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D. Vejnović (2021, Nov). Takmičenje univerziteta za pozicije na Vebometriksu, Šangajskoj i drugim 
listama. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 87-89). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski 
defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 
kriminološka istraživanja – Banja Luka & Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Dejtonska Bosna i Herecgovina na raskršću između demokratije i 
autokratije. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 80-82). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski 
defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 
kriminološka istraživanja – Banja Luka & Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Mediji, društvo i odnosi sa javnošću – politička socijalizacija nedostaje 
BiH. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 32-34). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija 
centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka 
istraživanja – Banja Luka & Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Nužnost dijaloga u BiH - nije samo tehničko pitanje već i etičko pitanje. 
Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 111-115). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija 
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centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka 
istraživanja – Banja Luka & Forum nevladinih organizacija Banja Luka, Republika Srpska (BiH). 

D. Vejnović (2021, Nov). Korupcija - problem društava i država u tranziciji. Pogledi Osvrti 
Dijalog(pp. 129-130). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, 
politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & 
Forum nevladinih organizacija Banja Luka, Republika Srpska (BiH),. 

D. Vejnović (2021, Nov). Kuda ide Bosna i Hercegovina ? Politička (ne) kultura blokira napredak i 
razvoj. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 123-128). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski 
defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 
kriminološka istraživanja – Banja Luka & Forum nevladinih organizacija Banja Luka, Republika 
Srpska (BiH),. 

D. Vejnović (2021, Nov). Sistem i kriza u Bosni i Hercegovini. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 120-122). 
Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Defendologija - nova paradigma u nauci. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 116-
119). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, politička, 
ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & Forum 
nevladinih organizacija Banja Luka, Banja Luka, Republika Srpska (BiH). 

D. Vejnović (2021, Nov). Akademska zajednica se mora uključiti u treću misiju univerziteta u 
Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 108-110). Banja Luka, Republika 
Srpska (BiH):Evropski defendologija centar Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Akademska zajednica je razorena tranzicijom. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 
100-107). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, politička, 
ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & Forum 
nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Balans između majorizacije i tiranije u Bosni i Hercegovini. Pogledi Osvrti 
Dijalog(pp. 96-99). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, 
politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & 
Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Kriza masa i elita u Bosni i Hercegovini. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 90-
93). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, politička, 
ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & Forum 
nevladinih organizacija Banja Luka, Banja Luka, Republika Srpska (BiH). 

D. Vejnović (2021, Nov). Populizam, autokratija i oštra retorika - opasnost za BiH. Pogledi Osvrti 
Dijalog(pp. 94-95). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, 
politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & 
Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 
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D. Vejnović (2021, Nov). Politika u Bosni i Hercegovini je borba oko raspodjele i kontrole 
društvene moći - politika je drama. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 83-86). Banja Luka, Republika Srpska 
(BiH):Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, 
sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Politika neoliberalizma i neodgovornosti ruši BiH. Pogledi Osvrti 
Dijalog(pp. 35-38). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, 
politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & 
Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Visoko obrazovanje je na raskršću humanizma i u okovima neoliberalnog i 
globalizacijskog koncepta obrazovanja. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 39-48). Banja Luka, Republika 
Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, 
bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & Forum nevladinih organizacija 
Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Sociologija – Temeljna društvena nauka na univerzitetima i fakultetima. 
Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 49-52). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija 
centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka 
istraživanja – Banja Luka & Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Visoki predstavnik – moć i nemoć zakona u BiH. Pogledi Osvrti 
Dijalog(pp. 53-56). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, 
politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & 
Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Ponerologija – naš svjetionik – kako otkriti prirodu zla, uzroke zla, razvoj 
zla i kako se protiv njega boriti. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 57-65). Banja Luka, Republika Srpska 
(BiH):Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, 
sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Kuda ide Dejtonska BiH. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 66-67). Banja Luka, 
Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, 
bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & Forum nevladinih organizacija 
Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Diobe u BiH i nacionalni bunkeri. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 15-17). 
Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, 
socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka & Forum nevladinih 
organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Oportunizam i nemoralno ponašanje u politici – opasnost po BiH. Pogledi 
Osvrti Dijalog(pp. 18-21). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za 
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naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja 
Luka & Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Kuda ide akademska zajednica, da li je razorena?. Pogledi Osvrti 
Dijalog(pp. 22-24). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, 
politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka & 
Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Patrioti i izdajnici-opasna komunikacija u BiH. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 
25-29). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, politička, 
ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka & Forum 
nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Politička kultura u Bosni i Hercegovini – duh palanke pritiska tek začeti 
pluralizam ideja. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 74-79). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski 
defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i 
kriminološka istraživanja – Banja Luka & Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Govor mržnje – problem balkanskog raskršća. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 
69-73). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za naučna, politička, 
ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Banja Luka & Forum 
nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Mediji, društvo i odnosi sa javnošću – politička socijalizacija nedostaje 
BiH. Pogledi Osvrti Dijalog(pp. 32-34). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija 
centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka 
istraživanja - Banja Luka & Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović (2021, Nov). Politička korupcija u BiH – poremećaj moralnih vrijednosti. Pogledi 
Osvrti Dijalog(pp. 30-31). Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Evropski defendologija centar za 
naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja – Banja 
Luka & Forum nevladinih organizacija Banja Luka. 

