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        Додатак уз образац 1. 

ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

за кандидата 

Дано Маврак 

 

Име и презиме ментора: 

Милан Липовац 

Звање: 

доцент 

 

Списак радова који квалификују ментора за вођење докторске дисертације: 

# Назив рада Часопис 
Број, година, 
вол, странице 

Категорија 

(М) 

1. Допринос конструктивистичке парадигме 
студијама безбедности. 
(аутор) 

Социолошки 
преглед 

47(3),  
2013. 
стр. 439-460. 

М24 

2. Национални интереси Републике Србије: 
Анализа експозеа мандатара владе од 2007. до 
2017. године. 
(коауторство са Димитријевић, И. Р.) 

Српска 
политичка 
мисао 

3/2017.  
24(57).  
стр. 71-97. 

М24 

3. Национални интерес као аналитички концепт: 
Могућности за анализу националног интереса 
Србије.  
(коауторство са Димитријевић, И. Р.) 

Српска 
политичка 
мисао 

4/2015.  
22(4), 
стр. 87-108. 
 

М24 

4. Европска одбрамбена агенција - Нова извозна 
шанса за Републику Србију.  
 

Европско 
законодавство 

2014. 
14(49-50). стр. 
370-376. 

М51 

5. Перспективе концепта људске безбедности.  
(коауторство са Глушац, Л.) 

Kултура полиса 2011. 
8(16),  
стр. 57-76. 

М51 

6. Европска агенција за управљање оперативном 
сарадњом на спољним границама Европске уније 
(ФРОНТЕX) – механизми заштите.  
(коауторство са Трапара, В 

Европско 
законодавство, 

2011. 
10(35-36), стр. 
192-200. 

М52 

7. Могућности и перспективе Републике Србије за 
учешће у борбеним групама Европске уније.  
(коауторство са Глушац, Л.) 

Међународна 
научна 
конференција 
Института за 
међународну 
политику и 
привреду 
„Harmonisation 
of foreign policy 
of the Republic 
of Serbia with 
European Union 
Common 

2012. 
стр. 431-446. 

М33 
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Foreign and 
Security Policy" 

8. Снаге за брзо реаговање Европске уније - 
Борбене групе.  
(коауторство са Глушац, Л.) 

Годишњак 
факултета 
безбедности 

2011. 
стр.113-124. 

М53 

9. Геополитички аспекти ширења НАТО на 
Балкану - случај Републике Србије. У: 
Милутиновић, М. (Ур.), Босна и Херцеговина у 
савременом геополитичком окружењу 
(коауторство са Спасић, Д.) 

Научна 
конференција 
Бања Лука: 
Независни 
универзитет 
Бања Лука. 

2011. 
стр.169-179 

М63 

10. Послератно Kосово и Метохија као нови/стари 
геополитички чвор Балкана. У: Милутиновић, М. 
(Ур.), Босна и Херцеговина у савременом 
геополитичком окружењу. 
(коауторство са Ђурић С. и Цветковић, В. Н.) 

Научна 
конференција 
Бања Лука: 
Независни 
универзитет 
Бања Лука. 

2011. 
стр. 204-216 

М63 

 

Заокружити одговарајућу опцију (А, Б, В или Г): 

А) У случају менторства дисертације на докторским студијама у групацији техничко-технолошких, 
природно-математичких и медицинских наука ментор треба да има најмање три рада са SCI, SSCI, AHCI 
или SCIе листе, као и Math-Net.Ru листе. 

Б) У сличају менторства дисертације на докторским студијама у групацији друштвено-хуманистичких 
наука ментор треба да има најмање три рада са релевантне листе научних часописа (Релевантна листа 
научних часописа обухвата SCI, SSCI, AHCI и SCIе листе, као и ERIH листу, листу часописа које је 
Министарство за науку  класификовало као М24 и додатну листу часописа коју ће, на предлог 
универзитета, донети Национални савет за високо образовање. Посебно се вреднују и монографије које 
Министарство науке класификује као М11, М12, М13, М14, М41 и М51.) 

В) У случају израде докторске дисертације према ранијим прописима за кандидате  који су стекли 
академски назив магистра наук ментор треба да има пет радова (референци) које га, по оцени већа 
научних области, квалификују за ментора односне дисертације. 

Г) У случају да у ужој научној области нема квалификованих наставника, приложити одлуку Већа 
докторских студија о именовању редовног професора за ментора. 

 

 

         ДЕКАН ФАКУЛТЕТА  

 

Датум                                                  М.П.                              Проф. др Ивица Радовић 

 


