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1. УВОД
Ослањајући се на позитивне тенденције у раду и деловању и јасну визију развоја
Факултета, 2009. година је била година наставка снажне стабилизације и развоја. У готово
свим сегементима учињен је видан напредак и отворене могућности да се Факултет
развија као водећа вискошколска институција на националном и регионалном плану и
равноправно укључи у међународну поделу рада у области политичких наука.
Сви темељни приоритети у развоју куће су унапређени. Програмски оквир
Факултета је прилагођен основним стандардима и нормама у европском образованом
систему, посебно у области коју Факултет покрива.
Широка међународна сарадња на регионалном нивоу, сарадња са водећим школама
и универзитетима у Европи и САД, као и отворене понуде за сарадњу са земљама Азије и
источне Европе, знак су да је ФПН препознат као водећа школа политичких наука у
региону.
Истраживање регионалне динамике препознато је као кључна компаративна
предност наше институције. Саставни део програмског развоја Факултета је и
истраживачаки блок. Факултет је акредитован за научно-истраживачки рад и укључен на
више националних и међународних пројеката, а током 2009. године акредитован је и за 14
студијских програма (4 програма основних студија, 10 програма дипломских академских
студија и 4 програма докторских студија).
Истовремено формирањем и развојем осам научно-истраживачких центара
створене су и институционалне могућности да се брже реагује на промене у системском
окружењу и изађе на тржиште. Факултет је истовремено потписивањам споразума о
сарадњи са референтним државним органима и институцијама отворио простор да се
јавља и као респектабилна установа која припрема policy анализе у различитим секторима
политике (локална управа, администрација, јавне службе итд).
Издавачка делатност Факултета и проширење сарадње с водећим издавачким
кућама као и стварање услова за формирање библиотечко-информционог центра важан су
део општих оквира који стварају услове за развој академског и истраживачког језгра куће.
Посебна пажња посвећена је унпређењу индивидуалног и колективног стандарда
студената и професора. Високи стандард и опрема учионица и семинара, рачунарска
учионица, библиотека са читаоницом, опремљен студенстки и професорки клуб,
допириносе не само стварању добрих услова за рад наставника и студената, већ
истовремено стварају услове за јачање социјалне комуникације и социјалног зивота на
Факултету. Упркос потешкоћама са финансирањем (насталим одлукама Министарства
просвете о ослобађању школарине велике већине студената), факултет је успео да оствари
стабилну материјално-финансјијску ситуацију и да даље ради на унапређењу
индивидуалног и колективног стандарда.
Посебна пажња посвећена је сарадњи са студентима, а формирање и деловање
Студентског парламента омогућило је да се интереси студената артикулишу и реализују у
оквиру институционалног поретка Факултета. Коришћене су и друге форме комуникације
са студентским колегијем (отворени разговори деканског колегија, зборови студената
итд.) и може се рећи да су сви дали позитивне ефекте.
Утицај и углед Факултета унутар академске заједнице Универзитета у Београду је
ојачан. Факултет је не само равноправан члан академске заједнице, већ и важан чинилац у
обликовању кључних образованих полтиика на универзитету и у оквиру академске
заједнице у Србији.
Основна је амабиција управе да заједно са читавом академском заједницом и
запосленима у кући настави овај позитивни развој Факултета.
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА
Факултет је високошколска установа, односно високошколска јединица са
својством правног лица у саставу Универзитета у Београду (групација друштвенохуманистичких наука) са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом,
Статутом Универзитета и Статутом Факултета.
Оснивач Факултета је Република Србија.
Факултет је основан Законом о факултету политичких наука ("Службени гласник
СР Србије" бр. 48/68).
Факултет самостално иступа у правном промету, за своје обавезе одговара својом
имовином. - потпуна одговорност - (П.О.).
Факултет је регистрован код Трговинског суда у Београду (решење: Фи. 9771/78 од
14. фебруара 1980).
Матични број Факултета је: 07028121.
Шифра делатности Факултета је: 80325.
Делатност Факултета
Факултет обавља делатност високог образовања, у складу са дозволом за рад и
матичношћу која произлази из акредитованих студијских програма у области политичких
наука, новинарства и комуникологије, међународних студија, социјалне политике и
социјалног рада, а која се остварује кроз организацију основних академских студија,
дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских студија,
докторских академских студија, основних струковних студија, специјалистичких
струковних студија и образовања током читавог живота.
