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ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Име и презиме Мијат Д. Дамјановић 

Година и место рођења 15.10.1941. Београд 

Звање Професор емеритус 

е-маил/wеб сите mdamjanovic@megatrend.edu.rs   mijat@eunet.rs  

Телефон 

Универзитет, факултет, 
организациона јединица  

Мегатренд универзитет 
Факултет за право, јавну управу и безбедност 

Област и ужа 
специјалност  

Правне и политичке науке 
Јавна управа и јавно управљање 

 
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ 
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

Година 27.09.1964. 

Место Београд 

Институција Правни факултет Универзитета у Београду 

Наслов дипломског рада (дипломски рад није био предвиђен програмом студија) 

Област Политичко-управна  

МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ 

Година 16.03.1971.  

Место Београд 

Институција Правни факултет Универзитета у Београду 

Наслов тезе „Учешће бирача у избору посланика за Савезну скупштину“ 

Област Политичко-правна   

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

Година 17.12.1975. 

Место Београд 

Институција Правни факултет Универзитета у Београду 

Наслов дисертације „Систем и процес кандидовања при избору централног представничког 
тела (упоредни оглед)“. Теза је објављена. 

Област Политичко-правна   

 

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА 
Година избора (реизбора) 

 
Наставно-научна звање  

 
1966-1974 (ИДН) 
31.05.1977 (ФПН) 
24.05.1982 (ФПН) 
08.07.1987 (ФПН) 
2007. -  (Мегатренд уни.)                   

од асистента до самосталног истраживача 
доцент 
ванредни професор 
редовни професор 
професор емеритус 
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СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – УСАВРШАВАЊЕ    
(стручно усавршавање у земљи и иностранству, студијски боравци, гостујући професор) 

Година и трајање Институција и област 
1975, 9 месеци 
1979, 3 месеца 
 
1983, 3 месеца 

Florida State University (USA), School of Business, студијски боравак 
Florida State University (USA) гостујући професор, последипломски курс 
„Theory of Management“ 
University of Dar es Salaam (Tanzania), гостујући професор, 
последипломски курс (Politics in Industrial States) 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА     
Година Назив награде/признања 

2004. 1. Витез реда академске палме Министарства образовања Владе 
Републике Француске 

1986. 2.  Специјално признање Гувернера Флориде за унапређивање 
академске сарадње САД и СФРЈ 

1997. 3. Признање Дома регионалних представника Републике  Индонезије 

1974. 4. Орден рада са сребрним венцем 

1974. 5. Плакета града Београда 

 
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА (остали подаци)      

 Мијат Дамјановић рођен је у Београду 15 октобра 1941. Све нивое образовања завршио је у 
Београду, (Бора Станковић, Београд – основна школа, 1948 – 1951; III мушка гимназија, Београд – 
нижа гимназија, 1952 – 1955; XIV београдска гимназија – виша гимназија, 1956 – 1960),  а академска 
звања стекао је на Универзитету у Београду (дипломираног правника 1964, магистра 1971 и доктора 
политичких наука 1975 године). Професионалну каријеру започео је на Институту друштвених наука у 
Београду, у Центру за истраживање јавног мнења (1965-1975). Од 1975 до 2005 године био је 
запослен на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на коме је изабран у највише 
академско звање, редовног професора, 1987 године. У два наврата је био шеф Катедре за 
политикологију и декан 2002-2004. Од 2007. године, ангажован је на Факултету за државну 
администрацију, Мегатренд универзитета, у апостериорном почасном звању професора емеритуса, 
2009.године.  Шеф је Катедре за бизнис и менаџмент. 
 
Кључне области академског интересовања усредсређене су на: Kонституционализацију и 
функционисање власти, Јавну управу, Корпоративно управљање, Организацију и управљање, Јавну 
политику као и проблематику Регионалних политика и локалних самоуправа. 
 
