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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА 

 

 

Изборно веће Факултета политичких наука на седници одржаној 12. 9. 2019. године на 

основу образложене иницијативе Одељења за међународне студије, донело је одлуку о 

расписивању Конкурса за доцента за ужу научну област Европске студије, именовало 

комисију и одредило председавајућег Комисије за припрему реферата о пријављеним 

кандидатима у саставу: проф. др Слободан Самарџић, редовни професор Факултета 

политичких наука Универзитета у Београду, проф. др Маја Ковачевић, ванредни професор 

Факултета политичких наука Универзитета у Београду и др Дејана Вукасовић, виши 

научни сарадник Института за политичке студије. Комисија је прегледала приспелу 

документацију и Наставно-научном већу Факултета политичких наука подноси  

 

РЕФЕРАТ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

 

Конкурс за једног доцента за област Европске студије објављен је у публикацији о 

запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови“, број: 848 од 25. 9. 2019.  

Комисија је преузела поднети материјал, прегледала поднете пријаве и констатовала да се 

на Конкурс јавила др Ивана Радић Милосављевић.  

Комисија је закључила да поднета пријава садржи све прописане елементе предвиђене 

Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 -др. Закон и 73/18), 

Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета политичких наука за избор у 
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звање доцента и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 192 од 01. јула 2016. 

године, 195 од 22.09.2016. год, бр 197 од 20.03.2017. год, бр 199. од 16.10.2017. год. и бр. 

203. од 21.05.2018. године).  

 

1. Биографски подаци кандидата др Иване Радић Милосављевић  

Др Ивана Радић Милосављевић је рођена 23. марта 1979. године у Београду. Држављанин 

је Републике Србије. Основну и средњу школу завршила је у Београду. Дипломирала је на 

Факултету политичких наука Универзитета у Београду (смер Међународни односи) 2004. 

године, са просечном оценом 8,11. Дипломски рад на тему Уговор о уставу за Европу – 

нови институционални баланс?“, одбранила је са највишом оценом 10 (десет).  

Исте године је уписала магистарске студије – Европске студије на Факултету политичких 

наука Универзитета у Београду које је завршила уз просечну оцену 9.71. Магистарски рад, 

под називом Неофункционализам у савременом промишљању европске интеграције је 

одбранила 2013. године. Године 2014. одобрена јој је тема докторске дисертације 

Европска унија у процесу политизације коју је одбранила на Универзитету у Београду – 

Факултету политичких наука 19. септембра 2018. године. Кандидаткиња течно говори и 

пише енглески језик, а служи се француским језиком. 

Др Ивана Радић Милосављевић је од академске 2007/2008. године до новембра 2014. 

године  била бирана за сарадника на предметима Политички систем Европске уније, 

Европске интеграције  - развој и проблеми и Заједничка спољна и безбедносна политика 

(ОАС). Од 2011. године сарађивала је на предметима Уставна политика Европске уније, 

Управљање кризом у Европској унији у оквиру мастер модула Европске студије на 

Универзитету у Београду – Факултету политичких наука. Изабрана је 2014. године за 

асистента за ужу научну област Европске студије на Факултету политичких наука 

Универзитета у Београду. На позицију асистента је поново изабрана 2017. године. Године 

2018. године ангажована је на извођењу наставе на новом предмету Политичке странке у 

Европској унији, а 2019. на предметима Теорије европске интеграције и Јавна управа у 
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Европској унији, сва три на мастер модулу Европске студије. У академској 2016/17 години 

кандидаткиња је била ангажована на извођењу предмета Академске вештине (ОАС). 

Током свог ангажовања, кандидаткиња је била у сталној комуникацији са студентима, 

организовала и изводила вежбе, припремала и организовала колоквијуме, прегледала 

семинарске радове и презентације студената, учествовала у реализацији предиспитних 

обавеза и испита. Наведене активности су се одвијале несметано, без приговора и 

примедби.  

У досадашњем раду, др Ивана Радић Милосављевић је била члан више комисија за 

одбрану мастер и дипломских радова.  

Чланци у домаћим и иностраним часописима и зборницима радова:  

Кандидаткиња др Ивана Радић Милосављевић је у пријави на конкурс доставила списак 

научних радова, објављених у различитим публикацијама у земљи и иностранству:  

 Ивана Радић Милосављевић, „Криза као фактор политизације у Европској унији“, 

Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2019, год. 26. vol. 

64, стр. 73-94, УДК 316.42(4-672EU)“2010/2011“, DOI: 

https://doi.org/10.22182/spm.6422019.3, ISSN 0354-5989 (М24) 

 Ивана Радић Милосављевић, „Проблеми односа европске уније и држава кандидата за 

чланство и флексибилно приступање као могућ начин оживљавања политике 

проширења“ Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, 

Београд, 1/2019, Vol. LXXI, стр. 5-25, UDK:341.1(4-672EU:497), ISSN:0025-8555, doi: 

DOI 10.2298/MEDJP190100SR. [COBISS.SR-ID 518475351]  (M51) 

