ИЗБОРНОМ ВЕЋУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Изборно веће Факултета политичких наука на седници одржаној 6. септембра 2018. године
на основу образложене иницијативе Одељења за међународне студије, донело је одлуку о
расписивању Конкурса за доцента за ужу научну област Међународне студије, именовало
комисију и одредило председавајућег Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима у саставу: проф. др Драган Р. Симић, редовни професор Факултета
политичких наука Универзитета у Београду, проф. др Бранко Васиљевић, редовни
професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду, проф. др Иван Вујачић,
редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, проф. др Радмила
Накарада, редовни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду и
проф. др Немања Џуверовић, ванредни професор Факултета политичких наука
Универзитета у Београду. Комисија је прегледала приспелу документацију и Наставнонаучном већу Факултета политичких наука подноси

РЕФЕРАТ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА

Конкурс за једног доцента за област Политички системи објављен је у публикацији о
запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови“, број: 795 од 19.9.2018.
године.
Комисија је преузела поднети материјал, прегледала поднете пријаве и констатовала да се
на Конкурс јавио само један кандидат, др Александар Милошевић.
Комисија је закључила да поднета пријава садржи све прописане елементе предвиђене
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 28/18), Статутом
Универзитета у Београду и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање
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доцента и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 192 од 01.07.2016.
године, бр. 195 од 22.09.2016, бр. 197 од 20.03.2017, бр. 199 од 16.10.2017. и бр. 203 од
21.05.2018.године).

1. Биографски подаци кандидата др Александра Милошевића
Др Александар Милошевић је рођен 9. јуна 1977. године у Беранама. Држављанин је
Републике Србије. Основну школу и гимназију је завршио у Беранама као носилац
дипломе „Луча“. Дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
(смер Међународне студије) 2010. године, са просечном оценом 9,80. Дипломски рад на
тему Политика конкуренције Европске уније, одбранио је са највишом оценом 10 (десет).
Исте године је уписао Дипломске (мастер) академске студије политикологије на Факултету
политичких наука. Мастер међународних студија, модул Међународна политика је
завршио 2011. године уз просечну оцену 10. Мастер рад, под називом Финансијски
аспекти опадања америчке моћи – случај долара је одбранио 2011. године са највишом
оценом 10 (десет). Др Александар Милошевић је завршио докторске студије
политикологије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Испитне
обавезе на модулу Међународне и европске студије је савладао са просечном оценом 9,83.
Докторску дисертацију под називом Заједничка трговинска политика Европске уније: од
формалног мултилатерализма до споразума о слободној трговини је одбранио 2018.
године са највишом оценом 10 (десет). Кандидат течно говори и пише енглески језик, а
служи се италијанским језиком.
Др Александар Милошевић је од 2009. године сарадник на предметима Савремени
економски системи и Међународни економски односи. Изабран је 2012. године за
асистента за ужу научну област Међународна економија на Факултету политичких наука
Универзитета у Београду. На позицију асистента је поново изабран 2015. године.
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Као сарадник-демонстратор, кандидат је ангажован од 2009. год на предметима Савремени
економски системи и Међународни економски односи. Од 2012. године, кандидат је, у
својству асистента, акредитован и ангажован на предметима Савремени економски
системи и Међународни економски односи (на трећој и четвртој години основних
академских студија), Међународна економија – теорија и политика и Привредни систем
САД (на мастер академским студијама). Од 2013. године, др Александар Милошевић је
акредитован и ангажован на предметима Унутрашње тржиште Европске уније (на четвртој
години основних академских студија) и Економска и монетарна унија (на мастер
академским студијама). Од академске 2015/2016. године, кандидат је акредитован и
ангажован и на предмету Peace and Development (на регионалном мастер програму Peace
Studies). Током свог ангажовања на овим предметима, кандидат је био у сталној
комуникацији са студентима, организовао је и изводио вежбе, припремао тестове,
прегледао семинарске радове и презентације студената, учествовао у реализацији
предиспитних обавеза и испита. Наведене активности су се одвијале несметано, без
приговора и примедби.
У досадашњем раду, др Александар Милошевић је био члан више од тридесет комисија за
одбрану мастер и дипломских радова.

Чланци у домаћим и иностраним часописима и зборницима радова:

Кандидат, др Александар Милошевић је у пријави на конкурс доставио списак научних
радова, објављених у различитим публикацијама у земљи и иностранству:



Aleksandar Milošević, Miloš Hrnjaz, Exploring Serbia–Kosovo Trade Relations:
Achieving Peace through Trade Interdependence?, Ethnopolitics, 17:1, Francis and
Taylor, 2018, pp. 95-112, DOI: 10.1080/17449057.2017.1339458, M 23.



Ivan Vujačić, Aleksandar Milošević, The Economic Consequences of Mr. Trump, Serbian
Political Thought, vol. 14, no. 2/2016, Institute for Political Studies, pp. 25 - 42, issn:
1450-5460, udc: 32, 2016, М 24.
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Nemanja Džuverović, Aleksandar Milošević, In Search for More: The Importance of
Income Inequality in Conflict Formation and Its Policy Implications, Croatian Political
Science Review, Vol. 50, No. 5, University of Zagreb, Faculty of Political Science, 2013,
pp. 179-189, issn: 0031-3241, udc: 32(05), М 23.