Посебан ангажман и допринос, током прве деценије овог века, манифестован је кроз аналитичке 
прегледе, непосредно учешће, писане прилоге и чланство, који су били део међународних и 
европских иницијатива, као што су глобални и регионални форуми, специјализоване конференције и 
панели, али и саветодавни ангажмани у Савету Европе и Конгресу за локалну и регионалну власт 
Европе. 
 
Предавачке активности имао је на факултетима и истраживачким институтима претходне  
Југославије, Мађарске, Велике Британије, Сједињених Америчких Држава, некадашњег Совјетског 
Савеза, Танзаније. Ову врсту ангажмана имао је у страним и домаћим “think tank” асоцијацијама као 
и на алтернативним академским НВО мрежама. 
 
Пројектовао је и учествовао је у реализацији истраживачко-развојних пројекта који су 
комплементарни претходно споменутим вокациоаналним подручјима: ТЕМПУС програм, UNDESA 
програм за иновације у јавној управи и у јавном управљању, програмске иницијативе у области 
локалне (само)управе (OSI/LGI), програми и пројекти USAID-a  везани превасходно за подизање 
вишедимензионалних развојних капацитета локалних заједница и локалних самоуправа (SLGRP, 
MEGA), преко изабраних уговорача DAI, Urban Institute и др.Идејни творац NALED-a, и члан 
саветодавног одбора.  
 
Посебан ангажман и допринос, током прве деценије овог века, манифестован је кроз аналитичке 
прегледе, непосредно учешће, писане прилоге и чланство, који су били део међународних и 
европских иницијатива, као што су глобални и регионални форуми, специјализоване конференције и 
панели, али и саветодавни ангажмани у Савету Европе и Конгресу за локалну и регионалну власт 
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Европе, члан Одбора за прекограничну сарадњу и члан Комитета за примену повеље о локалној 
самоуправи.   
 
Списак објављених књига: 

- “Нове регионалне политике и европска искуства”, уредник, Мегатренд универзитет, Београд, 
2012;  

- “Демократија – епизодна мистерија”, Службени гласник, Београд, 2011;  

- “Европеизација Србије, надзирање процеса европеизације друштвеног, економског, 
политичког и правног простора Србије”, ко-аутор, ФОД, Београд, 2006;  

- “Упоредна искуства државне управе”, уредник, Магна Агенда, Београд, 2003;  

- “Упоредна искуства локалне управе”, уредник, Магна Агенда, Београд, 2002;  

- “Политичке теме”, уредник, Магна Агенда, Београд, 2002;  

- “Јачање локалне самоуправе”, уредник, Магна Агенда, Београд, 2002;  

- “Локална демократија – стање и перспектива”, уредник, Магна Агенда, 2002; 

- Democracy to come (ed.), Timit/FPS, Београд, 1997; 

- „Изазови модерној управи и управљању“, хрестоматија, (коаутор), Тимит, Београд, 1995; 

- „Менаџерска револуција“, Завод за уџбенике, Београд, 1990; 

- „The Impact of Culture-Based Value Systems on Management Policies and Practices“ (ed.), 
Praeger Publishers, New York, 1985; 

- „Probleme des Föderalismus – Deutsch-Jugoslawisches Symposium“, Belgrad, 1984, JC.B. Mohr 

(Paul Siebeck) Tübingen; 
- „Скупштински избори у Југославији 1942 – 1982“ (eds), ИПС, Београд, 1984; 

- „Организација и управљање“ ИПС/ ФПН, Београд, 1982; 

- „Субјекти изборног процеса – упоредни оглед“ ИПС/ ФПН, Београд, 1978; 
- „Скупштински избори 1965/1967/1969“, IDN, Београд  

