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 Милош Кнежевић 

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О КОСОВУ 
И МЕТОХИЈИ У ЧАСОПИСИМА И 

КЊИГАМА ИНСТИТУТА ЗА ПОЛИТИЧКЕ 
СТУДИЈЕ – 2000–2017.ГОДИНА 1

УВОДНА НАПОМЕНА

Институт за политичке студије је установа у којој се 
првенствено негује наука о политици, политичка наука или 
политикологија. Теоријска и практична, тј. апликативна по-
литиколошка димензија је његова конститутивна специфич-
ност у односу на друге институте друштвених наука. Одатле, 
у укупној делатности и издавачој продукцији Института за 
политичке студије наглашено место имају, пре свега, научни 
пројекти, а онда и часописи, књиге и брошуре управо из об-
ласти политикологије.

У истраживачком фокусу Института су политичке 
прилике и динамичан политички живот који у историјском 
и савременом смислу обележава ово поднебље. Институт, 
међутим, у минулом времену није деловао у нимало мир-
ним и спокојним околностима. Нарочито бурне су биле три 
протекле деценије. Драматизацијом међунационалних, по-
литичких и геополитичких односа, те драстичном кризом 
катастрофалних размера, која је не тако давно обухватила 

1  У састављању библиографије учестовали су: Душан Гујаничић, Иван Ма-
тић, Вишња Станчић, Ивана Стокић, Стефан Милошевић и Дејан Бурсаћ.
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овдашњи простор и, у први план је поново доспело Косово и 
Метохија. Косметски проблем је, додуше, тињао одавно, али 
се као деструктивна ерупција испољио на прелому векова и 
миленијума. Агресија НАТО извршена 1999. на СРЈ и Србију 
брутално је актуелизовала проблем Косова и Метохије. Пред 
оним што се дешавало мало ко је могао да остане равноду-
шан.

Крајње пристрасно и нетачно процењена  ситуација у 
Србији и на Косову и Метохији је са западне стране прогла-
шена разлогом за агресију, бомбардовање и војно запоседање 
простора јужне српске покрајине. После 1999. године десио 
се изгон српског становништва, гетоизовање и дискримини-
сање преосталих Срба, бестијално уништавање културне ба-
штине, присвајање српске имовине, немилосрдна пљачка ре-
сурса, стављање покрајинске територије изван јурисдикције 
Републике Србије и, најзад, квазиправно проглашење лажне 
албанске државе на том простору. Све то је снажно утицало 
на овдашње политичке прилике и Косово и Метохију задр-
жало у осетљивом средишту пажње, не само грађана него и 
стручне и научне јавности.

Још једном се показало оно што се ионако одавано зна-
ло: да је садашња и будућа судбина Косова и Метохије не-
раскидиво повезана са судбином Србије. Осећања претрпље-
не неправде, прожета горким сазнањем о угрожености срп-
ског народа и других припадника неалбанског становништва, 
те даљег погоршања општег стања на Косову и Метохији, 
неминовно су се одражавала на истраживачку оријентацију 
низа аутора. Многи аутори косовскометохијску проблемати-
ку нису схватали само као научно и теоријски значајну за 
разматрање, него су је доживљавали и као егзистенцијално 
нужну, заправо пресудну за историјски опстанак државе Ср-
бије, грађана Србије и српског народа у целини.

У вредносној сржи таквих становишта налазе се нацио-
нални и државни интереси Србије, посебно у погледу обнове 
и одржања територијалне целовитости и независног одлучи-
вања. Унутарполитички и спољнополитички идеали такве 
праксе су државни интегритет, суверенизам и војни неутра-
лизам у лабилним и променљивим међународним прилика-
ма.
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Радови о Косову и Метохији који су наведени у овој се-
лективној библиографији чине значајан удео у широком кру-
га тема третираних у истраживањима и научном издаваштву 
Института за политичке студије. Селективном библиогра-
фијом нису обухваћени радови, чланци и студије објављени 
пре 2000. године. И поред тога, прегледана и приказана на-
учна продукција убедљиво сведочи о континуираном истра-
живачком интересу бројних аутора за још увек политички и 
правно неразрешени проблем Косова и Метохије.

Издавачка делатност. Институт за политичке студије 
(ИПС) је током скоро пола века постојања остварио плодну 
и значајну издавачку делатност. У периоду транзиције - који 
је текао у последњих двадесетак година (2000-2017) -  Инсти-
тут је успео да устали издавање неке од старијих и покрене 
неколико нових часописа који су се растућим квалитетом 
афирмисали у научној заједници. У институтским часописи-
ма су, наиме, објављивани стручни и начни радови, пре свега 
из посебне области политикологије, а затим и са других под-
ручја у најопштијем склопу друштвених наука. Усклађеним 
ритмом излажења и међусобним тематским допуњавањем, 
часописи ИПС-а су се у протеклим годинама афирмисали 
као поуздане истраживачке тачке ослонца, погодни интер-
претатвини канали и угледна места објављивања политико-
лошких научних радова.

Публикације Института. У Институту за поли-
тичке студије објављују се часописи: Српска политичка 
мисао, издање на енеглеском језику Serbian Political 
Thought, Политичка ревија, Национални интерес, Политика 
националне безбедности, Администрација и јавне политике 
и Социјална политика. Уз неке од часописа су по потреби – 
најчешће уз СПМ – објављивана и посебна, углавном темат-
ска издања.

Поред тога, није занемарена ни продукција зборни-
ка тематски оријентисаних на историјски важна и актуелна 
политиколошка питања. Зборничка издања Института се 
објављују у две  едиције, као радови са научних конферен-
ција или тематски уобличени зборници. Девет (9) зборника 
је настало у организацији Института као резултат одржаних 
научних скупова са националним и међународним учешћем. 
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У периоду од 2000. године до данас, у уздању Института је 
изашло укупно четрнаест (14) зборника.

Уз објављивањље часописа и зборника у окриљу Ин-
ститута су из године у годину штампане монографије члано-
ва и сарадника, али и вредна дела из политиколошког домена 
аутора изван Института.

Објављени часописи, посебна издања, зборници, бро-
шуре, билтени и научне монографије су у протеклом пери-
оду саображавани са све израженијим друштвеним потреба-
ма за што тачнијим и бољим разумевањем сложеног света 
политике. Такође је потребно имати у виду да је увећана пот-
реба за политиколошким интерпретацијама узрокована и све 
бројнијим образовним институцијама које се, у целости или 
делимично, баве унутрашњом и међународном политиком, 
као и повећаним бројем квалификованих политиколога.

Библиографска мерила. У прегледу и одабиру релевант-
них радова објављених у часописима које издаје Институт за 
политичке студије коришћено је више суштински значајних 
селективних мерила као што су:

а) изричита појава теме Косова и Метохије наслову или 
поднаслову рада;

б) помен Косова и Метохије у наведеним кључним ре-
чима;

в) обухват теме Косова и Метохије у појединим делови-
ма, главама, поглављима, тачкама или пасусима рада;

г) изразито контекстуално тумачење косметскске теме, 
без изричитог уобличења на претходно предочени начин.

Међународни библиографски стандарди. Приликом из-
раде селективних библиографија четири часописа Институ-
та за политичке студије коришћени су међународни библи-
ографски стандарди. За обраду прилога из периодике, збор-
ника и посебних издања (ICBD-CP) примењени су следећи 
принципи:

а) аутори се наводе азбучним редом према презимену;
б) више радова истог аутора наводе се хронолошки пре-

ма броју часописа;
в) у случају коауторских радова примењује се правило 

да се библиографска јединица води на првог аутора, а коау-
тор се наводи у библиографском опису;
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г) библиографски опис садржи број свеске, годину и 
стране на којима се рад налази, као и податак о постојању 
резимеа рада на неком од страних језика;

д) осим наведених података, библиографски опис при-
каза у првом делу садржи податке о приказаним делима (на-
слов, аутор, место и година издања, број страна), док се у 
другом делу дају уобичајени подаци о броју свеске, години и 
странама на којима је приказ објављен;

ђ) Најзад, ради лакшег сналажења у сва три дела биб-
лиографије, која се односи на четири часописа, извршена је 
нумерација: први број се односи на редни број записане је-
динице у поједином часопису, док се други број односи на 
укупни редни број, почевши од првог до четвртог обрађеног 
часописа.

1. Српска политичка мисао

Српска политичка мисао је најстарији и најдуговеч-
нији часопис који излази у окриљу Института за политичке 
студије. За потребе тематске библиографије прегледани су 
бројеви и евидентиране релевантне библиографске јединице 
од почетка 2000. до краја 2017. године. У назначеном периоду 
од седамнаест  година изашле су осамдесет четири  (84) свес-
ке и четири (4) посебна издања.

До сада није урађена детаљна библиографија свих обја-
вљених научних радова и других прилога у часопису.

