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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

 

 Изборно веће Факултета политичких наука на седници одржаној 23.05.2019. 

године, на основу образложене иницијативе Политиколошког одељења, донело је одлуку о 

расписивању Конкурса за ванредног професора за ужу научну област Јавна управа и јавне 

политике, именовало комисију и одредило председавајућег Комисије  за припрему 

реферата о пријављеним кандидатима у саставу: проф. др Снежана Ђорђевић, 

председавајући Комисије и редовни професор Факултета политичких наука Универзитета 

у Београду, проф. др Милан Јовановић, редовни професор Факултета политичких наука 

Универзитета у Београду, проф. др Милан Миљевић, редовни професор Универзитета у 

Београду, Висока школа социјалног рада, проф. др. Предраг Димитријевић, редовни 

професор Правног факултета у Нишу и проф. др Милан Марковић редовни професор 

Факултета политичких наука у Подгорици. Комисија је прегледала пријаве и Наставно-

научном већу Факултета политичких наука подноси  

 

 

РЕФЕРАТ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

 

 Конкурс за једног ванредног професора за област Јавна управа и јавне политике, на 

одређено време од пет година објављен је 05.06.2019. године у публикацији о 

запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови“, број: 832 од 05.06.2018. 

године.  

 Комисија је преузела пријаву 24.06.2019. године, прегледала поднете пријаве и 

констатовала да се на Конкурс јавио један кандидат, Дејан Миленковић. 

 Комисија је констатовала да пријава садржи све прописане елементе предвиђене 

Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88/17), Статутом 

Универзитета у Београду Факултета политичких наука и Правилником о начину и 

поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 

(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 200. од 23. новембра 2017. године). 

 

1. Биографски подаци кандидата Дејана Миленковића 

 

 Дејан Миленковић је рођен 03.04.1970. у Београду. Средњу Правно-биротехничку 

школу завршио је у Београду 1988. године са одличним успехом. Дипломирао је на 

Правном факултету Универзитета у Београду 1994. године са просечном оценом 9.60 и 

стекао звање дипломирани правник. Магистарску тезу под називом „Управна делатност и 

право јавних служби“ одбранио је 1999. године, на Правном факултету Универзитета у 

Београду. Докторску дисертацију је одбранио 2008. на Факултету политичких наука 

Универзитета у Београду, под називом „Слободан приступ информацијама, јавна управа и 

локална самоуправа“ и тиме стекао звање и степен доктора политичких наука. 

 У периоду од 2001. до 2003. радио је као адвокатски приправним у Адвокатској 

канцеларији Биљане Ковачевић – Вучо при Комитету правника за људска права (YUCOM) 

у Београду, а у периоду 2003-2009 био је ангажован као координатор за законодавне 

иницијативе у невладиној организацији YUCOM. У периоду од 2001. године ради као 
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предавач и виши предавач у Високој школи струковних студија, односно у Вишој 

политехничкој школи у Београду, у области пословног права и права животне средине. Од 

2009. године је ангажован као наставник на Факултету политичких наука, Универзитет у 

Београду. У периоду 2009-2014 био је у звању доцента у ужој научној области Јавна 

управа и управљање, на Факултету политичких наука. 2014. године изабран је у звање 

ванредног професора на истом факултету у ужој научној области Јавне управе и јавне 

политике.  

 Кандидат Дејан Миленковић, на Факултету политичких наука предаје на свим 

степенима студија. На основним студијама предаје предмете Јавна управа, на сва четири 

смера Факултета са пуним фондом часова предавања и вежби и Медијско право и 

медијске политике (од академске 2010 до 2016 године у пуном фонду часова а од 2017 са 

фондом часова од 50%). На мастер студијама политикологије: Модул – Јавна управа, 

локална самоуправа и јавне политике од академске 2011-2012 године предаје предмете 

Нова јавна управа и Управљање људским ресурсима. Поред тога на модулу Еколошке 

политике, од академске 2011-2012 предаје предмет Еколошко право и еколошки стандарди 

(од 2015. са фондом часова од 50%). На докторским студијама предаје предмете: Јавна 

администрација и јавне политике (изборни предмет са фондом часова од 33%) и 

Контролна и регулаторна тела и извршна власт (изборни предмет са фондом часова од 

33%). 

 Поред ових активности, кандидат Дејан Миленковић је продекан на Факултету 

политичких наука за научна истраживања, од 2015. године, тренутно (2019) у другом 

мандату. Поседује неопходно педагошко искуство као предавач на Вишој политехничкој 

школи од 2001. и као доцент, затим ванредни професор на Факултету политичких наука од 

2009. године. Педагошки рад је позитивно оцењен стране студената ФПН (изнад оцене 

4.50).  

 Био је ментор и члан комисија за дипломске радове у току звања доцента, а у 

периоду од избора у звање ванредног професора, био је ментор на 3 успешно одбрањена 

докторска рада, једног магистарског рада и 27 мастер радова, као и члан/председник 

комисије за преглед и оцену односно одбрану 3 докторска и 27 мастер рада. 

 У погледу стручно-професионалног доприноса, ко-уредник је часописа 

Администрација и јавне политике, Института за политичке студије у Београду, од 

оснивања часописа 2015. године и члан уређивачког одбора 2 зборника радова који је 

издао ФПН u Београду. У погледу доприноса академској широј заједници, поред функције 

продекана за научна истраживања самовредновање и квалитет/науку, коју обавља од 

01.10.2015. године члан је и бројних других комисија на Факултету. Такође, био је 

предавач на Регионалној школи за јавну управу – ReSPA, на тему управних уговора, као 

савременог института у јавној управи у фебруару 2017. године. У погледу сарадње са 

другим високошколским, научно-истраживачким установама, односно установама културе 

или уметности, на Вишој политехничкој/Високој школи струковних студија Београдска 

политехника од 2001 године  радно је ангажован у извођењу наставе и комисијама на 

предметима: Пословно правно (2001-2008), Право животне средине (2004 - ), и 

специјалистичким студијама Право животне средине у пословању од 2008. године, 

односно предмету Правне регулативе у управљању отпадом у школској 2016/2017 години, 

односно 2017/2018. години. 
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 У периоду од избора у звање ванредног професора 15. јула 2014. године, објавио је 

24 научна рада, од чега су 15 радова из групе радова који су релевантни за реизбор у звање 

ванредног професора. Међу објављеним радовима налази се једна монографија, 11 радова 

у научним часописима и 12 радова саопштених на конференцијама односно  објављених у 

зборницима радова. 