 
Поред објављених књига, објављено је и преко 120 чланака, прилога, приказа у земљи и 
иностранству, кao и рeфeрaтa нa дoмaћим и стрaним симпoзиjумимa: (FSU Proceedings&Reports; 
L`avenir europeen des Balkans, AGIR, Reveu generale de strategie, Глeдиштa, Сoциjaлизaм, Aрхив зa 
прaвнe и друштвeнe нaукe, Сaмoупрaвнo прaвo, Рeвиja зa сoциoлoгиjу (СД Хрвaтскe), Oпштинa, 
Maрксистичкa мисao, Teorija in praksa (revija za družbena vprašanja), Сaврeмeнoст, Нaшa зaкoнитoст, 
Прeглeд (чaсoпис зa друштвeнa питaњa БиХ), Пoлитикoлoшкe студиje, Maрксистичкe тeмe, 
Meгaтрeнд рeвиja и др. 

 
Посебно су значајне иницијативе оснивања и/или унапређивања капацитета појединих 
институција (наведене су само оне настале непосредно пре и после 2000 године): 

- Магна Агенда, НВО – оснивач и директор (1996 – 1998);  

- ПАЛГО центар, НВО, оснивач и директор (1998 – 2002, члан УО Центра  (2004 - ); 

- Институт за политичке студије (ФПН), заменик директора, (1980-1988); 

- Управник Центра за правна истраживања Института друштвених наука, (1988 – 1990); 
ФПН, декан (2002 – 2004), вишедимензионална програмска развојна подстицања;  

- NALED (National Alliance for Local Economic Development), NVO, иницијални координатор, 
(2006 – 2007);  

- Регионална школа за реформу јавне управе (UNDP), представник Србије (2008 – 2009);  

- Факултет за државну управу и администрацију, Мегатренд универзитет, академски 
координатор ТЕМПУС програма (2009 – 2012). 

 
Предавачке активности после 2000 године: 

- Факултет за право, јавну управу и безбедност, Мегатренд универзитет, 2007 - ; 

- Факултет за економију, финансије и администрацију, ФЕФА, 2007; 

- Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 1975 – 2005; 

- Београдски центар за политичку изузетност, 2006 - ;  

- Стална конференција градова и општина Србије, 2004-2006; 

- Заједнички мастер програм за развој локалне самоуправе за земље Балкана и окружења у 
транзицији, Београд, 2004-2005; 
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- Дипломатска академија, Министарства спољних полова, Београд, уредник 2003- 2005, и 
предавач у више наврата; 

- Београдска отворена школа, Београд, 2001 – 2002; 

- Алтернативна академска образовна мрежа, Београд, 2001- 2003 

- Летња школа Палић, HESP, директор и предавач на школи, 2000 (Локална демократија), 
2001 (Урбана политика); 

- Англо српско друштво - летња школа,  Будва, 1998 (Демократија и друштвене промене); 
Пераст, 1999 (Савременост и држава – исток, запад , цивилно друштво и добра владавина; 
Пераст, 2000 (Демократска реконструкција југо-источне Европе); Будва, 2000 (Демократска 
реконструкција на Балкану);  Пераст, 2001 (Добра владавина – глобализација и локализам); 
Петровац(ЦГ), 2002 

 

ИНДЕКС НАУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

ИНДЕКС ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РАДОВА (без аутоцитата)  

 
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА                         
Списак резултата М11 

Истакнута научна књига и монографија међународног значаја – научна дела 

рецензована од стране познатих иностраних научних радника, објављена од стране 

издавача међународног реномеа, штампана на једном од светских језика. 

Број  Укупан М 

1. „The Impact of Culture-Based Value Systems on Management Policies and Practices“ (ed.), Praeger 
Publishers, New York, 1985; 
 

 

Списак резултата М12 

Научна књига и монографија међународног значаја  - научна дела која су  
рецензована у међународним разменама, штампана на једном од светских језика 
и издата од стране реномираног издавача. 