У седамнаестогодишњем распону излажења у часопису 
Српска политичка мисао на тему Косова и Метохије евиден-
тирано је укупно осамдесет два (82) рада, педесет два (52) 
различита аутора.

Главни и одговорни уредник часописа Српска 
политичка мисао у библиографски обрађеном периоду од 
2000. године до данас је Живојин Ђурић.
Преглед и одабир релевантних библиографских јединица на 
тему Косова и Метохије у досадашњој продукцији Српске 
политичке мисли, обавили су сарадници Института Душан 
Гујаничић и Иван Матић.
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2. Политичка ревија

Часопис Политичке свеске излазио је од 1996. до 2002. 
године, када је преименован у Политичку ревију. У петнаес-
тогодишњем периоду од 2002. до 2017. објављене су укупно 
педесет четири (54) свеске часописа.

Комплетна библиографија свих објављених радова у 
часопису Политичка ревија још увек није сачињена.

У петнаестогодишњем раздобљу објављено је укупно 
четрдесет седам (47) радова о Косову и Метохији, двадесет 
девет (29) различитих аутора.

Главни уредник часописа Политичка ревија је од 2002. 
до 2011. године био Драган Суботић, а од 2011. године до да-
нас Момчило Суботић. 

Преглед и одабир за тему Косова и Метохије релевант-
них библиографских јединица из досадашње продукције 
Политичке ревије, обавили су сарадници Института Вишња 
Станчић  и Ивана Стокић.

3. Национални интерес

За дванаест година постојања часописа Национални 
интерес изашло је укупо тридесет (30) свесака часописа.

Комплетну библиографију свих објављених радова у 
часопису Национални интерес је према важећим библиог-
рафским стандардима сачинио сарадник Института Стефан 
Милошевић. Та библиографија је објављена у броју 3, 2015. 
године, поводом јубилеја десетогодишњице излажења (2005-
2015). У току 2016. и 2017. године изашло је још шест (6) 
бројева који су такође библиографски обрађени.

У дванаестогодишњем распону објављено је укупно 
374 радова свих врста, док је на посебну тему Косова и Мето-
хије евидентирано укупно шесдесет (75) радова, педесет (50) 
различитих аутора.

Главни уредник часописа Нацонални интерес је од 
2006. године Милош Кнежевић, док је одговорни уредник у 
истом периоду Живојин Ђурић.
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Преглед и одабир релевантних библиографских једни-
ца за тему Косова и Метохије из досадашње продукције 
Националног интереса извршио је уредник часописа Милош 
Кнежевић.

 
4. Политика националне безбедности

Часопис Политика националне безбедности је најмлађи 
часопис који је у окриљу Института за политичке студије из-
лазио најпре као годишњак (2010-2013), а од 2013. године као 
часопис.

У петогодишњем периоду од 2013. до 2017. године 
изашло је тринаест (13) свесака часописа.

Комплетна библиографија свих објављених радова у 
часопису Политика националне безбедности још увек није 
сачињена.

На основу увида у расположиве податке у назначеном 
периоду објављено је укупно деветнаест (19) радова о Косову 
и Метохији, петнаест (15) различитих аутора.

Главни уредник часописа Политика националне 
безбедности је од 2013. до данас   Радослав Гаћиновић.

Преглед и одабир библиографских јединица које се од-
носе на тему Косова и Метохије у досадашњој продукцији 
часописа Политика националне безбедности, обавио је са-
радник Института Дејан Бурсаћ.

5. Књиге и брошуре чланова и сарадника 
Института за политичке студије посвећене 

Косову и Метохији

Поред континуираног објављивавња научних радо-
ва, оригиналних и прегледних чланака, осврта, приказа и 
других прилога у институтским часописима и зборницима, 
чланови и сарадници Института су објављивали и књиге, у 
целости или делимично, посвећене теми Косова и Метохије. 
На основу увида у научну продукцију последњих двадесе-
так година, у билбиографији је наведено двадесет осам (28) 
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књига, брошура и електронских издања, девет (9) различи-
тих аутора.

Књиге, монографије и студије о Косову и Метохији су 
писане у доминантно политиколошком научном жанру, при-
меном политиколошких приступа и метода, у проблемским 
оквирима текућих истраживачких пројеката. Књиге су, та-
кође, настајале и као сабране и иновиране тематске синтезе 
већ објављених чланака и студија појединих аутора. Од два-
десет осам објављених књига и брошура посвећених Косову 
и Метохији, једна трећина што значи девет (9) је објављено у 
издању Института за политичке студије.   

Задати библиографски оквир који се односио на научне 
радове, чланке и студије објављене у часописима Института, 
није примењен и на објављене књиге институтских аутора. 
У селективној тематској библиографији чланака нису, наиме, 
обухваћени баш сви на Косово и Метохију тематски оријен-
тисани радови институтских аутора, посебно не они који су 
објављивани на другим референтним местима. У погледу 
објављених књига и брошура учињен је значајан методолош-
ки изузетак, јер су оне наведене без обзира на другог издава-
ча и друго место објављивања.

Преглед и одабир релевантних библиографских једи-
ница у форми књига, брошура и електронских издања о Ко-
сову и Метохији, аутора из Института за политичке студије, 
сачинио је Милош Кнежевић.

* * *

Сасвим је извесно да ће када буде урађена, комплет-
на библиографија свих издања Института за политичке сту-
дије указати на изузетну бројност и тематску развноврсност 
заступљених прилога и аутора. Током пола века деловања 
Институт је објавио на хиљаде издања, па би такав преглед 
уједно показао и развојно стање политикологије у Србији, од 
времена њеног дисциплинарног, организационог, институ-
ционалног, факултетског и институтског конститусиања, до 
данашњих дана.

Рудиментарна квантитативна анализа података о на-
веденим радовима о Косову и Метохији у сачињеној библи-
ографији, указује да су четири часописа у издању Института 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2017, год. XIII vol. 30 стр. 281-322

289

за политичке студије, од 2000. године до данас, изашла у две 
стотине (200) свесака. Објављено је две стотине осам (208) 
радова о Косову и Метохији. Уз то, у ауторству чланова Ин-
ститута објављено је двадесет осам (28) књига, такође, пос-
већених Косову и Метохији што се, укупно узевши, исказује 
у импозантном БРОЈ библиографских јединица.

Подаци о радовима и ауторима наведени у Библиогра-
фији омогућују даља проучавања појединих аспеката косов-
ско-метохијске проблематике што ће, свакако, бити од корис-
ти садашњим и будућим истраживачима.

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ 
О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ У ЧАСОПИСИМА 

ИНСТИТУТА ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ: 
СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО, ПОЛИТИЧКА 

РЕВИЈА, НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС, 
ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ  -  

2000-2017. ГОДИНА

I 
СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО

АВРАМОВИЋ, Зоран
1. Демократски експанзионизам и проблем слободе / Зоран 
Аврамовић. – бр. 35 (1/2012), стр. [11]-31. / Summary

АЛЕКСИЋ, Милош
2. Империјално разарање држава / Зоран Милошевић, Жи-
војин Ђурић. – Београд, Институт за политичке студије, 2012. 
/ Милош Алексић. – бр. 39 (1/2013), стр. [279]-284. / Приказ

БАЗИЋ, Јован
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3. Улога косовског мита у обликовању српског националног 
идентитета / Јован Базић – бр. 38 (4/2012), стр. [253]-271. / 
Summary

БОДРОЖИЋ, Ђуро
4. Српска нација – порекло и етос српског национализма / 
Ђуро Бодрожић. – бр. 26 (4/2009), стр. [325]-336. / Summary

 
БУРСАЋ, Дејан
5. У потрази за српским националним интересом / Миломир 
Степић, Косово и Метохија: Постмодерни геополитички екс-
перимент. – Београд, Институт за политичке студије, 2012. 
– бр. 41 (3/2013), стр. [250]-254. / Приказ

ГАЈИЋ, Александар
6. Правни основ споразума о стабилизацији и придруживању 
између ЕУ и Косова и позиција републике Србије / Алексан-
дар Гајић. – бр. 50 (4/2015), стр. [253]-274. / Resume

ГАЋИНОВИЋ, Радослав
7. Отимање Косова и Метохије / Радослав Гаћиновић. – бр. 15 
(3-4/2005), стр. [97]-114. / Summary

8. Политичке последице албанског насиља на Балкану / Ра-
дослав Гаћиновић, Младен Бајагић. – бр. 37 (3/2012), стр. 
[133]-155. / Summary

ДЕСПОТОВИЋ, Љубиша
9. Разградња националне државе: национална држава у про-
цесима денационализације, детериторијализације и десуве-
ренизације / Љубиша Деспотовић, Живојин Ђурић. – бр. 36 
(2/2012), стр. [41]-57. / Summary

10. Конструкција и деконструкција идентитета и међунаро-
дне интеграције / Љубиша Деспотовић, Зоран Јевтовић. – бр. 
48 (2/2015), стр. [149]-161. / Resume
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ДИМИТРИЈЕВИЋ, Иван
11. Национални интереси републике Србије: анализа екс-
позеа мандатара владе од 2007. до 2017. године / Иван Ди-
митријевић, Милан Липовац. – бр. 57 (3/2017), стр. [71]-97. / 
Resume

