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                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Факултет политичких наука 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Jавна управа и јавне политике  

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Дејан Љ. Миленковић  

   

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Дејан Миленковић 

- Датум и место рођења: 03.04.1970. Београд 

- Установа где је запослен: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 

- Звање/радно место: ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област: Јавна управа и јавне политике 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Правни факултет, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 1994. 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: Правни факултет, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 1999. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Правне науке – управно право 

Докторат: 

- Назив установе: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 2008. 

- Наслов дисертације: Слободан приступ информацијама, јавна управа и локална самоуправа 

- Ужа научна, односно уметничка област: Јавна управа 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Доцент у ужој научној области Јавна управа и управљање, Факултет политичких наука, 15.06.2009, 

- Ванредни професор у ужој научној области Јавне управа и јавне политике, Факултет 

политичких наука, 15.07.2014. 
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3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

4.66; 4.69; 4.76; 4.76; 

4.84; 4.68; 4.60; 4.86; 

4.94; 5.00 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

10 година 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

52/3 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

6/2 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, 

књиге и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за 

коју се бира. 

  

8 Саопштен један рад на научном скупу, 

објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 

  

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 

радова из категорије М51 у периоду од 

последњег избора у звање из научне области за 

коју се бира.  

 

  

10 Оригинално стручно остварење или 

руковођење или учешће у пројекту 

 

  

11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 

(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

  

12 Један рад са међународног научног скупа   
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објављен у целини категорије М31 или М33 

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 

 

  

14 Објављена један рад из категорије М20 или 

четири рада из категорије М51 у периоду од 

последњег избора из научне области за коју се 

бира.  (за поновни избор ванр. проф) 

 

3 (три) рада 

М24 и 3 

рада М51 

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: 
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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  

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  

 

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33.  

(за поновни избор ванр. проф) 

 

3 (три рада), 

2 М33 и 1 

М14 (замена 

за М31) 

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  

 

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 (zamena za M-31) 
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16 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63.  

(за поновни избор ванр. проф) 

 

4 (четири) 

рада, 3 М63 

и 1 М61 

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“ 
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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 

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира  

  

18 Објављен један рад из категорије М24 од првог 

избора у звање ванредног професора из научне 

области за коју се бира. Додатно испуњен 

услов из категорије М21, М22 или М23 може, 

један за један, да замени услов из категорије 

М24 или М51 

  

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 

периоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира. Додатно испуњен 

услов из категорије М24 може, један за један, 

да замени услов из категорије М51  

  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 

 
  

21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или М33 

 

  

22 Два рада са научног скупа националног значаја 

објављена у целини категорије М61 или М63 

 

  

23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 
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(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

  

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 
1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или 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] 

 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

 

Члан научног одбора међународне Конференције ICUP 2018 

 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

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. 

 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним 

научним пројектима. 
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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 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија 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); 

 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 -     ). 

 

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 

 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у 

земљи или иностранству, или звање гостујућег професора или 



9 
 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

истраживача. 

 

Виши предавач/предавач на Вишој политехничкој школи/Високој 

школи струковних студија Београдска политехника од 2001године на 

предметима: Право животне средине, Право животне средине у 

пословању, Правне регулативе у управљању отпадом 

. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

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

професора. Кандидат је дао велики број радова и покрио велики број доста 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). У том 

смислу, Kомисија сугерише кандидату да се у наредном периоду фокусира превасходно на области јавне 

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

практичне аспекте нове јавне управе и предузетничке власти јер његовим радовима у овој области често 

недостаје теоријска заснованост и продубљеност.  

Kандидат 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. 

 

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. 

 

 

 

 

Место и датум: Београд, 12.08. 2019.  

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

Проф. др Снежана Ђорђевић,  

редовни професор Факултета политичких 

наука Универзитета у Београду, 

председавајући 

 

 

Проф. др Милан Јовановић,  
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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 

 


