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Драган Траиловић рођен је 4. јуна 1983. године у Зајечару, Република Србија. 

Основну и средњу Економско-трговинску школу завршио је у Зајечару. Дипломирао је на 

Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2008. године, на смеру 

међународни односи, са просечном оценом 8,74 и оценом десет на дипломском раду 

„Популизам у Србији – концепт и пракса“ и стекао звање дипломирани политиколог за 

међународне послове. 

Специјалистичке академске студије – Регионалне студије Азије на Факултету 

политичких наука Универзитета у Београду уписао је школске 2008/2009. године и 

завршио их са просечном оценом 9,80. Ове студије завршио је 2011. године одбраном 

специјалистичког рада „Етнички сепаратизам у Кини: изазови ујгурског национализма и 

сепаратизма Народној Републици“, са оценом 10 (ментор проф. др Драгана Митровић), 

чиме је стекао звање специјалиста политиколог за Регионалне студије Азије. 

У 2011. години уписао је докторске студије политикологије на Факултету 

политичких наука Универзитета у Београду. 

Од 2011. године запослен је као истраживач у звању истраживач-сарадник у 

Институту за политичке студије, Београд на актуелном пројекту „Демократски и 

национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних 

интеграција“, број 179009. Од 2013. године један је од секретара научног часописа Српска 

политичка мисао, а од 2014. године обавља и функцију научног секретара актуелног 

пројекта Института. Такође, секретар је редакције часописа „Азијске свеске“, чији је 

издавач Центар за студије Азије и Далеког истока, Факултет политичких наука 

(руководилац Центра проф. др Драгана Митровић), чији је и члан. 

Од 2013. године ангажован је као истраживач из иностранства у истраживачком 

Центру за политичке науке, међународне односе и европске студије, који је истраживачка 

јединица Департмана за међународне односе, политичке науке и европске студије, „Lucian 

Blaga“ Универзитета у Сибињу, Румунија. Такође, један је од рецензената академске 

публикације Studia Securitatis Magazine - Security Studies Review, чији је издавач од 2012. 

године Одељење за Међународне односе, политичке науке и студије безбедности 



Факултета друштвених и хуманистичких наука „Lucian Blaga“ Универзитета у Сибињу, 

Румунија. 

У 2013. години борави у НР Кини (Пекинг, Јинчуан – аутономна регија Хуи, Џенгду 

– Сечуан) на радионици о историји, култури, економији и политичком систему НР Кине за 

академске раднике из земаља централне и источне Европе на кинеском Унивезитету за 

спољне односе, који је под руководством Министарства спољних послова НР Кине. 

Од почетка 2015. године један је од чланова међународног саветодавног одбора  

Центрa за азијске студије земаља централне и источне Европе (Тhe Central and Eastern 

European Center for Asian Studies) чији је оснивач др Тамаш Матура из Мађарске. 

У оквиру свог научно-истраживачког рада објављивао је радове у научним 

часописима и учествовао је на научним конференцијама у земљи и иностранству. 
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власти Србије, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 
3/2012, стр. 113-130. 

 
• Драган Траиловић, Социјални расцепи и захтеви за сецесијом у НР Кини: Случај 

Синђанга, Политичка ревија, Институт за политичке студије, бр. 4/2012, стр.267-
290. 

 
• Драгана Митровић, Драган Траиловић, „Геополитичке последице кинеске 

енергетске стратегије у Централној Азији“ у зборнику:Србија и евроазијски 



геополитички простор, приредили Миломир Степић, Живојин Ђурић, Институт за 
политичке студије, стр.177-194. 

 
• Миша Стојадиновић, Драган Траиловић, „Мултикултурализам и проблем 

успостављања сарадње и дијалога међу народима на Балкану“, у Зборнику: Дијалог 
култура и партнерство цивилизацијa на Балкану  (прир. Љубиша 
Митровић, Данијела Гавриловић, Мирјана Кристовић), Филозофски факултет, 
Центар за социолошка истраживања, Ниш. стр. 90-99. 