ДРАГИШИЋ, Зоран
12. Суверенитет и хуманитарна итервенција / Зоран Драги-
шић. – бр. 4 (2/2009), стр. [45]-64. / Summary

13. Безбедност и вредности / Зоран Драгишић. – бр. 26 
(4/2009), стр. [181]-200. / Summary

ДУГИН, Александр
14. Руско-српска империја против америчке империје / Алек-
сандар Дугин. – бр. 20 (1-2/2008), стр. [83]-98. / Summary

ЂОРЂЕВИЋ, Бранислав
15. Инструментализација међународних институција у ус-
постављању новог светског поретка / Бранислав Ђорђевић, 
Владимир Трапара. – бр. 55 (1/2017), стр. [29]-55. / Resume

ЂУКАНОВИЋ, Владимир
16. Обавештајни рат турских служби на простору „западног 
Балкана“ / Владимир Ђукановић. – бр. 54 (4/2016), стр. [203]-
216. / Resume

17. Правци деловања обавештајног сектора републике Турс-
ке на Балкану / Владимир Ђукановић. – бр. 57 (3/2017), стр. 
[305]-322. / Resume

ЂУРИЋ, Винко
18. НАТО функционише на лажима и кршењу међународних 
конвенција и протокола / Винко Ђурић. – бр. 19 (3-4/2007), 
стр. [69]-78. / Summary
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ЂУРИЋ, Владимир
19. Бриселски споразум – поново смишљене смутње / Влади-
мир Ђурић – бр. 46 (4/2014), стр. [159]-180. / Resume

ЈАНЕВ, Игор
20. Правна неодрживост признања независности Косова 
и Метохије/ Игор Јанев. – бр. 15 (3-4/2005), стр. [115]-130. / 
Summary

21. Косово пре проглашења независности / Игор Јанев. – бр. 
21 (3/2008), стр. [211]-222. / Summary

22. Бриселски споразум и проблем виртуелног признања Ко-
сова и Метохије / Игор Јанев. – бр. 42 (4/2013), стр. [287]-309. 
/ Resume 

ЈЕВТИЋ, Мирољуб
23. Мултикултурно друштво и религија / Мирољуб Јевтић. – 
бр. 33 (3/2011), стр. [245]-265. / Resume

24. Православни поглед на сукобе, насиље и толеранцију у 
глобалној перспективи / Мирољуб Јевтић. – бр. 35 (1/2012), 
стр. [89]-104. / Summary

25. Религијски оријентисане партије на западном Балкану / 
Мирољуб Јевтић. – бр. 37 (3/2012), стр. [261]-280. / Summary 

26. Ставови исламских заједница у Србији према Израелу / 
Мирољуб Јевтић. – бр. 42 (4/2013), стр. [203]-219. / Resume

27. Утицај Ислама на политику Турске на просторима би-
вше СФРЈ / Мирољуб Јевтић. – бр. 46 (4/2014), стр. [267]-286. 
/ Resume

28. Ислам као чинилац политичког идентитета у бившој Ју-
гославији / Мирољуб Јевтић. – бр. 49 (3/2015), стр. [171]-188. 
/ Resume
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ЈОВАНОВИЋ, Милош
29. Послехладноратовски свет између идеологије и полити-
ке силе / Милош Јовановић – бр. 40 (2/2013), стр. [187]-204. / 
Resume

ЈОВИЋ, Жељко
30. Енергетска безбедност Косова и Метохије / Жељко Јовић. 
– бр. 56 (2/2017), стр. [209]-224. / Resume

ЈОНЧИЋ, Владан
31. Општи проблеми у заштити цивила у оружаним сукоби-
ма и искуства Србије / Владан Јончић – бр. 38 (4/2012), стр. 
[423]-446. / Summary

32. Правни смисао оружаних сукоба у процесу европских ин-
теграција / Владан Јончић – бр. 47 (1/2015), стр. [193]-207. / 
Resume

КОЧОВИЋ, Драгослав
33. Политичке, економске и социјалне последице окупације 
јужне српске покрајине Косова и Метохије / Драгослав Кочо-
вић. – бр. 36 (2/2012), стр. [149]-177. / Summary

ЛАКИЋ, Данијела
34. Нова национална држава на простору бивше СФРЈ / Да-
нијела Лакић. – бр. 28 (2/2010), стр. [121]-139. / Summary

ЛИШАНИН, Младен
35. Поредак у свјетској политици / Hedley Bull. – New York, 
Columbia University Press, 2002. / Младен Лишанин. – бр. 29 
(3/2010), стр. [353]-359. / Приказ 

МАРКОВИЋ, Ратко
36. Уставном суду Србије / Ратко Марковић. – бр. 46 (4/2014), 
стр. [347]-353. / Расправа
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МИЈАЛКОВИЋ, Саша
37. Заштита националних интереса републике Србије у 
процесу међународних интеграција / Саша Мијалковић, 
Жељко Никач. – бр. 38 (4/2012), стр. [273]-299. / Summary

МИЛАНОВИЋ, Љубиша
38. Повезаност тероризма и организованог криминала на Ко-
сову и Метохији / Љубиша Милановић. – бр. 15 (3-4/2005), 
стр. [89]-96. / Summary

МИЛИКИЋ, Ратомир
39. (Негативне) перспективе учлањења Косова и Метохије у 
Савет Европе – осврт на српско и међународно искуство / Ра-
томир Миликић – бр. 51 (1/2016), стр. [65]-82. / Resume

МИЛИСАВЉЕВИЋ, Бојан
40. Одговорност међународних организација са освртом на 
захтев републике Србије / Бојан Милисављевић. – бр. 52 
(2/2016), стр. [131]-145. / Resume

МИТРОВИЋ, Љубиша
41. Обнова религије у савременом друштву и њена улога 
у афирмацији културе мира / Љубиша Митровић. – бр. 25 
(3/2009), стр. [231]-256. / Summary

42. Религија, медији и култура мира / Љубиша Митровић. – 
бр. 27 (1/2010), стр. [251]-266. / Summary

НИКОЛИШ, Душан
43. Ратованје без рата – будућност (идеал) америчке домина-
ције светом? / Душан Николиш. – бр. 35 (1/2012), стр. [105]-
129. / Summary

ОБРАДОВИЋ, Жарко
44. Стратешко партнерство „мале“ Србије и „велике“ Кине 
/ Жарко Обрадовић. – бр. 53 (3/2016), стр. [121]-137. / Resume
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ПЕТРОВ, Владан

45. Уз дилему о контроли уставности Бриселског споразума / 
Владан Петров. – бр. 46 (4/2014), стр. [111]-120. / Resume

ПЕТРОВИЋ ПИРОЋАНАЦ, Зоран
46. Континуитет прећутног толерисања исламског тероризма 
на југоистоку Европе / Зоран Петровић. – бр. 15 (3-4/2005), 
стр. [75]-88. / Summary

47. Америчка стратегија уклињавања на југоистоку Европе 
после Другог светског рата (1) / Зоран Петровић Пироћанац. 
– бр. 26 (4/2009), стр. [159]-180. / Summary

48. Америчка стратегија уклињавања на југоистоку Европе 
после Другог светског рата (2) / Зоран Петровић Пироћанац. 
– бр. 27 (1/2010), стр. [91]-108. / Résumé

ПРВУЛОВИЋ, Владимир
49. Позиција малих и средњих земаља у савременим међу-
народним односима, са посебним освртом на републику 
Србију / Владимир Првуловић. бр. 24 (2/2009), стр. [65]-86. / 
Summary

ПРИБИЋЕВИЋ, Огњен
50. Achievements and Failures of Democratic Governments in 
Serbia after 2000 / Ognjen Pribićević. – бр. 27 (1/2010), стр. 
[303]-312. / Сажетак

51. Српска десница: изазови и перспективе / Огњен Прибиће-
вић. – бр. 31 (1/2011), стр. [139]-162. / Summary

52. Србија између ЕУ, Косова и Метохије и предстојећих пар-
ламентарних избора / Огњен Прибићевић. – бр. 35 (1/2012), 
стр. [187]-210. / Summary

53. Тегобна транзиција у Србији / Огњен Прибићевић. – бр. 
39 (1/2013), стр. [57]-75. / Summary

54. Serbian-Albanian Negotiations about Kosovo and Metohija 
2011-2013 / Ognjen Pribićević. – бр. 42 (4/2013), стр. [311]-326. 
/ Summary
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ПРОРОКОВИЋ, Душан
55. Геополитички положај (БЈР) Македоније / Душан Проро-
ковић. – бр. 40 (2/2013), стр. [205]-222. / Resume