Монографије: 

 

 Дејан Миленковић, Савремене теорије и модерна управа, Факултет политичких 

наука/Чигоја штампа (научна монографија), Београд, 2019, стр, 232. ISBN 978-86-

6425-060-3 (COBISS.SR-ID 227138700)    

 

Радови објављени у часописима: 

 

 Milenković, Dejan. “Administrative procedures and Protection  of Property Rights in 

Serbia” (originalni naučni rad) Časopis: Serbian Political Thought, Institute for Political 

Studies No 2/2017,  Year IX, Vol. 16 ISSN 1450-5460 UDK 32 UDC 

347.23:342.9(497.11)  pp. 55-72.  

 Миленковић, Дејан., Степановић, Милица. „Јавне политике Европске уније и 

Републике Србије у области обновљивих извора енергије и њихова практична 

примена у Републици Србији“  (оригинални научни рад), Часопис: Администрација 

и јавне политике, Институт за политичке студије, Год. 3, Vol.7, бр. 1/2017, стр. 7-

28, УДК 351.824.1:620.9(4-672ЕУ)(497.11), ISSN 2406-2529 УДК 35  

 Миленковић, Дејан.  „Могући методолошки приступ истраживању примене начела 

супсидијарности у Републици Србији“ (оригинални научни рад), Часопис:  Српска 

политичка мисао, бр. 3/2015.  Институт за политичке студије Год. 22, Vol. 51, бр. 

3/2015, стр.  УДК 342.8(497.11), ISSN 0354-5989  

 Миленковић, Дејан. „Управно уговори у законима о општем управном поступку 

земаља Западног Балкана“ (оригинални научни рад), Часопис: Страни правни 

живот,  Институт за упоредно право Бр. 3/2015, УДК 344.44:078.2(497) ISSN 0039 

2138, стр. 67-80  

 Миленковић, Дејан. „Одређене специфичности остваривања и управно-процесне 

заштите права на приступ информацијама у Републици Србији“  Часописи: Правни 

живот, УДК 34(497.11) (05) ISSN 0350-0500, Удружење правника Србије, бр 

10/2015 год. LXIV књига 576 стр. 259-273  

 Миленковић, Дејан. „Управно-процесна и други слични облици заштите права на 

приступ информацијама у компаративном праву“, (оригинални научни рад), 

Часопис: Страни правни живот, Институт за упоредно право Бр. 3/2015, УДК 34 

ISSN 0039 2138 стр. 52-70  

 Миленковић, Дејан. „Утицај либералне и социјалдемократске идеологије на 

савремене реформске процесе у јавној управи“  (оригинални научни рад), Часопис: 

Администрација и јавне политике, Институт за политиколошке студије, Год. 1, 

Вол.1, бр. 1/2015, стр. 121-138,  УДК 35.07 (329.12+329.14), ISSN 2406-2529 2015. 
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 Миленковић, Дејан. „Е-управа у савременим управним системима и Републици 

Србији“ (прегледни научни рад) Часопис: Теме - Часопис за друштвене науке 

Универзитета у Нишу, Универзитет у Нишу, Г. XXXVIII, бр. 4/2014, УДК 1+3  

ISSN 0353-7919 (штампано издање), ISSN 1820-7804 (onl.) УДК 35:004(497.11) 

330.341, стр. 1777-1796.  

 Milenković, Dejan. „Serbian Public Administration Reform in the Light of the European 

Administrative Space Principles“ (Original scientific paper) Časopis: Serbian Political 

Thought, Institute for Political Studies No. 2/2014 Year VI Vol. 11 ISSN 1450-5460 

UDK 32 UDC 35.071+342.9(497.11:4-672EU) pp. 105-132  

 Миленковић, Дејан, „О потреби хармонизације Закона о заштити података о 

личности са директивама и другим прописима ЕУ“ (изворни научни рад) Часопис: 

Европско законодавство,  Институт за међународну политику и привреду Бр. 49-

50/2014, Год. XIII, УДК 34 ISSN 1451-3188 УДК: 328.34:004.6:061.1 Библид 1451-

3188, 13 (2014), стр. 103-124  

 Bešić, Miloš., Milenković, Dejan. „The Effectiveness of Self-empolyment of  Roma – 

Quasi Experimental Design”, Croatian Journal of Social Policy / Revija za socijalnu 

politiku. ISSN 1330-2965, Рад на СЦИ листи у објављивању (потврда), Рад ће бити 

објављен у бр. 1/2020. Подаци и ранг часописа према импакт фактору у последњих 

10 година доступни на https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=361565  

 

Радови са научних конференција 

 Milenkovic, Dejan. „Role of Local Authorities and citizens in Urban Planning of  Micro 

Public Spaces“, ICUP2018 2nd International Conference on Urban Planning, 

Proceedings, Serbia, Nis, November 14-17, 2018, Petar Mitkovic (ed), Faculty of Civil 

Engineering and Architecture, University of Nis, Nis, 2018, pp. 271-280. ISBN 978-86-

88601-36-8(FCEA), Zbornik sa međunarodne konferencije  

 Миленковић, Дејан,  Јовановић Андријана, „Значај концесија у бањском туризму, у 

Милан Јовичић (ур) 7-ма Међународна научна конференција о туризму БИСТ 2018, 

Proceedings, Serbia, Врњачка Бања, 2018, Етно центар ГЕГУЛА, Факултет за 

менаџмент Сремски Карловци, Врњачка Бања, 2018, стр. 101-112. ISBN 978-86-

80510-04-0(ЕCG)  

 Миленковић, Дејан, Јовановић Андријана „Јавно-приватно партнерство као начин 

решавања еколошких проблема и пример друштвено одговорног пословања у 

Србији“ У:(ур. Милан Јовичић)  5th International Scientific Conference Agribusiness 