Број  Укупан М 

1. Монографија: Демократија епизодна мистерија, Службени гласник и Мегатренд универзитет, 
Београд 2011. година (M12) 

2. Територијална организација - узрок и последица (не)квалитетног јавног управљања, зборник 
радова: Нове регионалне политике и Европска искуства, предговор и поговор књиге, као и посебан 
прилог 277-284стране, Мегатренд универзитет, Београд 2012.година (M14) 

3. Норман Флин, Управљање у јавном сектору, (уређивање научне монографије и редактура превода 
са енглеског на српски језик), Мегатренд универзитет, Београд, 2012. (М17) 

4. Уређивање научне монографије и предговор књиге Јан Ерик Лане, Државно управљање, Мегатренд 
универзитет, 7-13 стр., Београд 2012. (М17) 

 

 

Списак резултата М41 и М42 
Научна књига и монографија националног значаја – научна дела која су јавно 
позитивно оцењена од стране признатих научних радника једне земље. 

Број  Укупан М 

1. 

 

Списак резултата М21 и М22- Рад у водећем часопису међународног значаја. 

Водећи међународни часопис је онај који се налази у првих 50% часописа са Листе СЦИ 
по категоријама наука/области. Преосталих 50% часописа са Листе СЦИ, као и нови 
часописи (основани пре 3-5 година), односно часопис који се издаје у земљи и који има 
међународну редакцију састављену од научника из најмање пет земаља и има 
међународну рецензију, а издаје га међународна научна институција или водећа 
национална институција и припада категорији М21Им22. 

Број  Укупан М 

1.  
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Списак резултата М24 - Рад у часопису међународног значаја.  
Међународне часописе и друге наводе рангирати (коефицијент Р) (према Science 
Citation *Index-у (Journal Citation Report) односно према категоризацији радова, 
верификованих од стране одбора Министарства. 

Број  Укупан М 

1. Regionalismo, regionalizacion y politicas regionales en Europa: Experiencias y perspectivas; Predgovor i 
clanak: La organizacion territorial como causa y efecto de una baja celidad de la gestion publica, 63-71, 
Cuadernos constitucionales de la Catedra Fadrique Furio Ceriol, numero 73/74, 2012.godina, Universitat de 
Valencia 

 

Списак резултата М31 - Пленарно предавање по позиву на скупу 
међународног значаја штампано у целини  

Број  Укупан М 

1.  

НАПОМЕНА: Међународни научни скуп је онај који организује регистровано научно 
удружење или регистрована научна институција, има међународну селекцију и 
рецензију одабраних радова и један од светских језика за саопштавање и публиковање 
радова. Ово важи како за скупове у земљи, тако и за скупове ван земље. 
 

Уџбеници  Број  
 

1. „Организација и управљање“ ИПС/ ФПН, Београд, 1982; 
2. „Менаџерска револуција“, Завод за уџбенике, Београд, 1990; 
3. „Изазови модерној управи и управљању“, хрестоматија, Тимит, Београд, 1995; 
4.  “Демократија – епизодна мистерија”, Службени гласник, Београд, 2011;  

 

Списак резултата М33 - Рад саопштен на скупу међународног значаја 
штампан у целини.  

Број  
 

Укупан М 
 

1.  

 

Списак резултата М51 - Рад у водећем часопису националног значаја, који 
издаје национално научно удружење или институција. Редакција је састављена од 
познатих научних радника, редовно излази, има размену са 10 земаља у свету, 
има рецензију од 2 (два) еминентна рецензента и испуњава стандарде прописане 
условима Народне библиотеке Србије (извод и кључне речи на једном од светских 
језика, резиме на једном од светских језика ИСБН и УДЦ број, категорију рада). 
Свака област науке дефинише 1 (један), евентуално 2 (два) часописа категорије 
»водећи национални часопис«  

Број  Укупан М 

1. Discourses on democracy, Мегатренд ревија, 1/2013, 445-463 стр., Мегатренд универзитет, Београд 
2013.година (M51) 

2. Значај етике и морала у сфери образовања, Мегатренд ревија, 4/2013, 5-16,Мегатренд 
универзитет, Београд, 2013.година (М51) 