Александар Милошевић, Драган Живојиновић, Ми у долар (не) верујемо –
последице смањења глобалне улоге долара по укупну моћ Сједињених Америчких
Држава, Годишњак ФПН 2013, Vol. VII, Но. 9, 2013, стр. 81-99, udc 339.737(73),
М 51.



Александар Милошевић, Криза евра и демократски легитимитет Европске уније, у
Слободан Самарџић и Ивана Радић Милосављевић (ур.), Европска унија: нове и
старе димензије кризе, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука,
Београд, 2017, стр. 71-80, isbn 978-86-6425-030-6, udk 327:061.1.EУ, М 64.



Александар Милошевић, Велики преокрет, велики рат?, у Радмила Накарада, Весна
Кнежевић-Предић и Александар Милошевић (ур.), Велики рат - Недовршена
прошлост, Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, Београд, 2016, стр.
33 - 50, issn: 978-86-6425-009-2, udc: 339.9, 2016, М 44.



Александар Милошевић, Раст неједнакости доходака у САД: узроци и последице, у
Јелена Видојевић, Александар Милошевић и Наталија Перишић (ур.), Изазови
глобализације: сиромаштво и неједнакости, Факултет политичких наука и Чигоја,
Београд, 2015, стр. 93 - 114, issn: 978-86-84031-88-6, udc: 316.32(082), М 45.



Aleksandar Milošević, Nemanja Džuverović, Thinking beyond crisis. Social mobilization
in the Western Balkans and political representation of underprivileged, XXIX Convegno
Annuale della Societa Italiana di Scienza Politica, Società Italiana di Scienza Politica;
Università della Perugia, Vol. 1, No. 1, pp. 1 - 15, udc: 327(497):316.48, COBISS.SR-ID
516471383, Италија, 10. - 12. Sep, 2015, М 33.



Revolution ante portas: Inequality, Occupy Wall Street and social polarization in the US
(са Немањом Џуверовићем), XXVIII Italian Political Science Association Annual
Conference, Società Italiana di Scienza Politica; Università della Calabria, pp. 1 - 16, udc:
351.84:304.9, COBISS.SR-ID 516025687, Италија, 11. - 14. Sep, 2014, M 33.



Кључне одлике међународног система као детерминанта спољне политике
Републике Србије (са Драганом Живојиновићем) у Политика: наука и професија,
Милан Подунавац и Жарко Пауновић (ур.), Удружење за политичке науке Србије и
Факултет политичких наука, Београд, 2013, стр. 265 - 280, issn: 978-86-84031-63-3,
udc: 327(497.11), Београд, 2013, М 63.



Државна помоћ као део Политике конкуренције Европске уније, Економска
дипломатија, No. 1/2011, Институт за економску дипломатију, Београд, Vol. 5, No.
1/2011, pp. 21 - 29, issn: 1452-4295, udc: 332.1:342.22:061.1, 2011, M 53.
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Поред овог, Милошевић је своје радове излагао и на бројним конференцијама у земљи и
иностранству, међу којима се издвајају:


The Limits of ’Global Europe’: Institututional and Societal Challenges for the EU Trade
Policy, International Studies Association 58th Annual Conference, Baltimore, USA, 2225 February, 2017.



Dispute Settlement Mechanisms in the new generation of the EU Preferential Trade
Agreements: Fragmentation or Development of International Economic Governance? (са
Милошем Хрњазом), 11th Pan-European Conference on International Relations,
Barcelona, 13-16 September, 2017.



Time of Discontent: the Economic Crisis and New Forms of Political Representation in
the Western Balkans? (са Немањом Џуверовићем), International Political Science
Association 24th World Congress of Political Science, Istanbul, Turkey, 23-28 July, 2016.



BRIC(S) and Africa: Challenging the Global Aid Regime (са Јеленом Видојевић),
International Political Science Association 24th World Congress of Political Science,
Istanbul, Turkey, 23-28 July, 2016.



Exploring Serbia-Kosovo Trade Relations: Peace through Trade Interdependence? (са
Милошем Хрњазом), International Studies Association 57th Annual Conference,
Atlanta, USA, 16-19 March, 2016.

 Трговинска политика ЕУ у постлисабонском окружењу - између технократске
све(моћи) и демократског надзора, Сабор политиколога, Међународна научна
конференција ’Нова Европа и њена периферија’, Београд, 25-27 новембар, 2015.


Thinking beyond crisis. Social mobilization in the Western Balkans and political
representation of underprivileged. (са Немањом Џуверовићем), XXIX Italian Political
Science Association Annual Conference, Rende, Italy, 10-12 September 2015.



Кључне одлике међународног система као детерминанта спољне политике
Републике Србије (са Драганом Живојиновићем), Сабор политиколога,
Међународна научна конференција 'Политика: наука и професија', Београд, 2013.