MAK-2018, European road to success IPARD 2015-2020, Proceedings, (Kopaonik 25-

26. January 2018). Етно Центар Гегула, Краљево, University ALFA BK, Belgrade, 

Kraljevo 2018.   str. 233-245 (замена за M31)  

 Миленковић, Дејан. „Уклопивост националног правног оквира и стандарди 

Европске уније у области спречавања и борбе против дискриминације“ У: Драган 

Р. Симић, Дејан Миленковић, Драган Живојиновић (ур.) Европа за мене, Факултет 

политичких наука, БУ, Београд, 2018,  стр. 51-62. ISBN 978-86-6425-052-8 (ФПН)  

https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=361565


5 

 Миленковић, Дејан, „Механизми ЕУ и борба против корупције у Републици 

Србији“, У: Драган Р. Симић, Дејан Миленковић, Драган Живојиновић (ур.) Европа 

за мене, Факултет политичких наука, БУ, Београд, 2018,  стр. 157-171. ISBN 978-86-

6425-052-8 (ФПН)  

 Миленковић, Дејан, „Јавна управа у Великој Британији – да ли нас је професор 

Пашић благовремено упозорио?“ У: Вукашин Павловић, Милан Јовановић (ур.) 

Најдан Пашић – темељи политикологије у Србији, Факултет политичких наука, 

БУ, Београд, 2018, стр.121-148. ISBN 978-86-6425-046-7  

 Миленковић, Дејан, Степановић, Милица. „Секундарни извори права ЕУ у области 

обновљивих извора енергије и њихов утицај на правно-политичке документе и 

законодавство Републике Србије“, (саопштење са домаће научне конференције), У: 

(ур. Весна Аливојводић, Шимон Ђармати, Драгослав Угарак, Шимон Ђармати) 

Зборник радова са Четврте националне научно-стручне конференције са 

међународним учешћем Политехника – 2017, Инжењерство и интеграције у 

области  управљања отпадом, заштите животне средине, безбедност и здравље 

на раду, менаџмент квалитетом и дизајн и технологије, Београд, 8. децембар 2017,  

Висока школа струковних студија Београдска политехника ISBN, стр. 261-266  

 Миленковић, Дејан, Склабински, Мирјана. „Значај стандарда ЕУ који се односе на 

употребу азбеста на заштиту здравља људи и заштиту на раду“ (саопштење са 

домаће научне конференције), У: (ур. Весна Аливојводић, Шимон Ђармати, 

Драгослав Угарак, Шимон Ђармати) Зборник радова са Четврте националне 

научно-стручне конференције са међународним учешћем Политехника – 2017, 

Инжењерство и интеграције у области  управљања отпадом, заштите животне 

средине, безбедност и здравље на раду, менаџмент квалитетом и дизајн и 

технологије, Београд, 8. децембар 2017, Висока школа струковних студија 

Београдска политехника, стр.  354-364  

 Миленковић, Дејан. „Редизајнирање политичких институција кроз инструменте 

јавних политика у области борбе против корупције у Србији“ У: Ђорђе Стојановић, 

Младен Лишанин (прир.) Србија и институционални модели јавних политика – 

проблеми и перспективе, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 91-

120. ISBN 978-86-7419-285-6; УДК 316.334.3:343.352(497.11)  

 Миленковић, Дејан. „Значај управљања људским ресурсима у подизању 

управљачких капацитета јавне управе у Републици Србији“ Зборник радова  

конференције Србија у регионалном и локалном контексту, Факултет политичких 

наука, Службени гласник, Београд, 2015. стр. 81-98. ISBN 978-86-84031-86-2; УДК 

35.08(497.11)  

 Миленковић, Дејан „Улога јавне управе у имплементацији директива ЕУ у области 

заштите од буке“ (саопштење са домаће научне конференције), У: (ур. Драгутин 

Јовановић, Драгослав Угарак, Шимон  Ђармати), Зборник радова са Треће 

националне научно-стручне конференције са међународним учешћем Политехника 

– 2015, Инжењерство и интеграције у области квалитета, безбедности и здравља 

људи на раду и заштитите животне средине, Београд, 4. децембар 2015, стр. 219-
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227, Висока школа струковних студија Београдска политехника ISBN 978-86-7498-

064-4     

 Ђурић, Владимир., Игњатовић Душан., Миленковић, Дејан. „Положај, улога и 

значај Националних савета националних мањина у Републици Србији“, (стручна 

монографија без ИСБН броја), Правосудна академија, USAID Београд, 2014, стр. 

144.  

 

2. Испуњеност услова за избор у звање ванредног професора  

 

 

ОПШТИ УСЛОВ: 

 

 Законом, Статутом и Правилником о минималним условима за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду прописано је, као општи услов, да за ванредног 

професора може бити изабран кандидат који је као општи услов испунио прописане 

услове за избор у доцента. 

 Кандидат Дејан Миленковић је једном већ биран у звање ванредног професора, што 

подразумева и испуњеност општих услова за поновни избор – реизбор.  

Увидом у документацију Комисија констатује да је кандидат Дејан Миленковић 

испунио општи услов за (ре)избор у звање ванредног професора. 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 1. Искуство у педагошком раду са студентима 

 

Кандидат Дејан Миленковић има вишегодишње искуство у раду са студентима у 

академским звањима предавача, вишег предавача, доцента и ванредног професора. Он је 

преко 10 година у наставном процесу и у различитим звањима изводио је разне облике 

наставе на великом броју предмета: Јавна управа, Медијско право и медијске политике, 

Нова јавна управа, Еколошко право и еколошки стандарди, Јавна администрација и јавне 

политике, Контролна и регулаторна тела и извршна власт. Комисија истиче ангажованост 

кандидата на свим нивоима студија - основним, мастер и докторским, што сведочи о 

педагошким квалитетима које га квалификују за даљи рад у настави са студентима. 

