
1 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Факултет политичких наука 

Јове Илића 165 

11000 Београд 

 

 

Изборно веће Факултета политичких наука Универзитета у Београду је на 

седници одржаној 18. фебруара 2012. године, а на основу покретања поступка за 

избор у звање Одељења за међународне односе, донело одлуку о расписивању 

конкурса за редовног професора за ужу научну област Међународне студије.  

Изборно веће је за припрему и писање извештаја о пријављеним 

кандидатима именовало комисију у саставу: проф. др Драган Р. Симић, редовни 

професор, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, проф. др Иво 

Висковић, редовни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду 

(у пензији) и проф. др Дејан Јовић, редовни професор Факултета политичких 

знаности Свеучилишта у Загребу. 

На основу пристигле документације на конкурс Комисија у наведеном 

сатаставу подноси Наставно-научном већу Факултета политичких наука следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ 
 

Конкурс за једног редовног професора за ужу научну област Међународне 

студије објављен је 3. марта 2021. године у публикацији Послови (број 923). 

Комисија је преузела пристиглу докумантацију на конкурс и констатовала да се 

јавио један кандидат – проф. др Драган Ђукановић. 

Констатовано је да пријава уредно садржи све елементе који су утврђени 

Законом о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 88/17, 22/18 – др. Закон, 

73/18, 67/19 и 6/20 – др. Закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета 

политичклих наука за избор у звање наставника на Универзитету у Београду 

(Гласник Универзитета у Београду, бр. 192 од 1. јула 206, 195 од 22. септембра 

2016, бр. 197 од 20. марта 2017, бр. 199 од 16.10.2017, бр. 203 од 21. маја 2018. 

године и бр. 159 од 30.12.2020). 

 

I  БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА ДРАГАНА ЂУКАНОВИЋА 

 

Проф. др Драган Ђукановић рођен је 30. септембра 1974. године у Лозници, 

Република Србија. Основно и средње образовање стекао је у Лозници. На 

Факултету политичких наука Универзитета у Београду дипломирао је 1999. године, 

док је на истом факултету октобра 2004. године одбранио магистарску тезу. 

Научни степен доктор политичких наука стекао је новембра 2006. године 

одбранивши докторску дисертацију на Факултету политичких наука Универзитета 

у Београду.  

Од марта 2017. године запослен је као ванредни професор на Факултету 

политичких наука Универзитета у Београду на предметима Спољна политика 
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Србије, Основи теорије спољне политике, Историја балканских односа, Србија и 

суседи и Спољнополитичка анализа. Био је до марта 2017. године запослен је у 

научном звању виши научни сарадник у Институту за међународну политику и 

привреду, у којем је радио од 25. јуна 2001. године. Од краја јануара 2015. године 

обављао је функцију помоћника директора за научноистраживачку делатност у 

Институту за међународну политику и привреду. 

У оквиру Алтернативне академске образовне мреже (ААОМ) током 2001–

2002. године проф. др Ђукановић је био полазник смера Европске студије: правно-

политички смер. У бројним домаћим и иностраним часописима и зборницима 

радова током протекле две деценије проф. др Драган Ђукановић објавио је велики 

број научних радова из области спољне политике Савезне Републике Југославије/ 

Србије и Црне Горе/Србије, савремених балканских односа и студија Југоисточне 

Европе. Такође, радио је већи број policy анализа у оквиру дугогодишње сарадње 

ИМПП са Министарством спољних послова Републике Србије (од 2001. до 2013. 

године), као и у оквиру невладиног сектора.  

Био је главни и одговорни уредник је часописа Међународна политика (од 

септембра 2008. до фебруара 2017. године) и дужи низ година био је заменик 

председника Научног већа ИМПП (2008–2014). Такође, био је дугогодишњи члан 

Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду 

(2009–2017), као и Извршног одбора Удружења за међународно право Србије. Члан 

је и Уредништва часописа Међународни проблеми (M24). Био је и члан 

Уређивачког одбора монографије Спајајући Исток и Запад: споменица проф. 

Предрага Симића (Јасминка Симић прир., ИМПП, 2017, 621 стр.). Такође, научни и 

стручни радови, као и монографије др Драгана Ђукановића често су веома 

цитирани, како у земљи, тако и у иностранству и у радовима студената. 

Проф. др Драган Ђукановић је био координатор већег броја међународних 

конференција, округлих столова и семинара. Од 8. марта 2012. године до краја 

наредне године био руководилац међународног научног пројекта „Утицај политике 

условљавања ЕУ на права и заштиту мањина у Словачкој и Србији“. Пројекат се 

реализовао уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и Министарства просвете Републике Словачке, а заједнички су 

га реализовали Институт за међународну политику и привреду из Београда и 

Филозофски факултет Comenius универзитета у Братислави.  

Од 2019. године проф. Ђукановић учествује на пројекту „Српска образовна 

алијанса“, који реализују Факултет политичких наука и Центар за словенске и 

источноевропске студије Ohio State University (потврда у прилогу). Одржао је и 

предавање петој генерацији Универзитета Клемсон на ФПН у фебруару 2020. 

године (потврда у прилогу). Такође, координатор је Тима ФПН у заједничком 

пројекту са Универзитетом Доња Горица из Подгорице у периоду од 1. априла 

2019. до 31. марта 2021. године под називом Трансформација црногорског друштва 

у процесу европеизације Западног Балкана (потврда у прилогу). Учесник 

регионалног научног пројета Европски идентитет и европски систем вриједности 

као тачка повезивања држава Западног Балкана, Социолошки центар, Подгорица, 

Хуманистичке студије Универзитета Доња Горица, Подгорица, Факултет 
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политичких наука у Београду и Факултет политичких наука Универзитета у 

Сарајеву (2020–). 

Током каријере у области научноистртаживачког и наставног рада проф. др 

Драган Ђукановић је сарађивао са Европском академијом из Берлина, 

Министарством одбране Италије, ELIAMЕP из Атине, Алексантери институтом за 

Европу и Русију из Хелсинкија, Финскa (где је 2005. године и боравио на 

студијском боравку), Институтом за Европу Руске академије наука из Москве, 

Словачком асоцијацијом за спољну политику, Филозофским факултетом Comenius 

универзитета у Братислави, Центром за стратешка истраживања Министарства 

иностраних послова Републике Турске, Факултетом политичких наука 

Универзитета у Сарајеву, Факултетом за безбедност у Скопљу, Универзитетом 

Доња Горица – Подгорица, УСАК центром (International Strategic Research 

Organization), Центром за политичка истраживања из Њу Делхија, итд. Проф. др 

Драган Ђукановић је био и члан Уређивачког одбора часописа Raia Diplomática, 

Лисабон, Португал (током 2010. године). Такође, проф. др Драган Ђукановић 

сарађивао је и са Агенцијом за акредитацију високошколских установа Републике 

Српске (Босна и Херцеговина). Учестовао је и у реализацији наставе на мастер 

програму Европске политике и управљање кризама Универзитета у Београду током 

2019. године.  

Проф. др Драган Ђукановић ментор је једне докторске дисертације и члан 

три комисије за одбрану докторских дисертација (потврда у прилогу). Поред 

наведеног проф. др Ђукановић био је ментор за 19 мастер радова и учествовао је у 

33 комисији за одбрану мастер радова од 2017. године. Такође, од 2009. до 2012. 

године је био члан једанаест комисија за магистарске радове (потврда је у прилогу). 

Такође, био је и предавач на курсу Међународне организације на Дипломатској 

академији Министарства спољних послова Републике Србије. Проф. др Ђукановић 

био је и активан учесник знатног броја научних скупова и конференција. Он је 

уједно подносио саопштења или предавања по позиву, која су објављена у 

зборницима конференцијских реферата. 

Проф. др Ђукановић је објавио радове у Journal of Balkan and Near Eastern 

Studies (Лондон), Croatian International Relations Review (Институт за међународне 

односе, Загреб, Хрватска, 2010, 2015), Studies of International Issues (Словачка 

асоцијација за спољну политику, Братислава, Словачка, 2008) и у оквиру издања 

LiCCOSEC Универзитета у Осаки (Јапан). Кандидат је публиковао и велики број 

радова у високо рангираним научним часописима у Србији и у региону Западног 

Балкана, као што су Српска политичка мисао, Међународни проблеми, Теме, 

Зборник Матице српске за друштвене науке, Croatian International Relations 

Review, Политичка мисао (Загреб), Национални интерес, Гласник Одељења 

друштвених наука ЦАНУ, итд. 

Проф. др Драган Ђукановић је и председник Центра за спољну политику (од 

2018. године), невладине организације која се доминантно бави спољном политиком 

Србије, регионалном сарадњом и европским интеграцијама. Поред наведеног, проф. 

др Ђукановић је и био и потпредседник Форума за међународне односе Европског 

покрета у Србији (2014–2019), а чији је члан од 2005. године. 
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Говори енглески, а користи се и француским језиком. 

 

 СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА 

(до избора у звање ванредног професора) 

 

1) Dragan Đukanović, “NATO’S New Strategic Concept and Its Influence on the 

Stability of the Western Balkans”, Croatian International Relations Review, UDC 

327(1-662NATO:497-15), ISSN 1331–1182, Zagreb, July–December 2010, pp. 

105–110. Текст је доступан на: 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=103634  

2) Dragan Đukanović, “The Process of Institutionalization of the EU’s CFSP in 

the Western Balkans Countries during the Ukraine Crisis”, Croatian International 

Relations Review, Vol. XXI, No. 72, ISSN 1848-5782, UDC 327:061.1 EU (497-

15:477), International Economic and Political Relations, Zagreb, September 

2014-March 2015, pp. 81–106. Часопис излази у електронској форми. Текст 

доступан на: http://cirr.irmo.hr/wp-content/uploads/2015/02/CIRR-

217220151.pdf      

3) Dragan Đukanović, „Vojvodina u post-jugoslavenskome kontekstu: ponovno 

postupno suspendiranje autonomije“, Političkа misао, Fakulteta političkih 

znanosti Sveučilišta u Zagrebu, бр 1/2016.    