 Ивана Радић Милосављевић, „Сукоб стабилности и демократије у процесу европске 

интеграције Републике Србије“ у Демократски отпори нормализацији 

ауторитаризма, ур. Марко Симендић, Удружење за политичке науке Србије, 

Факултет политичких наука, Београд, 2017. стр. 257-271. (Зборник саопштења са 

међународне научне конференције). ISBN: 978-86-6425-039-9. [COBISS.SR-ID 

518129239 

https://doi.org/10.22182/spm.6422019.3
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<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=518129239>]

 (М33) 

 Ivana Radić Milosavljević, „Change in the EU Accession Approach: A Case for a Flexible 

Membership“, објављено у EU Frontiers, Policy Brief no. 19, July 2017, 13 стр. Center for 

European Neighborhood Studies, Central European University, Budapest. (доступно преко: 

https://publications.ceu.edu/node/45783). ISSN 2498-7875.  (M34) 

 Ивана Радић Милосављевић, „Утицај кризе на политизацију питања проширења 

Европске уније“, у Самарџић, Слободан и Ивана Радић Милосављевић (ур.), Европска 

унија: нове и старе димензије кризе, Зборник саопштења са научног скупа "Европска 

унија-од кризе ка дезинтеграцији", Универзитет у Београду – Факултет политичких 

наука, Београд, 2017, стр. 93-102. [COBISS.SR-ID 518030935 

<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=518030935>]. 

ISBN 978-86-6425-030-6. (M62) 

 Ивана Радић Милосављевић, „Улога неофункционализма у разумевању савремене 

европске интеграције“ (сажета верзија магистарског рада), у Ковачевић, Бојан, Зборник 

најбољих мастер радова о Европској унији, Информациони центар ЕУ у Београду, 

2016, стр. 51-67. [COBISS.SR-ID 231573516 

<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=231573516>]

 (M45) 

 Ивана Радић Милосављевић, „Избори за Европски парламент у време кризе: шта је 

другачије овог пута“, Годишњак Факултета политичких наука, Универзитет у 

Београду, 2015, Година IX, Број 13, Јун 2015, стр. 45-62. ISSN 1820-6700. 

http://www.fpn.bg.ac.rs/node/5881 <http://www.fpn.bg.ac.rs/node/5881>. [COBISS.SR-ID 

516484439 

<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=516484439>]. 

 (M51) 

 Ивана Радић Милосављевић, „Демократија као покретач европске интеграције“, у 

Самарџић, Слободан, и Радић Милосављевић, Ивана (ур.), Европски грађанин у 

https://publications.ceu.edu/node/45783
http://www.fpn.bg.ac.rs/node/5881
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времену кризе, Чигоја штампа, 2014, [COBISS.SR-ID 516115543 

<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=516115543>] 

ISBN 978-86-84031-67-1. стр. 175-189. (M61) 

 Ивана Радић Милосављевић, „Неофункционалистичка логика развоја европске 

интеграције унутар економске и монетарне уније“, у Самарџић, Слободан и Радић 

Милосављевић, Ивана, (ур.) Криза Европске уније: шта доноси Уговор о стабилности, 

координацији и управљању економском и монетарном унијом, Службени гласник, 

Београд, 2013, ISBN 978-86-519-1730-4. стр. 27-44. (М61) 

 Ивана Радић Милосављевић, „Европска унија у процесу политизације“, докторска 

дисертација одбрањена 19.09.2018. на Универзитету у Београду – Факултету 

политичких наука, Београд. 208 листова. http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:18524. [COBISS.SR-

ID 518291031]   (М70) 

Ивана Радић Милосављевић је своје радове излагала и на конференцијама у земљи и 

иностранству, међу којима се издвајају:  

 Ивана Радић Милосављевић, „Утицај Европског парламента на решавање савремених 

проблема Европске уније“, уводно излагање на научном скупу „Избори за Европски 

парламент у измењеном политичком простору“ одржаном 1.7.2019. на Универзитету у 

Београду – Факултету политичких наука. (у припреми за објављивање) 

 Ивана Радић Милосављевић, „Проблеми односа Европске уније и држава кандидата за 

чланство и флексибилно приступање као могућ начин оживљавања политике 

проширења“ у Западни Балкан као „остатак“ уједињене Европе: свачија или ничија 

земља¸ ур. Срђан Т. Кораћ, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 

2018, стр. 18-19. (Зборник апстраката са научне конференције). ISBN: 978-86-7067-258-

1. https://www.diplomacy.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/12/Ujedinjena-Evropa-i-ZB-

2018-zbornik-apstrakata.pdf  (М34) 

 Ivana Radić Milosavljević, „Change in the EU Accession Approach: A Case for a Flexible 

Membership“, саопштење са конференције Western Balkans between Internal Transitions 

and the European Integration Process, одржане на Централноевропском универзитету у 

https://www.diplomacy.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/12/Ujedinjena-Evropa-i-ZB-2018-zbornik-apstrakata.pdf
https://www.diplomacy.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/12/Ujedinjena-Evropa-i-ZB-2018-zbornik-apstrakata.pdf
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Будимпешти (CEU) 24. априла 2017., објављено у EU Frontiers, Policy Brief no. 19, July 

2017, 13 стр. Center for European Neighborhood Studies, Central European University, 

Budapest. (доступно преко: https://publications.ceu.edu/node/45783). ISSN 2498-7875. 