D. Vejnović, V. Stojanović (2021, Oct). Država - vlast ograničena pravom i zakonima. (pp. 32-36). 
Banja Luka, Republika Srpska (BiH):Књижевна заједница „Васо Пелагић“ Бања Лука, Република 
Српска (БиХ). 

D. Vejnović (2021, Jan). Korupciju pospješuje autoritarna politička vlast. Sutra : kultura, umjetnost , 
društvo(pp. 34-37). Banja Luka:Književna zajednica „Vaso Pelagić“ Banja Luka,  („Krajiške 
novine“). 

Д. Вejнoвић (2021, Jan). Говор мржње у Босни и Херцеговини. Сутра : култура, умјетност, 
друштво(pp. 26-29). Бања Лука:Књижевна заједница „Васо Пелагић“ Бања Лука („Крајишке 
новине“). 
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D. Vejnović, V. Stojanović (2021). Mase i elite u Bosni i Hercegovini : kako i kuda dalje. (pp. 34-38). 
Banja Luka:Književna zajednica ''Vaso Pelagić'' (Krajiške novine), Banja Luka. 

Д. Вejнoвић (2020, Oct). Куда иду демократија и власт. Сутра : култура, умјетност, друштво(pp. 
36-37). Бања Лука:Књижевна заједница „Васо Пелагић“ Бања Лука („Крајишке новине“). 

Д. Вejнoвић (2020, Aug). Куда иду демократија, политика и власт?. Сутра : култура, умјетност , 
друштво(pp. 36-38). Бања Лука:Књижевна заједница „Васо Пелагић“ Бања Лука, Република 
Српска (БиХ). 

Д. Вejнoвић, В. Стојановић (2020, May). (Не)ангажман као етичко питање. Сутра : култура, 
умјетност , друштво(pp. 20-21). Бања Лука:Књижевна заједница „Васо Пелагић“ Бања Лука, 
Република Српска (БиХ). 

Д. Вejнoвић, В. Стојановић (2020, Jan). Демократија – идентитет владајућих и оних којим се 
влада. Сутра : култура, умјетност, друштво(pp. 25-29). Бања Лука:Књижевна заједница „Васо 
Пелагић“ Бања Лука, Република Српска (БиХ). 

Д. Вejнoвић (2019, Oct). Развој треће мисије универзитета у Републици Српској и Босни и 
Херцеговини. Сутра : култура, умјетност, друштво(pp. 28-31). Бања Лука:Књижевна заједница 
„Васо Пелагић“ Бања Лука, Република Српска (БиХ). 

Д. Вejнoвић (2019, Sep). Демократија и етнички односи у Босни и Херцеговини. Сутра : 
култура, умјетност, друштво(pp. 22-25). Бања Лука:Књижевна заједница „Васо Пелагић“ Бања 
Лука, Република Српска (БиХ). 

Д. Вejнoвић (2019, Jul). Кудa идe Бoснa и Хeрцeгoвинa. Сутра : култура, умјетност, друштво. 
Бања Лука:Књижевна заједница „Васо Пелагић“ Бања Лука, Република Српска (БиХ). 

Д. Вejнoвић (2018, Aug). Образовању треба вратити образ. Сутра : култура, умјетност, 
друштво(pp. 4-5). Бања Лука:Књижевна заједница „Васо Пелагић“ Бања Лука, Република 
Српска (БиХ). 

Д. Вejнoвић (2018, May). Безбједносна култура у функцији развоја политичке културе. Сутра : 
култура, умјетност, друштво(pp. 26-28). Бања Лука:Књижевна заједница „Васо Пелагић“ Бања 
Лука, Република Српска (БиХ). 

Д. Вejнoвић (2018, Jan). Куда нас воде подјеле и говор мржње : политичке (навионалне), 
културне (вјерске) подјеле и говор мржње су препознатљива обиљежја (не) демократије у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини. Сутра : култура, умјетност, друштво(pp. 28-31). 
Бања Лука:Књижевна заједница „Васо Пелагић“ Бања Лука, Република Српска (БиХ). 

Д. Вejнoвић (2017, Oct). У функцији заштите, безбједности и одбране Републике Српске. 
Сутра : култура, умјетност, друштво(pp. 16-17). Бања Лука:Књижевна заједница „Васо 
Пелагић“ Бања Лука, Република Српска (БиХ). 
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Д. Вejнoвић (2017, May). У функцији заштите, безбједности и одбране Републике Српске. 
Сутра : култура, умјетност, друштво(pp. 8-11). Бања Лука:Књижевна заједница „Васо Пелагић“ 
Бања Лука, Република Српска (БиХ). 

Д. Вejнoвић (2016, Oct). Морамо заштити, обезбједити и одбранити Републику Српску : 
почело обиљежавање 20 година дефендологије - науке о безбједносним студијама, заштити, 
безбједности и одбрани. Сутра : култура, умјетност, друштво(pp. 12-15). Бања Лука:Књижевна 
заједница „Васо Пелагић“ Бања Лука, Република Српска (БиХ). 
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