3. Крај крхког мозаика, Филозофија и друштво, 6/1994. стр.273-281, Београд 

4. О плуралистичкој природи савремене државе, Архив за правне и друштвене науке, 1/1994., стр.3-
12, Београд 

 

Списак резултата М52 - Рад у часопису националног значаја Број  Укупан М 
 

1.  
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Списак резултата М25 и М26 - Научна критика и полемика (односи се на 
међународне часописе) 

Број  
 

Укупан М 
 

1.  

 

Преводи  Број  
 

1.  

 
УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА И НА ВИШЕГОДИШЊИМ 
ПРОЈЕКТИМА 

Списак пројеката                               ПОСЛЕ  2000. ГОДИНЕ    Број  
 

1. TEMPUS програм: “Development of Public Administration and Management Studies in 
Serbia”,координатор и руководилац пројекта, 2009 -2012; 

2. Дубровник, Хрватска; Конгрес за регионалну и локалну власт Савета Европе (CLRAE), 
независни експерт, Европске повеље о локалној самоуправи, 2007 -2008 

3. UNDESA, Комитет за иновацију јавне администрације у Евро-Медитеранском региону, стални 
члан; Саветодавни одбор за развој међуграничне сарадње у централној и источној Европи, 
Савет Европе, члан, 2004-2007 

4. Равномерни регионални економски и социјални развој Србије (DC/RPK), 2007 – 2008 

5. Евалуација реформе јавне управе (UNDP/EAR), 2008 – 2009 

6. Програм за унапређење јавне управе у Евро-медитеранском региону Регион (UNDESA – Formez, 
Напуљ, Италија), стални члан, 2004 – 2008 

7. Трансформација локалних и јавних предузећа у Србији, ПАЛГО центар, 2000.година 

8. Иницијатива за фискалну децентрализацију Србије, ПАЛГО центар, 2001.година 

9. Реформа локалне самоуправе у Србији, (LOGO пројекат), ПАЛГО центар, 2002.година 

10. Преусмеравање културне политике у локалним заједницама Југославије, ПАЛГО центар, 
2003.година 

11. Здравствено стање и здравствене потребе становништва Србије, ПАЛГО центар, 2004.године 

12. Међународна конференција (NEWS conference), Мегатренд универзитет, 2013. година 

13. Мониторинг процеса придруживања Србије ЕУ, Стање и перспектива реформе јавне управе, 
ФОД, 2007; 

14. Оцена и унапређење праксе општинских и градских менаџера у Србији, ЛГИ,  2007;    

15. Стратегија смањења сиромаштва у Србији,  2003-2004; 

16. Пројекат реформе социјалне политике, Burns&Noble, 2002-2003; 

17. Подизање капацитета институција локалне заједнице, (ПАЛГО/Г17ПЛУС) 2001 - 2002. 

18. Програм реформе локалне самоуправе у Србији (DAI/PALGO), 2001-2005. 

19. МЕГА програм (Urban Institute), 2005-2008; 

20. Процена јавних служби у локалној заједници (SCTMS/Cites Unies France/PALGO), 2002 

 
ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА        

Списак докторских дисертација  Број   
 

1. ''Окружење, установе и начела утицаја акционарства на успостављање и развој политичке 
демократије'', кандидат мр Милко Штимац – Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну 
управу и безбедност, 2013.година 
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2.  „Организација Српске академије наука и уметности и њен положај и улога у научној и 
уметничкој заједници и друштву“, кандидат Рађеновић Петровић Драгана – у процесу израде, 
Мегатренд универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност 

3. „Управљање квалитетом функције супротствљања криминалитету – студија случаја 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије“ – кандидат Милан Клисарић -  ECPD – 
2014.године 

4. „Савремена схватања о људској природи и раду и приступ управљању људским потенцијалом“ 
– кандидат Добрила Вујић – Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2006.година 

5. „ Промене надлежности деловања организације  управљања у локалној заједници“ , кандидат 
Милан Миљевић – Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву, 1970.године 

6. „Либeрaлнa критикa сoциjaлнoг диjaлoгa“ – у прoцeсу изрaдe, Мегатренд универзитет, Факултет 
за право, јавну управу и безбедност 

 
РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА 

Списак рецензија Број  
 

1.  