Велики број мастер радова у досадашњој каријери, те број доктораната и учешћа у 

комисијама то такође потврђују. 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским 

анкетама током целокупног протеклог изборног периода 

 

Кандидат Дејан Миленковић у конкурсној документацији приложио је и позитивне 

оцене из студентских анкета током претходног изборног периода када је био ангажован 

као наставник на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На предмету 

Јавна управа (ОАС), за школску 2015/2016,  оцена педагошког рада кандидата у 
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студентским анкетама је 4,66, за школску 2016/2017 оцена је 4.76, за школску и за 

2017/2018 оцена је 4.68. Такође, високе оцене су и за друго предмет на ОАС – Медијско 

право и медијске политике и то за школску годину 2015/2016 4.69, за 2016/2017 4.68. 

Комисија истиче да је у овим анкетама учествовало више стотина студената. 

Оцене педагошког рада су позитивне и високе и за предмете које кандидат предаје 

на мастер академским студијама. Из приложене документације Комисија констатује 

високе оцене које се крећу у распону од 4.71 до 5.00, те испуњеност овог обавезног 

услова. 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 3. Објављена један рад из категорије М20 или четири рада из 

категорије М51 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира 

 

Из списка радова, као и самих радова које је Дејан Миленковић доставио у конкурсној 

документацији, види се да кандидат испуњава овај обавезни услов. У документацији су 

дата четири рада из категорије М20 и четири рада из категорије М51.  

 

 Milenković, Dejan. “Administrative procedures and Protection  of Property Rights in 

Serbia” (originalni naučni rad) Časopis: Serbian Political Thought, Institute for Political 

Studies No 2/2017,  Year IX, Vol. 16 ISSN 1450-5460 UDK 32 UDC 

347.23:342.9(497.11)  pp. 55-72. М-24    

 Миленковић, Дејан.  „Могући методолошки приступ истраживању примене начела 

супсидијарности у Републици Србији“ (оригинални научни рад), Часопис:  Српска 

политичка мисао, бр. 3/2015.  Институт за политичке студије Год. 22, Vol. 51, бр. 

3/2015, стр.  УДК 342.8(497.11), ISSN 0354-5989 М-24  

 Миленковић, Дејан. „Е-управа у савременим управним системима и Републици 

Србији“ (прегледни научни рад) Часопис: Теме - Часопис за друштвене науке 

Универзитета у Нишу, Универзитет у Нишу, Г. XXXVIII, бр. 4/2014, УДК 1+3  

ISSN 0353-7919 (штампано издање), ISSN 1820-7804 (онл) УДК 35:004(497.11) 

330.341, стр. 1777-1796. М-24  

 Milenković, Dejan. „Serbian Public Administration Reform in the Light of the European 

Administrative Space Principles“ (Original scientific paper) Časopis: Serbian Political 

Thought, Institute for Political Studies No. 2/2014 Year VI Vol. 11 ISSN 1450-5460 

UDK 32 UDC 35.071+342.9(497.11:4-672EU) pp. 105-132. М-24  

 Миленковић, Дејан. „Управно уговори у законима о општем управном поступку 

земаља Западног Балкана“ (оригинални научни рад), Часопис: Страни правни 

живот,  Институт за упоредно право Бр. 3/2015, УДК 344.44:078.2(497) ISSN 0039 

2138, стр. 67-80 М-51  

 Миленковић, Дејан. „Одређене специфичности остваривања и управно-процесне 

заштите права на приступ информацијама у Републици Србији“  Часописи: Правни 

живот, УДК 34(497.11) (05) ISSN 0350-0500, Удружење правника Србије, бр 

10/2015 год. LXIV књига 576 стр. 259-273 М-51  
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 Миленковић, Дејан. „Управно-процесна и други слични облици заштите права на 

приступ информацијама у компаративном праву“, (оригинални научни рад), 

Часопис: Страни правни живот, Институт за упоредно право Бр. 3/2015, УДК 34 

ISSN 0039 2138 стр. 52-70 М-51  

 Миленковић, Дејан, „О потреби хармонизације Закона о заштити података о 

личности са директивама и другим прописима ЕУ“ (изворни научни рад) Часопис: 

Европско законодавство,  Институт за међународну политику и привреду Бр. 49-

50/2014, Год. XIII, УДК 34 ISSN 1451-3188 УДК: 328.34:004.6:061.1 Библид 1451-

3188, 13 (2014), стр. 103-124 М-51  

Комисија констатује да су од наведених радова из категорије М20, три рада у 

функцији тј. да методолошки и садржајно припадају ужој научној области за коју се 

кандидат бира у звање ванредног професора. Реч о је радовима: „Могући методолошки 

приступ истраживању примене начела супсидијарности у Републици Србији“ (М24), „Е-

управа у савременим управним системима и Републици Србији“ (М24) и „Serbian Public 

Administration Reform in the Light of the European Administrative Space Principles“ (М24). 

Један рад и поред свог квалитета, не припада у методолошком и садржајном смислу 

области политикологије и јавне управе и јавних политика („Administrative procedures and 

Protection  of Property Rights in Serbia” М-24). 

У раду „Могући методолошки приступ истраживању примене начела 

субсидијарности у Србији“ аутор даје приказ дела резултата из пројекта о примени 

принципа субсидијаритета у Србији. Аутор се држи уско-правничког приступа. Држава и 

државна управа се анализирају као строго хијерархијске творевине. Кандидат прави попис 

управних послова у Уставу (95. страна), закону (држава, покрајина и локалне власти од 

98-100 стране). Не отвара се питање степена трансформације државе у Србији 

(демократизација, децентрализација), домета и смисла реформи те какво је стање у 

Србији, може ли се нешто побољшати, може ли субсидијаритет да помогне у томе и како.  

На крају кандидат закључује да што има више субсидијаритета, то локалне власти 

имају више послова и обратно.  

Похвалан је избор кандидата да се бави овом важном и актуелном темом те се 

кандидат подстиче да даље продуби поменуте аспекте свог истраживања.  

 

У раду „Е-управа о савременим управним системима и Републици Србији“ 

анализира се значај Е-управе у савременој демократској држави и утицај савремених 

информационих технологија на успостављање добре управе, нарочито у контексту 

европског управног простора. Посебан део рада односи се на Е-управу у Србији са 

анализом тренутног стања и потенцијала за будући развоја ове важне области. 