4) Драган Ђукановић и Ивона Лађевац, „Концепција ‘уставног 

национализма’ у конститутивном акту Републике Црне Горе“, Теме, 

Универзитет у Нишу, вол. XXXIV, Ниш, 2010, стр. 289–298, бр. 1, ISSN 

0353-7919, UDK 342.4(497.16)“2007“: 323.15. Текст доступан на: 

http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/teme1-

2010/teme%201-2010-19.pdf Рад у часопису међународног значаја 

верификован посебном одлуком 

5) Ивона Лађевац, Драган Ђукановић, „Развој начела супсидијарности у 

Европској унији – од Уговора из Мастрихта до Уговора из Лисабона“, 

Зборник Матице српске за друштвене науке, број. 135 (2/2011), Нови Сад, 

2011, стр. 269–278. UDC 341.217 (4), DOI 10.2298/ZMSDN 1135069L, ISSN 

0352-5732, COBISS.SR-ID 3360258, Текст доступан на: 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5732/2011/0352-57321135069L.pdf 

Рад у часопису међународног значаја верификован посебном одлуком 

6) Драган Ђукановић, „Република Србија и Црна Гора – анализа 

билатералних односа и проблема након 2006. године“, UDK 

327(497.11)(497.16)"20/062015", Srpska politička misao, ISSN 0354-5989, god. 

XXII, vol. 48, br. 3, Институт за политичке студије, Београд, 2015, стр. 51–70. 

Текст доступан на: http://www.spmbeograd.rs/spm/CD-SPM-3-2015.pdf Рад у 

часопису међународног значаја верификован посебном одлуком 

7) Драган Ђукановић, Балкан на постхладноратовском раскршћу, ЈП 

„Службени гласник“, Институт за међународну политику и привреду, 

Београд, 2016, 210. стр.  
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ISBN 978-86-7067-224-6, УДК 327(497)"1989/2016" 94(4-12)"1989/2016" 

COBISS.SR-ID 221849356  

8) Драган Ђукановић, „Западни Балкан: од сукоба до евроинтеграција“, 

Оригинални научни рад, Годишњак Факултета политичких наука 2009, 

Факултет политичких наука Универзитета у Београду, уредио Илија 

Вујачић, година III, број 3, Београд, 2009, стр. 497–508; UDC 

341.1+341.217341.175(4-672EU)339.9; ISBN 1820-6700; CIP COBISS SR – ID 

145774604.  Текст доступан на: http://test.fpn.bg.ac.rs/wp-

content/uploads/2010/05/29-Dr-Dragan-%C4%90ukanovi%C4%87-Zapadni-

Balkan-od-sukoba-do-evrointegracija.pdf       

9) Драган Ђукановић, Ивона Лађевац, „Приоритети спољнополитичке 

стратегије Републике Србије“, Оригинални научни рад, Међународни 

проблеми, Институт за међународну политику и привреду, година LXI, број 

3, 2009, стр. 343–364.; UDK: 339.9(497); ISBN 0025-8555; COBISS.SR – ID 

6012674.  Текст доступан на: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-

8555/2009/0025-85550903343D.pdf   

10) Драган Ђукановић., „Спољнополитичке оријентације држава Западног 

Балкана: упоредна анализа“, Годишњак Факултета политичких наука, 

година 4, број, 4, Београд, 2010, стр. 295-313. UDC 327(497) 330.342, ISSN 

1820-6700, CIP COBISS SR – ID 145774604. Текст доступан на: 

http://www.fpn.bg.ac.rs/sites/default/files/wp-content/uploads/2011/01/15-Dr-

Dragan-%C4%90ukanovi%C4%87-Spoljnopoliti%C4%8Dke-orijentacije-

dr%C5%BEava-zapadnog-balkana-uporedna-analiza.pdf  

11) Dragan Đukanović, Novičić Žaklina, „The Position of the Non-Aligned 

Movement in the Current Foreign Policy of Serbia“, The Review of International 

Affairs, Original Scientific Paper, Vol. LXII, No. 1142, UDK 327.55:327,62 

(2011), ISSN 0486-6096, Institute of International Politics and Economics, 

Belgrade, April-June 2011, pp. 36–42.  

12) Драган Ђукановић, „Ток децентрализације на Косову и европске 

интеграције Србије“, Европско законодавство, ISSN 1451-3188, UDK 

327.39(497.11+497.117), год. XII, br. 43-44, Институт за међународну 

политику и привреду, 2013, стр. 315–334.  

13) Драган Ђукановић, „Односи између Београда и Приштине: од техничког 

до политичког дијалога“, Међународни проблеми, год. LXV, ISSN 0025-8555, 

UDK 339.726.5(497.11+497.115), Институт за међународну политику и 

привреду, Београд, 2013,стр. 365-385. Текст доступан на: 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2013/0025-85551303365D.pdf  

14)Драган Ђукановић, Милован Јовановић, „Криза у Федерацији Босне и 

Херцеговине ― између грађанског бунта и ревизије политичког система“, 

Култура полиса, UDK 316.48(947.6):323, ISSN 1820-4589, COBISS.SR-ID 

199568391, Култура — Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, 

Београд, год. XI, бр. 24, Нови Сад, 2014, стр. 59–80. Текст доступан на: 

http://kpolisa.com/KP24/kp24-I-3-DjukanovicJovanovic.pdf  



6 

 

15) Драган Ђукановић, „‘Идентитетска питања’ и линије унутрашњих 

подела у Црној Гори“, Међународни проблеми, UDK: 339.92(471.11), ISSN 

0025-8555, DOI: 10.2298/MEDJP1404395D, god. LXVI, br. 3–4, IMPP, 

Beograd, 2014, str. 395–422. Текст доступан на: 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2014/0025-85551404395D.pdf 

16) Dragan Đukanović, „The Brussles Agreement and decentralization in 

Kosovo“, Review of International Affairs, Vol. LXIII, No. 1150, ISSN 0543-

3657, UDK 341.24(497.115), Institut za međunarodnu politiku i privredu, 

Belgrade, 2013 pp. 21–34. 

17) Dragan Đukanović, Dragan R. Simić, Dragan Živojinović, “Serbia and its 

neighbors: continuity of old and/or new policy”, The Review of International 

Affairs, Vol. LXIII, No. 1151, ISBN 0486-6096, UDK 3321(497.11), Institut za 

međunarodnu politiku i privredu, Belgrade, 2013, pp. 104-118.   

18) Драган Ђукановић, „Европска унија и Западни Балкан: очекивања и 

исчекивања“, Култура полиса, Култура — Полис Нови Сад, Институт за 

европске студије, Београд, ISSN 1820-4589, UDK 327(4):339.023, 

COBISS.SR-ID 199568391, god. XI, посебно издање, Нови Сад, 2014, стр. 25–

38. Текст доступан на: 

 http://kpolisa.com/KPP2014/KPP2014IzazoviProcesaPristupanja.pdf 

19) Драган Ђукановић, „Усаглашавање држава Западног Балкана са 

Заједничком спољном и безбедносном политиком Европске уније ― између 

нормативног, декларативног и стварног“, Годишњак ФПН, UDC 327(4-

672EU:497.15) 316.32(4-672EU):355.02(497.15), ISSN 1820-6700, 

COBISS.SR-ID:145774604, Факултет политичких наука Универзитета у 

Београду, год. VIII, бр. 12, Београд, Децембар 2014, Београд, 2014, стр. 9–40. 

Текст доступан на:  http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-

6700/2014/1820-67001412009D.pdf        

20) Драган Ђукановић, „Обриси настанка трећег (хрватског) ентитета у 

Босни и Херцеговини: ставови локалних актера, САД и ЕУ“, Национални 

интерес, Институт за политичке студије, ISSN 1820-4996, UDK 

342.24(497.6):323. 1(=163.42)”1994/20”, broj 1/2015, god. XI, vol. 22, str. 127–

150.  Текст доступан на: http://www.nacionalniinteres.rs/CD%20NI%201-

2015.pdf              

21) Драган Ђукановић, „Сарадња између Републике Србије и Црне Горе у 

евроинтеграционом процесу“, Европско законодавство, ISSN 1451-3188, 

UDK 332.135(497.11:497.16) 339.923:061.1EU, год. XIII, бр. 52–53, Београд, 

2015, стр. 306–320.         

22) Драган Ђукановић, „Спољнополитичко позиционирање Србије 

(СРЈ/СЦГ) од 1992. до 2015. године“, Међународна политика, ISSN 0543-

3657, UDK 327(497.11), год. LXVI, br. 1158-1159, Београд, стр. 115–127. 

23) Ivona Lađevac, Dragan Đukanović, “Regional Cooperation in the Western 

Balkans as a Precondition for the European Union Membership”, in: On Borders: 

Comparative Analyses from Southeastern Europe and East Asia, LiCCOSEC vol. 
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17, Research Institute for World Languages (RIWL), Osaka University, Japan, 

2011, pp. 68-75.       

24) Duško Dimitrijević, Dragan Đukanović, „Serbia and European Union – Start 

of long Membership Negotiations?“, Duško Dimitrijević, Ivona Lađevac (eds), 

Challenges of the 21st Century and the Region, ISBN 978-86-7067-190-4, UDK 

323(100)"20"(082), COBISS.SR-ID 200198924, Institut za međunarodnu politiku 

i privredu, 2013, pp. 23–33. 

25) Dragan Đukanović, “Political and Economic Aspects of the Regional 

Cooperation in the Adriatic Region”, in: Charan D. Wadhva and Vatroslav 

Vekaric (eds), India and Serbia and Montenegro Re-Enagagement: Regional and 

Bilateral Dimensions, Centre for Policy Research, APH Publishing Corporation, 

New Delhi, 2005, pp. 221–232.        

26) Драган Ђукановић, „Српско председавање ОЕБС-ом и актуелна криза у 

Украјини“, у: Мина Зиројевић, Весна Ћорић (урс), Четрдесет година од 

потписивања Хелсиншког завршног акта, ISBN 978-86-80186-10-8, UDK 

34(497.11):061.1EU(082), Институт за упоредно право, Београд, 2015, стр. 