 
УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА                         

Списак уређивања часописа Број  

1. Мегатренд ревија, рецензент  

2.  

НАПОМЕНА: Назив часописа,Улога (уредник, коуредник, члан уређивачког одбора, 
рецензент), Године од-до, Класа часописа (међународни или домаћи) 
 
РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА  

Најзначајнији уметнички пројекти/радови Година 

1.   

 

Изложбе индивидуалне / групне Година 

1.   

 

Признања за уметничка / стручно уметничка остварења Година 

1.   

 
РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА                
Предавања  Наставни предмети - курсеви  Година 

На матичном факултету 

Факултет за право, јавну 
управу и безбедност  

МАС: Наука о организацији и управљању; Јавна 
управа и Јавна управа и управљање 

ДАС: Системи организације власти;  

Компаративне јавне политике 

2008-2014 

 
2008-2014 
2014- 

На другом универзитету  

(Факултет политичких 
наука, Београд) 

 

(Факултет политичких 
наука, Сарајево) 

 

 

Наука о организацији и управљању 

Јавна управа  

 

Јавна управа 

 

 

1975-2005 

 

 

1975-1977 
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(Факултет организационих 
наука, Београд) 
 

 

На страном универзитету 
(назив и седиште 
институције) 
 

Florida State University (USA), School of Business,  
 

Florida State University (USA) гостујући професор, 
последипломски курс „Theory of Management“ 

University of Dar es Salaam (Tanzania), гостујући 
професор, последипломски курс (Politics in 
Industrial States) 

1975, 9 месеци 
 

1979, 3 месеца 

 

1983, 3 месеца 

Остало  - учешће на 
конгресима 

Учешће на конгресима Светске асоцијације за 
политичке науке, IPSA; Шкотска, Единбург 

 

Учешће на конгресима Светске асоцијације за 
политичке науке, IPSA; Моска, Русија 

 

Учешће на конгресима Светске асоцијације за 
политичке науке, IPSA; Париз, Француска 

 

Учешће на конгресима Светске асоцијације за 
политичке науке, IPSA;  Вашингтон DC, SAD 

 

Учешће на конгресима Светске асоцијације за 
политичке науке, IPSA;  Буенос Аирес, Аргентина 

 

Учешће на конгресима Светске асоцијације за 
политичке науке, IPSA;  Берлин, Немачка 

 

 На поменутом светком конгресу у 
Вашингтону именован за члана, научни 
сарадник Егзекутивног комитета IPSA – 
учешће на специјалним састанцима, Осло, 
Норвешка (1988) и  Сеул, Јужна Кореја 
(1989). 

 

 

1976.године 

 

 

1979.година 

 

 

1985.година 

 

 

1988.година 

 

1991.година 

 

 

1994.година 

Остало – учешће на 
међународним скуповима 

Учешће на научним скуповима у земљи и 
иностранству (од 2000. год.) 

