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                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Међународне студије 

Број кандидата који се бирају: 1 (један) 

Број пријављених кандидата: 1(један) 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Др Александар Милошевић  

  

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Александар, Милутин, Милошевић 

- Датум и место рођења: 9.6.1977, Беране 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду-Факултет политичких наука 

- Звање/радно место: асистент 

- Научна, односно уметничка област: Међународне студије 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду-Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2010. године 

Мастер:   

- Назив установе: Универзитет у Београду-Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2011. године. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Међународна економија 

Магистеријум:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат: 

- Назив установе:  Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година одбране: Београд, 2018. године 

- Наслов дисертације: Заједничка трговинска политика Европске уније: од формалног 

мултилатерализма до споразума о слободној трговини 

- Ужа научна, односно уметничка област: Међународне студије 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
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3) Испуњени услови за избор у звање_________________________________ 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

5,00 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

4,42 – 4,86 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

> 3 годинe  

Као асистент: 6 (шест) 

година 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 
☑ 32 чланства 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен 

услов за звање у које 

се бира) 

 

Број радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

7 Објављен један рад из 

категорије М20 или 

три рада из категорије 

М51 из научне 

области за коју се 

бира. 

М23 (2 рада) 

М24 (1 рад) 

М51 (1 рад) 

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. 

 

Александар Милошевић, Драган Живојиновић, Ми у долар 

(не) верујемо – последице смањења глобалне улоге долара по 
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укупну моћ Сједињених Америчких Држава, Годишњак ФПН 

2013, Vol. VII, Но. 9, 2013, стр. 81-99, udc 339.737(73),  М 51. 

8 Саопштен један рад 

на научном скупу, 

објављен у целини 

(М31, М33, М61, 

М63) 

М 33 (4 рада) 

М 63 (2 рада) 

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: 978-86-84031-63-3, 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 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/aleksandar-milosevic-

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_partecipazion

e-e-movimenti-sociali.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-e5be-4db2-bfb9-b268a7834dd0.pdf 

 

9 Објављена два рада из 

категорије М20 или 

пет радова из 

категорије М51 у 
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периоду од последњег 

избора у звање из 

научне области за 

коју се бира.  

 

10 Оригинално стручно 

остварење или 

руковођење или 

учешће у пројекту 

 

  

11 Одобрен и објављен 

универзитетски 

уџбеник за предмет из 

студијског програма 

факултета, односно 

универзитета или 

научна монографија 

(са ISBN бројем) из 

научне области за 

коју се бира, у 

периоду од избора у 

претходно звање 

  

12 Један рад са 

међународног 

научног скупа 

објављен у целини 

категорије М31 или 

М33 

  

13 Један рад са научног 

скупа националног 

значаја објављен у 

целини категорије 

М61 или М63. 

 

  

14 Објављена један рад 

из категорије М20 

или четири рада из 

категорије М51 у 

периоду од последњег 

избора из научне 

области за коју се 

бира.  (за поновни 

избор ванр. проф) 

 

  

15 Један рад са 

међународног 

научног скупа 

објављен у целини 

категорије М31 или 

М33.  (за поновни 

избор ванр. проф) 
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16 Један рад са научног 

скупа националног 

значаја објављен у 

целини категорије 

М61 или М63.  (за 

поновни избор ванр. 

проф) 

 

  

17 Објављен један рад из 

категорије М21, М22 

или М23 од првог 

избора у звање 

ванредног професора 

из научне области за 

коју се бира  

  

18 Објављен један рад из 

категорије М24 од 

првог избора у звање 

ванредног професора 

из научне области за 

коју се бира. Додатно 

испуњен услов из 

категорије М21, М22 

или М23 може, један 

за један, да замени 

услов из категорије 

М24 или М51 

  

19 Објављених пет 

радова из категорије 

М51 у периоду од 

последњег избора из 

научне области за 

коју се бира. Додатно 

испуњен услов из 

категорије М24 може, 

један за један, да 

замени услов из 

категорије М51  

  

20 Цитираност од 10 

xeтepo цитата. 

 

  

21 Два рада са 

међународног 

научног скупа 

објављена у целини 

категорије М31 или 

М33 

 

  

22 Два рада са научног 

скупа националног 
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значаја објављена у 

целини категорије 

М61 или М63 

 

23 Одобрен и објављен 

универзитетски 

уџбеник за предмет из 

студијског програма 

факултета, односно 

универзитета или 

научна монографија 

(са ISBN бројем) из 

научне области за 

коју се бира, у 

периоду од избора у 

претходно звање 

  

24 Број радова као услов 

за менторство у 

вођењу докт. дисерт. 

– (стандард 9 

Правилника о 

стандардима...) 

  

 

 

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 
1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

Др Александар Милошевић је био коуредник два зборника радова: 

 

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. 

 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

Члан комисија за израду и одбрану тридесет два завршна рада на 

мастер академским студијама 
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4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним 

научним пројектима. 

Александар Милошевић је 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 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или 

иностранству. 

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 

 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 

и комисије министарстава. 

 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 

професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

Др Александар Милошевић 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). 

 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

Др Александар Милошевић је 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. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 

или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 

 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 

Др Александар Милошевић  је члан Удружења за међународне студије 

(International Studies Association), Европског удружења за компаративне 
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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). 

 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

Др Александар Милошевић  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. 

 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 

 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

 

Комисија закључује да је кандидат др Александар Милошевић је испунио све конкурсом предвиђене услове 

и предао сву тражену документацију.  

 

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. 

Др 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, 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: Београд, 8. новембар 2018. године 

 

 

 

ПОТПИСИ 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

_______________________________________________________________  
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 
 


