
успешно формулисали полазне идеје о предмету, циљевима и научној и друштвеној
оправданости истраживања које ће чинити њихове дисертације. Семинар ће се одвијати
кроз интеракцију тако што ће сваки млади истраживач изложити теоријскометодолошку поставку своје дисертације, а потом добити коментаре старијих колега са
смерницама како да је даље унапреди.
Институт планира и да настави са праксом саорганизације докторских семинара са
колегама са Универзитета у Београду – превасходно са Факултетом политичких наука,
Факултетом безбедности и Правним факултетом, како би отворио додатни простор за
размену искустава и добре праксе чланова научне и академске заједнице у погледу
развоја младог научног кадра и омогућио свом подмлатку да се умреже са подмлатком
запосленим на Универзитету.
Подстицање свог подмлатка на умрежавање са докторантима са иностраних
универзитета једна је у низу активности које Институт такође планира да спроведе у
периоду од 2020. до 2025. године. Део ових активности биће спроведен упућивањем
запослених младих истраживача на одговарајуће скупове, семинаре и студијске боравке
у иностранство, део посредством студијских боравака иностраних студената
докторских студија у Институту и делом саорганизацијом докторских семинара са
иностраним научним институтима и универзитетима.
У наредном средњерочном периоду Институт предвиђа и пријем двоје нових студената
докторских студија сходно динамици одласка старијих колега у пензију.
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Прилог 1:
Основни подаци о младим истраживачима запосленим у Институту

Истраживачи-сарадници
Име и презиме

др Марина Костић

Област
научноистраживачког
рада

Међународни односи

Диплома
мастер
студија
Специјалиста
политиколог
за
међународну
политику

Уписане
докторске студије

Тренутан статус на
докторским студијама

Међународне и
европске студије,

Одбрањена дисертација
„Кoнцeпциje свeтскoг
пoрeткa у пoлитикaмa
бeзбeднoсти Сjeдињeних
Aмeричких Држaвa, Рускe
Фeдeрaциje и Eврoпскe
униje нa пoчeтку 21. вeкa”,
4. октобра 2019.

Факултет
политичких наука
Универзитета у
Београду
(2012)

Ментор

Проф. др Драган Р. Симић,
Факултет политичких наука
Универзитета у Београду

Објављени научни радови

M14:
Marina T. Kostić, Dušan Proroković, “Place and Meaning of the Visa Liberalization Process and Further Emigration from the Western Balkans”,
in: Valeriu MOSNEAGA (ed.), Visa-Free Regime: International And Moldovan Experience, Moldova State University, Chișinău, 2019, ISBN 9789975-149-70-9, pp. 48–64.
M24:
Marina T. Kostić, „Isključiva priroda evropskih, evroatlantskih i evroazijskih integracija i previranja na evropskom postsovjetskom prostoru”,
Međunarodni problemi, Vol. LXXI, No. 4/2019, UDK: 327:341.174(4-672EU)(47+57), DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1904498K, str. 498–526.

1

М45:
Марина Т. Костић, „Србија и Хрватска у пројектима и иницијативама великих сила у Европи”, у: Слободан Јанковић, Марина Т. Костић (урс),
Балкан у доба глобалног преуређивања, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2019, ISBN 978-86-7067-265-9, стр. 100–122.
M51:
Marina T. Kostić, „Čija hegemonija? Svet u uslovima takmičenja za novu globalnu vladavinu”, Međunarodni problemi, Vol. LXX, No. 4/2018, UDK:
316.462:327, DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1804391K, str. 391–411.
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Име и презиме

др Невена Станковић

Област
научноистраживачког
рада

Европске студије

Диплома
мастер
студија

Мастер
политиколог
за
међународну
политику

Уписане
докторске студије

Докторскe академске
студије права,
Правни факултет
Универзитета
Мегатренд
(2012)

Тренутан статус
на докторским
студијама
Одбрањена дисертација
„Усклaђивaњe спoљнe
пoлитикe Рeпубликe
Србиje и Зajeдничкe
спoљнe и бeзбeднoснe
пoлитикe Eврoпскe
униje у кoнтeксту
Лисaбoнскoг угoвoрa”
17. октобра 2019.