Др Александар Милошевић је учествовао у уређивању два зборника радова:



Радмила Накарада, Весна Кнежевић-Предић и Александар Милошевић (ур.), Велики
рат - Недовршена прошлост, Универзитет у Београду-Факултет политичких наука,
Београд, 2016, ИСБН 978-86-6425-009-2.
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Јелена Видојевић, Александар Милошевић и Наталија Перишић (ур.), Изазови
глобализације: сиромаштво и неједнакости, Факултет политичких наука и Чигоја,
Београд, 2015, ИСБН 978-86-84031-88-6.

Поред наведеног, др Александар Милошевић је са енглеског језика превео и уредио текст
Кевина О'Рурка, који је објављен у зборнику:
Kevin O ’Rourk, Globalization and inequality: Historical Trends у Јелена Видојевић,
Александар Милошевић и Наталија Перишић (ур.), Изазови глобализације:
сиромаштво и неједнакости, Универзитет у Београду-Факултет политичких наука
и Чигоја, Београд, стр. 13 - 44, issn: 978-86-84031-88-6, udc: 339.9, 2015.

Кандидат, др Александар Милошевић је у пријави на конкурс приложио и докторску
дисертацију:


Заједничка трговинска политика Европске уније: од формалног мултилатерализма
до споразума о слободној трговини, УДК: 339.5(043.3), COBISS.SR-ID: 518292055.

2. Испуњеност услова за избор у звање доцента

ОПШТИ УСЛОВ

Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 28/18), Статутом
Универзитета у Београду и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање
доцента и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 192 од 01.07.2016.
године и одговарајућим изменама и допунама), прописано је, као општи услов да за
доцента може бити изабран кандидат који поседује научни назив доктора наука из научне
области за коју се бира стечен на акредитованом универзитету и акредитованом
студијском програму у земљи или диплому доктора наука стечену у иностранству,
признату у складу са Законом о високом образовању.
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Кандидат је приложио оверен препис дипломе и додатка дипломе о стеченом високом
образовању, оверен препис уверења и транскрипта оцена о завршеним студијама другог
степена и оверен преписа уверења и транскрипта оцена о завршеним студијама трећег
степена. Из приложене документације се закључује да је Александар Милошевић основне
студије (240 ЕСПБ, смер Међународне студије) завршио на Универзитету у Београду –
Факултету политичких наука са просечном оценом 9.80. Мастер академске студије (60
ЕСПБ, модул Међународна политика) је завршио на Универзитету у Београду – Факултету
политичких наука са просечном оценом 10. Докторске академске студије (180 ЕСПБ,
модул Међународне и европске студије), кандидат је завршио на Универзитету у Београду
– Факултету политичких наука са просечном оценом 9,83. Александар Милошевић је 2018.
године одбранио докторску дисертацију под називом „Заједничка трговинска политика
Европске уније: од формалног мултилатерализма до споразума о слободној трговини“, која
припада научној области за коју се кандидат бира, па Комисија закључује да је овај услов
испуњен.
Докторска

дисертација

Александра

Милошевића

представља

целовиту

анализу

функционисања Заједничке трговинске политике Европске уније, с посебним освртом на
период после 2006. године, тј. од усвајања и примене трговинске стратегије „Глобална
Европа“, која је и формално и суштински довела до промене њене стратешке оријентације.
У докторској дисертацији Александар Милошевић пружио је научно објашњење основних
области истраживања спољнотрговинске политике Европске уније, различитих теоријских
парадигми које се односе на њено функционисање, процеса доношења одлука, правног и
институционалног оквира деловања ове политике, ангажовања Европске уније у Доха
рунди

мултилатералних

трговинских

преговора

и њеног

каснијег

билатералног

трговинског деловања. Ова дисертација је, такође, пружила научно објашњење разлога за
промену трговинске оријентације до које је дошло усвајањем нове трговинске стратегије
2006. године. Анализа улоге интересних група у овој стратешкој трансформацији
представља посебно значајан део овог рада.
Научни допринос докторске дисертације је заснован на мултидисциплинарном приступу
анализи односа споразума о слободној трговини, чији је потписник Европска унија, са
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процесом мултилатералне либерализације међународне трговине. Посебан научни
допринос представља истраживање улоге интересних група у процесу формулисања и
примене различитих елемената Заједничке трговинске политике Европске уније, почевши
од усвајања преговарачких позиција Уније до имплементације аутономних мера њене
трговинске политике. Додатни научни допринос докторске дисертације се састоји у
примени теорије приступних тачака у истраживању процеса доношења одлука у области
спољнотрговинске политике ЕУ али и анализи савременог функционисања Заједничке
трговинске политике ЕУ у постојећем глобалном систему међународне трговине.
Закључци ове докторске дисертације представљају допуну постојеће емпиријске базе
теорије приступних тачака и могу да делују охрабрујуће по њену примену и у другим
областима одлучивања у којима је присутно деловање (демократских) политичких
институција и надметање интересних група за преовлађујући утицај на доносиоце
политичких и економских одлука.
Важно је истаћи да су хипотезе од којих се пошло у овој докторској дисертацији
постављене