(M34) 

 Ивана Радић, “On the best possible state structure for Serbia”, у зборнику 2007 Students' 

Best Papers, Institute of Federalism, Travaux de recherche, Cahier no. 42. Publications of the 

Institute of Federalism Fribourg, Switzerland, 2008. pp.113-130. 

Др Ивана Радић Милосављевић је учествовала у уређивању следећих зборника радова са 

научних конференција: 

 Радић Милосављевић, Ивана и Самарџић, Слободан (ур.), „Европска унија: нове и 

старе димензије кризе“, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, 

Београд, 2016. 

 Самарџић, Слободан и Радић Милосављевић, Ивана (ур.), „Европски грађанин у 

времену кризе“, Чигоја штампа, Београд, 2014. 

 Самарџић, Слободан и Радић Милосављевић, Ивана, (ур.), „Криза Европске уније: 

шта доноси Уговор о стабилности, координацији и управљању економском и 

монетарном унијом“, Службени гласник, Београд, 2013, 180 стр. 

Поред наведеног, др Ивана Радић Милосављевић је са енглеског језика превела делове 

књига које се користе у наставном процесу на Универзитету у Београду – Факултету 

политичких наука:   

 D. Dinan, Ever Closer Union, Palgrave Macmillan, (Д. Динан, „Све ближа Унија“, 

Службени гласник, Београд, 2009) 

 S. Hix, The Political System of the European Union, Palgrave Macmillan, (С. Хикс, 

„Политички систем Европске уније“, Службени гласник, Београд, 2007) 

Такође, кандидаткиња је објавила неколико самосталних студија и анализа јавних 

политика, као и стручних текстова од којих наводимо: 

https://publications.ceu.edu/node/45783
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 Ивана Радић Милосављевић, „Комитет региона Европске уније и локална самоуправа у 

Србији: утицај процеса европских интеграција на локалну самоуправу у Србији у 

оквиру преговарачког поглавља 34“, Стална конференција градова и општина, Београд, 

2017, 56 стр., илустр. ISBN 978-86-88459-71-6. [COBISS.SR-ID 250294028 

<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=250294028>]   

 Ивана Радић Милосављевић, „Институционални дизајн Европске уније: ко доноси 

одлуке?“, у Идеја, институције и право Европске уније: приручник за обуке у области 

јавних политика ЕУ, Центар за јавне политике Европске уније, Универзитет у 

Београду, Београд, 2017. стр. 25-38. 

 Ивана Радић Милосављевић, „Утицај усклађивања прописа у оквиру преговарачког 

поглавља 23 (Правосуђе и основна права) на локалну самоуправу у Републици Србији: 

полазна анализа и препоруке“, Стална конференција градова и општина, Београд, 2016. 

100 стр. ISBN 978-86-88459-57-0. [COBISS.SR-ID 228187404 

<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=228187404>]  

 Ивана Радић Милосављевић, „Делотворни утицај пројеката удружења финансираних 

из буџета јединица локалне самоуправе“, Београдска отворена школа, 2014, доступно 

преко: http://www.bos.rs/rs/uploaded/FINAL%20ISBN_Policy%20Analysis.pdf. 98 str., 

graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-83411-77-1. [COBISS.SR-ID 213161484 

<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=213161484>]  

 Ивана Радић Милосављевић, „Типичне надлежности региона: европска искуства“, у 

АГЕНДА, часопис за јавну управу и локалну самоуправу, бр. 5, Палго центар, Београд, 

2012. 

Кандидаткиња, др Ивана Радић Милосављевић је у пријави на конкурс приложила и 

докторску дисертацију:  

Европска унија у процесу политизације, УДК: 061.1 EU:32 (043.3), 321.7:061.1 EU 

(043.3), COBISS.SR-ID: 518291031. 

2. Испуњеност услова за избор у звање доцента  

http://www.bos.rs/rs/uploaded/FINAL%20ISBN_Policy%20Analysis.pdf
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ОПШТИ УСЛОВ  

Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 -др. Закон и 73/18), 

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. јула 2016. 

године, 195 од 22.09.2016. год, бр 197 од 20.03.2017. год, бр 199. од 16.10.2017. год. и бр. 

203. од 21.05.2018. године), 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. 

Кандидаткиња је приложила оверен препис дипломе о стеченом високом образовању, 

оверен препис уверења и транскрипта оцена о завршеним студијама другог степена и 

оверен препис уверења о одбрањеној докторској дисертацији и условима за стицање 

научног степена доктора политичких наука. Из приложене документације се закључује да 

је Ивана Радић Милосављевић основне студије (смер Међународни односи) завршила на 

Универзитету у Београду – Факултету политичких наука са просечном оценом 8,11. 

Магистарске студије (Европске студије) је завршила на Универзитету у Београду – 

Факултету политичких наука са просечном оценом 9.71. Докторску дисертацију 

„Европска унија у процесу политизације“ кандидаткиња је одбранила на Универзитету у 

Београду – Факултету политичких наука 19. 9. 2018. Дисертација припада научној области 

за коју се кандидаткиња бира, па Комисија закључује да је овај услов испуњен.  