У раду „Serbian Public Administration Reform in the Light of the European 

Administrative Space Principles“ се даје приказ европског управног простора и то посебно 

кроз приказ улоге и значаја Европског суда правде у успостављању принципа европксог 

управног простора и значај ових принципа за пријем у ЕУ. Потом се представља SIGMA 

програм и процена административних капацитета. Последњи део рада (не рачунајући 

закључак) чини опис реформе јавне управе у Србији у контексту европских интеграција и 

значаја принципа европског управног простора. 

 



9 

Наредна четири рада категорије М51 објављена су у часописима: Страни правни 

живот, Правни живот и Европско законодавство. Чланак „О потреби хармонизације 

Закона о заштити података о личности са директивама и другим прописима ЕУ“ (М51) не 

бисмо уврстили у ову анализу јер заштита података о личности није обухваћена силабусом 

предмета Јавна управа као ни једног другог предмета у овој ужој научноj области, а остала 

три рада су вреднована („Управни уговори у законима о општем управном поступку 

земаља Западног Балкана“ (М51), „Одређене специфичности остваривања и управно-

процесне заштите права на приступ информацијама у Републици Србији“ (М51) и 

„Управно-процесна и други слични облици заштите права на приступ информацијама у 

компаративном праву“ (М51)). 

 

У раду „Управни уговори у законима о општем управном поступку земаља 

Западног Балкана“ се анализирају управни уговори као инструменти јавне управе. У овом 

тексту кандидат прави превасходно правничку анализу одредбе Закона о општем 

управном поступку и даје компаративну анализу дерогативних клаузула управних уговора 

у новом ЗУП земаља Западног Балкана. 

У раду „Одређене специфичности остваривања и управно-процесне заштите права 

на приступ информацијама у Републици Србији“  се анализира значај слободе приступа 

информацијама на демократизацију друштва. Аутор улази у тексту у управно процесну 

област (што није тема којој јавна управа посвећује пажњу) али је компаративна анализа 

Србије и других земаља којим се аутор посебно бави веома корисна ради схватања 

специфичних особина различитих правних регулатива које се на овај институт односе. 

У чланку „Управно-процесна и други слични облици заштите права на приступ 

информацијама у компаративном праву“, кандидат указује како се развијала од средине 

1960-их година 20. века област слободног приступа информацијама. Кандидат указује на 

различите моделе управно процесне заштите права на приступ информацијама (класичан, 

са извршним овлашћењима итд). 

 

Како је за Обавезни услов 2, довољан један рад из категорије М20, Комисија 

констатује испуњеност овог услова, пошто три рада из категорије М20 (радови у 

категорији М24) и три рада из категорије М50 (радови у категорији М51) садржински и 

методолошки испуњавају стандарде уже научне области. 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 4. Један рад са међународног научног скупа објављен у 

целини категорије М31 или М33. 

 

 Milenkovic, Dejan. „Role of Local Authorities and citizens in Urban Planning of  Micro 

Public Spaces“, ICUP2018 2nd International Conference on Urban Planning, 

Proceedings, Serbia, Nis, November 14-17, 2018, Petar Mitkovic (ed), Faculty of Civil 

Engineering and Architecture, University of Nis, Nis, 2018, pp. 271-280. ISBN 978-86-

88601-36-8(FCEA), Zbornik sa međunarodne konferencije М-33  
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 Миленковић, Дејан,  Јовановић Андријана, „Значај концесија у бањском туризму, у 

Милан Јовичић (ур) 7-ма Међународна научна конференција о туризму БИСТ 2018, 

Proceedings, Serbia, Врњачка Бања, 2018, Етно центар ГЕГУЛА, Факултет за 

менаџмент Сремски карловици, Врњачка Бања, 2018, стр. 101-112. ISBN 978-86-

80510-04-0(ЕCG) М-33  

 Миленковић, Дејан, Јовановић Андријана „Јавно-приватно партнерство као начин 

решавања еколошких проблема и пример друштвено одговорног пословања у 

Србији“ У:(ур. Милан Јовичић)  5th International Scientific Conference Agribusiness 

MAK-2018, European road to success IPARD 2015-2020, Proceedings, (Kopaonik 25-

26. January 2018). Етно Центар Гегула, Краљево, University ALFA BK, Belgrade, 

Kraljevo 2018.   str. 233-245 М-14 (замена за M-31)  

 

У раду: „Role of Local Authorities and citizens in Urban Planning of Micro Public Spaces“, 

кандидат улази у поље просторног планирања бавећи се могућим начинима коришћења 

микро јавних простора да би се задовољиле потребе грађана а град направио пријатнијим 

амбијентом за живот. Даје компаративни приказ два града (Њујорк, Загреб) и даље се 

надовезује на искуства градске власти у Београду у креирању пројеката „градских џепова“ 

и малих јавних простора. Занимљив је приказ настанка трга Моме Капора у Милешевској 

улици на Врачару. Јако је добро што кандидат повезује ову анализу са потребом градских 

власти да развијају дијалог са грађанима и да подстичу њихову партиципацију.  

 

У коауторском раду „Значај концесије за развој бањског туризма“ се анализира 

концесија као инструмент развоја бањског туризма. Први део је превасходно правни. Бави 

се значајем концесија, појмом и дефиницијом те нормативним одређењем концесије у 

позитивном праву РС. У другом делу рада, дати су добри примери примене концесије у 

туризму и бањском туризму компаративно у 4 европске земље:  Аустрија: управљање 

Шенбруном, Жичара Инсбрук, спа центар Бад Хофштајн, Бугарска: Град Варсхетс, 

одмаралиште са минералном водом, Благојевград, Пољска: терме Варминскије - приказане 

детаљно све фазе, Мађарска: село Кехидакустан са термалним извором. Закључни део 

анализира могућу примену концесија у Србији на уопштен начин, као користан 

инструмент.   