тако

да

су

омогућиле

непристрасну

анализу

функционисања

спољнотрговинске политике Европске уније и доношење ваљаних научних закључака.
Унутрашњи и спољни разлози за промену њене спољнотрговинске оријентације
оријентације су третирани неутрално, а однос између споразума о слободној трговини и
мултилатералног регулисања међународне трговине је истражен на објективан начин, што
је за последицу имало формулисање уравнотежених закључака. На бази такве анализе,
изведени су ставови о ефектима промене трговинске стратегије Европске уније на улогу
Светске трговинске организације и глобални трговински систем, с једне стране и на
будућност Заједничке трговинске политике ЕУ, с друге стране. Тиме је кандидат успео да
пружи елементе научног предвиђања, што представља посебан квалитет његове
дисертације.
Напослетку, фрагментација постојеће литературе о спољнотрговинској политици Европске
уније, утицају интересних група и политичкој економији споразума о слободној трговини,
у сваком случају, пружа снажан подстицај за примену метода синтезе и покушај целовитог
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објашњења процеса доношења одлука и исхода имплементације мера спољнотрговинске
политике Европске уније али и њеног значаја за нормално функционисање међународног
трговинског система у целини. Поред тога, анализа савременог функционисања Заједничке
трговинске политике Европске уније као специфичног поља одлучивања у коме постоје
сталне тензије између економских и спољнополитичких циљева, укључујући и политику
условљавања, чини мултидисциплинарни приступ неопходним за стицање релевантних
научних сазнања о овако одређеном предмету истраживања. Из тог разлога, резултати ове
докторске дисертације представљају вредан допринос научним областима међународних и
европских студија и политичке економије.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе,
Јавно приступно предавање заказује се на основу члана 64. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17), члана 20. и 21, а у вези са чланом 116. Статута
Универзитета у Београду - Факултета политичких наука и Одлуке о извођењу приступног
предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета у Београду бр. 195. и
Одлука Сената Универзитета у Београду 06-01 број: 06-2464/8-17). Јавно приступно
предавање на тему „Билатерални заокрет: еволуција Заједничке трговинске политике
Европске уније за време Доха рунде мултилатералних трговинских преговора“ заказано је
Одлуком декана Факултета политичких наука која је објављена на огласним таблама и
интернет страни Факултета. Александар Милошевић је одржао приступно предавање на
Факултету политичких наука 2. новембра 2018. године од 12:00 до 12:45 сати у Центру за
студије САД. Приступном предавању су присуствовали чланови Комисије за избор у звање
доцента. Комисија је сачинила Извештај о одржаном приступном предавању и кандидата
Александра Милошевића оценила оценом 5 (пет).
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2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода
Кандидат, др Александар Милошевић, је у пријави на конкурс, приложио резултате
студентских анкета за академске 2016/17. и 2017/18. годину, током којих је радио као
асистент на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. За академску 2016/17.
годину, оцене педагошког рада кандидата у студентским анкетама износе од 4,55 до 4,86
(за предмет Међународни економски односи) и од 4,55 до 4,72 (за предмет Савремени
економски системи). За академску 2017/18. годину, оцене педагошког рада кандидата у
студентским анкетама износе од 4,42 до 4,51 (за предмет Међународни економски односи)
и од 4,42 до 4,78 (за предмет Савремени економски системи). На основу приложених
анкета, Комисија констатује да је и овај услов испуњен, тј. да постоји позитивна оцена
педагошког рада кандидата.
3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне области
за коју се бира
Увидом у списак радова и радове које је др Александар Милошевић доставио, Комисија
закључује да кандидат задовољава (и премашује) овај услов. Кандидат је објавио три рада
у категорији М20 (два у категорији М23 и један у категорији М24) и један рад у категорији
М51.


Nemanja Džuverović, Aleksandar Milošević, In Search for More: The Importance of
Income Inequality in Conflict Formation and Its Policy Implications, Croatian Political
Science Review (Politička misao), Vol. 50, No. 5, University of Zagreb, Faculty of
Political Science, 2013, pp. 179-189, issn: 0031-3241, udc: 32(05), М 23.



Ivan Vujačić, Aleksandar Milošević, The Economic Consequences of Mr. Trump, Serbian
Political Thought, vol. 14, no. 2/2016, Institute for Political Studies, pp. 25 - 42, issn:
1450-5460, udc: 32, 2016, М 24.



Aleksandar Milošević, Miloš Hrnjaz, Exploring Serbia–Kosovo Trade Relations:
Achieving Peace through Trade Interdependence?, Ethnopolitics, 17:1, Francis and
Taylor, 2018, pp. 95-112, DOI: 10.1080/17449057.2017.1339458, M 23.
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Александар Милошевић, Драган Живојиновић, Ми у долар (не) верујемо –
последице смањења глобалне улоге долара по укупну моћ Сједињених Америчких
Држава, Годишњак ФПН 2013, Vol. VII, Но. 9, 2013, стр. 81-99, udc 339.737(73),
М 51.

