
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

 

 

На основу чланова 65. и 72. Закона о високом образовању, чланова 69, 70. и 72. Закона о 

научноистраживачкој делатности, чланова 7. и 12. Правилника о поступку, начину 

вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача, чланова 13, 48. и 53. Статута Универзитета у Београду – Факултета 

политичких наука и прелиминарне листе по Позиву талентованим младим 

истраживачима – студентима докторских академских студија за учешће на 

научноистраживачким пројектима у 2018 и одлуке Наставно-научног већа на 5. седници 

одржаној 19. априла којом је именована комисија за припрему реферата за избор 

Александра Ковачевића у истраживачко звање – истраживач-приправник, Комисија у 

саставу: проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Драгана Митровић и доц. др Марко Тмушић 

подноси Већу следећи: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Основни биографски подаци 

 

Александар Ковачевић је рођен 12. децембра 1991. године у Шапцу. Дипломирао је 2014. 

године на Факултету политичких наука УБ, на смеру Политикологија, са просечном 

оценом 9,39. Дипломске академске мастер студије Политичка аналитика и менаџмент у 

политици је уписао 2014. године на Факултету политичких наука и успешно завршио 

2015. године одбраном мастер рада под насловом „Утицај цивилног друштва на процес 

политичког одлучивања“ (просечна оцена 9,78). Исте године је уписао докторске 

академске студије Политикологије на Факултету политичких наука. Тренутно похађа 

трећу годину студија.  

 



Истраживачки рад 

 

Истраживачке активности кандидата Александра Ковачевића започињу израдом мастер 

рада под називом „Утицај цивилног друштва на процес политичког одлучивања“. Након 

прецизно дефинисаног проблема и предмета истраживања, те јасно дефинисаног 

теоријског оквира, рад анализира утицај цивилног друштва на процес политичког 

одлучивања у Републици Србији у периоду након петооктобарских промена. Закључке до 

којих је дошао кандидат Ковачевић приликом анализе глобалног цивилног сруштва и 

процеса консолидације демократије користи за боље разумевање концепта цивилног 

сруштва, односно његовог утицаја на креирање политике у Републици Србији. У раду је 

посебна пажња поклоњена проблему финансирања организација цивилног друштва, као и 

синдикатима, као организацијама цивилног друштва, тј. покушајима њихове 

маргинализације и/или политизације. У закључку рада кандидат Ковачевић нуди тезу о 

могућности формирања Агенције за развој и сарадњу са цивилним друштвом, као новим 

институционалним механизмом сарадње, којим би се отклонила већина недостатака 

претходних механизама, којима је, такође, посвећена пажња у овом раду.  

 

Александар Ковачевић је до сада објавио и три рада.  

Први рад под називом „Слободан пад у конфедерализам – настанак, развој и нестанак 

југословенске федерације“ (Зборник радова учесника и учесница треће регионалне школе 

политичке филозофије др Зоран Ђинђић, Фондација др Зоран Ђинђић и ФПН, Београд, 

2014.) анализира настанак југословенске федерације, док југословенске нације и народе 

посматра као природно-етничке, односно историјско-политичке колективитете који су се 

удружили како би федерација настала. Највећи део рада је посвећен променама у 

федерацији које подразумевају прелазак на конфедерализам. Наводе се релевантни 

чиниоци који говоре о могућностима преласка на конфедерално уређење, затим чиниоци 

који говоре о особеностима југословенског простора. На крају, аутор закључује да 

конфедерализам у Југославији не би водио опстанку државе.  

Други коауторски рад под називом „Регистрована истополна партнерства – примена 

европске праксе у Републици Србији“ (Јавне политике у Србији – будућност иза угла, 

Иницијатива младих за људска права, Београд, 2014.) се бави људским правима као 



једним од темеља сваке правне и демократски уређене државе, са акцентом на 

дискриминацији према припадницима ЛГБТ популације у земљама широм света. 

Користећи се компаративном методом, аутори су приказали еволутивну праксу земаља 

чланица Савета Европе, са намером да покажу да је Република Србија, као потписница 

Европске конвенције о људским правима у обавези да константно ради на унапређивању 

људских и грађанских права, као и на отклањању свих видова дискриминације. У том 

погледу, аутори су понудили и одређени сет препорука у правцу смањивања 

дискриминације према припадницима ЛГБТ популације. 

У раду под називом „Улога Социјално-економског савета у креирању социјалног дијалога 

у Србији“ (Мегатренд ревија, бр. 3, 2017.) аутор анализира Социјално – економски савет, 

као институционални механизам сарадње између социјалних актера, истучући да би 

требало да има кључну улогу у креирању социјалног дијалога у Србији. Међутим, 

ограниченост његовог утицаја на креирање социјалног дијалога у Србији, као и на процес 

политичког одлучивања, маргинализују његову улогу. Аутор посебно анализира слабости 

у раду ове институције, посматра њен положај у упоредној пракси и нуди могући редизајн 

ове институције.  

 

Кандидат Александар Ковачевић је учесник бројних истраживачких семинара, почев од 

2012. године када је, као сарадник, учествовао на пројекту „Да се разумемо“ (НВО 

Doqukino и НВО Smart kolektiv). Учествовао је, у својству координатора, и на пројекту 

„Бесплатна припремна настава за социјално угрожене“ (Волонтерски центар Шабац, 

2015.), као и на пројекту под називом „Дигитална трансформација и тржиште рада“ 

(фондација Friedrich Ebert, 2017.). Био је учесник форума социјални дијалог под називом 

„Квалитет запослености и тржиште рада у Србији (фондација Friedrich Ebert, УГС 

Независност, 2017.). Поред тога, учествовао је и на семинару „Месец дана 

социјалдемократије “ (ФПН, фондација Friedrich Ebert, Тимска иницијатива младих, 

2017.). 

 

Александар Ковачевић солидно говори енглески и немачки језик.  

 



Имајући у виду одличне резултате које је кандидат Ковачевић остварио током свих нивоа 

студија, затим значајно искуство које је стекао активно учествујући у бројним семинарима и 

пројектима, Комисија је стекла утисак да је реч је о веома вредном и озбиљном младом 

истраживачу, који је својим досадашњим резултатима показао да заслужује подршку у даљем 

научно-истраживачком раду. На основу свега наведеног, Комисија сматра да Александар 

Ковачевић у потпуности испуњава све законом прописане услове да стекне звање истраживач-

приправник.  

 

 

 

У Београду,     

31. маја 2018.                                                                                                                                                                                          

 

Чланови комисије:  

 

          

Проф. др Мирољуб Јевтић  

 

          

Проф. др Драгана Митровић  

 

          

Доц. др Марко Тмушић 
 
 