РАДОЈИЧИЋ. Мирјана
56. Србија и Европска унија – етика једног међународно-по-
литичког односа / Мирјана Радојичић. – бр. 34 (4/2011), стр. 
[153]-168. / Summary

57. Од посредника у општењу до фактора исхода ратова – 
западни медији масовних комуникација и еx-југословенска 
криза / Мирјана Радојичић. – бр. 35 (1/2012), стр. [291]-308. / 
Summary

РАДОСАВЉЕВИЋ, Иван
58. Због чега расте евроскептицизам: ставови младих према 
Европској унији / Иван Радосављевић, Никола Јовић. – бр. 53 
(3/2016), стр. [101]-119. / Resume

РАКИЋ, Бранко
59. Прилог за расправу о уставности Бриселског споразума / 
Бранко Ракић. – бр. 46 (4/2014), стр. [121]-139. / Resume

РАКИЋ, Миле
60. Однос Руске федерације, Сједињених америчких држава 
и НАТО према војној неутралности републике Србије / Миле 
Ракић – бр. 52 (2/2016), стр. [265]-280. / Resume

СИМОВИЋ, Дарко
61. (Не)правна природа Бриселског споразума / Дарко Симо-
вић, Тијана Шурлан. – бр. 46 (4/2014), стр. [141]-157. / Resume

СОТИРОВИЋ, Владислав
62. Косово и Кавказ: домино ефекат / Владислав Сотировић. 
– бр. 41 (3/2013), стр. [231]-241. / Приказ 
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63. Косово и Метохија: десет година након „мартовског по-
грома 2004“ / Владислав Сотировић. – бр. 43 (1/2014), стр. 
[267]-283. / Summary

64. Балканска политика Русије: од политике свесловенске 
узајамности царске Русије до „реал-политике“ републике 
Газпром Русије / Владислав Сотировић. – бр. 51 (1/2016), стр. 
[83]-109. / Summary

СТЕПИЋ, Миломир
65. Геополитичност ширења Европске уније и положај Србије 
/ Миломир Степић. – бр. 27 (1/2010), стр. [17]-42. / Summary

66. О српском геополитичком идентитету / Миломир Сте-
пић. – бр. 36 (2/2012), стр. [11]-40. / Summary

67. Три (суштинска) критеријума у српском избору супрана-
ционалне интеграције / Миломир Степић – бр. 42 (4/2013), 
стр. [33]-59. / Resume

68. Балкан – недостајеће исходиште неоевроазијског вектора 
/ Миломир Степић – бр. 44 (2/2014), стр. [111]-131. / Resume

СТОЈАДИНОВИЋ, Миша
69. Србија пред изазовима / Миша Стојадиновић. – бр. 25 
(3/2009), стр. [213]-230. / Summary

70. Демократија и „Врли нови свет“ / Миша Стојадиновић. – 
бр. 38 (4/2012), стр. [121]-143. / Summary

СТОЈАНОВИЋ, Ђорђе
71. Глобалне безбедносне трансформације: експланаторни 
потенцијал савремених приступе међународној безбедности 
/ Ђорђе Стојановић, Катарина Штрбац. – бр. 26 (4/2009), стр. 
[201]-226. / Summary

72. Проблем државног, политичког и административног 
капацитета: „анатомија“ Србије као слабе државе / Ђорђе 
Стојановић. – бр. 34 (4/2011), стр. [11]-31. / Resume
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СТОЈИЉКОВИЋ, Зоран
73. Изборна понуда и идеолошко профилисање странак у Ср-
бији / Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић, Јелена Лончар. 
– бр. 40 (2/2013), стр. [135]-150. / Resume

СУБОТИЋ, Момчило
74. Три западна аутора о распаду Југославије и српском пи-
тању / Момчило Суботић. – бр. 14 (1-2/2005), стр. [191]-212. / 
Summary

75. Србија и Европска унија / Момчило Суботић. – бр. 27 
(1/2010), стр. [43]-66. / Summary

ТРИФУНОВИЋ, Весна
76. Српско друштво и глобализација: између културног и по-
литичког идентитета / Весна Трифуновић. – бр. 33 (3/2011), 
стр. [61]-75. / Resume

ЏАТРАС, Џејмс
77. Разумевање неразумљивог: америчка политика на Балка-
ну / Џејмс Џатрас. – бр. 15 (3-4/2005), стр. [27]-34. / Summary

ШТРБАЦ, Лорна
78. Човек о нацији / Јасна Милошевић-Ђорђевић. – Београд, 
Институт за политичке студије, 2008. / Лорна Штрбац. – бр. 
26 (4/2009), стр. [393]-420. / Приказ

ШУВАКОВИЋ, Урош
79. Партије у Србији и Косово и Метохија (2000-2008) / Урош 
Шуваковић. – бр. 26 (4/2009), стр. [431]-436. / Summary

80. Транзиција и модернизација / Урош Шуваковић. – бр. 41 
(3/2013), стр. [57]-75. / Resume

81. Етничка удаљеност студената на северу Косова и Мето-
хије у лонгитудиналном пресеку / Урош Шуваковић, Јасми-
на Петровић. – бр. 46 (4/2014), стр. [247]-265. / Resume
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ШУТОВИЋ, Милојица
82. Политички плурализам и/или национални монизам / Ми-
лојица Шутовић. – бр. 30 (4/2010), стр. [187]-206. / Summary

II 
ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА

БОДРОЖИЋ, Ђуро
1. 83. Два типа национализма / Ђуро Бодрожић. – бр. 32 
(2/2012), стр. [47]–62. / Summary

ВУКЧЕВИЋ, Дејана
2. 84. Спољна политика ЕУ и Косово: хроника најављене не-
зависности / Дејана Вукчевић. – бр. 15 (1/2008), стр. [57]–71. 
/ Summary

ГАЋИНОВИЋ, Радослав
3. 85. Насиље нас Косову и Метохији / Радослав Гаћиновић. – 
бр. 15 (1/2008), стр. [71]–91. / Summary

ДАВИДОВИЋ, Сандра
4. 86. Модели приватизације друштвених предузећа на Косо-
ву и Метохији под окриљем УНМИК администрације / Сан-
дра Давидовић. – бр. 50 (4/2016), стр. [115]–132. / Resume

ЂУРИЋ, Винко
5. 87. Лаж као претходница НАТО акција / Винко Ђурић. – 
бр. 7  (2/2007) стр. [569]–578. / Summary

КРШИЋ, Војислав
6. 88. Косово и Метохија – српски зид плача / Остоја Ђукић. / 
Војислав Кршић. – бр. 32 (2/2012), стр. [433]–447. / Осврт
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ЛАЗАРЕВИЋ, Татјана С.
7. 89. Епизодни и тематски рамови западних мас медија о 
Србима негативцима са севера Косова и Метохије / Татјана 
С. Лазаревић, Ивана М. Аритоновић. – бр. 32 (2/2012), стр. 
[313]–338. / Summary

ЛИШАНИН, Младен
8. 90. Од пацифизма до милитаризма: немачка партија Зе-
лених / Младен Лишанин. – бр. 26 (4/2010), стр. [231]–248. / 
Resume

9. 91. Спољнополитички приоритети Србије / Младен Лиша-
нин. – бр. 31 (1/2012), стр. [201]–212. / Summary

МАТИЋ, Петар
10. 92. Узроци политичке кризе у Србији / Петар Матић. – 
Београд, Институт за политичке студије, – бр. 6 (1/2005), стр. 
[95]-108. / Приказ

МИЛОСАВЉЕВИЋ, Зоран
11. 93. Међународно разумевање-неразумевање и потреба 
споразумевања у циљу превазилажења и избегавања рата 
- случај Косова и Метохије / Зоран Милосављевић. бр. 15 
(1/2008), стр. [129]-147. / Summary

МИЛОШЕВИЋ, Зоран
12. 94. Независност Космета – историјско подсећање и нова 
питања? / Зоран Милошевић. – бр. 15 (1/2008), стр. [9]-21. / 
Summary

13. 95. Србија, придруживање Европској унији и источна по-
литика (неких) нових чланица Европске уније / Зоран Мило-
шевић. – бр. 28 (2/2011), стр. [159]–182. / Summary

МИЉКОВИЋ - МАТИЋ, Јелена
14. 96. Трагична судбина косовског мита или преиспитивање 
српског националног идентитета / Јелена Миљковић - Матић. 
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– Београд, Институт за политичке студије – бр. 11 (3/2006), 
стр. [569] -578. / Осврт

15. 97. „Освета Косова“ – српски национални идентитет из-
међу земаљског и небеског царства / Јелена Миљковић Ма-
тић. – бр. 15 (1/2008), стр. [91]–100. / Summary

16. 98. О националнотворачкој снази косовског мита / Јелена 
Миљковић-Матић. – бр. 33 (3/2012), стр. [145]–152. / Resume

МИРОВИЋ, Дејан
17. 99. Поређење Крима и Косова у контексту међународног 
јавног права / Дејан Мировић. – бр. 42 (4/2014), стр. [163]–174. 
/ Resume