391–400 

27) Dragan Đukanović, „Zanemareni građanin i ‘svemoćni’ etnos — 

legitimacijski temelji postjugoslovenskih država i entiteta“, u: Milan Podunavac, 

Biljana Đorđević, Ustavi u vremenu krize: postjugoslovenska perspektiva, ISBN 

978-86-84031-67-1, Beograd, 2014, str. 103–118. Skup: Međunarodna naučna 

konerencija „Ustavi u vremenu krize: postjugoslovenska perspektiva“, Fakultet 

političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Udruženje za političke nauke 

Republike Srbije, Beograd, 27–29. septembar 2014. Текст доступан на: 

http://www.fpn.bg.ac.rs/sites/default/files/wp-content/uploads/Sabor-politikologa-

2014-Zbornik-radova-ver-12-03-2015-za-web.pdf  

28) Dragan Đukanović, „Attempts to ‛restore’ Austria-Hungary after 1918 — 

between austronostalgia and reality”, in: Duško Dimitrijević (ed.), The Old and 

New World Order – between European integration and the historical burdens: 

Prospects and Challenges for Europe of 21st century, ISBN 978-86-7067-207-9, 

UDK 316.322:32(082), COBISS.SR-ID 210653196, Institute of International 

Politics and Economics, Belgrade, 2014, pp. 209–223. Skup: „Stari i novi svetski 

poredak — između evropskih integracija i istorijskih opterećenja: perspektive i 

izazovi za Evropu 21 veka“, Organizatori: IMPP, Hanns Seidel fondacija, 

Beograd, 29–30. maj 2014. 

29) Dragan Đukanović, “Is the Western Balkans a safe geopolitical 

construction?”, in: Dragana Kolarić (ed.), Archibald Reiss Days, tom. 2, ISBN 

978-86-7020-320-4, UDK 327.56::351.88(497-15) 341.238(497-15), Academy of 

Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2015, pp. 125–132. Skup: 

„International Scientific Conference Archibald Reeiss Days“, Academy of 

Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2015, 3-4. mart 2015. Текст доступан 

на: http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2015_Tom_2. 
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30) Драган Ђукановић, „Политика Европске уније према Западном 

Балкану“, у: Драган Р. Симић (ур.), Интеграција Западног Балкана у мрежу 

глобалне безбедности, Удружење за студије САД у Србији, Чигоја штампа, 

Београд, 2011, стр. 225-236. UDK 327.51(497)(082), ISBN 978-86-7558-837-5 

(ČŠ), COBISS.SR-ID 185778956, Скуп под насловом „Интеграција Западног 

Балкана у мрежу глобалне безбедности“ одржан на Факултету политичких 

наука у Београду 27-29. септембра 2010. Позивно писмо у прилогу.  

31) Драган Ђукановић, „Спољнополитички приоритети Републике Србије у 

билатералним и мултилатералним односима са суседима ”, у: др Едита 

Стојић-Карановић и мр Слободан Јанковић (урс), Елементи стратегије 

спољне политике Србије, Институт за међународну политику и привреду, 

Београд, 2008, стр. 85-105. ISBN 978-86-7067-110-2, UDK 327(497.11+4), 

Скуп: „Елементи стратегије спољне политике Србије: политички и 

економски аспект“, координатор: др Едита Стојић-Карановић, Међународни 

скуп, Београд, 28. и 29. мај 2008, Институт за међународну политику и 

привреду, укупан број страна: 412, COBISS 155704844. 

32) Драган Ђукановић, Ивона Лађевац, „Дефинисање спољнополитичких 

приоритета: случај Црне Горе”, у: др Едита Стојић-Карановић и мр 

Слободан Јанковић (урс), Елементи стратегије спољне политике Србије, 

Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2008, стр. 32-47, 

ISBN 978-86-7067-110-2, UDK 327(497.16), Скуп: „Елементи стратегије 

спољне политике Србије: политички и економски аспект“, координатор: др 

Едита Стојић-Карановић, Међународни скуп, Београд, 28. и 29. мај 2008, 

Институт за међународну политику и привреду, укупан број страна: 412, 

COBISS 155704844.  

33) Драган Ђукановић, Александар Јазић, „Неусаглашеност Устава Босне и 

Херцеговине да Конвенцијом за заштиту људских права и основних 

слобода“, у: Душко Димитирjeвић и Брано Миљуш (ур.), Хармонизација 

законодавства Републике Србије са правом Европске уније II, Институт за 

међународну политику и привреду, Институт за упоредно право, Ханс 

Заједел фондација, Београд, 2012, стр. 635-645. UDK 340.137(4-

672EU:497.11)(082), ISBN 978-86-7067-164-5, међународни научни скуп, 

Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније 

II, Институт за међународну политику и привреду, Институт за упоредно 

право, Ханс Заједел фондација, Београд, 5-6. мај 2011. 

34) Драган Ђукановић, „Виђења Балкана у савременом европском 

геополитичком окружењу“, у: Драгана Коларић (ур.), Супростављање 

самвременим облицима криминалитета – анализе стања, европски 

стандарди и мере за унапређење, ISBN 978-86-7020-323-5, UDK 

343.85:343.9.02(082), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 

2015, стр. 245–255. Скуп: „Супростављање самвременим облицима 

криминалитета – анализе стања, европски стандарди и мере за унапређење“, 

КПА, Hanns Seidel фондација, Тара, 26–29. мај 2015. Текст доступан на: 

http://nst.org.rs/sites/default/files/docs/Tara_2015_Tom_2.pdf  
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II  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

Обевезни услови: 1. Искуства у педагошком раду са студентима 

 

Кандидат проф. др Драган Ђукановић од 2017. године на Факултету 

политичких наука Универзитета у Београду на основним студијама предаје 

предмете – Спољна политика Србије, Основи теорије спољне политике  и 

Историја балканских односа. Такође, кандидат на мастер студијама кандидат 

изводи наставу на предметима Србија и суседи и Спољнополитичка анализа. На 

докторским студијама кандидат учествује у комисијама за оцену нацрта теза и 

научне заснованости пријава докторских дисертација. Такође, од маја 2017. године 

је на листи ментора Факултета политичких наука Универзитета у Београду. 

 

Обавезни услови: 2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у раду са 

студентима током целокупног изборног периода 

 

У досадашњем искусту рада са студентима након избора у звање ванредног 

професора 2017. године проф. др Драган Ђукановић је остварио високе оцене.  

То потврђује, на основу анкета студената, да је током школске 2016/17 ова 

оцена педагошког рада са студентима износила 4,23, а школске 2017/18. године она 

износила 4,78. У току школске 2018/19 просечна оцена је износила 4,64, а у првој 

половини школске 2019/20 – 4,39. 

 

Обавезни услови: 3. Објављен један рад у категорији М21, М22 или М23, од 

претходног избора у звање 

Од последњег избора у звање кандат је објавио два рада у наведеним категоријама: 

 

1. Dragan Đukanović, Marko Dašić, “Effects of the Ideas of the October 

Revolution in Russia on the Foreign Policy of Yugoslavia in the Period 1945–

1947“, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Online ISSN: 1944-8961, 

DOI: https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1556449, London, January 3, 

2019, pp. 259–274. Штампано издање – ISSN: 1944-8953, Vol. 22, Issue 2, 

London, 2020, pp. 259‒274. 

    M22 
Аутори у овом раду објашњавају на који су начин идеје које су покренуле 

Октобарску револуцију у Русији 1917. године усађене у спољну политику 

Југославије након завршетка Другог светског рата. Настанак социјалистичке 

државе на тлу некадашње монархије у потпуности је променио унутрашње 

друштвено уређење и наметнуо потребу поновног позиционирања у међународним 

односима. Политички актери Југославије су од самог почетка (1945. године) 

усмерили спољну политику ка билатералној сарадњи са, пре свега, Совјетским 

Савезом, а затим и са осталим земљама народне демократије. Сва питања 

спољне политике решавала су се у контексту припадности социјалистичком 

лагеру, на крилима победничког духа у Другом светском рату и народног 

ослобођења од окупатора и капиталистичког начина уређења друштва. Такав 

социјалистички спољнополитички курс трајао је само до краја 1947. године. Ипак, 

https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1556449
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аутори сматрају да је у Југославији постојао сентимент Октобарске револуције 

знатно пре усвајања социјалистичког уређења целокупног друштва након 1945. 

године. Из тог разлога, у истраживању се, осим интернационалног значаја идеја 

Октобарске револуције, пажња аутора усмерава на анализу континуитета идеја 

револуције у Југославији (1919-1945.), а након тога и на спољнополитичку праксу 

Југославије посматрану кроз анализу примарних политичких извора (1945-1947). 

 

2. Dragan Đukanović, “North Macedonia and Its Neighbours: Challenges and 

Perspectives“, Croatian International Relations Review, ISSN 1848-5782 

(Online), UDC 327(497.7), DOI https://doi.org/10.2478/ cirr-2019-0007, Vol. 

XXV, Vol. XXV, No. 85, Zagreb, 2019, pp. 90–114. https://cirr.irmo.hr/wp-

content/uploads/2019/11/CIRR-85-1.pdf (ЕRIH+ листа) 

    M23 
Напомена: Часопис Croatian International Relations Review налази се на 

листи часописа који се вреднују за избор наставника у пољу друштвено-

хуманистичких наука, под редним бројем 10 (десет), а на предлог Факултета 

политичких наука Универзитета у Београду. 

 

У овом раду аутор анализира домете нове спољнополитичке концепције 

Македоније према њеним суседима од друге половине 2017. године. Стога он 

понајпре указује на бројне билатералне проблеме Македоније, а пре свега око 

имена са суседном Грчком. Такође рад садржи и преглед  других отворених 

питања са Бугарском и Албанијом, што је угрозило њен пут ка чланству у ЕУ и 

НАТО. 

Потписивање два изразито битна билатерална споразума са  Бугарском (2017), 

као и Грчком (2018) умногоме је променило спољнополитички положај и позицију 

Македоније и олакшало и убрзало реализацију њене евроатлантске перспективе. 

Поред наведеног, Македонија је побољшала односе и са суседном Албанијом. Са 

друге стране, односи са Србијом су у извесној мери осцилирали, али се ипак не могу 

уопштено означити као лоши. 

Аутор закључује да је опредељеност нове македонске политичке елите за 

решавање нагомиланих билатералних питања са суседима веома значајно у ширем, 

регионалном контексту и да представља подстицај за остатак Западног Балкана. 