Докторска дисертација Иване Радић Милосављевић „Европска унија у процесу 

политизације“ пружа нове увиде у садржај процеса интеграције унутар Европске уније, 

било да је реч о предкризном (до 2008), кризном (од 2008), или могућем посткризном 

периоду. Она обрађује фономен који у нашој литератури о европским интеграцијама до 

сада није имао аутора. Надаље, када је реч о стању науке у међународним размерама, ово 

је редак случај анализе која у оквиру теме о политизацији узима озбиљно приступ 

консенсуалне демократије, анализира га у његовој емпиријској збиљи (Швајцарска и 
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Белгија) и искушава га на посебном примеру Европске уније као предмету анализе. 

Резултати које је кандидаткиња остварила пружају бољи увид у специфичну структуру ЕУ 

са становишта њеног иманентно ограниченог демократског капацитета и са упоредног 

становишта два жива модела консенсуалних политичких система. Тиме се основно питање 

о политизацији премешта у фокус специфичне структуре односа унутар великог 

историјског експеримента наднационалне политичке заједнице.  

Поред овог генералног достигнућа, које спада у домен врхунског научног објашњења, ова 

дисертација је остварила и више посебних истраживачких циљева: У њој су извршени:   

• систематизација и критичко сагледавање постојеће научне литературе о 

политизацији у Европи, тј. ЕУ, унутар европског студија; 

• систематична и свеобухватна анализа сложеног међусобног односа природе 

европске интеграције и структуре Европске уније, с једне и токова политизације 

„европских питања“; са друге стране, и на основу тога изведени закључци о могућим 

каузалним односима ових варијабли; 

• расветљавање обележја политизације као значајне савремене појаве за развој и 

функционисање политичког система Европске уније и допринос објективном сагледавању 

њеног утицаја на будућност европске интеграције.  

• истраживање могућности и граница примене искустава стечених у пракси 

функционисања постојећих консоцијативних демократија као довршених државних 

политичких система на недржавни, наднационални систем Европске уније који је у 

сталном развоју; 

• допринос научној дебати о проблему демократије у ЕУ кроз анализу демократског 

потенцијала политизације посебно у времену кризе која се у ЕУ јавља не само као криза 

сувереног дуга него и као криза легитимитета;  

• допринос научној дебати о степену европеизације националних јавних сфера, као и 

о факторима и могућностима изградње европског политичког идентитета. 
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Радећи на великој грађи, кандидаткиња је била руковођена сопственим проблемским 

смером, што је происходило оригиналним научним увидима и укупном вредном 

резултату. У домаћој литератури и истраживањима отворила је ново истраживачко питање 

и дала му конзистентно тумачење, тако да ће даљња истраживања свакако морати да пођу 

од њеног доприноса.  

 

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 „Другоразредни карактер избора за Европски парламент: случај избора 

2019. године“ заказано је Одлуком декана Факултета политичких наука која је објављена 

на огласним таблама и интернет страни Факултета. Др Ивана Радић Милосављевић 

одржала је приступно предавање на Факултету политичких наука 5. новембра 2019. 

године од 12:00 до 12:45 сати у зборници факултета. Приступном предавању су 

присуствовали чланови Комисије за избор у звање доцента. Комисија је сачинила 

Извештај о одржаном приступном предавању и кандидаткињу Ивану Радић 

Милосављевић оценила оценом 5 (пет). 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног 

претходног изборног периода  

Кандидаткиња, др Ивана Радић Милосављевић, је у пријави на конкурс, приложила 

резултате студентских анкета за академске 2015/16., 2016/17. и 2017/18. годину, током 

којих је радила као асистент на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. За 

академску 2015/16. годину, оцене педагошког рада кандидата у студентским анкетама 
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износе од 4,29 до 5,00 (за предмет Политички систем Европске уније). За академску 

2016/2017. и 2017/18. годину, оцене педагошког рада кандидата у студентским анкетама 

износе од 3,42 до 4,80, односно од 3,84 до 5,00. 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 Ивана Радић Милосављевић доставила, 

Комисија закључује да кандидаткиња задовољава овај услов. Кандидаткиња је објавила 

један рад у категорији М24 и два рада у категорији М51.  

 Ивана Радић Милосављевић, „Криза као фактор политизације у Европској унији“, 

Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2019, год. 26. 

vol. 64, стр. 73-94, УДК 316.42(4-672EU)“2010/2011“, DOI: 

https://doi.org/10.22182/spm.6422019.3, ISSN 0354-5989 (М24) 

У чланку ауторка испитује утицај велике кризе Европске уније на процес 

политизације антикризних мера усвајаних током 2010. и 2011. године. Праћењем 

процеса усвајања „пакета шест мера”, као и анализом реаговања различитих 

националних и транснационалних политичких актера, ауторка показује да је 

уобичајена претпоставка о кризи као подстицајном фактору за политизацију само 

делимично исправна. Шест мера чији је циљ био да се унапреди некадашњи Пакт 

стабилности и раста и надзор над економским и фискалним политикама држава 

чланица ЕУ, значајно је ограничио овлашћења националних органа да се баве овим 

питањима али и повезаним политикама. 