Ментор

Проф. др Mирoслaв Стeвaнoвић,
Правни факултет
Универзитета Мегатренд

Објављени научни радови
M52:
Невена Станковић, „Место Поглавља 31 у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији”, Европско законодавство, бр. 61–
62, 2017, УДК: 340.137(4-672EU:497.11), стр. 301–314.
M70:
Невена Станковић, Усклађивање спољне политике Републике Србије и Заједничке спољне и безбедносне политике Европске уније у контексту
Лисабонског уговора, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета Мегатренд, Београд, 17. октобар 2019. године, 346 стр., ментор:
проф др. Мирослав Стевановић; чланови комисије за оцену и одбрану дисертације: проф. др Драган Ђурђевић (председник), проф. др Ратко
Љубојевић, члан; УДК: 342.217 (4-67ЕУ).
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Име и презиме

др Милош Петровић

Област
научноистраживачког
рада

Европске студије

Диплома
мастер
студија

Уписане
докторске студије

Мастер из
европског
права – евроинтеграције,

Међународне и
европске студије,

EuropaInstitut,
Universitat
Saarland

Факултет
политичких наука
Универзитета у
Београду
(2012)

Тренутан статус на
докторским студијама

Одбрањена дисертација
„Нeпoтпунa интeгрaциja
кao прeпрeкa пoлитичкoм
рaзвojу Истoчнoг
пaртнeрствa Eврoпскe
униje”
9. октобра 2018.

Ментор

Проф. др Маја Ковачевић,
Факултет политичких наука
Универзитета у Београду

Објављени научни радови
M42:
Miloš Petrović, Nastanak ukrajinske krize: od političke iluzije Evropske unije do bitke za postsovjetsku Evropu, Institut za međunarodnu politiku i
privredu, Beograd, 2019, ISBN: 978-86-7067-267-3, 120 str.
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Име и презиме

мср Драгана Дабић

Област
научноистраживачког
рада

Европске студије

Диплома
мастер
студија
Мастер
политиколог
за
међународне
послове

Уписане
докторске студије
Међународне и
европске студије,
Факултет
политичких наука
Универзитета у
Београду

Тренутан статус на
докторским студијама

У току је израда
дисертације
„Легитимност економског
управљања у зони евра”,
одобрене 4. јуна 2019.

Ментор

Проф. др Слободан Самарџић,
Факултет политичких наука
Универзитета у Београду

(2014)

Објављени научни радови
M24:
Dragana Dabić, „Кriza demokratije u Istočnoj Evropi: (ne)uspešna politička integracija novih članica?”, Međunarodni problemi, Vol. LXXI, br. 2, 2019,
UDK: 321.7:316.42(4-11), DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1902188D, str. 188–215.
M45:
Драгана Дабић, „Европска избегличка криза као изазов теорији о нормативној моћи Европске уније”, у: Балканска мигрантска рута: између
политике, права и безбедности, Слободан Јанковић, Зоран Павловић, Драгана Дабић (урс), Институт за међународну политику и привреду,
Покрајински заштитник грађана – омбудсман, Београд, 2017, ISBN 978-86-7067-243-7, стр. 52–73.
M51:
Драгана Дабић, „(Ne)ograničeni uticaj Nemačke u evrozoni: opstanak zajedničke valute iz ugla istorijskog institucionalizma”, Međunarodni problemi,
Vol. LXVIII, br. 4, 2016, UDK:338.23:336.74(430+4-672EU), DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1604327D, str. 327–350.
Dragana Dabić, „Кritička teorija međunarodnih odnosa na početku 21. veka”, Međunarodni problemi, Vol. LXIX, br. 2–3, 2017, UDK 327, DOI:
https://doi.org/10.2298/MEDJP1703332D, str. 332–349.
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M52:
Драгана Дабић, „Феномен кризе у европској интеграцији”, Међународна политика, год. LXXI, бр. 1177, 2020, УДК: 338.124.4(4-672ЕУ)
338.2(4-672ЕУ), стр. 5–29.
M53:
Драгана Дабић, „Оснивање Канцеларије европског јавног тужиоца – рађање новог утицајног актера у европском систему управљања на више
нивоа?”, Европско законодавство, бр. 70, 2019, UDK: 343.122(4-672EU), стр. 27–52.
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Име и презиме