 

Обавезни услови: 4. Објављен један рад у карегорији М24 од претходног 

избора у звање 

 

Кандидат Драган Ђукановић је од последњег избора у звање објавио шест 

радова у категорији М24. Овде ћемо приказати један. 

 

1. Драган Ђукановић, „Босна и Херцеговина на неизвесном путу ка 

чланству у НАТО“, Међународни проблеми, ISSBN 0025-8555, UDK 

327.51:355(497.6), DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1903335D, год. 

LXXI, бр. 3, Београд, 2019, стр. 335–361. 

 M24 

https://doi.org/10.2478/%20cirr-2019-0007
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У овом раду аутор анализира након 2006. године отпочети пут Босне и 

Херцеговине ка чланству у Северноатлантском савезу. У том смислу он кроз 

призму неокласичног реализма анализира настојања НАТО да се и даље шири на 

Западном Балкану, што се одражава и на Босну и Херцеговину и поред бројних 

унутрашњих несагласности по овом питању. Дакле, овај пут Босне и Херцеговине 

у НАТО постао је једна од главних окосница сукобљавања између бошњачких, 

српских и хрватских националних елита. Аутор посебно истиче инсистирања 

Сједињених Америчких Држава да се овај пут Босне и Херцеговине ка пуноправном 

чланству у НАТО убрза, а посебно након прилично изненадне активације Акционог 

плана за чланство крајем 2018. године. Од унутрашње динамике односа унутар 

Босне и Херцеговине ће, закључује аутор, као и односа суседне Србије и Хрватске, 

умногоме зависити и начин на који ће се улазак у НАТО реализовати. Он то 

посебно истиче имајући у виду оснажену улогу Руске Федерације у једном од 

ентитета – Републици Српској. 

 

Обавезни услови: 5. Објављених пет радова у категорији М51 након 

претходног избора у звање  

 

Кандидат има два су из категорије М51, и још пет радова из више 

категорије – М24, који по Правилнику о минималним условима за избор у звање 

мењају, један за један, радове у категорији М51. Овде је представљено свих седам 

радова. 

 

1.Драган Ђукановић, „Могућности и ограничења најављеног ‘српско-

бошњачког дијалога’“, UDK 323+327+342.28(497.6), Српска политичка 

мисао, https://doi.org/10.22182/spm.5842017.11, ISSN 0354-5989, год. XXIV, 

vol. 57, бр. 4, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 215–228. 

   M24 

У овом раду аутор анализира српско-бошњачке односе током XX века, али уједно 

указује и на пожељност отпочињања и успешног окончања, још 2014. године 

најављеног, српско-бошњачког дијалога. У том смислу он указује и на неуспех 

сличне иницијативе за дијалог из 1991. године везан за „Историјски српско-

муслимански споразум“, који је доживео пропаст неколико месеци након 

објављивања. 

Значајну пажњу у овом раду аутор је посветио потенцијалном формату и начину 

реализације овог дијалога, као његовим најзначајнијим актерима и принципима на 

којима би почивао. Такође, аутор указује да сам дијалог мора бити што више 

инклузиван, те укључивати државне и недржавне актере у Босни и Херцеговини и 

Србији. Такође, аутор подвлачи и да након окончања дијалога треба да постоје 

одређене институционалне форме које ће надзирати имплементацију договорених 

начела. Он зато тврди да би било значајно основати и посебну комисију која би се 

бавила помирењем између Срба и Бошњака, али и усаглашавањем сасвим удаљених 

интерпертација ратних збивања у Босни и Херцеговини од 1992. до 1995. године. 
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Аутор посебно указује на значај водећих међународних чинилаца у овом делу 

Европе према најављеном српско-бошњачком дијалогу. С тим у вези он указује на 

ставове Савезне Републике Немачке, Сједињених Америчких Држава, Европске 

уније, Турске и Руске Федерације. На самом крају рада аутор заључује да би 

успешни епилог српско-бошњачког дијалога допринео пуној стабилизацији стања 

на Западном Балкану, те да би отклонио потенцијалне основе за поновну ерупцију 

етнички мотивисаног насиља. 

 

2. Dragan Đukanović, Marko Dašić, ˝Current Challenges of the European 

Integration Process of the Western Balkans Countries˝, Serbian Political 

Thought, ISSN 1450-5460, UDC 316.4.052(497-15:4.672EU) , 

doi.org/10.22182/spt.1712018.1, god. X, Vol. 17, br. 2, Beograd, 2018, str. 5–

27.               M24 

Аутори у раду разматрају достигнућа и домете држава Западног Балкана у 

контексту евроспких интеграција, односно Процеса стабилизације и 

пдидруживања. Ту је посебно анализирано и у каквом се стању налазе ове земље 

суочене са бројним унутрашњим изазовима на наведеном путу, односно које су 

специфичности одређених земаља. Посебна пажња је указана и на улогу Русије, 

али и Кине и Турске у региону Западног Балкана, а зналчајна је пажња посвећена и 

биулатералним проблемима у овом делу Европе. Такође, указано је и на бројне 

проблеме који прате деловање Европске уније у региону, али и њену унутрашњу 

кризу.   

 

3. Драган Ђукановић, Милан Крстић, „Берлински процес – немачка 

´западнобалканска´ иницијатива“, UDK 327(430:497-15)“2014/2016“, 

Српска политичка мисао, ISSN 0354-5989, 

https://doi.org/10.22182/spm.5442016.10, год. XXIII, vol. 54, бр. 4, Београд, 

2016, стр. 169–185.  

 M24 
У овом раду аутори анализирају настанак и развој Берлинског процеса (2014–), као 

иницијативе коју је покренула Савезна Република Немачка према државама 

Западног Балкана, а са превасходним циљем убрзања њихових европских 

интеграција, економског и инфраструктурног развоја, као и унапређења 

регионалне сарадње.  

СР Немачка је успела да захваљујући ојачавању своје улоге на Западном Балкану, 

истичу аутори, у Берлински процес укључи Аустрију, Француску и Италију. Веома 

је битно да државе Западног Балкана у што је могуће већој мери испуне и 

спроведу оно на што су се обавезале у, оквиру Берлинског процеса, а како би 

убрзале приступање Европској унији и унапредиле међусобну сарадњу превасходно 

кроз решавање бројних нагомиланих билатералних проблема. Са друге стране, 

истичу аутори, Немачка је такође обећала финансијску и стручну помоћ у 

реализацији бројних инфраструктурних, енергетских и образовних пројеката у 

региону Западног Балкана. 

 

4. Mihajlo Vučić, Dragan Đukanović, “Geostrategic and International Legal 

Deteminants of the Croatian Dominance in the Eastern Adriatic“, Serbian 
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Political Thought, https://doi.org/10.22182/spt.1512017.2, ISSN 1450-5460, 

UDC 341.221+341.225(497.5), Vol. IX, No. 1, Belgrade, 2017, pp. 21–36. 

 M24 
У овом чланку аутори анализирају геополитичке прилике на источној обали 

Јадрана, са посебним акцентом на позиционирање Републике Хрватске и покушај 

успостављања њене доминантне улоге у овом делу Европе. С тим у вези аутори 

посебно анализирају правне и друге аспекте такве међународне позиције Хрватске 

и њене спорове са Словенијом, Црном Гором и Босном и Херцеговином око границе 

на мору. У том контексту, аутори закључују, да ће геостратешко надметање 

Хрватске са својим балканским суседима око Јадранског мора бити настављено. 

 

5. Драган Ђукановић, Бранислав Ђорђевић, „´Мали Шенген´ ‒ концепт, 

имплементација и контроверзе“, Међународни проблеми, ISSBN 0025-

8555, UDK 339.92(497), DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2003595D, Год. 

LXXII, br. 3, Београд, 2020, стр. 595–618. 

 M24 

У оквиру овог рада аутори анализирају настанак идеје о Регионалном економском 

подручју (РЕА) од половине 2017. године у оквиру Берлинског процеса до данас. 

Истовремено они анализирају и процес настанка тзв. Малог Шенгена (након 

октобра 2019. године), који је идеја о дубљем интегрисању у оквиру РЕА, а пре 

свега у оквиру мобилности и тржишта радне снаге. Штавише, аутори указују и 

на многе контроверзе и бојазни које се појављују код појединих лидера региона због 

страха да је „Мали Шенген“ заправо компензација за пуноправно чланство у 

Европској унији, као и да ће он ићи искључиво у корист Србије као земље која има 

видан суфицит у трговинској размени са свим земљама Западног Балкана. 

Аутори приступају и анализи завршних докумената са састанака челника Србије, 

Северне Македоније и Албаније, поводом концептуализације и разраде „Малог 

Шенгена“, одржаних у Новом Саду (10. октобар 2019), Охриду (10. новембар 

2019) и Тирани (21. децембар 2019). У том смислу они указују на мере које су 

предузете, временске оквире за њихову имплементацију и установљење структура 

ове иницијативе попут Заједничке радне групе и посебног Wеб портала. Посебно је 

индикативно да су лидери три државе указали на нужност пуне инклузивности 

ове иницијативе на Западном Балкану и указали на заједнички наставак европских 

интеграција свих земаља овог региона, сматрају аутори. Све то је уједно и један 

од „темеља“ иницијативе везане за имплементацију четири темељне слободе ЕУ 

на Западном Балкану и уједно продубљене РЕА, која се све чешће означава и као 

„Мали Шенген“ наводе аутори у закључку. 

 

6. Драган Ђукановић, „Кључни концепти српских владара по питању 

савеза балканских држава и народа од 1860. до 1912. године“, Култура 

полиса, https://kpolisa.com/KP44/Kpolisa2021.18.1r.3.01.pdf, год. XVIII, бр. 

44, ISSN 1820-4589, УДК 94(497.11):316.334.3, Београд, Нови Сад, 2021, 

стр. 159–171. 