И поред великог значаја и озбиљних последица ових шест антикризних мера, оне нису 

изазвале интензивну политизацију, бар не онакву која би омогућила да 

супротстављени захтеви различитих политичких актера утичу на коначан исход 

одлучивања и да се политизација из националних оквира пренесе на наднационални 

ниво. Напротив, криза сувереног дуга у ЕУ управо је послужила политичким елитама 
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да евентуална спорна питања изолују од ширих политичких конфликата и да их држе 

махом унутар националних граница. Осим кризе, и други фактори допринели су 

умиривању политизације. Ауторка налази да су то начин обликовања (представљања) 

политизованог питања, устројство економске и монетарне уније као 

децентрализованог и полицентричног система управљања и коначно, сложена и 

консоцијативна природа Европске уније. 

 Ивана Радић Милосављевић, „Проблеми односа Европске уније и држава кандидата 

за чланство и флексибилно приступање као могућ начин оживљавања политике 

проширења“ Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, 

Београд, 1/2019, Vol. LXXI, стр. 5-25, UDK:341.1(4-672EU:497), ISSN:0025-8555, doi: 

DOI 10.2298/MEDJP190100SR. [COBISS.SR-ID 518475351]  (M51) 

У чланку се разматра проблем застоја у процесу придруживања, односно приступања 

земаља Западног Балкана Европској унији. Основне узроке овог проблема ауторка 

види у самој природи асиметричног односа Европске уније и поменутих земаља у 

чијем средишту се налази Процес стабилизације и придруживања, односно 

приступања. Њему су допринеле обе стране: Европска унија својом преамбициозно 

постављеном политиком према региону, недовољно дефинисаним и стално 

променљивим критеријумима, али и земље у процесу својим некритичким односом 

према могућем чланству, нејасно дефинисаним интересима и циљевима, спорим 

реформама и слабом демократском традицијом. Како би процес могао успешно да се 

настави, ауторка тврди да је потребно његово суштинско преобликовање ка 

флексибилном процесу. У светлу све чешћих расправа о могућем кретању европске 

интеграције ка већој диференцијацији, процес флексибилног придруживања, то јест 

приступања би од свог почетка омогућио чланство само у одабраним областима 

деловања Европске уније. Области у којима би евентуално било остварено чланство 

биле би одабране сходно претходно јасно дефинисаним и анализираним интересима и 

могућностима земаља кандидата и потенцијалних кандидата. Ауторка налази да је 

потребно процес што више одвојити од условљавања у политичким областима како 

би се умањила могућност арбитрарног одлучивања о напретку ових земаља у процесу. 

Осим што би за државе кандидате и потенцијалне кандидате овакав мање захтеван 
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процес био једноставнији и омогућио већу аутономију у избору области интеграције и 

темпу прилагођавања, за државе чланице ЕУ би представљао начин да се врати 

кредибилитет једној од својих некада најуспешнијих спољнополитичких активности. 

 Ивана Радић Милосављевић, „Избори за Европски парламент у време кризе: шта је 

другачије овог пута“, Годишњак Факултета политичких наука, Универзитет у 

Београду, 2015, Година IX, Број 13, Јун 2015, стр. 45-62. ISSN 1820-6700. 

http://www.fpn.bg.ac.rs/node/5881 <http://www.fpn.bg.ac.rs/node/5881>. [COBISS.SR-ID 

516484439 

<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=516484439>

].  (M51) 

Рад настоји да испита капацитете Европског парламента (ЕП) као актера у 

превазилажењу савремене кризе ЕУ. Најпре се критички сагледавају формалне и 

неформалне институционалне новине након Уговора из Лисабона и последњих избора 

за ЕП и указује на чињеницу да Парламент и даље ужива ограничена овлашћења. 

Наиме, иако је добио већу могућност утицаја на избор шефа егзекутиве, он има све 

мање могућности контроле и утицаја у политикама ЕУ које су главни генератори 

кризе. Стога, Европски парламент не може да има значајнију улогу у извођењу Уније 

из кризе, а тиме ни грађани који га бирају. Поред институционалних недостатака, 

улогу Парламента отежавају нове околности - одвијање избора и конституисање ЕП у 

условима увећане политизације изазване пре свега продуженом кризом ЕУ. У раду се 

закључује да се ЕП, као и Европска унија, нашао у зачараном кругу у којем криза и 

политизација производе дубоке поделе које отежавају предузимање мера за излазак из 

кризе. 