мср Богдан Стојановић

Област
научноистраживачког
рада

Диплома
мастер
студија

Међународни односи

Мастер
политиколог
за
међународне
послове –
међународна
безбедност

Уписане
докторске студије

Тренутан статус на
докторским студијама

Међународне и
европске студије,

Докторска дисертација
„Eкoлoшкa бeзбeднoст
кao рaзлoг oдрицaњa
држaвa oд прoгрaмa
нуклeaрнoг нaoружaњa”
израђена је и предата на
оцењивање

Факултет
политичких наука
Универзитета у
Београду
(2013)

Ментор

Проф. др Драган Р. Симић,
Факултет политичких наука
Универзитета у Београду

Објављени научни радови
M44:
Богдан Стојановић, „Транспацифичко партнерство у контексту ривалитета САД и Кине”, у: Душан Пророковић и Ана Јовић-Лазић (урс),
Интеграциони процеси у Евроазији, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2019, ISBN 978-86-7067-270-3, стр. 65–85.
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Истраживачи-приправници

Име и презиме

мср Вук Лазић

Област
научноистраживачког
рада

Диплома
мастер
студија

Уписане
докторске студије

Тренутан статус на
докторским студијама

Међународне и
европске студије,

Поступак пријаве
дисертације је у току,

Међународни односи

Мастер
политиколог
за
међународне
послове –
међународна
политика

Факултет
политичких наука
Универзитета у
Београду

„Нeooсмaнскa дoктринa и
пoлитикa Tурскe прeмa
Србиjи, Бoсни и
Хeрцeгoвини и Црнoj
Гoри у пeриoду oд 2009.
дo 2019. гoдинe”

(2017)

Ментор

Проф. др Драган Р. Симић,
Факултет политичких наука
Универзитета у Београду

Објављени научни радови
M14:
Nevena Šekarić and Vuk Lazić, “Western Balkans’ Energy Security in a Triangle: The Role of the EU, Russia and Turkey”, in: Ana Jović-Lazić (ed.),
Security Challenges and Place of Balkan and Serbia in a Changing World, Institute of International Politics and Economics, University of Belgrade –
Faculty of Security Studies, Belgrade, 2020, ISBN: 978-86-7067-275-8, pp. 117–131.
M45:
Slobodan Janković, Vuk Lazić, „Turska politika na Balkanu u periodu novih svetskih sukobljavanja”, u: Slobodan Janković, Marina Kostić (urs),
Balkan u doba globalnog preuređivanja, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2019, ISBN: 978-86-7067-256-9, str. 75–99.
M51:
Vuk Lazić, „Ograničenja primene koncepta izgradnje države: slučaj Bosne i Hercegovine”, Međunarodni problemi, Vol. LXX, br. 2, 2018, UDK:
321.01(497.6), DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1802181L, str. 181–207.
Vuk Lazić, „Uvođenje predsedničkog sistema u Turskoj: perspektive i izazovi”, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Vol. XIII, br. 22, 2019, UDK:
321 (560), str. 47–67.
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Име и презиме

Мср Сандра Давидовић

Област
научноистраживачког
рада

Међународни односи

Диплома
мастер
студија
Мастер
политиколог
–
међународне
студије

Уписане
докторске студије

Тренутан статус на
докторским студијама

Међународне и
европске студије,

Поступак пријаве
дисертације је у току,

Факултет
политичких наука
Универзитета у
Београду

„Постхладноратовска
изградња државе –
између теоријске
конструкције и политичке
праксе”

(2016)