    М51 

Од средине 19. века у оквиру владајућих кругова у Србији појављују се идеје везане 

за међусобно приближавање балканских држава и стварање њихових ширих 

https://doi.org/10.22182/spt.1512017.2
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асоцијација. У том смислу аутор анализира концепте балканских унија владара из 

српске династије Обреновић (кнеза Михаила, краља Милана и краља Александра), 

као и краља Петра I Карађорђевића почевши од 1860. до 1912. године. Наведени 

концепти балканског савезништва, било да су били аутохтони или на неки начин 

резултат утицаја водећих политичких чинилаца тадашњег европског поретка, 

нису имали значајније упориште у тадашњој јавности у Србији. Међутим, 

почетком 20. века превладала је концепција пролазног инклузивног Балканског 

савеза који је за циљ имао ослобођење појединих делова Балкана од Османске 

имеприје, а који је после успеха 1912. године модификован његовим напуштањем 

од стране Бугарске. Такође, поред свакако неповољних међународних утицаја и 

саме тежње балканских држава за заокруживањем властитих етничких 

територија није постојала реална могућност да се оствари концепт балканске 

међудржавне солидарности током друге половине 19. века. 

7. Драган Ђукановић, Митко Арнаудов, „Европске иницијативе у 

процесима решавања савремене македонске политичке кризе“, 

Европско законодавство, ISSN 1451-3188, UDK 316.45(497.7), година XV, 

бр. 56–57, Београд, 2016, стр. 277–295. 

   M51 

У оквиру овог рада аутори су разматрали генезу политичке кризе у данашњој 

Северној Македонији од 20015. године. Ту је посебно било речи о односима 

доминантних политичких партија (ВМРО-ДПМНЕ и Социјалдемократског савеза 

Макеодније), али и улози Евроипске уније и Сједињених Америчких Држава у 

наведеном раздобљу. Аутори су закључили да је консолидација прилика у 

Македонији захевала и превазилажење међуетничког јаза између Макеоднаца и 

Албанаца у овој земљи.   

 

Обавезни услови: 6. Цитираност од десет хетероцитата 

 

Кандидат др Драган Ђукановић доставио је широк списак радове у којима 

су његове монографије и радови цитирани. Овде прилажемо списак од 31 цитата: 

1. Dragan Đukanović, „The Constitutional Framework of the State Union of 

Serbia and Montenegro“, Review of International Affairs, October-

December 2002, у: András Jakab, “Die Verfassungscharta von ‘Serbien 

und Montenegro’”, Zeitschrift für ausländisches öffentiches Recht und 

Völkerrecht/Heidelberg Journal of International Law, Max-Planck institut 

für ausländisches öffentiches Racht und Völkerrecht, Heidelberg, 2003, p. 

802 and 812. 

2. Драган Ђукановић, „Уставна реконструкција државне заједнице 

Србија и Црна Гора“, Међународна политика, бр. 1105, Београд, 

2002, у: Весна Кнежевић-Предић, „Србија и Црна Гора као субјект 

међународног права”, Годишњак 2000-2003, Удружење за 

међународно право Србије и Црне Горе, Београд, 2004, стр. 113. 

3. Dragan Đukanović, “Political and Economic Aspects of the Regional 

Cooperation in the Adriatic Region”, in: Charan D. Wadhva and Vatroslav 
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Vekaric (eds), India and Serbia and Montenegro Re-Enagagement: 

Regional and Bilateral Dimensions, Centre for Policy Research, APH 

Publishing Corporation, New Delhi, 2005, pp. 221–232. у: Vatroslav 

Vekarić, Foreign Policy in Transition: Serbia and Montenegro, 

Southeastern Europe and the Changing Nature of Interlational Relations, 

Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2005, pp. 227–

231. 

4. Драган Ђукановић, „Европа региона“, Европско законодавство, 

Београд, 2004, бр. 7, стр. 81–82. у: Едита Стојић-Карановић, Дунав – 

река сарадње: од принципа добросуседства до регионалног модела 

средњег Подунавља / Danube – From the Principles of Good 

Neighbourhood to the Middle Danube Regional Model, Међународни 

научни форум „Дунав – река сарадње”, Београд, 2005, стр. 54. 

5. Драган Ђукановић, Институционални модели и демократизација 

постјугословенских држава, ИМПП, Београд, 2007. у: Ivona Lađevac, 

“La Serbia e la politiche dell'Unione Europea per la governance 

democratica locale”, in: Mare nostrum: Cooperazione e nuove politiche 

dell'Unione European el Mediterraneo, a cura di Andrea Stocchiero, 

Biblioteca di testi  e studi, studi politici, Osservatorio Interregionale 

Cooperazione Svilupo, Centro Studi di Politica Internazionale, Carrocci 

editore, Roma, 2009,  pp. 73‒108. 

6. Драган Ђукановић, Институционални модели и демократизација 

постјугословенских држава, ИМПП, Београд, 2007. у: Ivana Radić, 

"About the Best Possible State Structure for Serbia", Best of the students’ 

papers, 2007 Summer University: Federalism, Constitutionalism and 

Democratic Governance in Multicultural Societies, Institut du 

Fédéralisme, 42 , 2008,  Fribourg,  pp. 113‒130. 

7. Драган Ђукановић, Институционални модели и демократизација 

постјугословенских држава, ИМПП, Београд, 2007. у: Igor Bandović, 

Country Specific Report: Serbia The Role of Human and Minority Rights 

in the Process of Reconstruction and Reconciliation for State and Nation-

Building: Serbia, European Academy, Bolzano, 2008, р. 3, фуснота 1. 

8. Драган Ђукановић, „Трансформација Пакта за стабилност у 

Југоисточној Европи: нови подстицаји регионалној сарадњи”, у: 

Драган Ђукановић (ур.), Међудржавни форуми за сарадњу у Европи: 

упоредни модели, Институт за међународну политику и привреду, 

2007, стр. 173‒190. у: Душко Лопандић и Ирина Жарин, 

„Трансформација оквира регионалне сарадње на Западном Балкану“, 

у: др Драган Ђукановић (ур.), Савремени међународни изазови, 

ИМПП, Београд, 2008, фуснота 7. стр. 271. 

9. Драган Ђукановић, Институционални модели и демократизација 

постјугословенских држава, ИМПП, Београд, 2007. у: Зоран Крстић, 

„Демократизација Балкана као фактор и катализатор стварања савеза 

држава“, у: Драган Ђукановић (ур.), Међудржавни форуми за 
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сарадњу у Европи: упоредни модели, Институт за међународну 

политику и привреду, 2007, стр. 240‒250, фуснота 2, стр. 245. 

10. Драган Ђукановић, Институционални модели и демократизација 

постјугословенских држава, ИМПП, Београд, 2007. у: Мирослав 

Антевски, Регионална економска интеграција у Европи, издање 

аутора, Београд, 2008, стр. 52, фуснота 95. 

11. Драган Ђукановић, Институционални модели и демократизација 

постјугословенских држава, ИМПП, Београд, 2007. у: Ивона 
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у радовима студената.  

 

Општи услов: 7. Два рада са међународног научног скупа објављена у целини 

у категоријама М31 или М33, од претходног избора у звање 

 

 На основу достављеног списак радова, и увидом у публикације, утврђено је 

да колега Ђукановић има осам радова из категоријa М31 и М33. 
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                                        M31 
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стабилизацију онако осетзљивих билатералних односа у региону. Без потпуне 

регионале сарадње, оцењује аутор, није могуће остварити запаженије резултате 

у контроли илегалних миграција и њихових последица на односе међу овим 

државама. Како овај проблем надилази Западни Балкан и рефлектује се на читаво 
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107. (скуп одржан 18. септембра 2016. године) (позивно писмо у прилогу)  

    M31 

Регион Западног Балкана налази се поново изложен утицајима Русије, САД и 

Европске уније. Све унутрашње противречности у овом делу Европе се појављују 

код држава региона како на унутрашњем, тако и на спољном плану. Ту су и 

недовољно јасна и уверљива опредељења елита на Западном Балкану да наставе 

отпочети процес европеизације и приступања Европској унији. Ту су и поново 

ојачани етнонационализми, али и прекогранични изазови безбедности попут 

организованог криминала и корупције. Ту је и појава верског фунадментализма као 
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новог регионалног изазова, те аутори управо у вези са свим наведеним анализирјају 
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дефинисану спољнополитичку стратегију, а то, по аутору представља и 

безбедносни изазов. Аутор стога указује и на даљњи конфликт евроатлантског и 

евроазијског концепта и то управо преко „српског фактора“ на Балкану. Ту су и 

бројни преблеми везани за асиметричне изазове безнедности, а посебно све што 

собом носи и актуелна мигрантска криза.    

4. Dragan Đukanović, “Western Balkans Between EU integrations and Russian 

Influence“, in: Marjan Gjurovski (ed.), Security Concepts and Policies – New 

Generation of Risk and Threats, ISBN 978-608-4828-07-5 (T. 2), UDK: 

327.51.071.51(4-627:497-15):327.8(47), COBISS.MK-ID 103456778, 

University “St. Kliment Ohridski“, Bitola, Faculty of Security, Skopje, 

Hanns Seidel Stiftung, Skopje 2017, pp. 78–85. (скуп одржан 4–5. јуна 2017. 

године) (сетрификат са конференције у прилогу) 

    M31 

У овом раду аутор анализира „повратак“ јаче улоге Руске Федерације на 

Западном Балкану, посебно након 2010. године. С тим у вези он пажњу посвећује и 

колико ће појединим западнобалканским државама ово отежати пут ка чланству 

у Европској унији. Посебно је значајно указати на ситуацију, сматра уатор, која је 

узрокована увођењем рестриктивних мера ЕУ према Руској Федерацији због њеног 

односа према суседној Украјини и тамошњој кризи.  

5. Драган Ђукановић, „Босна и Херцеговина две деценије после Дејтона – 

између потпуне унутрашње подељености и нерешених проблема са 

суседима“, у: Стеван Рапајић, Тијана Кецмановић, Александар Вранеш 

(урс), Дејтонски споразум – две деценије мира и поруке за свет, ISBN 987-

86-80248-04-2, UDK 341.382(471.1)“1995“ (082) COBISS.SR-ID 223197452, 

Представништво Републике Српске у Србији, Београд, Факултет 

политичких наука, Бањалука, Институт за међународну политику и 

привреду, Београд, 2016, стр. 142–151. (скуп одржан 19. новембра 2015) 

    M33 

У овом раду аутор анализира колико је дубока унутрашња подељеност Босне и 

Херцеговине две деценије по завршетку тамошњих оружаних сукоба (1995–2015), 

као и потписивања Дејтонског мировног споразума. С тим у вези он подвлачи да је 

све мање кохезионих елемената између три сфере тамошњих друштава – 
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бошњачке, српске и хрватске, али уједно да је визија будућности државе Босне и 

Херцеговине, када су у питању њени лидери, различита у зависности којем од 

народа припадају.Такође, аутор анализира и односе Босне и Херцеговине са својим 

суседима (Хрватска, Црна Гора и Србија), указујћи да они неће бити per se решени 

у оквиру процеса европских интеграција већ да ће зависити од унутрашње кохезије 

и стабилности државе. 
 