4. Саопштен један рад на научном скупу, објављен у целини (М31, М33, М61, М63)  

Увидом у списак радова и радове које је др Ивана Радић Милосављевић доставила, 

Комисија закључује да кандидаткиња задовољава (и премашује) овај услов. Кандидаткиња 

је објавила један рад у категорији М33 и два рада у категорији М61. 
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 Ивана Радић Милосављевић, „Сукоб стабилности и демократије у процесу европске 

интеграције Републике Србије“ у Демократски отпори нормализацији ауторитаризма, 

ур. Марко Симендић, Удружење за политичке науке Србије, Факултет политичких 

наука, Београд, стр. 257-271. (Зборник саопштења са међународне научне 

конференције). ISBN: 978-86-6425-039-9. [COBISS.SR-ID 518129239 

<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=518129239>]

 (М33) 

Ауторка у раду уочава и анализира парадокс процеса европске интеграције Републике 

Србије који је уместо подршке демократским реформама послужио као подршка 

ауторитарном политичком режиму. Ауторка налази да је оваквом приступу Европске 

уније према државама кандидатима за чланство допринело кумулативно деловање 

неколико фактора. Први је садржан у околностима вишедимензионалне кризе у којој 

се ЕУ нашла од 2008. године, која онемогућава Унији да се у пуном капацитету 

посвети питању проширења. Други јесте очигледан замор од проширења видљив у 

јавном дискурсу на простору Европске уније, како међу политичким елитама, 

умереним и екстремним политичким партијама, тако и међу грађанима. Трећи фактор 

јесте актуелна доминација Европске народне партије у свим политичким 

институцијама Европске уније. Њени представници дају готово безрезервну подршку 

члановима њима сродних, владајућих политичких партија у појединим земљама на 

Западном Балкану, од чега је Србија вероватно најбољи пример. Коначно, слаба 

демократска основа у земљама кандидатима, како на страни власти тако и унутар 

цивилног друштва, омогућила је некритички, апологетски однос према читавом 

процесу приступања. Чланак закључује општим опсервацијама и отвореним питањима 

о односу демократије и процеса приступања. 

 Ивана Радић Милосављевић, „Демократија као покретач европске интеграције“, у 

Самарџић, Слободан, и Радић Милосављевић, Ивана (ур.), Европски грађанин у 

времену кризе, Чигоја штампа, 2014, стр. 175-189. [COBISS.SR-ID 516115543 

<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=516115543>] 

ISBN 978-86-84031-67-1. (M61) 
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За разлику од многих теоријских приступа који развој европске интеграције разумеју 

као процес вођен рачунањем релативних користи и трошкова, ауторка у овом чланку 

показује да је овакво гледиште непотпуно. Поред ове врсте свакако важних 

материјалних подстицаја, постоје и други, нормативни разлози који су стајали иза 

реформи ЕЗ/ЕУ, посебно иза увођења принципа грађанства као и усвајања, а онда и 

одређивања статуса Повеље о основним правима Уговором из Лисабона. Такође, 

континуирано увећавање моћи Европског парламента може се објаснити пре свега 

потребом за демократизацијом политичког система ЕУ. Користећи се 

неофункционалистичком терминологијом, као и онтологијом „меког рационалног 

избора“, у чланку се нуде механизми за које ауторка тврди да покрећу интеграцију и 

које назива „демократским преливањем” и „демократском надградњом”. Чланак 

представља ауторкин покушај допуне теорије неофункционализма која ове нормативне 

разлоге није адекватно размотрила, нити је дефинисала поменуте механизме. Такође се 

разматра под којим условима је овакав механизам могуће сматрати 

неофункционалистичком логиком напредовања интеграције. 

 Ивана Радић Милосављевић, „Неофункционалистичка логика развоја европске 

интеграције унутар економске и монетарне уније“, у Самарџић, Слободан и Радић 

Милосављевић, Ивана, (ур.) Криза Европске уније: шта доноси Уговор о стабилности, 

координацији и управљању економском и монетарном унијом, Службени гласник, 

Београд, 2013, ISBN 978-86-519-1730-4. стр. 27-44. (М61) 

У чланку се на примеру савременог развоја интеграције у области економске и 

монетарне уније анализира у којој мери се неофункционализам као теорија којом је 

зачет европски студиј може употребити за разумевање логике напредовања европске 

интеграције. Након што су препознати неки од неофункционалистичких механизама у 

развоју економске и монетарне уније (функционално, подстицано, политичко 

преливање, фаза учаурења интеграције, политизација процеса), закључено је да 

неофункционализам има развијене и непревазиђене алате за објашњавање појединих 

процеса унутар европске интеграције, али и озбиљне недостатке који му онемогућавају 

да у потпуности сагледа савремене проблеме са којима се Унија суочава. Ауторка 

закључује да овај теоријски оквир и поред многих ревизија и проширења није у 
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могућности да објасни два важна питања у развоју европске интеграције – питање 

диференциране интеграције, као и питање демократског легитимитета. Посебно је ово 

друго препознато као важна претпоставка за прелазак у постулирану 

„трансформативну“ фазу у којој би Унија требало да одреди свој finalité politique. 

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.  

1. Стручно-професионални допринос  

1.1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у 

земљи и иностранству  

Кандидаткиња Ивана Радић Милосављевић била је коуредница три зборника радова 

објављена у земљи: 

 Самарџић, Слободан и Радић Милосављевић, Ивана, (ур.), „Криза Европске уније: шта 

доноси Уговор о стабилности, координацији и управљању економском и монетарном 

унијом“, Службени гласник, Београд, 2013, 180 стр. ISBN 978-86-519-1730-4, 

COBISS.SR-ID 199120908. 

 Слободан Самарџић и Ивана Радић Милосављевић (ур.), „Европски грађанин у 

времену кризе“, Чигоја штампа, 2014, 250 стр. [COBISS.SR-ID 516115543 

<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=516115543>], 

ISBN 978-86-84031-67-1.  