Текст „In Search for More: The Importance of Income Inequality in Conflict Formation and Its
Policy Implications“ се бави растом унутрашње неједнакости (тј. неједнакости унутар
држава), посматране на глобалном нивоу и могућности да он доведе до насилних
сукоба. Користе се различити теоријски оквири који се баве односом неједнакости и
сукоба разматрајући економске и социолошке факторе, при чему је истражена и
хипотеза о мобилизацији ресурса која наглашава значај организационих чинилаца у
формирању конфликта. Овај рад, такође, анализира и бројне инструменте и политике које
могу утицати на смањење неједнакости: порески и систем трансферних плаћања (и његов
утицај на дистрибуцију дохотка), различите политике и институционалне форме које
утичу на тржишта радне снаге (водећи рачуна о могућем трејд-офу између повећања
минималне наднице и смањења запослености) али и образовне политике. Посебно се
наглашава пример условних новчаних трансфера, као нестандардног програма за смањење
сиромаштва али и неједнакости дохотка.
У раду „The Economic Consequences of Mr. Trump“ аутори анализирају економски програм
Доналда Трампа уз закључак о постојању сличности са економском политиком америчког
председника Роналда Регана. У својој суштини, Трампов економски програм подсећа на
три основне карактеристике економије понуде, заступљене у то доба: смањење пореза и
пореску реформу, обимно дефицитарно финансирање и протекционизам. Међутим, пуко
копирање мера Реганове економске политике у радикално другачијем окружењу може
произвести несигурност и имати негативне последице по глобалну економију, поготово
имајући у виду Трампову намеру да подигне царинске стопе, иступи из споразума о
Транспацифичком партнерству и покрене преговоре о изменама Северноамеричког
споразума о слободној трговини.
Полемишући са често заступљеном тезом (најчешће) либералних теоретичара да
„трговина доприноси израдњи мира“ аутори рада “Exploring Serbia–Kosovo Trade
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Relations: Achieving Peace through Trade Interdependence?“ истражују трговинске односе у
региону и њихове ефекте на процес изградње мира и сарадње у њему. Користећи доступне
податке за период 2000-2015. године, у раду се закључује да релативно стабилни
трговински односи и унапређен институционални оквир (постојање споразума ЦЕФТА
2006) нису успели да спрече значајне политичке спорове између ангажованих страна.
Имајући ово у виду аутори нуде неколико објашњења зашто трговинска међузависност не
може бити кључна детерминанта за одржање дугорочног мирау региону већ да решење
превасходно треба потражити у политичком домену.
У раду „Ми у долар (не) верујемо – последице смањења глобалне улоге долара по укупну
моћ Сједињених Америчких Држава“, аутори настоје да одговоре на питање да ли је
угрожен статус америчког долара као глобалне валуте у међународном монетарном
систему и истраже последице које опадање његове глобалне улоге може имати по укупну
моћ САД у међународним односима. У првом делу рада се успоставља веза између статуса
глобалне валуте и моћи државе емитента у глобалним економским и политичким
односима, други део је посвећен историјској анализи статуса долара, док се у трећем делу
анализирају потенцијални валутни ривали. У четвртом делу текста се излажу економске и
политичке последице смањења глобалне улоге долара на укупну моћ САД у светским
пословима.
4. Саопштен један рад на научном скупу, објављен у целини (М31, М33, М61, М63)
Увидом у списак радова и радове које је др Александар Милошевић доставио, Комисија
закључује да кандидат задовољава (и премашује) овај услов. Кандидат је објавио четири
рада у категорији М33 и два рада у категорији М63.


Драган Живојиновић, Александар Милошевић, Кључне одлике међународног
система као детерминанта спољне политике Републике Србије у Политика: наука и
професија, Милан Подунавац и Жарко Пауновић (ур.), Удружење за политичке
науке Србије и Факултет политичких наука, Београд, 2013, стр. 265 - 280, issn: 97886-84031-63-3, udc: 327(497.11), Београд, 2013, М 63.



Aleksandar Milošević, Nemanja Džuverović, Revolution ante portas: Inequality, Occupy
Wall Street and social polarization in the US, XXVIII Italian Political Science
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Association Annual Conference, Società Italiana di Scienza Politica; Università della
Calabria, pp. 1 - 16, udc: 351.84:304.9, COBISS.SR-ID 516025687, Италија, 11. - 14.
Sep, 2014, M 33, доступно на https://www.sisp.it/files/papers/2014/aleksandarmilosevic-nemanja-dzuverovic-1883.pdf.


Aleksandar Milošević, Nemanja Džuverović, Thinking beyond crisis. Social mobilization
in the Western Balkans and political representation of underprivileged, XXIX Convegno
Annuale della Societa Italiana di Scienza Politica, Società Italiana di Scienza Politica;
Università della Perugia, Vol. 1, No. 1, pp. 1 - 15, udc: 327(497):316.48, COBISS.SR-ID
516471383, Италија, 10. - 12. Sep, 2015, М 33, доступно на
https://www.sisp.it/docs/convegno2015/85_sisp2015_partecipazione-e-movimentisociali.pdf.