  
VII UN Global Forum: Building Trust in Government, 
Wien 
 
Прекогранична сарадња у земљама југо-источне 
Европе, Софија 
 
Иновације у јавној управи, UNDESA, FORMEZ, 
Напуљ 
 
Локална самоуправа у Србији - промене у ком 
правцу, FPN/ DAI/PALGO, Београд 

 

 

2007 

 

2006 

 

2005 

 

2004 
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Скуп Савета Европе о информационим 
умрежавањима у сектору јавне управе, Фиренца 
 
Јачање институција јавне управе, 10-14. 
септембар GSPIA, Pitsburg 
 
Експертска конференција о враћању права 
својине локалним самоуправама у Србији, 
Београд, организатор: Програм за реформу 
локалне самоуправе (SLGRP), Стална 
конференција градова и општина Југославије ( 
SKGOJ), PALGO Центар 
 
Стратегија модернизације државне управе 
Републике Србије- реформски програм, Београд, 
организатор: Влада Републике Србије, Агенција 
за унапређење државне управе (APAD) 
 
Годишњи сусрет политиколога Србије: Стратегија 
развоја државне управе у Србији, 20-22. 
децембар 2002, Београд, организатор: Факултет 
политичких наука Универзитета у Београду; 
 
Приоритети институционалног развоја у 
реформским процесима у Србији, Београд, 
организатор: UNDP ( Србија и Црна Гора); 
Агенда развоја локалне самоуправе, Aspen Institut 
- Berlin/LGPSRI – Будимпешта 

 

2003 

 

2002 

 

 

2002  

 

 

 

2002 

 

 

2002. 

 

 

2003 

 

2000. 

 
 

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И 
РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
                                                                                                                       

   Назив органа или тела 

На матичном 
факултету 

1. Академски координатор ТЕМПУС програма (2009 – 2012) 

2. Оснивач Центра за јавну управу  

3. Шеф катедре за бизнис и менаџмент  

На универзитету  1.Члан Савета Београдског универзитета, у два мандата 

На нивоу 
Републике, 
територијалне 
аутономије или 
локалне 
самоуправе 

1. Управни одбор Института за међународну политику и привреду, Београд 
2011-2014  

2. Управни одбор Института за јавну политику, председник, Београд 2014 -  

3. 

На дужности  
органа 
пословођења  

1. ПАЛГО центар, НВО, оснивач и директор (1998 – 2002, члан УО Центра  
(2004 - ) 

2. Факултет политичких наука, декан (2002 – 2004) 

3. NALED (National Alliance for Local Economic Development), НВО, иницијални 
координатор, (2006 – 2007) 

4. Регионална школа за реформу јавне управе (UNDP), представник Србије 
(2008 – 2009) 

Остало – струковна 1. Удружење за политичке науке Југославије, члан удружења 
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удружења и остала 
ангажовања након 
2000.године 

2. Удружење за уставно право, члан удружења 

3.Удружење за управно право, 1985; члан  

4. Удружење за политичке науке Србије, председник удружења, 1980-1984 

5.NISPAcee, Братислава; члан 

Рад на изради законских пројеката, промоцији и евалуацији 
 

- Закон о комуналној полицији, MDULS, 2008-2009;  

- Закон о регионалном развоју, члан тима и вођа подгрупе о 
«институционалном оквиру», MERR, 2008 -2009; 

- Закон о главном граду, члан тима, ПАЛГО центар, 2007; 

- Закон о локалној самоуправи, члан тима, ПАЛГО центар, 2007; 

- Закон о територијалној организацији Србије, члан тима, MDULS, 2007; 

- Промоција модела Закона о страним инвестицијама, Министарство за 
економске односе са иностранством, NALED, форум, 2006; 

- Закон о локалној самоуправи, руководилац тима, ПАЛГО центар, 2002; 

- Ко ће бирати градоначелнике – одборници или грађани?, NALED 
панел, 2006; 

- Може ли нови Устав бити солидан оквир за економски препород?, 
NALED, форум, 2006. 

- Закон о деволуцији имовине локалне самоуправе, у «stand by» 
позицији од 2006, члан тима, (OSI/LGI/SLGRP/PALGO). 

 
 
 
 
 
Датум:17.09.2014.                                                                                       
      П о т п и с 
                                                                                              

                    
 
 
 
 
Напомена: 
Образац се доставља се у писаној и електронској форми. 
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