 
• Бранко Лазић, Драган Траиловић, "Србија између северноатлантског савеза и 

организације договора о колективној безбедности" у Марко Николић, Драгољуб 
Тодић (Приређивачи), Стратешки правци развоја и утврђивања положаја Србије у 
савременим међународним односима, Институт за међународну политику и 
привреду, Београд, 2013.стр. 1009 – 1027. 

 
• Dragan Trailovic, Bojan Kiculovic, „Economic and Political Implications of Chinese 

Engagement in Central and Eastern European Countries“ in Stelan Scaunas, Eugen 
Strautiou, Vasilie Tabara (Ed.), Political Science, International Relations and Security 
Studies, Department of International Relations, Political Science and Security Studies, 
Faculty of Social Sciences of the Lucian Blaga University of Sibiu, Research Center for 
Political Science, International Relations and European Studies, Sibiu, Romania, 23-25 
May, pp.196-203. 

 
• Драган Траиловић, „Процес изградње националне државе у Кини и формирање 

ујгурског националног идентитета“, у Зоран Милошевић, Живојин Ђурић 
(Уредници), (Дез)интеграција држава и идентитет – Дезинтеграција држава и 
национални идентитет на почетку 21. века, Институт за политичке студије, 
Београд, 2014. стр. 471-494. 

 
• Драгана Митровић, Драган Траиловић, „Геополитика кинеске енергетске стратегије 

у Централној Азији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, 
2/2014, стр.133-155. 
 

Учешће на националним и међународним научним конференцијама и пројектима: 
 

• „The Meaning of Borders in the Age of Globalization: Europe and Asia“, Суботица, 10-
14 септембра 2011, 15. септембра Београд,  Центар за студије Азије и Далеког 
истока, Факултет политичких наука, Београд и Институт за међународну политику 
и привреду, Београд. 

 
• „21st Century Challenges and the Region“, 11. септембар 2012., Институт за 

међународну политику и привреду, Београд. 
 

• „Азија 2012 – процеси и изазови“, 10. септембар 2012., Центар за студије Азије и 
Далеког истока Факултет политичких наука, Београд. 



 
• Пројекат - „Истраживање схватања и праксе социјалне екологије у Београду“, 

Институт за политичке студије, Београд 2012., секретар Пројекта 
   

• „Србија и евроазијски геополитички простор“, 7. новембар 2013. године, Институт 
за политичке студије, Београд. 
 

• „Стратешки правци развоја и утврђивања положаја Србије у савременим 
међународним односима“, од 22. до 23. Априла 2013. године, Институт за 
међународну политику и привреду, Београд. 
 

• „Традиција, модернизација, и идентитети III: Дијалог култура и партнерство 
цивилизацијa на Балкану”, од 24. до 25. маја 2013. године, Филозофски факултет, 
Центар за социолошка истраживања, Центар за научно-истраживачки рад САНУ, 
Ниш 
 

• „The 30th  Taiwan – European Conference“, од. 11 до. 12. децембра 2013. године, 
Мађарски институт за међународне послове, Будимпешта, Мађарска. 
 

• „Work shop on China Issues for Scholars from Central and Eastern European Countries“ 
од. 21. јуна до 4. јула 2013. године, Пекинг, Јинчуан, Ченгду, Народна Република 
Кина. 

 
• International Conference "Political Science, International Relations and Security Studies" 

(organized by the Department of International Relations, Political Science and Security 
Studies - Faculty of Social Sciences of the Lucian Blaga University of Sibiu, by the 
Research Center for Political Science, International Relations and European Studies) held 
in Sibiu, Romania, 23-25 May 2014. 

 
• (Дез)интеграција држава и идентитет – Дезинтеграција држава и национални 

идентитет на почетку 21 века“, Институт за политичке студије, Београд, 27-29.04. 
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• „Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. Године“, КЦ „Хаџи Рувим“, 

Лајковац, Институт за политичке студије, Београд, Градска библиотека Лајковац, 
12. Децембра 2014, Лајковац. 

 
 