6. Dragan Đukanović, „Manjinska pitanja na Zapadnom Balkanu – njihov 

značaj i stalna bilateralna aktualizacija“, Forum za sigurnosne studije – 

FoSS, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, SKD Prosvjeta, 

Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb, ISSN: 2459-6639, god. I, br. 1, 2017, str. 

168–191. https://www.fpzg.unizg.hr/_download/repository/1-

2017_FoSS_pdf%5B1%5D.pdf (Бриони, Хрватска, 19‒22. мај 2016)           

    M33 

У овом раду аутор анализира колико су питања везана за статус етничких 

мањина и даље значајна на Западном Балкану. Она су, сматра аутор, умногоме и 

даље недовољно адекватно решена и захтевају да се поред ваљане имплементације 

међународних и европских стандарда с тим у вези умногоме промени и пракса, 

што подразумијева заправо стварно одсуство дискриминације. 

У том смислу се у раду анализира и колико ова питања утјечу на билатералне 

односе између држава региона Западног Балкана, као и њихових сусједа, који су већ 

чланови Еуропске уније (Хрватске, Мађарске, Грчке, Румуњске и Бугарске). Зато, 

аутор закључује, да ће се у наредном току еуропских интеграција појединих 

земаља Западног Балкана управо питања мањина и регулирања њиховог статуса 

јавити као актуална када је ријеч о њиховом чланству у Еуропској унији. 

Међутим, он уједно подвлачи да ријешавање мањинских питања на западу Балкана 

неће бити лако, односно да ће тај процес потрајати дуље временско раздобље. 

 

7. Dragan Đukanović, Marjan Gjurovski, ˝Foreign Policy Positioning of the 

Western Balkans countries in the context of the EU Enlargment strategy by 

2025˝, in: Ingrid Shikova, Kaloyan Simeonov, Mirela Valeva at all. (eds), 

United we stand strong – papers from the Fifth International Scientific 

Conference of the European Studies Department, ISBN 978-954-07-4568-8, 

Faculty of Philosophy at Sofia University ˝St. Kliment Ohridski˝, Jean 

Monnet Center of Excellence, Erasmus plus, Hanns Seidel Foundation, Sofija, 

2018, pp. 237–246. (конференција одржана 31. маја и 1. јуна 2018 у 

Софији) 

    M33 

У овом раду је уаказано колико је реално да се амбициони циљеви новог проширења 

Европске уније на Западни Балкан, у складу са Стратегијом проширења до 2025. 

године суштински реализује. Аутори с тим у вези указују да наведни оквири нису 

реални и да је нужно претходно побољшање односа међу државама Западног 

Балкана. 
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Статегија проширења ЕУ до 2025. године тако се показала као недовољно реалан 

документ иако је имао за циљ да укаже да је перспектива чланства веома реална 

за државе региона. Ипак, њен циљ да допринесе даљњој стабилизацији, оцењују 

аутори, није остварен и заправо је остала веома удаљена од реалности.     

8. Dragan Đukanović, Marjan Gjurovski, “The Western Balkans Security in 

Contemprorary Geostrategic Changes Between East and West“, in: Dragana 

Kolarić (ed.), Archibald Reiss Days, Tom 1., ISBN 978-86-7020-378-5, UDK 

343.85(082), COBISS.SR-ID 249244684, Academy of Criminalistics and 

Police Studies, Belgrade, 2017, pp. 231–240. (конференција одржана од 6–9. 

новембра 2017) 

    M33 

 

Обавезни услов: 8. Два рада са научног скупа националног значаја објављена 

у категорији М61 или М62 

 

На основу евиденције утврђено је да колега Ђукановић након претходног избора у 

звање има седам објављених радова из ових категорија. То су следећи радови:  

 

1. Драган Ђукановић, „Спољнополитичко позиционирање Црне Горе 

након обнове независности 2006. године“, Гласник Одјељења 

друштвених наука Црногорске академије наука и умјетности, ISSN 0350-

5472, УДК 317(497.16), Vol. 24, бр. 24, Подгорица, 2019, стр. 289–307. 

(Предавање по позиву одржано на Трибини ЦАНУ 1. децембра 2016. 

године) (потврда у прилогу) 

    M61 

Неколико месеци након што је обновила независност, држава Црна Гора је уједно 

отпочела процес (ре)дефинисања својих спољнополитичких приоритета и циљева 

(„Спољнополитички/Вањскополитички приоритети“, Влада Црне Горе, новембар 

2006). Уистину њени су спољнополитички приоритети и унутар бивше Савезне 

Републике Југославије (од 1997. до 2003), а потом и Државне заједнице Србија и 

Црна Гора (2003–2006), били везани доминантно за евроатлантске интеграције. 

Но, Црна Гора је након 2006. године, као територијално релативно мала 

медитеранска и (западно)балканска држава суштински одредила три суштинска 

спољнополитичка приоритета, чија би имплементација требала да резултира 

побољшањем њеног међународног положаја. Аутор стога анализира 

спољнополитичку позицију Црне Горе након њене независности 2006. године у 

контексту евроатлантских интеграција, односа према суседима и чланства у 

међународним организацијама. 

  

2. Драган Ђукановић, „Континуитет вањске политике Црне Горе од 1997. 

године: успјеси и изазови”, у: Зоран Стојановић (ур.), Спољна политика 

Црне Горе – историја и савременост, Научни скупови, Књига 154, 

Одјељење друштвених наука – Књига 50, Црногорска академија наука 



23 

 

и умјетности, COBISS CG-ID 3961200, ISBN 978-86-7215-466-5, 

Подгорица, 2019, стр. 121–137. (Рад са научног скупа Спољна политика 

Црне Горе – историја и савременост одржаног 27. септембра 2018. 

године – ЦАНУ, Министарство вањских послова Црне Горе и 

Универзитет Доња Горица) (позивно писмо у прилогу) 

    M61 

Аутор анализира колико је иницирање и спровођење евроатланске концепције Црне 

Горе након 1997. године још у оквиру бивше Савезне Републике Југославије, а од 

2003. до 2006. године у некадашњој Државној заједници Србија и Црна Гора, 

уопште било реално и оствариво услед све евидентнијих размимоилажења са 

званичном Србијом. Но, значајнију динамику укључивања Црне Горе у савремени 

међународни поредак ова држава започиње након пуне обнове државности маја 

2006. године. С тим у вези аутор наглашава да се Црна Гора уклопила у актуелне 

регионалне, европске и свјетске оквире, те да је захваљујући старешком 

партнерству са Сједињеним Америчким Државама уједно успела да постане 

чланица НАТО у 5. јуна 2017. године. То представља свакако капитални добитак 

њене пуне двије деценије прије тога промовисане вањске политике. Такође, он 

указује и на главне тенденције билатералних односа Црне Горе са појединим 

утицајним свјетским државама, али и на њено учешће у међународним 

организацијама. 

 

3. Драган Ђукановић, „Како до успешног окончања нормализације односа 

између власти у Београду и Приштини“, у: Веселин Кљајић (ур.), Косово 

и Метохија као национално и државно питање Србије, UDK 

342.28(497.115)(082), ISBN 978-86-6425-043-6, COBISS.SR-ID 264895756, 

Факултет политичких наука, Београд, 2018, стр. 113–146. (стручна 

конференција одржана 18. јануара 2018.)     

                M63 

У овом раду аутор анализира најзначајније домете дијалога између Београда и 

Приштине након 2011. године, а истовремено указује и на потенцијалне смернице 

које би водиле ка пуној нормализацији односа двеју страна. У том смислу аутор 

назначава одређене опште принципе који су детерминисали досадашњи ток 

дијалога, али и детектује сложено међународно, европско и регионално окружење 

које утиче на овај процес. Такође, он предочава и конкретне смернице које би 

могле допринети најављеној свеобухватној нормализацији. У том смислу аутор 

указује и на преостале проблеме у односима између Београда и Приштине – 

имовинска питања, питања несталих особа, чланство у међународним 

организацијама – али и на то колико она могу утицати на успешност окончања 

започетог процеса нормализације. 

У оквиру закључка аутор сматра да је веома значајно очувати европску 

перспективу Београда и Приштине и с тим у вези иницирати и нову, унапређену 

динамику процеса нормализације њихових односа. Штавише, он сматра да неће 

доћи до промене „формата” процеса нормализације, односно укључивања 

Сједињених Америчких Држава и Руске Федерације као потенцијалних посредника. 
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4. Драган Ђукановић, „Како ефикасно искористити свој погранични 

положај? – Случај Града Лознице“, у: Драган Симић, Дејан 

Миленковић, Драган Живојиновић (урс), Европа за мене, ISBN 978-86-

6425-052-8, UDK 327(497.11:4)(082), COBISS.SR-ID 272122124, Факултет 

политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2018, стр. 389–396.  

    М63 

У овом раду аутор је указао на предности и недостатке коришћења 

пограничног положаја Града Лознице у ширем регионалном контексту. С тим у 

вези је посебно анализирано какви капацитети те регионалне и прекограничне 

сараднје могу да буду развијени са општинама у суседној Босни и Херцеговини, али 

и у Републици Хрватској.  