Ментор

Проф. др Слободан Самарџић,
Факултет политичких наука
Универзитета у Београду

Објављени научни радови
M24:
Стеван Рапаић, Сандра Давидовић, „Основни економски проблеми у односима Београда и Приштине”, Српска политичка мисао, год. XXVI. vol. 65, бр.
3/2019, DOI: 10.22182/spm.6532019.20, УДК 339(497.11:497.115), стр. 451–473.
М45:
Сандра Давидовић, „Политика условљавања Европске уније у процесу решавања косовско-метохијске кризе”, у: Слободан Јанковић и Марина Костић
(урс), Балкан у доба глобалног преуређивања, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2019, стр. 187–202.
Прикази:
Sandra Davidović, “David vs. Goliath: NATO war against Yugoslavia and its implications”, Review edited volume David vs. Goliath: NATO war against Yugoslavia
and its implications, Nebojša Vuković (ed.) (Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2019, 482 pp.), The Review of International Affairs, Vol.
LXX, No. 1174, April–June 2019, pр. 69–72.
Sandra Davidović, „Osvrt na izgradnju države na tzv. Kosovu iz ugla međunarodnog službenika”, prikaz knjige Andrea Lorencа Kapuselе Izgradnja države na
Kosovu: d emokratija, korupcija i EU na Balkanu (Službeni glasnik, Beograd, 341 str.), Međunarodni problemi, god. LXXI, br. 3/2019, str. 389–393.
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Име и презиме

мср Невена Шекарић

Област
научноистраживачког
рада

Међународна безбедност

Диплома
мастер
студија

Мастер
менаџер
безбедности

Уписане
докторске студије
Докторске академске
студије наука
безбедности,
Факултет
безбедности
Универзитета у
Београду

Тренутан статус на
докторским студијама

Пoлoжeни усмeни
дoктoрски испити,
у току је израда прojeктa
докторске дисертације

Ментор

–

(2017)

Објављени научни радови
M14:
Nevena Šekarić and Vuk Lazić, “Western Balkans’ Energy Security in a Triangle: The Role of the EU, Russia and Turkey”, in: Ana Jović-Lazić (ed.),
Security Challenges and Place of Balkan and Serbia in a Changing World, Institute of International Politics and Economics, University of Belgrade –
Faculty of Security Studies, Belgrade, 2020, ISBN: 978-86-7067-275-8, pp. 117–131.
M24:
Vladimir Trapara i Nevena Šekarić, „Saradnja kao (ne)očekivani efekat energetske bezbednosne dileme: studija slučaja Bugarske, Grčke i Jugoslavije”,
Međunarodni problemi, vol. LXXI, br. 2, 2019, UDK 620.9:355.02(497.2)(495)(497.1),327:620.9(497.2)(495)(497.1), DOI: 10.2298/MEDJP1902215T,
str. 215–243.
M33:
Nevena Šekarić and Filip Stojanović, “Social Media as an Emergency Management Tool in the Context of Human Security”, in: Svetlana Stanarević,
Goran J. Mandić and Ljubinka Katić (eds), 4th International Conference on Human Security: The Proceedings of Human Security and New
Technologies, Faculty of Security Studies and Human Security Research Center, Belgrade, 2018, DOI https://doi.org/10.18485/fb_ic4hs.2018.19, UDK
659.3:614.8, ISBN 978-86-80144-30-6, pp. 167–174.

10

M45:
Želimir Kešetović, Nevena Šekarić i Milan Lipovac, „Video-nadzor kao mera situacione prevencije u obrazovno-vaspitnim ustanovama”, u: Milan
Lipovac, Svetlana Stanarević i Želimir Kešetović (urs), Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama i video-nadzor, Fakultet bezbednosti, Beograd,
2018, ISBN 978-86-80144-23-8, str. 29–42.
Boris Kordić, Svetlana Stanarević, Milan Lipovac i Nevena Šekarić, „Različiti aspekti uvođenja i primene video-nadzora u srednjim školama u
Beogradu”, u: Milan Lipovac, Svetlana Stanarević i Želimir Kešetović (urs), Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama i video-nadzor, Fakultet
bezbednosti, Beograd, 2018, ISBN 978-86-80144-23-8, str. 145–164.
Vladimir Trapara i Nevena Šekarić, „Preispitivanje energetske bezbednosne dileme”, u: Dušan Proroković (ur.), Energetska diplomatija Republike
Srbije u savremenim međunarodnim odnosima, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2019, ISBN 978-86-7067-259-8, str. 33–49.
M51:
Nevena Šekarić i Želimir Kešetović, „Uloga društvenih mreža u upravljanju vanrednim situacijama”, Nauka, bezbednost, policija, vol. 24, br. 2, 2018,
DOI: 10.5937/nabepo23-17802; UDK 614.8:[316.77:004.738.5 351.862.22:614.8, str. 113–130.
Nevena Šekarić and Filip Stojanović, „Ekološke izbeglice: (ne)rešiv problem međunarodne zajednice”, Vojno delo, god. 70, br. 3, 2018, DOI:
10.5937/vojdelo1803038S, UDK 355/359, str. 38–54.
Filip Stojanović i Nevena Šekarić, „Uloga policije u suzbijanju problema lakog i malokalibarskog oružja u Republici Srbiji i na Zapadnom Balkanu”,
Kultura polisa, god. 16, br. 38, 2019, UDK 351.74/.76(497.11), str. 615–634.
M52:
Nevena Šekarić, „Kašmirski konflikt kao determinanta indijsko-pakistanskih odnosa”, Međunarodna politika, vol. LXIX, br. 1172, 2018, UDK
327.5(540:549), str. 84–103.
Nevena Šekarić, „Prevencija vršnjačkog nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama”, Godišnjak Fakulteta bezbednosti, 2018, UDK 343.85:373, str.
253–280.
Nevena Šekarić, „Sekuritizacija energetskih odnosa između Evropske unije i Rusije: evropska perspektiva”, Međunarodna politika, vol. LXX, br. 1176,
2019, UDK 327:620.9(4-672EU+470), str. 63–82.
Nevena Šekarić, „Neke karakteristike geopolitičkog okruženja Republike Srbije – bezbednosno-odbrambeni aspekti”, Vojno delo, vol. 71, br. 1, 2019,
DOI: 10.5937/vojdelo1901007S, UDK 355/359, str. 7–21.
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Име и презиме

