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На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању 

("Службени гласник РС" бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08.), члана 48. 

став 1. тачка 7. и члана 149. став 5. Статута Универзитета у Београду- Факултета 

политичких наука бр. 12-20271/1 од 27. 09. 2006. године, бр. 12-2738/1 од 16. 11. 

2007. године и бр. 12-3391/1 од 24. 12. 2008. године  , Савет Факултета политичких 

наука  на 3. седници, одржаној дана  24. децембра 2009. године, донео је:  

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ- ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Члан 1. 

У Статуту Универзитета у Београду-Факултета политичких наука бр. 12-

20271/1 од 27. 09. 2006. године, бр. 12-2738/1 од 16. 11. 2007. године и бр. 12-3391/1 

од 24.12.2008. године  члан 50. мења се и гласи: 

„Веће за студије другог и трећег степена чине по два представника Већа одељења 

Факултета.“ 

Члан 2. 

  Члан 51. мења се и гласи: 

„Веће за студије другог и трећег степена: 

1. предлаже Наставно-научном већу Факултета студијске програме другог и 

трећег степена, 

2. на предлог Већа одељења, обавља расподелу буџетских места по студијским 

програмима другог и трећег степена, 

3. на предлог Већа одељења, предлаже Наставно-научном већу програме 

образовања током читавог живота, 

4.  предлаже Наставно-научном већу Факултета план извођења наставе 

студијских програма другог и трећег степена, 

5. на предлог Већа одељења анализира спровођење наставе на студијским 

програмима другог и трећег степена, 
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6. на предлог Већа одељења, анализира спровођење магистарских студија 

покренутих пре ступања на снагу Закона о високом образовању и предлаже 

одговарајућа решења Наставно-научном већу Факултета, 

7. даје сагласност на одобрене теме, именоване менторе и формиране комисије 

за одбрану завршних радова студија другог степена, 

8. обавља и друге послове из своје надлежности.“ 

 

Члан 3. 

У члану 53. став 1. тачка 12. мења се и гласи: 

„12. одобрава теме, именује менторе и формира комисије за одбрану завршних 

радова студија другог степена и доставља их Већу за студије другог и трећег степена на 

сагласност,“ 

Члан 4. 

Члан 115. мења се и гласи: 

„Уже научне области на Факултету су: 

- Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких 

наука; 

- Политички системи; 

- Филозофске, социолошке и психолошке студије; 

- Јавна управа и јавне политике; 

- Политичка економија и финансије; 

- Међународна економија; 

- Међународне студије; 

- Међународно-правна област; 

- Регионалне студије; 

- Европске студије, 

- Комуникологија и информатика, 

- Студије јавности, 

- Медијске студије и новинарство, 

- Политиколошко-социолошке студије, 

- Политиколошке студије религије, 

- Теорија културе и студије културе, 

- Социјална политика, 

- Теорија и методологија социјалног рада, 

- Подручја примене социјалног рада, 

- Социо-медицинска област, 

- Психологија и ментално здравље, 

- Област права, 

- Студије рода, 

- Страни језици. 
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Наставно-научно веће Факултета, на предлог Већа одељења, одлучује о 

припадности  наставног предмета ужој научној области.“ 

Члан 5. 

 Одлука о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду-Факултета 

политичких наука ступа на снагу по добијеној сагласности Сената Универзитета у 

Београду, осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета. 

 

      ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА 

 

                                                                        Доц.др Зоран Стојиљковић 

 

 