 Самарџић, Слободан и Ивана Радић Милосављевић (ур.), Европска унија: нове и старе 

димензије кризе, Зборник саопштења са научног скупа "Европска унија-од кризе ка 

дезинтеграцији", Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2017, 

113 стр. [COBISS.SR-ID 518030935 
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<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=518030935>]. 

ISBN 978-86-6425-030-6. 

1.2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима 

националног или међународног значаја 

Кандидаткиња Ивана Радић Милосављевић била је члан организационог одбора два 

научна скупа од 2014. године: 

1. „Избори за Европски парламент у измењеном политичком простору“ одржаног на 

Универзитету у Београду – Факултету политичких наука 1. јула 2019. године. 

2. „Европска унија – од кризе ка дезинтеграцији“ одржаног у сарадњи Факултета 

политичких наука са Центром за либерално-демократске студије, Београд 5. октобра 2016. 

године. 

1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или 

докторским студијама  

Кандидаткиња Ивана Радић Милосављевић је била члан више комисија за израду и 

одбрану завршних радова на академским мастер студијама (кандидати: Лука Аризовић, 

Ивана Катић, Владислав Дајковић, Марина Рибар, Душан Стоиљковић, Тамара Вуковић, 

Катарина Његован, Анђела Шутић, Сања Судар, Иван Миловановић, Сузана Крстевски, 

Вишња Шијачић, Милован Станишић, Јована Перић, Ненад Берић, Александар Зубић и 

др.).  

1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима 

На основу приложене документације, Комисија закључује да је Ивана Радић 

Милосављевић у периоду 2012-2017. године била ангажована 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. 



18 
 

 2014 – 2017: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, члан тима на 

пројекту: Innovating the European Studies at the University of Belgrade - Faculty of 

Political Sciences (IESFPS) (Jean Monnet Chair) 

 2011-2014: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, члан тима на 

пројекту Jean Monnet Module – Constitutionalism in the EU 

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.  

Кандидаткиња је актуелни члан Савета Факултета политичких наука Универзитета у 

Београду изабрана на седници Наставно-научног већа 10.12.2018.  

У периоду од новембра 2015. до јануара 2017. била је ангажована као секретар Одељења 

за међународне студије.  

2.2. Учешће у наставним активностима ван студијских програма  

Кандидаткиња је била активна у наставним активностима ван студијских програма:  

 Године 2019. одржала је предавање „Ко држи кључеве ЕУ“ у оквиру образовног 

програма „ПолитиКАС“ Београдске отворене школе за подмладак политичких 

странака. Исте године, на Факултету политичких наука одржала је предавање 

„Европска унија у Србији и Хрватској: заједничка тема?“ у оквиру пројекта „ПЕРОМ 

Србије и Хрватске: пројекат политиколошке едукације и развоја односа младих 

Србије и Хрватске“. 

 Године 2018. одржала је предавање и радионицу „Како разумети Европску унију“ и 

„Проширење ЕУ на Западни Балкан“ за полазнике „Академије демократије“ 

(двосеместрални програм намењен младим студентима, новинарима, омладини 

политичких партија и активистима организација цивилног друштва) у организацији 

Центра за истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА), уз подршку Мисије 

ОЕБС у Србији.  



19 
 

 Године 2016. одржала је предавање на уводном семинару за нове чланове локалних 

скупштина у организацији Програма за развој Уједињених нација (United Nations 

Development Program) на тему комуникације локалних скупштина са грађанима (The 

internal and external communications).  

 Године 2015. изводила је тренинг из функционисања и јавних политика Европске 

уније за полазнике обука (запослени у јавним службама) 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). Такође, кандидаткиња је за потребе извођења тренинга учествовала у 

развоју тренинг програма, припремала материјале и писала чланак „Институционални 

дизајн Европске уније: ко доноси одлуке?“, у Идеја, институције и право Европске 

уније: приручник за обуке у области јавних политика ЕУ, Центар за јавне политике 

Европске уније, Универзитет у Београду, Београд, 2017. стр. 25-38.). 

3. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама, односно 

установама културе или уметности у земљи и иностранству 

3.1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројектима и 

студијама  

На основу приложене документације и биографије, Комисија закључује да је Ивана Радић 

Милосављевић у периоду 2012-2016. године била ангажована 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. У 

периоду од 2011-2014. године Ивана Радић Милосављевић је била ангажована на пројекту 

Универзитета у Београду „Jean Monnet Module – Constitutionalism in the EU“ који се 

изводио на Факултету политиких наука и који је финансирала Европска унија из програма 

Жан Моне. Такође, кандидаткиња је била ангажована на пројекту „Innovating the European 

Studies at the University of Belgrade - Faculty of Political Sciences (IESFPS) (Jean Monnet 

Chair)“ који је спровођен на Факултету политичких наука и који је финансирала Европска 

унија из програма Erasmus+. 
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3.2. Руковођење или чланство у органу или професионалном удружењу или организацији 

националног или међународног нивоа  

Увидом у приложену документацију, Комисија закључује да је Ивана Радић 

Милосављевић члан сталне групе за Европску унију (Standing Group on European Union – 

SGEU) у оквиру Европског конзорцијума за политиколошка истраживања (ECPR). Такође, 

кандидаткиња је члан Мeђународног удружења за политичке науке (IPSA).  