мср Ненад Стекић

Област
научноистраживачког
рада

Међународна безбедност

Диплома
мастер
студија

Мастер
менаџер
безбедности

Уписане
докторске студије

Тренутан статус на
докторским студијама

Докторске академске
студије наука
безбедности,

Поступак пријаве
дисертације је у току,

Факултет
безбедности
Универзитета у
Београду
(2017)

„Вojнe интeрвeнциje и
пoсткoнфликтнa изгрaдњa
држaвe у eри
унипoлaрнoсти: случaj
Сaвeзнe Рeпубликe
Jугoслaвиje, Aвгaнистaнa
и Ирaкa”

Ментор

Проф. др Вања Роквић,
Факултет безбедности
Универзитета у Београду

Објављени научни радови
M14:
Nenad Stekić, “Chinese economic presence in Central and Eastern Europe: a view from Serbia”, in: Zuokui L. & Ladjevac I. (eds), The Cooperation between China
and Balkan Countries under the `Belt and Road` Initiative, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, 2019, ISBN:978-7-5203-4191-2, pp. 106–127.
M24:
Srđan Korać i Nenad Stekić, „Etičke oprečnosti teze o demokratskom miru”, Srpska politička misao, Vol. 62, No. 4, 2018, UDC:172.4, DOI:
https://doi.org/10.22182/spm.6242018.5, str. 95–117.
Nenad Stekić, “Extremism as a Factor of Systemic Dynamics of Common Security and Defense Policy during the Migratory Crisis”, Zbornik radova Pravnog
fakulteta u Novom Sadu, Vol. 53, No. 1, 2019, pp. 285–307.
Srđan Korać & Nenad Stekić, “Democratization after interventions: is an inversed democratic peace an obsolete idea?”, Serbian Political Thought, Vol. 66, No. 4,
2019, UDC 341.233.2::321.7, DOI: https://doi.org/10.22182/spm.6642019.4, pp. 77–97.
Nenad Stekić, „Nova paradigma kvantifikacije geopolitičkih pojava: interpretacije, metodi i izvori podataka”, Međunarodni problemi, Vol. 72, No. 1, 2020, UDK:
327::911.3, DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2001215S, str. 215–235.
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M33:
Ivan R. Dimitrijević i Nenad Stekić, “Intelligence Analysis Models for Asymmetric Threats”, in: Stanislav Stojanović (ed.), Asymmetry and Strategy, Strategic
Research Institute & National Defence School, Belgrade, 2018, ISBN 978-86-81121-17-7 (COBISS.SR-ID 257167884), pp. 653–668.
M34:
Nenad Stekić, “Democratization after Interventions: Is a Reversed Democratic Peace an Obsolete Idea?”, in: Nebojša Vladisavljevic (ed.), Conflicts, Stability,
Democracy? Annual International Conference of the Serbian Political Science Association, University of Belgrade, Belgrade, 2019, ISBN 978-86-6425-062-7, pp.
24–25.
M45:
Ненад Стекић и Жарко Обрадовић, „Велика стратегија Народне Републике Кине као чинилац конвергенције безбедносних политика у Aзији”, у: Душан
Пророковић и Ана Јовић-Лазић (урс), Интеграциони процеси у Евроазији, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2019, ISBN 978-867067-270-3, стр. 45–64.
M52:
Nenad Stekić, “Everlasting unsettled Sino-European relations: Is “16+1” initiative mutual benefit or point of diverge?”, The Review of International Affairs, Vol. 69,
No. 3, 2018, pp. 20–37.
Nenad Stekić, „Republika Kazahstan: nova sila srednjeg dometa”, Međunarodna politika, god. LXIX, br. 1172, oktobar–decembar 2018, str. 52–67.