МЛАДЕНОВИЋ, Слађана
18. 100. Улога ОЕБС / ОДИХР у посматрању избора : случај 
Србије / Слађана Младеновић. – бр. 33 (3/2012), стр. [251]–275. 
/ Resume

НЕНАДИЋ, Данијела
19. 101. Улога цивилног друштва у процесима повратка и по-
мирења / Данијела Ненадић. – Београд, Институт за поли-
тичке студије – бр. ? (1/2004), стр. [149]-157. / Приказ

ПАВЛОВЕЦ, Јуриј Сергејевич
20. 102. Симболички сиже у развитку совјетско-југословен-
ског конфликта и криза југословенско-албанских односа / 
март 1948. – новембар 1948. / Јуриј Сергејевић Павловец. – 
бр. 19 (1/2009), стр. [297]-306. / Summary  

ПАНТЕЛИЋ, Небојша
21. 103. Генеза албанског екстремизма и тероризма на Косову 
и Метохији / Небојша Пантелић. – бр. 15 (1/2008), стр. [101]-
128. / Summary
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ПЕТРОВИЋ, Драган
22. 104. Анализа писања француске и руске штампе о до-
гађајима на Косову од 17–19. марта 2004. Године / Драган 
Петровић. – Београд, Институт за политичке студије – бр. 
2/2004, стр. [121]-132 / Осврт

23. 105. Анализа политичких странака у Србији у периоду 
2000-2006, са аспекта најважнијих политичких и национал-
них питања / Драган Петровић. – Београд, Институт за поли-
тичке студије – бр.12 (4/2006), стр. [829]-848 / Осврт

ПЕТРОВИЋ, Зоран Пироћанац
24. 105. Косово и Метохија – од Дрезденског конгреса до по-
четка сецесије Албанаца / Зоран Петровић Пироћанац. – бр. 
35 (1/2013), стр. [23]–44. / Resume

ПЕШИЋ, Милена
25. 106. Национални идентитет у дискурзивној пракси: једно 
промишљање у мултидисциплинарном кључу / Милена Пе-
шић. – бр. 32 (2/2012), стр. [1]–26. / Summary

26. 107. Национални идентитет и митски обрасци колектив-
не самоидентификације: сатиричка деконструкција / Милена 
Пешић, Јелена Пешић. – бр. 53 (3/2017), стр. [1]–24. / Resume

РАДОЈЕВИЋ, Миодраг
27. 108. Институција омбудсмана на простору бивше Југо-
славије / Радојевић Миодраг. – бр. ? (1/2004), стр. [37]-60. / 
Приказ

28. 109. Две деценије уставности у Србији - устави у „ванред-
ном стању“ (1990-2010) / Миодраг Радојевић. – бр. 32 (2/2012), 
стр. [219]–244. / Resume

РАДОЈИЧИЋ, Мирјана
29. 110. Међународни кривични трибунал за бившу Југосла-
вију – између кажњивости и исплативости ратног злочина / 
Мирјана Радојичић. – бр. 30 (4/2011), стр. [407]–431. / Summary
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РАКИЋ, Миле
30. 111. Косово и Метохија – политичко-безбедносни пара-
докс / Миле Ракић. – бр. 15 (1/2008), стр. [23]–39. / Summary

СЛОВИЋ, Срђан
31. 112. Интернационализација косовског питања и њен ути-
цај на потоње догађаје на Косову и Метохији / Срђан Словић. 
– бр. 27 (1/2011), стр. [255]–275. / Summary

СТАМАТОВИЋ, Александар
32. 113. Остваривање циљева и задатака наставе историје на 
тему косовског боја / Александар Стаматовић. – Универзитет 
у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале – бр. 17 
(3/2008), стр. [933]-946 / Приказ

СУБОТИЋ, Момчило
33. 114. О српском националном програму /Момчило Субо-
тић. – Београд, Институт за политичке студије -  бр. 10 (1-
2/2006), стр. [107] -128/ Приказ

35. 115. Српска држава у програмима политичких странака 
у Србији до Дејтонског споразума / Момчило Суботић. – Бе-
оград, Институт за политичке студије – бр. 12 (4/2006), стр. 
[809] -828 / Приказ

36. 116. Постдејтонско раздобље: Србија и њене политичке 
странке до НАТО агресије 1999. године / Момчило Суботић. 
– Београд, Институт за политичке студије – бр. 13 (1/2007), 
стр. [55] -78 / Приказ

37. 117. Космет између силе и права / Момчило Суботић. – бр. 
15 (1/2008), стр. [99]–57. / Summary

38. 118. Избори у Србији 2016. – политички повратак опо-
зиције / Момчило Суботић. – бр. 48 (2/2016), стр. [37]–64. / 
Resume

39. 119. НАТО-изација Срба / Момчило Суботић. – бр. 25 
(3/2010), стр. [69]–86. / Summary
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40. 120. Платформа о Косову и Метохији / Момчило Субо-
тић. – бр. 35 (1/2013), стр. [1]–21. / Resume

41. 121. Србија, УНЕСКО и Бриселски споразум / Момчило 
Суботић. – бр. 46 (4/2015), стр. [75]–89. / Resume

42. 122. Србија и српске земље сто година после Великог рата 
/ Момчило Суботић. – бр. 42 (4/2014), стр. [27]–41. / Resume

43. 123. Србија између југословенства и евроатлантизма / 
Момчило Суботић. – бр. 31 (1/2012), стр. [137]–162. / Summary

44. 124. Савремени хрватско-српски односи: тужба и против-
тужба за геноцид / Момчило Суботић. – бр. 24 (2/2010), стр. 
[305]–334. / Resume

ТОДОРОВИЋ, Јелена 
45. 125. Србија и политика условљавања Европске уније / Је-
лена Б. Тодоровић. – бр. 28 (2/2011), стр. [183]–200. / Summary

ШТРБАЦ, Катарина
46. 126. Изазови Ватикана на Балкану: Јачање Католичке 
цркве у 2015. години и даље / Матео Албертини, Крис Дели-
зо. www.balkananalysis.com / – Катарина М. Штрбац. – бр. 47 
(1/2016), стр. [147]–152. / Приказ

ШУВАКОВИЋ, Урош
47. 127. Избори у Србији 2012. и ставови о Косову и Метохији 
/ Урош В. Шуваковић. – бр. 33 (3/2012), стр. [1]–29. / Resume

III 
НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС

АВРАМОВИЋ, Драгутин
1. 128. Универзализација и/или идеологизација људских пра-
ва? / Драгутин Аврамовић. – бр. 14 (2/2012), стр. [199]-220. | 
Resume 
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АВРАМОВИЋ, Зоран
2. 129. Предлози политичког и друштвеног оквира за косов-
ски дијалог / Зоран Аврамовић. – бр. 30 (3/2017), стр. [63]–79 
| Resume

 АЛЕКСИЋ, Милош
3. 130. Империјално разарање држава / Зоран Милошевић, 
Живојин Ђурић. – Београд, Институт за политичке студје, 
2012. – 207. / Милош Алексић. – бр. 16 (1/2013), стр. [287]–292. 
| Приказ

АНТОНИЋ, Слободан
4. 131. Косово као асиметрични кондоминијум / Слободан 
Антонић. – бр. 30 (3/2017), стр. [121]–136 | Resume

БАЗИЋ, Јован
5. 132. Грађанско и национално васпитање у просветној по-
литици Србије након промена 2000. године / Јован Базић. – 
бр. 12 (3/2011), стр. [219]–239. | Summary

БОДИН, Миленко
6. 133. Унутрашњи дијалог као друштвени ресурс сазнања / 
Миленко Бодин. – бр. 30 (3/2017), стр. [107]–119 | Resume

БОДРОЖИЋ, Ђуро
7. 134. Српски национални идентитет : извори и основи / 
Ђуро Бодрожић. – бр. 13 (1/2012), стр. [111]–129. | Resume

БОЈОВИЋ, Бошко
8. 135. Косовска битка и Косово / Бошко Бојовић. – бр. 6 
(3/2009), стр. [9]–30. | Summary

9. 136. Косово и Западни Балкан : питање регионалне стабил-
ности и европске безбедности / Бошко И. Бојовић. – бр. 10 
(1/2011), стр. [23]–57. | Summary
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БУЏАК, Горан
10. 137. Призма геополитике : геополитичка димензија на-
ционалног идентитета / Милош Кнежевић. – Београд: Ин-
ститут за политичке студије, 2013. – 403. / Горан Буџак. – бр. 
21 (3/2014), стр. [319]–323. | Приказ

ВУКУМАНОВИЋ, Дијана
11. 138. Политичке странке и српски национални интерес / 
Дијана Вукумановић. – бр. 1 (2005), стр. [99]–127. | Summary

