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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: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Европске студије 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Ивана Радић Милосављевић 

  

 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Ивана, Драган, Радић Милосављевић 

- Датум и место рођења: 23.03.1979. 

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

- Звање/радно место: асистент  

- Научна, односно уметничка област: Европске студије  

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2004. 

Мастер:   

- Назив установе:  

- Место и година завршетка:  

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2013. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Европске студије 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година одбране: Београд, 2018. 

- Наслов дисертације: „Европска унија у процесу политизације“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Европске студије 



Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

-Асистент, 2014. 

-Асистент, 2017. 

 

3) Испуњени услови за избор у звање____Доцент___________________________ 

 

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 

3,42-5,00 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

12 година (сарадник-

демонстратор, 

истраживач-приправник 

и асистент од 2014. 

Године до данас) 

 

 

 

 

 

 (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 

Више од 16 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

/ 

 

 

 

 

  

(заокружи

ти испуњен 

услов за 

звање у 

које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштењ

а, цитата 

и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

7 Објављен 

један рад 

из 

категорије 

1 рад 

М24 и 2 

рада М51 

1. 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 



М20 или 

три рада из 

категорије 

М51 из 

научне 

области за 

коју се 

бира. 

0354-5989 (М24) 

2. 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] (М51) 

3. 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&RI

D=516484439>]. (М51) 

8 Саопштен 

један рад 

на научном 

скупу, 

објављен у 

целини 

(М31, М33, 

М61, М63) 

1 рад у 

категориј

и М33 и 2 

рада у 

М61 

1. 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&RI

D=518129239>] (М33) 

2. 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&RI

D=516115543>] ISBN 978-86-84031-67-1. (М61) 

3. 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) 

1

0 

Оригиналн

о стручно 

остварење 

или 

руковођење 

или учешће 

у пројекту 

 

 1. 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. 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) 

3. 2011-2014: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, члан 

тима на пројекту Jean Monnet Module – Constitutionalism in the EU 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 



 (изабрати 2 од 3 

услова) 

Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-

професионални 

допринос 

11.1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника 

радова у земљи и иностранству: 

 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=5161

15543>], 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 

<http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=5180

30935>]. ISBN 978-86-6425-030-6. 

1.2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним 

скуповима националног или међународног значаја 

 научни скуп „Избори за Европски парламент у измењеном политичком 

простору“ одржаног на Универзитету у Београду – Факултету политичких 

наука 1. јула 2019. године. 

 научни скуп „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 

У периоду 2012-2017. године била је 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. 

 члан тима на пројекту: Innovating the European Studies at the University of 

Belgrade - Faculty of Political Sciences (IESFPS) (Jean Monnet Chair), Факултет 

политичких наука, Универзитет у Београду, 

 члан тима на пројекту Jean Monnet Module – Constitutionalism in the EU, 

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 

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.  

 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, 

научноистраживачки

м 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+. 

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. 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

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, 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, Комисија износи једнодушно мишљење да је Ивана Радић Милосављевић у 

потпуности спремна и способна да настави своју делатност на вишем научном степену. 

 

 

Место и датум: Београд, 6.11.2019. 

 

 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 

___________________________________________________ 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 

 