M53:
Nenad Stekić, „Instrumenti kvantifikacije političkih režima u studijama bezbednosti”, Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Vol. 18, No. 1, 2018, UDK 327(574), str. 75–
95.
Želimir Kešetović, Ivan Dimitrijević & Nenad Stekić, “Security Studies in Serbian Higher Education System”, Security & Future, Vol. 2, No. 1, 2018, pp. 11–17.
Прикази:
Nenad Stekić, „Securitas Res Publica”, prikaz knjige Borisa Krševa Securitas Res Publica – kratka istorija bezbednosti (Prometej, Novi Sad, 2017, 394 str.),
Međunarodna politika, god. LXX, br. 1175, jul–septembar 2019, str. 57–60.
Nenad Stekić, „Disciplinsko ratovanje u dobra dronova i robota”, prikaz knjige Srđana T. Koraća Disciplinsko ratovanje u doba dronova i robota (Institut za
međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2019, 212 str.), Međunarodna politika, god. LXX, br. 1174, april–jun 2019, str. 73–75.
Nenad Stekić, „Tesna povezanost ljudske bezbednosti i međunarodnih odnosa u Arktičkom krugu”, prikaz zbornika radova Kamrul Hossain, José Miguel Roncero
Martin & Anna Petrétei (eds) Human and Societal Security in the circumpolar Arctic – local and indigenous communities (Brill Publishing, Leiden, 2018, 407 pp.),
Međunarodni problemi, god. LXX, br. 4, 2018, pp. 455–457.
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Име и презиме

мср Вања Павићевић

Област
научноистраживачког
рада

Међународно право

Диплома
мастер
студија

Мастер права
европских
интеграција

Уписане
докторске студије

Тренутан статус на
докторским студијама

Докторске студије
права –
међународноправна
ужа научна област,

Пoлoжeни усмeни
дoктoрски испити,

Прaвни фaкултeт
Унивeрзитeтa у
Бeoгрaду

у току је израда прojeктa
докторске дисертације

Ментор

–

(2016)

Објављени научни радови
M44:
Vanja Pavićević, „Reforma bilateralnih investicionih sporazuma - od krize legitimiteta do instrumenta socijalne i ekološke pravde“, u: Sanja Jelisavac
Trošić (ur.), Strane investicije u Srbiji – novi pogledi, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2019, str. 188-208, ISBN 978-86-7067-2697.
M51:
Vanja Pavićević, “Alternative dispute resolution in cultural heritage law-towards a specialised tribunal?“, The Review of International Affairs, Vol.
LXIX, No. 1172, October–December 2018, UDC 719.025:347.9, pp. 42–53.
Vanja Pavićević, „Pravni izazovi zaštite kulturnih dobara u Srbiji - usklađivanje sa UNIDROIT Konvencijom o ukradenim ili ilegalno izvezenim
predmetima od kulturnog značaja”, Saopštenja, br. 51, 2019, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, UDC 339.564:930.85;
930.85:343.533; 7.025:930.85, str. 217–227.
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Име и презиме

мср Исидора Поп-Лазић

Област
научноистраживачког
рада

Диплома
мастер
студија

Међународни односи

Мастер
политиколог
за
међународне
послове

Уписане докторске
студије

Тренутан статус на
докторским
студијама

Ментор

2. година

–

Међународне и
европске студије,
Факултет политичких
наука Универзитета у
Београду
(2018)