5. Драган Ђукановић, „Права мањина у Србији у Извештају о скринингу 

за поглавље 23“, у: Александар Јазић, Слободан Јанковић, Драган 

Ђукановић (урс), Србија и Европска унија – припреме за преговоре о 

поглављима 23 и 24, ИСБН 978-86-7067-229-1, UDK 341.217.02(4-

672EU:497.11)(082), COBISS.SR-ID 225548044, Институт за међународну 

политику и привреду, Београд, Hanns Seidel Stiftung – Канцеларија за 

Србију и за Црну Гору, Београд, 2016, стр. 70–79. (конференција 

одржана у јануару 2015. године) 

    M63 

У овом раду аутор указује на значај мањинских питања на Балкану, а посебно у 

контексту европских интеграција држава Западног Балкана. У том смислу Србија 

се, како оцењује аутор, може наћи у неповољној позицији у односу на суседе, а који 

су већ чланови Европске уније (Румунија, Хрватска и Бугарска). 

Међутим, аутор уједно указује на ставове који су изнети у Извештају о скринингу 

за Поглавље 23 – Правосуђе и основна права, а који се односе на права националних 

мањина у Србији. У том смислу аутор констатује да је национално законодавство 

Србије усклађено са међународним документима у области заштите мањинских 

права, као и да су примедбе и сугестије изнете у овом извештају заправо 

„техничке” природе. 

 

6. Драган Ђукановић, „Суочавање са југословенском кризом: ´Предлози 

за Нову заједницу´ – доприноси и виђења академика Становчића“, у: 

Илија Вујачић, Душан Марковић (урс), Војислав Становчић – живот 

посвећен идејама, ISBN 978-86-6425-050-4, UDK 321.01(082), Факултет 

политичких наука, Београд, Удружење за политичке науке Србије, 

Београд, 2019, стр. 273–286. (Зборник радова са научног скупа Научно и 

друштвено деловање проф. др Војислава Становчића, академика САНУ, 

у организацији Факултета политичких наука Универзитета у Београду 

и Удружења за политичке науке Србије, одржан 15. јуна 2018. године)  

    M63 
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У овом чланку аутор анализира антиратни ангажман академика Војислава 

Становчића (1930–2017), који је био везан за предлоге за решавање југословенске 

кризе у периоду од 1992. до 1994. године у оквиру пројекта „За Нову заједницу“ 

(под покровитељством Фондације за мир и решавање криза из Цуга). У том смислу 

он даје и хронологију активности које су пратиле овај пројекат са посебним 

освртом на становишта академика Војислава Становчића када су у питању 

приципи на којима треба да почива замишљења Нова заједница, коју би 

конституисале државе настале на подручју некадашње Југославије. То су 

превасходно начела људских права, владавине права, демократизације, слободног 

тржишта и правне државе. 

Дубоко верујући у трајну повезаност и вишеструку прожетост 

постјугословенских простора почетком и током сукоба, академик Војислав 

Становчић је често напомињао да је нужно понудити јасну демократску 

алтернативу бројним ауторитарним тенденцијама у овом региону. Зато су и 

предлози „За Нову заједницу“ били управо сасвим супротни од тадашње туробне 

реалности оружаних сукоба и масовних кршења људских права. 

 

7. Драган Ђукановић, „Војна неутралност Србије у западнобалканском 

контексту“, у: Срђан Кораћ (ур.), Утицај војне неутралности Србије на 

безбедност и стабилност у Европи, ISBN 987-86-7067-231-4, UDK 

327.56:351.86(4-672EU:497.11)(082), COBISS.SR-ID 226351628, Институт 

за међународну политику и привреду, Београд, Hanns Seidel Stiftung – 

Канцеларија за Србију и за Црну Гору, Београд, 2016, стр. 270–283. 

(конференција одржана 16. октобра 2016. године)                          M63 

У овом раду аутор анализира еволуцију става званичне Србије, која је као чланица 

некадашње Савезне Републике Југославије показивала настојање почетком 

протекле деценије да постане чланица Северноатлантског савеза (НАТО), али је 

већ 2007. године унилатерално прокламовала статус „војне неутралности“. У 

том контетску у раду се анализира и који су стварни разлозу за прокламовање 

оваквог војног статуса Србије, са посебним акцентом на однос између власти у 

Београду и Москви крајем протекле деценије. 

Поред наведеног у раду се указује и на евидентан напредак у сарадњи Србије и 

НАТО у смислу закључења великог броја споразума о сарадњи након 2008. године, 

као и утицај чињенице да сви суседи ове земље теже ка пуноправном члансству у 

савезу. На самом крају рада аутор указује на то колико ће статус војне 

неутралности Србије да се одрази на положај Косова, пут ове државе ка 

чланству у Европској унији и њено свеукупно спољнополитичко позиционирање. 

 

Обавезни услов: 9. Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмете 

студијског програма факултета, односно универзитета, или научна 

монографија (са ИСБН бројем) из научне области за коју се бира, од избора у 

претходно звање  

У овој категорији обавезних услова аутор има једну научну монографију  
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1. Драган Ђукановић, Спољнополитички идентитети Србије: 

противречности и рефлексије, ISBN 978-86-6425-066-5, UDK 

327::9113(4-12), Факултет политичких наука, Београд, 2019, 172 стр. 

   М42 

Извод из шире рецензије монографије проф. др Драгана Р. Симића – „Аутор, проф. 

др Драган Ђукановић, аутор монографије Спољнополитички идентитети Србије: 

противречности и рефлексије је у овом рукопису указао на сложене наслаге 

различитих идентитета са којима се суочава савремена Србија. Посебан акценат 

он је посветио односу Србије према Балканском полуострву, Средњој Европи, 

Јадранској регији, као и постјугословенском подручју. Штавише, др Ђукановић је 

успео да кроз упоредну анализу и историјску контекстуализацију ових 

идентитета суштински укаже и на њихову рефлексију на савремену спољну 

политику Србије.  

Књига се поред увода и закључка састоји од шест делова. Први део ове 

монографије се састоји од указивања на мноштво вишезначних и 

контрадикторних идентитета са којима је Србија суочена. У том смислу посебно 

је било речи о средњоевропском/панонском/дунавском идентитету, Јадранској 

регији и доминацији балканских идентитетских обележја. Други део се тиче 

положаја Србије између Истока и Запада у историјској парадигми, те с тим у 

вези аутор посебно говори о све чешћој крилатици „Исток на Западу и Запад на 

Истоку“, која покушава суштински да предестинира пре свега савремену војну 

неутралност Србије.  

У трећем делу рукописа аутор се врсно упушта у анализу балканског положаја 

Србије анализирајући то од досељавања Словена на Балкан до савременог периода. 

Посебну пажњу др Ђукановић посвећује савременим регионалним збивањима у 

оквиру мултилатералне сарадње на Западном Балкану, са трендом да се овај како 

наводи „европски пакет“ додатно оснажи као оквир кооперације. Четврти је део 

рукописа посвећен односу Србије према Средњој Европи где аутор истиче да 

постоји дуги низ година међусобног неразумевања и неприхватања. И овде је 

аутор користећи историјску анализу дошао до анализе и савременог периода у 

којем Србија тек постепено поприма извесне обрисе средњоевропског/подунавског 

идентитета.  

Пети део монографије Спољнополитички идентитети Србије: противречности и 

рефлексије односи се на однос Србије према Јадранској регији. И у овом смислу 

аутор указује на положај Србије, која од 2006. године више није де фацто 

приморска земља. На самом крају, у шестом поглављу аутор указује на 

(пост)југословенски идентитет и његове карактеристике у савременој Србији, а 

са посебним акцентом на његову маргинализацију протеких година.“ 

Приказ књиге Спољнополитички идентитети Србије: противречности и 

рефлексије објављен је и у научном часопису Међународни проблеми, бр. 1/2021, 

стр. 127–131. (ауторка Исидора Поп-Лазић)  

 
Обавезни услов: 10. Развој научно-истраживачког подмлатка 

 

Драган Ђукановић је успешно учествовао у реализацији развоја 

научнонаставног подмлатка на Факултету политичких наука, а пре свега везано за 
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сарадњу са својим асистентом др Миланом Крстићем, који је тренутно у процедури 

избора за доцента, као и током 2018. године када је за асистента на предметима које 

изводи за асистента изабран и МА Марко Дашић. Асистент Дашић ће ускоро 

одбранити докторску дисертацију. 

Такође, др Ђукановић је био гост уредник бројева 2, 3 и 4 часописа 

Политеума – стручног часописа студената друштвено-хуманистичких наука и 

уметности (Студентска организација Српски политички форум, Београд) октобар 

2019–јануар 2021, ISSN 2620-276X, УДК 3+009. На овај начин је помогао 

објављивању првих научних и стручних радова студената Универзитета у 

Београду.  

Поред наведеног др Ђукановић је написао и велики број препорука за 

студенте ФПН за школовање у иностранстрву и за стипендије. 

 

Обавезни услови: 11. Менторство или чланство у комисијама за израду 

докторске дисертације 

  

Драган Ђукановић је био ментор једном докторанду (др Милан Крстић), 

као и члан три комисије за оцену и одбрану докорске дисертације (др Маријана 

Миленковић, др Мања Ђурић и др Александар Јазић). Потврда је у прилогу 

Извештаја. 

 

Обавезни услови 12: Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

 

Проф. др Ђукановић је ментор 19 мастер радова и учествовао је у 33 

комисије за одбрану мастер радова од 2017. године. Такође, од 2009. до 2012. 

године је био члан једанаест комисија за магистарске радове (потврда је у 

прилогу Извештаја). 