Александар Милошевић, Велики преокрет, велики рат?, у Радмила Накарада, Весна
Кнежевић-Предић и Александар Милошевић (ур.), Велики рат - Недовршена
прошлост, Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, стр. 33 - 50, issn:
978-86-6425-009-2, udc: 339.9, 2016, М 63.



Jelena Vidojević, Aleksandar Milošević, BRIC(S) and Africa: Challenging the Global Aid
Regime, International Political Science Association 24th World Congress of Political
Science, Istanbul, Turkey, 23-28 July, pp. 1-18, 2016, M33, доступно на
http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_55903.pdf.



Aleksandar Milošević, The Limits of ’Global Europe’: Institututional and Societal
Challenges for the EU Trade Policy, International Studies Association 58th Annual
Conference, Baltimore, USA, 22-25 February, 2017, pp. 1-22, М33, доступно на
http://web.isanet.org/Web/Conferences/Baltimore%202017-s/Archive/f7848fa3-e5be4db2-bfb9-b268a7834dd0.pdf

У раду „Кључне одлике међународног система као детерминанта спољне политике
Републике Србије“ аутори истражују утицај кључних одлика међународног система на
спољну политику средњих и малих држава, а посебно на спољну политику Републике
Србије. Полазећи од међународног система као најнеутралнијег одређења квалитета
односа међу политичким јединицама и оквира у коме државе као актери делују, рад садржи
анализу економских и политичких одлика међународног система (релативно опадање
економске надмоћи САД и померање моћи, тзв. power shift од САД и Запада ка Истоку и
другим актерима светске политике, одустајање од мултилатерализма у међународним
трговинским односима и окретање билатерализму и интеррегионалним трговинским
преговорима, повећан утицај транснационалних компанија, намере за успостављањем
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баријера финансијској глобализацији кроз пооштравање регулаторних стандарда за
пословање банака и све заступљеније захтеве за увођењем пореза на финансијске
трансакције) и њихових ефеката на спољну политику Србије која, по усвојеној типологији
Јана Бремера, за сада неуспешно, тежи да постане држава стожер, тј. актер који гради
профитабилне односе са више других држава, а не ослања се суштински на неку од њих.
У раду “Revolution ante portas: Inequality, Occupy Wall Street and social polarization in the
US” аутори анализирају узроке драстичног повећања унутрашње неједнакости у
Сједињеним Америчким Државама, као и појава покрета „Окупирај Волстрит“ који
представља директну реакцију на такво стање. Заснивајући своју анализу на теоријским
оквирима који проблематизују однос неједнакости и мобилизације аутори успостављају
корелацију између вертикалне неједнакости (између појединаца тј. домаћинстава) и
могућности избијања политички мотивисаног насиља. Секуларни трендови растуће
доходовне неједнакости и неједнакости у расподели богатства посматрани су од 1980-их
година, уз закључак да сложен економски контекст Велике рецесије (као најзначајније
глобалне економске кризе после Велике депресије) и појачана перцепција неадекватног
одговора владе САД (спасавање финансијских институција и примена мера штедње) могу
имати озбиљне друштвене и политичке последице. Због тога аутори покушавају да направе
поређење тренутне економске неједнакости у Сједињеним Америчким Државама и њених
политичких последица (материјална депривација, смањена међугенерацијска мобилност,
умањена политичка и грађанска партиципација, нарушено поверење у федералне
институције и сл.) са могућношћу избијања немира због незадовољства одређених
друштвених група у контексту дугорочних последица рецесије. На основу тих налаза, рад
се бави структуром и акцијама покрета Окупирај Волстрит као и узроцима његових
скорашњих (не)успеха.
У раду “Thinking beyond crisis. Social mobilization in the Western Balkans and political
representation of unprivileged” аутори истражују нове форме друштвеног активизма на
Западном Балкану које се јављају као директна последица неспособности политичких
елита да се изборе са продуженом економском кризом и њеним друштвеним
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последицама. Истиче се да је финансијска криза из 2008. године имала озбиљне глобалне
економске последице које су највидљивије у увећаним стопама незапослености и
сиромаштва, као и у примени стогих мера штедње (кроз смањена давања државе).
Применом оваквих политика традиционални
ускратиле

су себи

могућност

политички

актери

(политичке партије)

да представљају депривилеговане појединце и групе

који су највише погођени кризом. Наведено се односи и на регион Западног Балкана
где је ситуација додатно отежана насилним
економском

транзицијом.

друштвених

покрета

који

нуде

другачије

решењима

и

У

складу
се

сукобима

с наведеним,

као

и

рад

истражује

супротстављају постојећим

моделе

политичком

и

појаву

институционалним

одлучивања засноване на већој социјалној

једнакости као и директном учествовању грађана у доношењу одлука.