Објављени научни радови
M44:
Исидора Поп-Лазић, „Шангајска организација за сарадњу индикатор успона новог поретка на истоку”, у: Душан Пророковић и Ана ЈовићЛазић (урс), Интеграциони процеси у Евроазији, Институт за међународну политику и привреду, 2019, ИСБН: 978-86-7067-270-3, стр. 104–
120.
М63:
Даница Петровић, Исидора Поп-Лазић, Перо Петровић, „Утицај предузетништва у циркуларној економији на регионални развој”, у: Живорад
Глигоријевић и Тадија Ђукић (урс), Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет Универзитета
у Нишу, 2019, ИСБН: 978-86-6139-178-1, стр. 113–122.
Приказ:
Исидора Поп-Лазић, приказ књиге Европа за мене (Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2018, 711 стр.),
Међународна политика, год. LXXI, бр. 1177, јануар–март 2020. године, стр. 93–95.
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Име и презиме

мср Јована Блешић

Област
научноистраживачког
рада

Међународно право

Диплома
мастер
студија

Мастер
правник

Уписане докторске
студије

Тренутан статус на
докторским
студијама

Ментор

2. година

–

Докторске студије права
– међународноправна
ужа научна област,
Прaвни фaкултeт
Унивeрзитeтa у
Бeoгрaду
(2018)

Објављени научни радови
M52:
Jovana Blešić, „Jedinstvena zaštita ljudskih prava u Evropi”, Evropsko zakonodavstvo, god. XVIII, br. 70, oktobar–decembar 2019, UDK:
341.231.14(4-672 EU), str. 98–113.
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Име и презиме

мср Јованка КувекаловићСтаматовић

Област
научноистраживачког
рада

Међународни односи

Диплома
мастер
студија
Мастер
менаџер
безбедности

Уписане докторске
студије

Тренутан статус на
докторским
студијама

Ментор

2. година

–

Међународне и европске
студије,
Факултет политичких наука
Универзитета у Београду
(2018)

Објављени научни радови
M33:
Jovanka Kuvekalović-Stamatović, “The United States foreign policy in the Western Balkans during Trump`s presidency: Trajectories and recent
changes”, in: Marjan Gjurovski (ed.), The Great Powers Influence on the Security of Small States, University “St. Kliment Ohridski” Bitola & Faculty
of Security, Skoplje, 2019, ISBN: 978-608-4828-46-4, UDK:327(73:497)“2016/2021“, pp. 114–128.
M44:
Јованка Kувекаловић-Стаматовић, „Интеграциони пут Ирана на евроазијском простору”, у: Душан Пророковић, Ана Јовић-Лазић (урс),
Интеграциони процеси у Евроазији, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2019, ISBN: 978-86-7067-270-3, str. 163–187.
М45:
Jovanka Kuvekalović-Stamatović, „Trampizam kao Hantingtonov politikos budućnosti i simptom globalne civilizacijske panike”, u: Vladimir Trapara,
Aleksandar Jazić (urs), Kontroverze spoljne politike SAD i međunarodnih odnosa u Trampovoj eri, Institut za međunarodnu politiku i privredu,
Beograd, 2019, ISBN: 978-86-7067-268-0, str. 35–53.
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Име и презиме

мср Михајло Копања

Област
научноистраживачког
рада

Међународна безбедност

Диплома
мастер
студија

Уписане докторске
студије

Мастер
геополитичких
студија,

Докторске академске
студије наука безбедности,

Карлов
универзитет у
Прагу

Факултет безбедности
Универзитета у Београду

Тренутан статус на
докторским
студијама

Ментор

2. година

–

(2018)

Објављени научни радови
M24:
Mihajlo Kopanja, „Geopolitička misao Sola Bernarda Koena: između prevaziđenosti i nedovoljne iskorišćenosti”, Međunarodni problemi, Vol. LXXII,
br. 1, DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2001061K, str. 61–100.
M51:
Mihajlo Kopanja, “Curious Case of Northeast Asia: External Balancing meets Strategic Culture”, The Review of International Affairs, Vol. LXX, No.
1176, 2019, UDC 327(5-18)(510), pp. 76–83.
M52:
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