*** 

Поред већ наведених радова кандидат Драган Ђукановић је објавио и три рада 

из категорије М45 и то:  

 

1. Драган Ђукановић, „Босна и Херцеговина на савременом 

геополитичком размеђу: три унутрашња виђења“, у: Стеван 

Недељковић, Милан Крстић, Драган Живојиновић (урс), Двадесет 

година од Дејтонског мировног споразума – трајни мир или трајни 

изазови?, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, ISBN 

978- 86-6425-012-2, UDC 323.2(497.6), стр. 53–68. 

https://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/02/Dvadedeset-godina-od-

Dejtonskog-mirovnog-sporazuma-final-final-30-1-2017. pdf                      

    M45 

2. Драган Ђукановић, „(Пост)изборне рефлексије на односе на Западном 

Балкану“, у: Милан Симурдић (ур.), Западни Балкан између географије и 

геополитике: Спољнополитичке свеске 1, ISBN 978-86-83767-54-0, UDK 

327(497-15)(082), COBISS.SR-ID 223654924, Фондација Фридрих Еберт, 

Dialog Sűdoseuropa, Европски покрет у Србији, Београд, мај 2016, стр. 
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29–36. http://arhiva.emins.org/uploads/useruploads/forum-

mo/spoljnopoliticke-sveske-01-2016-web.pdf 

    M45 

3. Драган Ђукановић, „Изборни циклуси 2016/2017 – од оштре реторике до 

постизборног покушаја побољшања билатералних односа у региону“, у: 

Душко Лопандић (ур.), Западни Балкан – развој сарадње и/или повратак 

тензија: Спољнополитичке свеске 3, ISBN 978-86-80046-32-7, UDK 

327(497-15)(082), Европски покрет у Србији, Београд, новембар 2017, 

стр. 13–19. http://arhiva.emins.org/uploads/useruploads/forum-

mo/spoljnopoliticke-sveske-03-2017.pdf 

    M45 

 Изборни услови 1: Стручно-професионални допринос 

1. Главни и одговорни уредник часописа Међународна политика (2008–2017), 

2. Члан Уређивачког одбора часописа Међународни проблеми (2008–), 

3. Члан Уређивачког одбора монографије Спајајући Исток и Запад – 

споменица проф. др Предрага Симића (Јасминка Симић прир., ИМПП, 

Београд, 2017, 621 стр.), 

4. Уредник броја 6 часописа Хуманистичке студије, Универзитет Доња 

Горица, Подгорица, децембар 2019, ISSN 2337-0718, COBISS.CG-ID 

28706576, 

5. Коуредник зборника са Александром Јазићем и Слободан Јанковићем, 

Србија и Европска унија – припреме за преговоре о поглављима 23 и 24, 

ISBN 978-86-7067-229-1, UDK 341.217.02(4-672EU:497.11)(082), 

COBISS.SR-ID 225548044, Институт за међународну политику и привреду, 

Београд, Hanns Seidel Stiftung – Канцеларија за Србију и за Црну Гору, 

Београд, 2016, 205 стр., 

6. Гост уредник бројева 2, 3 и 4 часописа Политеума – стручног часописа 

студената друштвено-хуманистичких наука и уметности, Студентска 

организација Српски политички форум, Београд, октобар 2019–јануар 2021, 

ISSN 2620-276X, УДК 3+009.  

7. Члан Програмског одбора научног скупа Регионална безбедност Балкана и 

положај Србије у савременим односима, Институт за међунаросну политику 

и привреду, Београд, 8. мај 2020. (скуп одржан online) (одлука у прилогу), 

8. Члан Програмског одбора научног скупа Регионална безбедност Балкана и 

положај Србије у савременим односима, Институт за међунаросну политику 

и привреду, Београд, 8. мај 2020. 

9. Истраживач на пројекту Србија у савременим међународним 

интегративним процесима – спољнополитички, међународни, економски, 

правни и безбедносни аспекти Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије, бр. OI 179023 од 2011. до краја фебруара 2017. 

године, 
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10. Истраживач на пројекту Политички идентитет Србије у регионалном и 

глобалном контексту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, бр. ОI 179076 од јуна 2017. до децембра 2019. године 

 

Изборни услови 2: Допринос академској и широј заједници 

1. Председник Центра за спољну политику, Београд (2018–), 

2. Члан Програмског савета Центра за интердисциплинарне студије Баклана 

ФПН (2013–), 

3. Члан Форума за међународне односе Европског покрета у Србији (2005–), 

4. Члан Управног одбора Института за међународну политику и привреду, 

Београд – 2009–2017. године 

5. Учешће у Регионалној зимској школи Факултет за безбедност у Скопљу, 

Конрад Аденауер Фондација, Wilfried Martens Centre for European Studies, 

Струга, 22–24. март 2019. (захвалница у прилогу) 

6. Члан више комисија за изборе у истраживачка и научна звања Института за 

међународну политику и привреду, Београд. 

Изборни услови 3: Сарадња са високошколским, научноистраживачким 

установама, односно установама културе или уметности у земљи и 

иностранству 

1. Координатор тима Факултета политичких наука на пројекту 

Трансформација црногорског друштва у процесу европеизације Западног 

Балкана, Универзитет Доња Горица, Министарство просвете и науке Црне 

Горе, Подгорица, Факултет политичких наука, Београд, 2019–2021. (потврда 

у прилогу), 

2. Учесник на пројекту „Српска образовна алијанса“, Центар за студије САД 

ФПН Универзитета у Београду и Центра за словенске и источноевропске 

студије Ohio State University, САД (2019–) (потврда у прилогу), 

3. Учесник регионалног научног пројета Европски идентитет и европски 

систем вредности као тачка повезивања држава Западног Балкана, 

Социолошки центар, Подгорица, Хуманистичке студије УДГ, Подгорица, 

Факултет политичких наука у Београду и Факултет политичких наука у 

Сарајеву (2020–). 

4. Учешће у програмима размене студената ERASMUS+ којима реализује 

наставу на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (2017–), 

5. Рецензент у Агенцији за акредитацију високошколских установа Републике 

Српске (Босна и Херцеговина), Бања Лука (2018), 

6. Одржано предавање по позиву „Спољнополитичко позиционирање Црне 

Горе након обнове независности 2006. године“, Црногорска академија наука 

и умјетности, Подгорица, 1. децембар 2016. године (предавање публиковано 

у целини) (потврда у прилогу), 
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7. Одржано предавање студентима Clemson универзитета Јужна Каролина – 

САД, 3. фебруар 2020. (потврда у прилогу), 

8. Учестовао је и у реализацији наставе на интердисциплинарном мастер 

програму Европска политика и управљање кризама Универзитета у 

Београду током 2019. године. (уговори о ангажовању у прилогу). 

III Мишљење о испуњености услова за избор у звање редовног професора 

Др Драган Ђукановић је у потпуности испунио услове за избор у звање 

редовног професора. У оквиру одређених категорија он је умногоме надишао 

назначене минималне нормативе. Зато ћемо указтати како на квантитативне, тако и 

квалитативне показатеље у раду након избора у звање ванредовног професора.  

Када је у питању минимални један рад из категорија М21–М23, кандидат је 

публиковао два рада. У наредној категорији часописа М24, кандидат Ђукановић је 

обвавио шест радова. Стога у овим веома захтевним категоријама, кандидат је 

вишеструко прескочио минималне захтеве. Исто се односи и на друге нужне 

категорије из реда М51 (два М51 и 5 заменских радова из категорије М24), као и 

М31 и М33, али и М61 и М63. Такође, веома је запажена кандидатова монографија 

Спољнополитички идентитети Србије: противречности и рефлексије, која се бави 

сложеним положајем Србије у њеном окружењу и у односу на Балкан, Средњу 

Европу, постјугословенско подручје, јадрански регион, итд. 

Кандидат Ђукановић се готово две деценије интензивно бави изучавањима 

спољне политике Србије и регионалних односа на Балкану. Веома је запажена 

његова међународна сарадња, a уједно је и руководилац и учесник на великом 

броју националних и међународних пројеката. Поред наведеног, кандидат 

Ђукановић има велики број хетероциата, како у часописима и монографијама у 

земљи, тако и у иностранству (овде је назначено њих 31).  

Треба истаћи да је у периоду од избора у звање ванредни професор кандидат 

Ђукановић доста урадио везано за научно-истраживачки подмладак, а пре свега 

везано за менторисање својим асистентима Милану Крстићу и Марку Дашићу, као 

и заједнички рад у реализацији наставе. Показатељи у области доприноса стручној, 

академској и широј заједници је такође  су веома јасно указали на то да је кандидат 

остварио значајну сарадњу са научноистраживачким и високошколским 

институцијама у Европи. Ту је и значајан допринос раду академске заједнице кроз 

уређивање часописа, зборника радова и учешће у програмским саветима 

међународних скупова.  

Кандидат Ђукановић је дао и значајан допринос регионалним 

истраживањима и проучавањима положаја Републике Србије на Балкану и у 

Југоисточној Европи. То је свакако најзначајнији фокус његових научних 

истраживања, а с тим у вези је остварио завидне резултате. Стога је допринос 

Међународним студијама кандидата Ђукановића више него евидентан. Драган 

Ђукановић више је него често у својим истраживањима користио 

мултидисциплинарни приступ примењујући и научну апаратуру других академских 

области, а пре свега историје региона. Квалитет кандидата потврђује и велики број 

часописа у којима је објављивао протеклих година. То су међународни часописи – 
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Journal of Balkan and Near Eastern Studies (Лондон), Croatian International Relations 

Review (Институт за међународне односе, Загреб, Хрватска, 2010, 2015), Политичка 

мисао (Загреб), Studies of International Issues (Словачка асоцијација за спољну 

политику, Братислава, Словачка, 2008) и у оквиру издања LiCCOSEC Универзитета 

у Осаки (Јапан). Кандидат Ђукановић је публиковао и велики број радова у високо 

рангираним научним часописима у Србији и у региону Западног Балкана, као што 

су Српска политичка мисао, Међународни проблеми, Теме, Зборник Матице српске 

за друштвене науке, Национални интерес, Гласник Одељења друштвених наука 

ЦАНУ, итд. 

Поред наведеног, кандидат Ђукановић је остварио веома високе оцене 

педагошког рада са студентима на основним и мастер студијама на Факултету 

политичких наука Универзитета у Београду. 

IV Предлог за избор кандидата у звање редовног професора 

Полазећи од непосредног увида чланова комисије и оцена научног и 

педагошког рада кандидата садржаних у овом реферату, Комисија предлаже 

Изборном већу Факултета политичких наука Универзитета у Београду да усвоји 

овај Извештај уз мишљење да је кандидат др Драган Ђукановић у потпуности 

испунио све услове који су предвиђени за стицање академског звања редовни 

професор и упути надлежним одганима Универзитета у Београду. 

 

У Београду, 29. марта 2021. годинe 

 

КОМИСИЈА 

 

Проф. др Драган Р. Симић, редовни професор, Факултет политичких наука 

Универзитета у Београду, председавајући 

 

Проф. др Иво Висковић, редовни професор, Факултет политичких наука 

Универзитета у Београду (у пензији), члан 

 

Проф. др Дејан Јовић, редовни професор, Факултет политичких знаности, 

Свеучилиште у Загребу, члан 