ВУЧИНИЋ, Маринко
12. 139. Памћење и самозаборав / Бојан Јовановић. – Нови 
Сад: Орфеус, 2009. – 481. / Маринко М. Вучинић. – бр. 21 
(3/2014), стр. [307]–317. | Приказ

ГАЈИЋ, Александар Саша
13. 140. Између царства „земаљскогаˮ и „небесногаˮ / Саша 
Гајић. – бр. 6 (3/2009), стр. [31]–47. | Summary

14. 141. САД и распад Југославије: поглед из двадесетого-
дишње историје  / Александар Саша Гајић. -  бр. 11 (2/2011), 
стр. [59]-83. | Summary

15. 142. Косово и Метохија : постмодерни геополитички екс-
перимент / Миломир Степић. – Београд: Институт за поли-
тичке студије, 2012. – 232. / Александар Саша Гајић. – бр. 14 
(2/2012), стр. [335]–341. | Приказ

ГАЋИНОВИЋ, Радослав
16. 143. Стратегија националне безбедности : стратешки до-
кумент државе / Радослав Гаћиновић. – бр. 6 (3/2009), стр. 
[195]–210. | Summary
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ГРМУША АДРИЈАНА
17. 144. Српско друштво Црвеног крста у ратовима за осло-
бођење Србије од 1876. од 1918. године / Адријана Грмуша.  
- бр. 23 (2/2015), стр. [201]–217. | Resume   

ДАВИДОВИЋ, Сандра
18. 145. Екстремизам косовских Албанаца: супремација етно-
национализма над верским екстремизмом / Сандра Давидо-
вић. – бр. 30 (3/2017), стр. [239]–259 | Resume

ДОСТАНИЋ, Душан
19. 146. Идентитет и геополитичка стварност Срба / Момчи-
ло Суботић. – Београд: Институт за политичке студје, 2012. 
– 312. / Душан Достанић. – бр. 16 (1/2013), стр. [293]–298. | 
Приказ

ЂУРИЋ, Живојин
20. 147. Политички и национални аспекти државног питања 
Србије у дијалогу о Косову и Метохији / Живојин Ђурић. – 
бр. 30 (3/2017), стр. [13]–25 | Resume

ЕБЕРГ, Јан
21. 148. Косово и Метохија: пети чин драме (I) / Јан Еберг, 
Александар Митић. – бр. 1 (2005), стр. [131]–148.

22. 149. Косово и Метохија: пети чин драме (II) / Јан Еберг, 
Александар Митић. – бр. 2 (2006), стр. [95]–110. | Summary

ЖИВКОВИЋ, Гордана
23. 150. Црква и српска друштвена заједница / Гордана 
Живковић. – бр. 6 (3/2009), стр. [111]–127. | Summary

ЈАНКОВИЋ, Слободан
24. 151. Разлике у стицању међународног легитимитета Па-
лестине и КиМ / Слободан Јанковић, Владимир Ајзенхамер. 
– бр. 17 (2/2013), стр. [191]–230. | Resume
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25. 152. Involvent of Foreign Factor i Balkans War and Peace 
(Мешање страног фактора у балкански рат и мир) / Slobodan 
Janković. – бр. 28 (1/2017), pp. [39]–68. | Abstract

ЈЕВТИЋ, Мирољуб
26 153. Исламска суштина албанског сецесионизма и кул-
турно наслеђе Срба / Мирољуб Јевтић. – бр. 17 (2/2013), стр. 
[231]–252. | Resume

ЈЕРКОВ, Александра
27. 154. Националне мањине и реформа изборног система Ср-
бије – неуспели покушај / Александра Јерков. – бр. 29 (2/2017), 
стр. [51]–68. | Resume

ЈОВАНОВИЋ, Бојан
28. 155. Србија и Западни Балкан / Бојан Јовановић. – бр. 10 
(1/2011), стр. [9]–22. | Summary

29. 156. Вредновање националне традиције / Бојан Јовановић. 
– бр. 11 (2/2011), стр. [87]–99. | Summary

ЈОВАНОВИЋ, Милан
30. 157. Подела Косова и Метохије – изнуђено решење насил-
не једностране сецесије / Милан Јовановић. – бр. 30 (3/2017), 
стр. [137]-157 | Resume

КИНЂИЋ, Зоран
31. 158. Духовна димензија унутрашњег дијалога / Зоран 
Кинђић. – бр. 30 (3/2017), стр. [193]–220 | Resume

КНЕЖЕВИЋ, Милош
32. 159. Косово и Метохија у Србији – Србија у Европи : кри-
тика проалбанске еристике косовског проблема / Милош 
Кнежевић. – бр. 2 (2006), стр. 51–94. | Summary
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33. 160. Дилеме спољне политике о „безалтернативној“ евро-
интеграцији Србије / Милош Кнежевић. – бр. 8 (2/2010), стр. 
[167]–204. | Summary

34. 161. Размишљати о Косову и Метохији – Смисао унутра-
шњег дијалогао косовском проблему / Милош Кнежевић. – 
бр. 30 (3/2017), стр. [27]–61 | Resume

КОСТИЋ, Марина
35. 162. Бујановац, Медвеђа и Прешево / Марина Костић. – 
бр. 26 (2/2016), стр. [167]-107. | Summary

КРИВОКАПИЋ, Борис
36. 163. Мањинска права : индивидуална и/или колектив-
на права / Борис Кривокапић. – бр. 2 (2006), стр. [165]–184. | 
Summary

ЛОПИЧИЋ ЈАНЧИЋ, Јелена
37. 164. Конзулат краљевине Србије у Приштини 1889-1912. 
године / Јелена Лопичић Јанчић. – бр. 30 (3/2017), стр. [261]–
278 | Resume

ЉУБОЈЕВИЋ, Ратко
38. 165. Неконтролисана сила као инструмент освајачке по-
литике османских власти на Балкану / Рако Љубојевић. – бр. 
10 (1/2011), стр. [59]–86. | Summary

39. 166. Корени савремених геополитичких подела на Балка-
ну / Ратко Љубојевић. – бр. 16 (1/2013), стр. [201]–219. | Resume

МАРКОВИЋ, Јово
40. 167. Феномени геополитике : Мозаик геополитике : иден-
титет, транзиција, српско питање / Милош Кнежевић. – Бео-
град: Институт за политичке студије, 2008. – 302. / Јово Мар-
ковић. – бр. 6 (3/2009), стр. [272]–276. | Приказ

41. 168. Дипломатија и шах : ни конфронтација ни капитула-
ција / Владислав Јовановић. – Београд: Службени гласник, 
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2011. – 345. / Јово Марковић. - бр. 13 (1/2012), стр. [182]–187 | 
Приказ 

МАРКОВИЋ, Ксенија
42. 169. Нови приступи мањинском питању : децентрализа-
ција и националне мањине : случај Србија / Ксенија Марко-
вић, Андријана Јовановић. – бр. 23 (2/2015), стр. [123]–150. | 
Resume

МИЛОСАВЉЕВИЋ БОРИС
43. 170. Национални карактер, културни и политички обра-
зац / Борис Милосављевић. – бр. 18 (3/2013), стр. [191]–217. | 
Resume

МИЛОСАВЉЕВИЋ, Петар
44. 171. Корпус српског народа и мултиконфесионалност / 
Петар Милосављевић. – бр. 2 (2006), стр. [113]–123.

МИЛОШЕВИЋ, Зоран
45. 172. Спољнополитичке амбиције Турске / Зоран Милоше-
вић. – бр. 8 (2/2010), стр. [149]–165. | Summary

46. 173. Зашто се распадају државе? / Зоран Милошевић. – бр. 
10 (1/2011), стр. [243]–261. | Summary

МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Јасна
47. 174. Схватања националног идентитета у Србији / Јасна 
Милошевић Ђорђевић. – бр. 1 (2005), стр. [173]–194. | Summary

МИРОВИЋ, Дејан
48. 175. ЕУ, Република Србија и Руска федерација у контексту 
закључивања и примене међународних споразума и уговора, 
/ Дејан Мировић. – бр. 15 (3/2012), стр. [157]–170. | Summary 

49. 176. Бриселски споразум из 2013. године и Бечка конвен-
ција о међународном уговорном праву / Дејан Мировић. – бр. 
18 (3/2013), стр. [135]–154. | Resume
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НУХИЋ, Мехмедалија
50. 177. Концепција исламског погледа на рјешавање конфли-
кта у новој архитектури балканског региона / Мехмедалија 
Нухић. – бр. 8 (2/2010), стр. [127]–147. | Summary

ПЕТРОВИЋ Драган
51. 178. Спољна политика Русије на европском правцу : са 
посебним освртом на Балкан / Драган Петровић. – бр. 5 (1-
2/2009), стр. [163]–181. | Summary

ПЕТРОВИЋ ПИРОЋАНАЦ, Зоран
52. 179. Kosovo et Metochie : une introduction a la tragedie 
des „Terres a haut risque” / Zoran Petrvović Prićanac. – бр. 11 
(2/2011), стр. [123]–149. | Резиме 