Трећи, такође коауторски рад у овој категорији је „Јавно-приватно партнерство као 

начин решавања еколошких проблема и пример друштвено одговорног пословања у 

Србији“ и посвећен је ЈПП као важном предузетничком инструменту развоја и 

истовремено инструменту од значаја за решавање еколошких проблема. У првом делу 

рада је дата правна анализа ЈПП, указано је на значај и потенцијале ЈПП у систему 

заштите животне средине и овај део се завршава са приказом модела друштвено 

одговорног пословања у решавању еколошких проблема. Први део рада је правни и 

наводи решења из стратегије и закона. Други део даје преглед пројеката ЈПП који се 

користе за решавање еколошких проблема у Србији те је допринос овог рада управо у 

систематизацији пројеката.  

Комисија констатује да су објављени радови поред формалних критеријума, и  

задовољавајућег квалитета те констатује да је овај обавезни услов (бр. 4) испуњен. 
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 5. Један рад са научног скупа националног значаја објављен 

у целини категорије М61 или М66. 

 

 Миленковић, Дејан, Степановић, Милица. „Секундарни извори права ЕУ у области 

обновљивих извора енергије и њихов утицај на правно-политичке документе и 

законодавство Републике Србије“, (саопштење са домаће научне конференције),У: 

(ур. Весна Аливојводић, Шимон Ђармати, Драгослав Угарак, Шимон Ђармати) 

Зборник радова са Четврте националне научно-стручне конференције са 

међународним учешћем Политехника – 2017, Инжењерство и интеграције у 

области  управљања отпадом, заштите животне средине, безбедност и здравље 

на раду, менаџмент квалитетом и дизајн и технологије, Београд, 8. децембар 2017, 

стр.  Висока школа струковних студија Београдска политехника ISBN, стр. 261-266 

М-63 

 Миленковић, Дејан, Склабински, Мирјана. „Значај стандарда ЕУ који се односе на 

употребу азбеста на заштиту здравља људи и заштиту на раду“ (саопштење са 

домаће научне конференције), У: (ур. Весна Аливојводић, Шимон Ђармати, 

Драгослав Угарак, Шимон Ђармати) Зборник радова са Четврте националне 

научно-стручне конференције са међународним учешћем Политехника – 2017, 

Инжењерство и интеграције у области  управљања отпадом, заштите животне 

средине, безбедност и здравље на раду, менаџмент квалитетом и дизајн и 

технологије, Београд, 8. децембар 2017, Висока школа струковних студија 

Београдска политехника, стр.  354-364. М-63  

 Миленковић, Дејан. „Значај управљања људским ресурсима у подизању 

управљачких капацитета јавне управе у Републици Србији“ Зборник радова  

конференције Србија у регионалном и локалном контексту, Факултет политичких 

наука, Службени гласник, Београд, 2015. стр. 81-98. ISBN 978-86-84031-86-2; УДК 

35.08(497.11) М-61  

 Миленковић, Дејан „Улога јавне управе у имплементацији директива ЕУ у области 

заштите од буке“ (саопштење са домаће научне конференције), У: (ур. Драгутин 

Јовановић, Драгослав Угарак, Шимон  Ђармати), Зборник радова са Треће 

националне научно-стручне конференције са међународним учешћем Политехника 

– 2015, Инжењерство и интеграције у области квалитета, безбедности и здравља 

људи на раду и заштитите животне средине, Београд, 4. децембар 2015, стр. 219-

227, Висока школа струковних студија Београдска политехника ISBN 978-86-7498-

064-4    М-63  

 

Три рада припадају области јавних политика (обновљиви извори енергије, заштита од 

буке, употреба азбеста) док је један рад из уже области јавне управе (управљање људским 

ресурсима).  

Међу наведеним радовима посебно је битан рад „Значај управљања људским 

ресурсима у подизању управљачких капацитета јавне управе у Републици Србији“ јер 

кандидат на мастер програму држи дисциплину управљање људским ресурсима, те стога 

овом тексту посвећујемо  посебну пажњу, поготово категоријалном апарату, приступу, 

садржају и дометима анализе. 
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У методолошком смислу, кандидат се фокусира на управну организацију, као 

најбитнију (уже посматрање управе) и говори о државној управи у Србији као 

хијерархијском систему. У том смислу прецизира да је државна управа строго дефинисана 

прописима (87 страна) a да запослени мора имати статус државног службеника (став 7). У 

делу о теоријским темама аутор се ослања превасходно на домаће правне изворе (Кавран, 

Лилић, Стјепановић, Крбек) али касније наводи и америчке ауторе да би увео неке од 

нових функција и појмова (job design, job enrichment) што је ограниченог домета услед 

превиђања природе савремене државе и без улажења у значај коју ова врста менаџмента 

има за систем у целини. 

 

Кандидат даје основну анализу којом коментарише неке од особина ових функција 

у управљању људским ресурсима у државној управи. Од осам функција, фокусира се на 

три, без појашњења због чега бира баш њих: а. Пројектовање радних задатака, б. Анализа 

послова и в. Прибављање кадрова (планирање, регрутовање и селекција). Додатно се бави 

описом документа: Правилником о унутрашњем уређењу управних јединица и Уредбом о 

припреми кадровског плана у државним органима и помиње као битне две институције: 

Службу за управљање кадровима (СУК) и нову институцију за обуку кадрова у Републици 

Србији. Кандидат се тако у анализи држи нашег система, који посматра као неку врсту 

државе благостања. Корупција у нашем систему је толико висока да повећање 

рационалности, економичности и ефикасности јесте јавни интерес. Похвално је што 

кандидат напомиње да код селекције кадрова у пракси постоји простор за давање 

приоритета политички подобним кандидатима, али ту завршава анализу. 

Аутор не потенцира менаџеријална знања и вештине које су део инструмената 

новог јавног управљања примењених кроз реформске процесе на поље управљања 

људским ресурсима (искуства САД, а затим и других демократских земаља) и које су 

довеле до великих промена у начину функционисања власти и пружању услуга грађанима. 