3.3. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма  

Кандидаткиња је 2017. године учествовала у организацији и спровођењу заједничког 

студијског семинара „Current Challenges in the Balkans“ професора и студената докторских 

студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука и Андраши универзитета 

из Будимпеште, Мађарска. На овом семинару, кандидаткиња је имала излагање „EU 

membership prospects and the "finality" of the European Union“ и учествовала у дискусијама.  

3.4. Предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству 

Увидом у документацију, у априлу 2017. године, кандидаткиња је учествовала у панел 

дискусији „Is the EU Sleeping in the Western Balkans? Need for a Comprehensive Strategic 

Approach“ и имала излагање „Change in the EU Accession Approach: A Case for a Flexible 

Membership“ на скупу „Western Balkans between Internal Transitions and the European 

Integration Process“ одржаном на Централноевропском универзитету у Будимпешти, 

Мађарска. 

Такође, из приложене биографије и документације може се закључити да је кандидаткиња 

2017. године похађала зимску школу методологије у Бамбергу, Немачка, у организацији 

Европског конзорцијума за политиколошка истраживања (ECPR) где је учествовала у 

дискусијама и представила теоријско-методолошки оквир своје докторске дисертације. 

Осим тога, 2007. године похађала је летњу школу Federalism, Constitutionalism, and 

Democratic Governance in Multicultural Societies у организацији Института за федерализам 

у Фрибуру, Швајцарска. Тада је представила свој чланак „On the best possible state 

structure for Serbia“ који је објављен у зборнику најбољих студентских радова летњег 

универзитета. 
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3. Мишљење о испуњености услова за избор у звање сваког кандидата појединачно  

Комисија закључује да је кандидаткиња др Ивана Радић Милосављевић испунила све 

конкурсом предвиђене услове и предала сву тражену документацију. 

Основне, мастер и докторске академске студије је завршила је са високим 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 

кандидаткиње представља детаљну и темељну анализу савременог функционисања 

Европске уније у условима интензивиране политизације која Европску унију смешта у 

контекст сложених политичких система консоцијативног типа. Овако постављен предмет 

истраживања и теоријско-методолошки приступ који кандидаткиња користи чине посебан 

научни допринос ове дисертације.  

Кандидаткиња је активно учествовала на значајним скуповима у земљи и иностранству 

што указује на релевантну верификацију њених научних резултата. Објављени научни и 

стручни радови уверљиво квалификују кандидаткињу за даље бављење науком.  

Ивана Радић Милосављевић има богато искуство у раду са студентима али и предавачко 

искуство изван факултета. Организовала је и изводила вежбе и колоквијуме на основним и 

мастер студијама Факултета политичких наука, а њен рад је оцењен високим оценама 

студената. Педагошку оспособљеност показала је и на јавном приступном предавању. 

Кандидаткиња др Ивана Радић Милосављевић испунила је све предвиђене изборне услове 

(стручно-професионални допринос, допринос академској и широј заједници и сарадњу са 

другим високошколским установама у земљи и иностранству). 

Поред испуњених услова које стриктно налаже конкурс, чланови Комисије истичу одлике 

кандидаткиње на основу вишегодишњег искуства сарадње са њом. Ивана Радић 

Милосављевић располаже изузетним талентом са научноистраживачки рад. То се 

потврдило у њеном значајном доприносу разумевању и тумачењу сложених феномена 

европских интеграција у оквиру сразмерно младе науке која се бави овим питањима. 

Поред тога, она се лако креће у анализи и синтези најсложенијих теоријских, упоредних и 

емпиријских питања у широј области политичких наука, као што су политичке идеје, 
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процеси и институције у њиховој историјској и савременој димензији. Своја знања 

пренела је генерацијама студената на педагошки изузетан начин. Има одличну 

комуникацију са старијим и млађим сарадницима не само у оквиру свог факултета. Поред 

свега реченог, дала је велики допринос у формулисању и реализацији пројеката Европске 

уније Еарузмус плус, који су у виду модула и катедре спроведени на Факултету.     

На основу свега реченог, Комисијија износи једнодушно мишљење да је Ивана Радић 

Милосављевић у потпуности спремна и способна да настави своју делатност на вишем 

научном степену.  
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4. Предлог за избор кандидата у звање доцента  

Комисија констатује да кандидаткиња 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 кандидаткињу др Ивану Радић Милосављевић за звање 

доцента и одлуку проследи Универзитету у Београду на даље поступање.  

У Београду, 6. новембра 2019. године.  

К О М И С И Ј А  

___________________________________________________ Проф. др Слободан Самарџић, 

редовни професор Универзитета у Београду - Факултета политичких наука  

___________________________________________________ Проф. др Маја Ковачевић, 

ванредни професор Универзитета у Београду - Факултета политичких наука  

___________________________________________________ др Дејана Вукасовић, виши 

научни сарадник Института за политичке студије у Београду 

 