53. 180. Евроинтеграције и нова безбедносна архитектура 
југоистока Европе : Бондстил нови „Рамштајнˮ и утеривач 
у евроинтеграције / Зоран Петровић Пироћанац. – бр. 16 
(1/2013), стр. [101]–128. | Resume

ПЕШИЋ, Милена
54. 181. Косовски културолошки мит / Сања Бошковић. – Бе-
оград: Службени гласник, 2014. – 488. / Милена Пешић. – бр. 
30 (3/2017), стр. [337]–343 | Приказ

ПОПОВИЋ, Михаило
55. 182. Срби на историјској низбрдици / Михаило Поповић. 
– бр. 2 (2006), стр. [125]–134. | Summary

РАДОВАНОВИЋ, Милан
56. 183. Косово и Метохија : историјско-географски, етног-
рафски и геополитички положај / Милан Радовановић. – бр. 
2 (2006), стр. [7]–34. | Summary
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РАДОЈЕВИЋ, Мијодраг
57. 184. Политичка решења и статусни аранжмани за Косо-
во и Метохију / Мијодраг Радојевић. – бр. 30 (3/2017), стр. 
[159]–192 | Resume

58. 185. Дилеме уставних промена у Републици Србији / Жи-
војин Ђурић. – Београд: Институт за политичке студије, 2017. 
– 280. / Мијодраг Радојевић. – бр. 30 (3/2017), стр. [325]–335 | 
Приказ

РАДОЈИЧИЋ, Мирјана
59. 186. У служби помирења донедавно зараћених народа или 
интерпретације узрока њиховог сукобљавања? : цивилно 
друштво Западног Балкана на размеђу миленијума / Мирјана 
Радојичић. – бр. 15 (3/2012), стр. [117]–129. | Resume

РАДУН, Бранко
60. 187. Османлије по други пут међу Србима : Неоосманизам 
: повратак Турске на Балкан / Дарко Танасковић. – Београд: 
Службени гласник, Службени гласник Републике Српске, 
2010. – 109. / Бранко Радун. – бр. 8 (2/2010), стр. [257]–261. | 
Приказ

РАДУШКИ, Нада
61. 188. Положај и права националних мањина у Србији у 
процесу евроинтеграција : демографско-политиколошки ас-
пект  / Нада Радушки. – бр. 20 (2/2014), стр. [99]–118. | Resume

САДАКАТА, Мамору
62. 189. Хуманитарна интервенција и америчка спољна поли-
тика према Балкану / Мамору Садаката. – бр. 2 (2006), стр. 
[145]–164.
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СЛОВИЋ, Срђан
63. 190. Историјска генеза и природа модерних етничких 
сукоба на на Косову и Метохији / Срђан Словић. – бр. 11 
(2/2011), стр. [151]–170. | Summary

64. 191. Узроци рата на Косову и Метохији према Волцовој 
теорији представе у међународним односима / Срђан Словић. 
– бр. 15 (3/2012), стр. [239]–267. | Resume

СОТИРОВИЋ, Владислав
65. 192. The “Ukrainan Question” and “Kosovo Precedent” („Ук-
рајинско питање“ и „косовски преседан“) / Vladislav Sotirović. 
– бр. 27 (3/2016), стр. [123]–144. | Summary

СРЕЋКОВИЋ, Јелена
66. 193. Други пут у рат : Косово и међународна заједница 
1989–1999 / Волфган Петрич, Роберт Пихлер. – Београд: Са-
миздат Б92, 2002. – 257. / Јелена Срећковић. – бр. 1 (1/2005), 
стр. [226]–230. | Приказ

СТАНКОВИЋ, Владан
67. 194. Досије КиМ : српско сведочанство / мр Јово Марко-
вић, мр Горан Буџак. – Београд: Пешић и синови, 2010. – 236.  
/ Владан Станковић. – бр. 8 (2/2010), стр. [262]–265. | Приказ

СТЕПИЋ, Миломир
68. 195. Територијално и геополитичко у српском национал-
ном интересу / Миломир Степић. – бр. 1 (2005), стр. [29]–56. 
| Summary

69. 196. Србија као регионална држава : реинтеграциони по-
литички приступ / Миломир Степић. – бр. 14 (2/2012), стр. 
[9]–39. | Resume
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СУБОТИЋ, Милован
70. 197. Екстремизан косметских Албанаца: супремација ет-
нонационализма над верским екстремизмом / Милован Су-
ботић. – бр. 30 (3/2017), стр. [221]–237 | Resume

СУБОТИЋ, Момчило
71. 198. Република Српска Крајина, Космет, Јужна Осетија, 
Апхазија и улога Русије / Момчило Суботић. – бр. 5 (1–
2/2009), стр. [183]–200. | Резюме

72. 199. Отимање Космета у процесу расрбљивања Балкана 
/ Момчило Суботић. – бр. 6 (3/2009), стр. [49]–71. | Summary

73. 200. Косово и Европска унија : нова власт, стара дилема / 
Момчило Суботић. – бр. 15 (3/2012), стр. [217]–238. | Resume

74. 201. Косово и Метохија: питање унутрашњег дијалога / 
Момчило Суботић. – бр. 30 (3/2017), стр. [81]–105 | Resume

ТЕПШИЋ, Горан
75. 202. Српско демократско питање између политичке кул-
туре и међународног интервенционизма / Горан Тепшић. – 
бр. 20 (2/2014), стр. [77]–95. | Resume  

ТЕРЗИЋ, Славенко
76. 203. Косово и Метохија и нове стратегијске границе : Ве-
лика Албанија и „продор на Исток“ / Славенко Терзић. – бр. 
2 (2006), стр. 35–49. | Summary

77. 204. Нова подела света : српски експеримент : Сулуди 
крсташи. Југославија, НАТО и обмане Запада / Дајана Џон-
стон. – Београд: ИГАМ, 2005. – 348. / Славенко Терзић. – бр. 
2 (2006), стр. [217]–223. | Приказ

ТРИФКОВИЋ, Срђа
78. 205. Српски национални интерес и изазови XXI века / 
Срђа Трифковић. – бр. 1 (2005), стр. [91]–98. | Summary
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ЋАЛАСАН, Борисав
79. 206. Српски национални интереси / Проф. др Драгослав 
Словић. – Београд: Финекс, Plato Books, 2010. – 352. / Борисав 
Ћаласан. – бр. 10 (1/2011), стр. [389]–395. | Приказ

ЋОСИЋ, Добрица
80. 207. Српско питање – питање истине / Добрица Ћосић. – 
бр. 3 (2007), стр. [19]–36.

ШУВАКОВИЋ, Урош
81. 208. Партије у Србији и Косово и Метохија 1990–2000. / 
Урош Шуваковић. – бр. 6 (3/2009), стр. [73]–97. | Summary

IV 
ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ГАЋИНОВИЋ, Радослав
1. 209. Утицај сецесије Косова и Метохије на националну без-
бедност Србије / Радослав Гаћиновић. – бр. 13 (2/2017), стр. 
[69]–86. | Resume 

ДЕСПОТОВИЋ, Љубиша
2. 210. Геополитички аспекти деловања радикалног ислама 
на угрожавању држава са простора бивше Југославије / Љу-
биша Деспотовић. – бр. 7 (2/2014), стр. [55]–68. | Resume

3. 211. Геополитичка судбина Косова и Метохије – између ев-
роатлантске интеграције и пројекта Велике Албаније / Љуби-
ша Деспотовић. – бр. 13 (2/2017), стр. [29]–48. | Resume

ДРАГИШИЋ, Зоран
4. 212. Радикални исламизам и безбедност Балкана / Зоран 
Драгишић, Бранкица Јанковић. – бр. 7 (2/2014), стр. [69]–88. 
| Resume
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ЈОКСИЋ, Иван
5. 213. Тероризам као претња европској безбедности са по-
себним освртом на Србију / Иван Јоксић, Владимир Божо-
вић. – бр. 8 (1/2015), стр. [101]–118. | Resume  

КОВАЧ, Митар
6. 214. Украјинска криза као глобална безбедносна претња / 
Митар Ковач. – бр. 8 (1/2015), стр. [153]–185. | Resume 

КОСТИЋ, Марина
7. 215. Нарушени билатерални односи на Западном Балкану 
и безбедност Европске уније / Марина Костић, Урош Живко-
вић. – бр. 8 (1/2015), стр. [83]–100. | Resume 

КРГА, Бранко
8. 216. Проблем Косова и Метохије и политика национал-
не безбедности Републике Србије / Бранко Крга. – бр. 13 
(2/2017), стр. [49]–68. | Resume

МУТАВЏИЋ, Раденко
9. 217. Утицај НАТО на безбедност и косовску политику Ср-
бије / Раденко Мутавџић. – бр. 13 (2/2017), стр. [87]–103. | 
Resume 