Када је реч о мерит систему, кандидат не отвара питања тимског рада, односа политичара 

и професионалаца, не отвара питање других модела организације који афирмишу 

професионализацију и професионалне стандарде а како су то темељни аспекти реформе 

ове области, кандидат њима треба да се бави у будућим научним радовима и кроз свој 

научни опус.  

Искуства великог броја земаља, свих нивоа власти: од локалне, преко регионалне до 

државне, важни су садржаји којима наши студенти морају овладати и добити 

компаративну предност при запошљавању.  

У коауторском раду „Секундарни извори права ЕУ у области обновљивих извора 

енергије и њихов утицај на правно-политичке документе и законодавство Републике 

Србије“ фокус је на три вида обновљивих извора енергије и њихове потенцијале у Србији: 

ветроенергију, геотермалну и соларну енергију. Поред тога обрађени су правни стандарди 

који се односе на њихово коришћење у ЕУ и Србији. Кад је реч о ЕУ, посебно је обрађена 

директива 2009/28/ЕЗ о подстицању употребе енергије из обновљивих извора. Поред тога 

обрађено је и питање стања обновљивих извора енергије у Србији и постојећи политичко-

правни оквир у овој области. 

Тема коауторског рада „Значај стандарда ЕУ који се односе на употребу азбеста на 

заштиту здравља људи и заштиту на раду“ јесу стандарди ЕУ који се односе на 

коришћење азбеста тј.  на заштиту радника од азбеста као и грађанства уопште као и 

последице коришћења азбеста на животну средину. У раду се објашњава да је азбест као 
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материјал коришћен још у старој Грчкој и да је изузетан топлотни изолатор. Међутим, 

временом је установљено и да су све врсте азбеста опасне по здравље и живот људи па се 

стога уводе регулативе којима се прописује правилно руковање и употреба овог 

материјала. У раду се полази од јавних политика ЕУ и представљају се основни стандарди 

директива који се односе на поменуту област. Након анализе регулативе у ЕУ, анализира 

се правни оквир у Србији и даје закључак у којој мери Република Србија применила 

стандарде ЕУ у овој области. 

У раду „Улога јавне управе у имплементацији директива ЕУ у области заштите од 

буке“ тема су капацитети и улога јавне управе у Србији у имплементацији европских 

стандарда заштите од буке, посебно у изради стратешке карте буке, као и других 

стандарда који проистичу из Директиве 2002/49 и других ЕУ прописа у вези са проценом 

и управљањем буком у животној средини. У раду су детаљније представљени основни ЕУ 

стандарди садржани у поменутој директиви а потом је анализиран законски оквир 

односно прописи Србије који се односе на заштиту од буке и однос домаћег оквира према 

директиви 2002/49. У закључку се констатује административни капацитети јавне управе у 

Србији за управљањем буком на „пола пута“ до стандарда ЕУ те да унапређење ове 

области мора да се обави у будућности. 

Како је обавезни услов 5. испуњен објављивањем само једног рада из наведених  

категорија Комисија констатује да је кандидат објавио 4 рада, те је и овај услов испуњен.  

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 1. Стручно-професионални допринос  

1.1. Председник или члану уређивачког одбора научних часописа или зборника 

радова у земљи и иностранству 

 

 

Проф. др Дејан Миленковић, Петар Матић (уредници) Администрација и јавне политике, 

Институт за политичке студије (научни часопис који је од 2015 године, из 

некатегоризованог научног часописа, доспео на листу Министарства 2017. године као 

научни часопис у категорији М54 а од 2018. године, часопис се, одлуком Министарства 

налази у научној категорији М53. Тренутно је реч о једином научном часопису у пољу 

јавне управе и јавних политика у Републици Србији. 

 

Проф. др Драган Р. Симић, проф. др Дејан Миленковић, Драган Живојиновић (уредници),  

Европа за мене, Факултет политичких наука, Европски покрет у Србији, Европа за мене : 

зборник радова. Београд: Факултет политичких наука: Чигоја штампа, 2018. 711 стр., 

ИISBN 978-86-6425-052-8.[COBISS-ID 272122124] 

 

Драган Р. Симић, СИМИЋ, Дејан Миленковић, Драган Живојиновић, (уредници). 

Неутралност у међународним односима - шта можемо да научимо из искуства 

Швајцарске?: зборник радова. Београд: Факултет политичких наука: Чигоја штампа, 2016. 

112 стр. ISBN 978-86-84031-97-8. [COBISS.SR-ID 224269836] 

 

1.2.  Председник или члан организационог или научног одбора на научним 

скуповима националног или међународног нивоа 
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            Члан научног одбора међународне Конференције ICUP 2018. 

      

         

1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на докторским 

студијама и магистарским радовима: 

Током вишегодишње каријере универзитетског наставника кандидат Дејан 

Миленковић је био члан бројних комисија за израду завршних радова на академским 

мастер или докторским студијама. Из приложене документације Комисија констатује да је 

кандидат од момента у звање ванредног професора (15. јул 2014.) био ментор за израду 

три докторске дисертације (успешно одбрањене), а поред тога и члан или председник 

комисије за одбрану још три доктората. Кандидат је био и ментор за израду једне 

магистарске тезе, и 26 мастер радова. Осим тога био је и 27 пута члан комисије за одбрану 

мастер рада. 

 

1.4. Руководилац или сарадник на домаћим или међународним пројектима 

 

Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту, Факултет 

политичких наука, БУ,  Ев. Бр. 179 076, које финансира Министарство просвете, науке 

и регионалног развоја (2010-        ) – истраживач/сарадник 

 

Подизање капацитета политичких установа, Факултет политичких наука, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, (2010) бр. 149036 у оквиру 

подпројекта финансираног и подржаног од стране Града Београда - Подизање 

капацитета политичких институција града Београда. 

 

Конституисање Србије као правне државе Ев. бр. 14Е09, Подпројекат Јавне службе- 

правна природа и организација, Правни факултет Универзитета у Београду (1995-2000) 

истраживач/сарадник 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 2. Допринос академској и широј заједници 

 

2.1 Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисије на 

Факултету  или Универзитету у земљи или иностранству 

2.1.1. продекан за научна истраживања, самовредновање и квалитет/продекан за 

науку. Факултет политичких наука, Универзитет у Београд од 2015 године, тренутно у 

другом мандату. 

