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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 усавршавање младих 

истраживача на иностраним универзитетима, и  

- чланство младих истраживача у међународним научним удружењима; 

• 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 истраживача-

сарадника, 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. 
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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. 

 
1 Мср Богдану Стојановићу није додељен ментор јер је у тренутку заснивања радног односа у Институту 

увелико био у завршној фази израде докторске дисертације. 
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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 теоријско-

методолошку 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 
Област 

научноистраживачког 

рада 

Диплома 

мастер 

студија 

Уписане 

докторске студије 

Тренутан статус на 

докторским студијама 
Ментор 

др Марина Костић Међународни односи 

Специјалиста 

политиколог 

за 

међународну

политику 

Међународне и 

европске студије, 

Факултет 

политичких наука 

Универзитета у 

Београду 

(2012) 

Одбрањена дисертација 

„Кoнцeпциje свeтскoг 

пoрeткa у пoлитикaмa 

бeзбeднoсти Сjeдињeних 

Aмeричких Држaвa, Рускe 

Фeдeрaциje и Eврoпскe 

униje нa пoчeтку 21. вeкa”, 

4. октобра 2019. 

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 978-

9975-149-70-9, 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. 
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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 

Област 

научноистраживачког 

рада 

Диплома 

мастер 

студија 

Уписане 

докторске студије 

Тренутан статус  

на докторским 

студијама 

Ментор 

др Невена Станковић Европске студије 

Мастер 

политиколог 

за 

међународну 

политику 

Докторскe академске 

студије права,  

Правни факултет 

Универзитета 

Мегатренд 

(2012) 

Одбрањена дисертација 

„Усклaђивaњe спoљнe 

пoлитикe Рeпубликe 

Србиje и Зajeдничкe 

спoљнe и бeзбeднoснe 

пoлитикe Eврoпскe 

униje у кoнтeксту 

Лисaбoнскoг угoвoрa”  

17. октобра 2019. 

 

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 
Област 

научноистраживачког 

рада 

Диплома 

мастер 

студија 

Уписане 

докторске студије 

Тренутан статус на 

докторским студијама 
Ментор 

др Милош Петровић Европске студије 

Мастер из 

европског 

права – евро-

интеграције, 

Europa-

Institut, 

Universitat 

Saarland 

Међународне и 

европске студије, 

Факултет 

политичких наука 

Универзитета у 

Београду 

(2012) 

Одбрањена дисертација 

„Нeпoтпунa интeгрaциja 

кao прeпрeкa пoлитичкoм 

рaзвojу Истoчнoг 

пaртнeрствa Eврoпскe 

униje”  

9. октобра 2018. 

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 
Област 

научноистраживачког 

рада 

Диплома 

мастер 

студија 

Уписане 

докторске студије 

Тренутан статус на 

докторским студијама 
Ментор 

мср Драгана Дабић Европске студије 

Мастер 

политиколог 
за 

међународне 

послове 

Међународне и 

европске студије, 

Факултет 

политичких наука 

Универзитета у 

Београду 

(2014) 

У току је израда 

дисертације 

„Легитимност економског 

управљања у зони евра”, 

одобрене 4. јуна 2019. 

 

Проф. др Слободан Самарџић,  

Факултет политичких наука 

Универзитета у Београду 

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 
Област 

научноистраживачког 

рада 

Диплома 

мастер 

студија 

Уписане 

докторске студије 

Тренутан статус на 

докторским студијама 
Ментор 

мср Богдан Стојановић Међународни односи 

Мастер 

политиколог 

за 

међународне 

послове – 

међународна 

безбедност 

Међународне и 

европске студије, 

Факултет 

политичких наука 

Универзитета у 

Београду 

(2013) 

Докторска дисертација 

„Eкoлoшкa бeзбeднoст 

кao рaзлoг oдрицaњa 

држaвa oд прoгрaмa 

нуклeaрнoг нaoружaњa” 

израђена је и предата на 

оцењивање 

Проф. др Драган Р. Симић,  
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