Због

тога

се анализирају три покрета: Пленум (Босна и Херцеговина), Живи зид (Хрватска) и
Министарство простора (Србија) који на најбољи начин представљају примену горе
наведених принципа деловања. Важност три покрета у превладавању постојеће кризе се
истиче анализом њихове структуре, организације, способности за мобилизацију, као
и политичке (тј. идеолошке) опредељености учесника. На крају, аутори истичу да се
управо анализом деловања неинституционалних актера може

разумети

промена

постојећег политичког контекста на подручју Западног Балкана.
У тексту „Велики преокрет, велики рат?“ аутор упоређује природу глобалних економских
процеса у предвечерје Првог светског рата и данас. Растућа интеграција финансијских
тржишта и јачање монетарне стабилности, засновано на постојању златног стандарда и
сарадњи централних банака допринело је изградњи економске међузависности међу
државама. Међутим, Велики рат је означио и Велики преокрет, тј. наглашено деловање
супротних, де-глобализационих трендова – процеса финансијске дезинтеграције и раста
трговинске самодовољности који су били заступљени у следећим деценијама. Настојећи да
одговори на питање да ли је могућ (и колико је вероватан) још један преокрет, аутор
анализира природу и карактеристике актуелних трговинских и токова капитала,
међународних миграција и трансфера технологије, закључујући да јачање економске
глобализације, парадоксално, доводи до њене кризе.
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У раду “BRIC(S) and Africa: Challenging the Global Aid Regime” аутори истражују сарадњу
„нових донатора“, земаља БРИКС-а, са афричким земљама, анализирајући њихово
економско присуство на континенту, а поготово развојну помоћ, тј. њену институционалну
инфраструктуру и кључне карактеристике. Све значајније ангажовање „нових донатора“,
праћено дискурсом о постојању „заједничког историјском наслеђу“ чини истраживање
разлика у формама њиховог деловања у односу на традиционалне (западне) актере
релевантним. Аутори анализирају да ли нови ангажман држава БРИКС-а представља
изазов за глобални режим пружања развојне помоћи и нову „развојну прилику“ за афричке
партнере закључујући да постојање видљиве алтернативе (у односу на традиционалне
актере) захтева успостављање неопходне интитуционалне финансијске архитектуре коју
би пратило дугорочно повећање развојне помоћи региону.
У раду “The Limits of ’Global Europe’: Institututional and Societal Challenges for the EU Trade
Policy” аутор анализира десетогодишњу имплементацију трговинске стратегије „Глобална
Европа“ која је довела до билатералног заокрета, тј. реоријентације Европске уније ка
закључивању преференцијалних трговинских споразума (пре свега, споразума о слободној
трговини) у односу на ранију склоност ка мултилатералној трговинској либерализацији.
Истражујући трговинске споразуме нове генерације, аутор закључује да бројни
институционални и социјетални фактори представљају озбиљну препреку за успешну
примену ове стратегије. Јачање улоге Европског парламента и наглашена осетљивост
његових чланова на растуће противљење закључивању нових преференцијалних
трговинских споразума, по аутору, може имати негативне последице на глобалну
трговинску агенду Европске уније и умањити њену водећу улогу у међународним
трговинским односима.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду је предвиђено да кандидат мора да задовољи минимално два од три изборна
услова, при чему се изборни услов сматра испуњеним ако је испуњена најмање по једна
одредница из два изборна услова.
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1. Стручно-професионални допринос
1.1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у
земљи и иностранству
Кандидат Александар Милошевић је био коуредник два зборника радова објављена у
земљи.



Јелена Видојевић, Александар Милошевић и Наталија Перишић (ур.), Изазови
глобализације: сиромаштво и неједнакости, Факултет политичких наука и Чигоја,
Београд, 2015, ИСБН 978-86-84031-88-6.



Радмила Накарада, Весна Кнежевић-Предић и Александар Милошевић (ур.), Велики
рат - Недовршена прошлост, Универзитет у Београду-Факултет политичких наука,
Београд, 2016, ИСБН 978-86-6425-009-2.

1.2. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или
докторским студијама
Кандидат Александар Милошевић је био члан више од тридесет комисија за израду и
одбрану завршних радова на академски мастер студијама (кандидати: Огњен Драгичевић,
Марко Милетић, Марија Младеновић, Исидора Маркичевић, Филип Керчов, Владимир
Гавравон, Урош Мамић, Денис Тул, Милош Шиник, Тамара Пејић, Емилија Димитријевић,
Данијела Драча, Немања Ранђић, Душан Цмиљанић, Олга Павковић, Иван Ћирић, Лука
Штерић, Сандра Давидовић, Милица Алексић, Кристина Ивановић, Ксенија Квргић,
Наташа Танасковић, Смиљка Милеуснић Аџић, Вукашин Тошић, Андреја Бошковић,
Михаило Јанковић, Соња Еремић, Марко Миладиновић, Давид Соколовић, Анђела
Цветковић, Бојана Станишић, Никола Цуцкић).
1.3. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима

17

На основу приложене документације, Комисија закључује да је Александар Милошевић у
периоду 2012-2016. године био ангажован на темпус пројекту DEPOCEI (Development of
Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration), референтни
број 530730-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPHES.
2. Допринос академској и широј заједници
2.1. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету
или универзитету у земљи или иностранству.
Кандидат је током свог рада на Факултету био ангажован у више стручних органа и
комисија:


Секретар Одељења за међународне студије (2012-2014. године)



Сарадник у Комисији за акредитацију Факултета политичких наука



Члан Комисије за оцену тестова на пријемном испиту за упис на Факултет
политичких наука



Члан Изборне комисије за утврђивање изборне листе и кандидата за избор декана
Факултета политичких наука Универзитета у Београду

2.2. Учешће у наставним активностима ван студијских програма
Кандидат је 2015. године изводио тренинг из Заједничке трговинске и инвестиционе
политике Европске уније за полазнике обука које је организовао Центар за јавне политике
Европске уније Универзитета у Београду у склопу пројекта DEPOCEI (Development of
Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration).
3. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама, односно
установама културе или уметности у земљи и иностранству
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3.1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројектима и
студијама
На основу приложене документације, Комисија закључује да је Александар Милошевић у
периоду 2012-2016. године био ангажован на темпус пројекту DEPOCEI (Development of
Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration), референтни
број 530730-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPHES.
3.2. Руковођење или чланство у органу или професионалном удружењу или организацији
националног или међународног нивоа
Увидом у приложену документацију, Комисија закључује да је Александар Милошевић
члан Удружења за међународне студије (International Studies Association), Европског
удружења за компаративне економске системе (European Association for Comparative
Economic Systems), Европског удружења за међународне студије (European International
Studies Association) и Удружења за међународне студије Централне и Источне Европе
(Central and East European International Studies Association).
3.3. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма
Кандидат је учествовао у изради и спровођењу заједничког регионалног студијског
програма - мастер мировних студија (Regional Master’s Program in Peace Studies) на коме
су учествовали Универзитет у Београду, Универзитет у Загребу, Универзитет у Сарајеву и
Универзитет у Базелу. Александар Милошевић је учествовао у изради силабуса,
акредитован је и ангажован у извођењу наставе на предмету Peace and Development.
3. Мишљење о испуњености услова за избор у звање сваког кандидата појединачно
Комисија закључује да је кандидат др Александар Милошевић је испунио све конкурсом
предвиђене услове и предао сву тражену документацију.

19

Основне, мастер и докторске академске студије је завршио са највишим оценама, са
посебним нагласком на највишим оценама из свих предмета (на свим нивоима студија)
који припадају ужој научној области за коју се кандидат бира. Докторска дисертација
кандидата представља детаљну и темељну анализу савременог деловања Заједничке
трговинске политике Европске уније као специфичног поља одлучивања у коме постоје
сталне тензије између њених економских и спољнополитичких циљева и чије промене
могу имати далекосежне последице по функционисање глобалног трговинског система у
целини. Овако постављен предмет истраживања чини мултидисциплинарни приступ
неопходним за стицање релевантних научних сазнања, чиме се истиче посебан научни
допринос ове дисертације.
Кандидат је активно учествовао на значајним скуповима у иностранству што
показује својеврсну међународну верификацију његових научних резултата. Објављени
научни радови у иностраним и домаћим публикацијама и часописима квалификују
кандидата као перспективног научног радника.
Александар Милошевић има вишегодишње искуство у раду са студентима. Он је
организовао и изводио вежбе и колоквијуме на основним и мастер студијама Факултета
политичких наука, стрпљиво валоризујући радове студената и у односима са њима
показујући тактичност и спремност да пружи помоћ, посебно у избору тема, литературе и
методолошке оријентације. Оцене студената указују на висок квалитет тог рада, преданост
и савесност у помагању студентима да савладају наставну материју. Педагошку
оспособљеност показао је и на приступном предавању пред члановима Комисије за избор.
Поред тога, кандидат др Александар Милошевић је испунио и све предвиђене изборне
услове (стручно-професионални допринос, допринос академској и широј заједници и
сарадњу са другим високошколским установама у земљи и иностранству), што га, по
мишљењу Комисије, у потпуности чини спремним и способним за рад са студентима у
наставничком звању.
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4. Предлог за избор кандидата у звање доцента
Комисија констатује да кандидат испуњава све услове прописане Законом о високом
образовању и актима Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у
звање доцента. Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета политичких наука
да својом одлуком предложи кандидата др Александра Милошевића за звање доцента и
одлуку проследи Универзитету у Београду на даље одлучивање.
У Београду, 8. новембра 2018. године
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_______________________________________________________________
Проф. др Драган Р. Симић, редовни професор Универзитета у Београду
- Факултета политичких наука

_______________________________________________________________
Проф. др Бранко Васиљевић, редовни професор Универзитета у Београду
- Факултета политичких наука

_______________________________________________________________
Проф. др Иван Вујачић, редовни професор Универзитета у Београду Економског факултета

_______________________________________________________________
Проф. др Радмила Накарада, редовни професор Универзитета у Београду Факултета политичких наука

_______________________________________________________________
Проф. др Немања Џуверовић, ванредни професор Универзитета у
Београду - Факултета политичких наука
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