 2.1.2. Овлашћено лице за пријем информације и вођење поступка  у вези са 

узбуњивањем Факултет политичких наука, Универзитет у Београду од 2015 године 

 2.1.3. Члан тима ФПН за израду плана јавних набавки за 2018 и 2019. Годину 

 2.1.4. Члан пројектног тима ФПН на наставку реализације пројекта доградње 

објекта Факултета политичких наука – трећа фаза (2018) и Доградња објекта Универзитета 

у Београду – Факултет политичких наука – друга фаза (2016-2017); 
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 2.1.5. Члан Комисије за израду Нацрта Статута Факултета политичких наука, 

Универзитета у Београду (2017-2018): 

2.1.6 Председник комисије за израду нормативних аката Универзитета у 

Београду – Факултета политичких наука (2016-      ); 

2.1.7. Председник Комисије за обезбеђење квалитета рада на Универзитету у 

Београду – Факултет политичких наука; 

2.1.8. Координатор за израду и спровођење плана интегритета Универзитета у 

Београду – Факултета политичких наука (2016 -     ). 

 

      2.4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма  (перманентно 

образовање, курсеви у организацији професионалних удружења  и институција, 

програми едукације наставника) или у активностима популаризације науке) 

 

             ReSPA –Регионална школа за јавну управу, Даниловград, Црна Гора, Предавач на 

регионалној школи за јавну управу на тему Управни уговори, за државне службенике 

из Босне и Херцеговине (и ентитета, Републике Србије, Албаније и Црне Горе), 

Сарајево 2017. 

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 3. Сарадња са другим високошколским установама, односно 

установама културе 

 

3.2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским 

установама или научноистраживачким институцијама у земљи или 

иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача 

 

Виши предавач/предавач на Вишој политехничкој школи/Високој школи 

струковних студија Београдска политехника од 2001године на предметима: 

     

    ОАС – основне студије 

   - Пословно право (2001-2008) 

   - Право животне средине (2004 -        ) 

   СС – специјалистичке студије 

- Право животне средине у пословању (2008 -       ) 

- Правне регулативе у управљању отпадом (2016-2018) 

 

Сходно Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду, кандидат мора да из најмање два изборна услова испуни барем 

једну одредницу. Кандидат Дејан Миленковић испуњава одреднице из сва три изборна 

услова и то из изборног услова један чак све четири одреднице, из изборног услова два  
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испуњава две од четири одреднице и из изборног услова три испуњава једну од шест 

одредница. Комисија констатује да кандидат Дејан Миленковић испуњава изборне услове, 

знатно више у односу на прописани минимум. 

 

3.  Мишљење о испуњености услова за избор у звање ванредног професора 

 

Комисија је сагласна да је кандидат испунио све прописане услове за избор у звање 

ванредног професора. Кандидат је дао велики број радова и покрио велики број 

разноврсних тема, што указује на велики труд и залагање кандидата.  Као што је већ 

речено у реферату, део текстова се тиче области јавне управе за коју се кандидат бира а 

део текстова се односи на друге области (превасходно правне). Kомисија сугерише 

кандидату да се у наредном периоду фокусира превасходно на области јавне управе, 

компаративне јавне управе и управљања људским ресурсима, на изворну литературу за 

област нове јавне управе и предузетничке власти јер су ти аспекти врло значајни.  

Комисија констатује да је кандидат објавио и много већи број радова у односу на оне 

који формално испуњавају услове валидности при избору у звање. Међу њима посебно 

треба истаћи монографију Савремене теорије и модерна управа. Наиме, услед недостатка 

квалитетних уџбеника и уопште књига домаћих аутора у области јавне управе и 

управљања, похвалан је избор и труд кандидата да напише једну овакву књигу. У оквиру 

ове књиге се могу идентификовати две велике целине. У првој се представљају разне 

теорије (социо-технолошке, теорија система, кибернетски приступ и информатички 

приступ) и њихов утицај на одређење појма јавна управа. У другом делу су представљене 

две основне доктрине које је аутор идентификовао као менаџерску управу и добру управу. 

Посебан део књиге је посвећен и електронској управи али она није идентификована као 

посебна доктрина већ се односи на нове услове у којима са модерна управа налази. 

Кандидат Дејан Миленковић има перманентну истраживачку и академску каријеру у 

политиколошком пољу за коју је расписан конкурс и за које се бира у звање ванредног 

професора. О томе сведоче бројни објављени радови, његово досадашње радно искуство и 

уопште активности и послови које обавља на Факултету и мимо редовног наставног 

процеса. У свом досадашњем раду са студентима и колегама кандидат се показао као 

одговоран и квалитетан наставник, односно колега. Oцене студената показују висок 

квалитет рада, преданост и савесност у помагању студентима да савладају наставну 

материју. 

 

4.  Предлог за избор кандидата у звање ванредног професора 

 Комисија констатује да кандидат испуњава све услове прописане актима 

Универзитета у Београду за избор у звање ванредног професора. Комисија предлаже 

Изборном  већу Факултета политичких наука да донесе одлуку да се кандидат Дејан 

Миленковић (поново) изабере у звање ванредног професора за област Јавна управа и јавне 

политике  и да ту одлуку проследи Универзитету у Београду на даље одлучивање. 
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К    О    М    И    С    И    Ј    А 

 

 

_______________________________________________________________ 

Проф. др Снежана Ђорђевић, редовни професор Факултета политичких наука 

Универзитета у Београду, председавајући 

 

 

_______________________________________________________________ 

Проф. др Милан Јовановић, редовни професор Факултета политичких наука Универзитета 

у Београду, члан 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Проф. др Милан Миљевић, редовни професор Универзитета у Београду, Висока школа 

социјалног рада, члан 

 

 

       _______________________________________________________________ 

Проф. др. Предраг Димитријевић, редовни професор Правног Факултета у Нишу, члан 

     

       _______________________________________________________________ 

           Проф. др Милан Марковић,  редовни професор Факултета политичких наука у 

Подгорици, члан 

 