ПЕТРОВИЋ, Зоран Пироћанац
10. 218. Исламизам и Вашингтерна - дугорочна свесрдна по-
моћ против српских интереса / Зоран Петровић Пироћанац. 
– бр. 7 (2/2014), стр. [89]–107. | Resume

ПРОРОКОВИЋ, Душан
11. 219. Улога НАТО у осигуравању „државности Косова“ и 
последице по државност Србије / Душан Н. Пророковић. бр. 
13 (2/2017), стр. [105]–118. | Resume 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2017, год. XIII vol. 30 стр. 281-322

317

 
РАДИНОВИЋ, Радован
12. 220. Геостратешки положај Србије и опстанак Републике 
Српске / Радован Радиновић.  – бр. 12 (1/2017), стр. [13]–58. | 
Resume

13. 221. Косметско питање и одбрана Србије / Радован Ради-
новић. – бр. 13 (2/2017), стр. [11]–27. | Resume

САВИЋ, Андреја
14. 222. Евроатлантска димензија безбедности Србије / Ан-
дреја Савић, Ненад Ђорђевић. – бр. 11 (1/2015), стр. [83]–100. 
| Resume

СТЕВАНОВИЋ, Обрад
15. 223. Терористички потенцијал албанских екстремиста на 
западу Македоније и на југу Централне Србије / Обрад Сте-
вановић. – бр. 8 (1/2015), стр. [11]–28. | Resume  

16. 224. Противправност као терористичко обележје насиља 
албанских екстремиста на Косову и Метохији / Обрад Стева-
новић. – бр. 10 (1/2016), стр. [31]–46. | Resume 

17. 225. Кључни елементи стратегије сузбијања насиља ал-
банских екстремиста у Копненој зони безбедности / Обрад 
Стевановић. – бр. 11 (2/2016), стр. [139]–156. | Resume  

ШАРАНОВИЋ, Јованка
18. 226. Исламистички екстремизам на Балкану и војни аспе-
кти проблема / Јованака Шарановић, Милован Суботић. – бр. 
7 (2/2014), стр. [109]–135. | Resume

ШУВАКОВИЋ, Урош
19. 227. Терористички акти Албанаца на Косову и Метохији 
– постоји ли заснованост на исламском фундаментализму? / 
Урош Шуваковић. – бр. 8 (1/2015), стр. [29]–46. | Resume



Милош Кнежевић БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О КОСОВУ

318

КЊИГЕ, ЗБОРНИЦИ, БРОШУРЕ, ПОСЕБНИ 
ДОДАЦИ ЧЛАНОВА И САРАДНИКА ИНСТИТУТА 
ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ ПОСВЕЋЕНИ КОСОВУ И 
МЕТОХИЈИ
ГАЋИНОВИЋ, Радослав
1. 1.

Отимање Косова и Метохије / Радослав Гаћиновић. – Бео-
град : НИЦ Војска,  2004. – 228. 

2. 2.

Насиље над Србима у XX веку : узроци и последице : Књига 
прва / Гаћиновић Радослав. Београд : Evro book, 2017. – 776.
Део о Косову и Метохији, стр 683-702 

3. 3.

Насиље над Србима у XX веку – узроци и последице. Књи-
га друга / Гаћиновић Радослав. Београд : Evro book, 2017. – 
591Део о Косову и Метохији, стр. 498-591.

ЂУРИЋ, Винко
4. 1.

Косово и Метохија – компромис или балканизација Европе / 
Винко Ђурић // Глас јавности, специјални додатак : Београд, 
5. јануар 2005. – 1-5.

5. 2.

Велика Албанија у малој Европи / Винко Ђурић // Глас јавно-
сти, специјални додатак : Београд, среда, 1. март 2006. – VII 

6. 3.

Косово, Ирак и Либан / Винко Ђурић // Глас јавности, спе-
цијални додатак : Броград, 10. септембар 2006. – 22-23.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2017, год. XIII vol. 30 стр. 281-322

319

ЂУРИЋ ЖИВОЈИН

7.
Разбијање Југославије / зборник радова : уредници Живојин 
Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовановић. – Београд : Ин-
ститут за политичке студије,  2012. – 360. 

КНЕЖЕВИЋ, Милош
8. 1.

Косово и Метохија : изазови и одговори /  

Зборник радова са округлог стола Геополитичка судбина 
Косова и Метохије, одржаног у Београду 24-25. јуна 1997, 
уредник књиге, избор карата и ликовних прилога   Кнеже-
вић, Институт за геополитичке студије, Београд : 1997, стр. 
1-527.

9. 2.

Крстарећа демократија. Агресија НАТО на Југославију 24. 
март-11. јун 1999. / Милош Кнежевић. – Београд : „Ђуро Са-
лај, 1999. – 260.

10. 3.

Косово и Метохијс – културно-историјска баштина. Кратка 
историја Косова и Метохије: на српском и енглеском - CD 
– ROM / Милош Кнежевић: аутор текста и сценарија, избор 
ликовних прилога и карата. Текст на српском и енглеском је-
зику

Београд, Завод за заштиту споменика културе Србије – 
Miltimedija Publishers, производња мај 2000.

11. 4.

Косметске теме - 1996-2006. / Милош Кнежевић. – Београд : 
Институт за српску културу - Приштина - Лепосавић, 2006. 
– 192.



Милош Кнежевић БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О КОСОВУ

320

12. 5.

Отмица Косова – косметске теме 1996-2006. / Милош Кне-
жевић. –

Београд : Институт за политичке студије, 2006, – 232.

13. 6.

Косово – дан после : косметске теме 2 / Милош Кнежевић. – 
Београд : Ривел Ко, 2007. – 236.

14. 7.

Жива прошлост Косова : косметске теме 3 / Милош Кнеже-
вић. – Београд : „Пешић и синови“, 2007. – 235.

МИЛОШЕВИЋ, Зоран 
15. 1.
Политичка модернизација / Зоран Милошевић.  – Београд : 
Институт за политичке студије, 2010. – 276.

ПЕТРОВИЋ, Зоран Пироћанац/
16. 1.

Суноврат : од „велике“ до мале Србије 1991-2000. / Зоран 
Петровић Пироћанац. – Београд : „Југоисток“, 2000. – 497.

17. 2.

Избрисати српски вирус : мала антологија расизма, шови-
низма и говора мржње на крају другог и почетком трећег 
миленијума / Зоран Петровић Пироћанац. – Београд : Чигоја 
штампа, 2002. – 148.

18. 3.

La Serbie et l’ascension de Slobodan Milošević, 1982-1992: ana-
tomie d’une auto-dégradation / Зоран Петровић Пироћанац. – 
Paris : Harmattan, 2011. – 302.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2017, год. XIII vol. 30 стр. 281-322

321

19. 4.

Вашингтерна и Срби : од Труманових јаја до Клинтоновог 
осиромашеног уранијума  / Зоран Петровић Пироћанац. – Бе-
оград : Институт за политичке студије, 2013. – 317.

СТЕПИЋ, Миломир 
20. 1.
Косово и Метохија – политичкогеографске и геополитичке 
перспективе / Миломир Степић.  – Београд : Знамен, 1999. – 
74.

21. 2.

Косово и Метохија : постмодерни геополитички експери-
мент / Миломир Степић.  – Београд : Институт за политичке 
студије, 2012. – 232.

СУБОТИЋ, Драган
22. 1.

Српски социјалисти и национално питање / Драган Суботић. 
– Београд : Истраживачко издавачки центар ССО Србије, 
1990. – 147.

23. 2.

Политичка мисао Срба у расејању, 1945-1990 : прилог исто-
риографији српске политичке емиграције на Западу / Драган 
Суботић. – Београд : Институт за политичке студије, 1994. 
– 179. 

24. 3.

(Кон)федерализам у Југославији: 1918-1990 : историографски 
оглед о државноправном развоју прве и друге Југославије / 
Драган Суботић. – Београд : Институт за политичке студије, 
1995. – 186.

.



Милош Кнежевић БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О КОСОВУ

322

25. 4.

Српска политичка емиграција у аналима југословенске ди-
пломатије: (1945-1971); прилози за дипломатију и дипломат-
ску историју. 1 / Драган Суботић. – Београд : Институт за 
политичке студије, 2004. – 276.

26. 5.

Српска политичка емиграција у аналима југословенске ди-
пломатије: (1945-1971); прилози за дипломатију и дипломат-
ску историју. 2 / Драган Суботић. – Београд : Институт за 
политичке студије, 2004. – 324.

СУБОТИЋ, Момчило
27. 1.

Право на самоопредељење и „југословенски експеримент“ - 
прва, друга, трећа Југославија / Момчило Суботић. – Београд 
: Институт за политичке студије, 2004. – 230.

28. 2.

Српско питање данас / Момчило Суботић. – Београд : Ин-
ститут за политичке студије, 2008. – 268

Глава „Космет између силе и права“, – 154-173.

Глава „Формула К = К“, – 174-184.


	0-0-sadr-1
	1-00
	1-1
	1-2