Делатност Факултета је:
Универзитетско образовање - шифра: 80325
Факултет има следеће врсте универзитетског образовања:
- основне академске студије,
- дипломске академске студије (мастер)
- специјалистичке академске студије
- докторске академске студије
- основне струковне студије
- специјалистичке струковне студије
Научно-истраживачки рад - шифра: 73201
Делатност Факултета обухвата послове истраживања и развоја (основна,
примењена и развојна истраживања): научно-истраживачки пројекти, студије, анализе,
елаборати, научни и стручни скупови и друго (шифра: 73) и то:
- истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама
(73105)
- истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама (73201)
- истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама (73202)
Образовање током читавог живота, програми сталног стручног
усавршавања.
Други послови који су у функцији делатности Факултета:
1. издавачка делатност (шифра: 221)
- издавање књига, брошура и других публикација (22110)
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- издавање новина (22120)
- издавање часописа и сличних периодичних издања (22130)
- остала издавачка делатност (22150)
2. библиотечка делатност (шифра: 92511)
3. компјутерске и сродне активности (шифра: 72), и то:
- пружање савета и израда компјутерских програма (шифра: 72200)
- обрада података (шифра: 72300)
- изградња база података (шифра: 72400)
- остале активности у вези са компјутерима (шифра: 72600)
4. истраживање тржишта и испитивање јавног мнења (шифра: 74130)
5. консалтинг и менаџмент послови (шифра: 74140)
6. креирање и спровођење пропагандних кампања, медијско
представљање (шифра 74402),
7. секретарске и преводилачке активности (шифра 74830),
8. радио и ТВ активности (шифра 92200),
9. делатност новинских агенција (шифра 92400),
10. трговина на мало књигама, новинама и писаним материјалом
(шифра: 52470)
11. документационо-информациона делатност.
Факултет може, на основу споразума са другим високошколским установама,
односно вискошколским јединицама, учествовати у организацији и извођењу
мултидисциплинарних, односно интердисциплинарних студија, студија за стицање
заједничке дипломе и научноистраживачке делатности.
Факултет закључењем уговора, односно пословног аранжмана са домаћом
високошколском установом изван састава Универзитета не сме нарушити интерес
Универзитета, односно високошколске јединице у њеном саставу.
Факултет може са одговарајућим правним лицима (наставним базама Факултета)
склапати споразуме ради извођења практичне наставе.
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3. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ
Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:
1. петнаест представника Факултета, и то: дванаест (12) представника које бира
Наставно-научно веће Факултета и три (3) представника које бирају остали запослени,
2. четири представника Студентског парламента Факултета, из реда студената који
су по први пут уписали годину у школској години у којој се избор врши,
3. четири представника оснивача.
Мандат чланова Савета Факултета траје три године, са изузетком студентских
представника чији мандат траје једну годину.
Савет Факултета бира председника Савета и његовог заменика, из реда својих
чланова, тајним гласањем.
Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета. Савет
Факултета:
1. доноси Статут Факултета,
2. бира и разрешава декана Факултета,
3. доноси финансијски план Факултета,
4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета,
5. усваја план коришћења средстава за инвестиције,
6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
8. доноси одлуку о висини школарине,
9. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица,
10. подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једном годишње,
11. бира председника и заменика председника Савета Факултета ,
12. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.
У 2009. години изабран је нови Савет Факултета којег чине:
Председник Савета: доц. др Зоран Стојиљковић, представник ННВ Факултета,
Чланови Савета:
• проф. др Адамовић Светлана, представник ННВ Факултета,
• проф. др МирославХаџић, представник ННВ Факултета,
• проф. др Добривоје Станојевић, представник ННВ Факултета,
• проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, представник ННВ Факултета,
• проф. др Радмила Накарада, представник оснивача,
• проф. др Стојковић Бранимир, представник ННВ Факултета,
• проф. др Слободан Самарџић, представник ННВ Факултета,
• проф. др Љубинка Трговчевић Митровић, представник ННВ Факултета,
• проф. др Мијатовић Бошко, представник оснивача,
• проф. др Милорад Ступар, представник оснивача,
• доц. др Ђорђе Павићевић, представник ННВ Факултета,
• доц. др Веселин Кљајић, представник ННВ Факултета,
• др Ковачевић Ђуро, представник оснивача,
• мр Гордана Залад, представник ННВ Факултета,
• Ђуретић Јагош, представник оснивача,
• Гордана Ристић, представник Стручне службе Факултета,
6

•
•
•
•
•
•

Оливера Ковачевић, представник Стручне службе Факултета,
Катарина Петровић, представник Стручне службе Факултета,
Никола Буразер, представник студената,
Немања Радојевић, представник студената,
Евица Куч, представник студената,
Кристина Тубић, представник студената.
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4. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ
Декан је руководилац Факултета и орган пословођења у сарадњи са деканским
колегијумом.
Декан Факултета:
1. представља и заступа Факултет,
2. организује и усклађује рад и руководи радом и пословањем Факултета,
3. председава Наставно-научним и Изборним већем Факултета, припрема и предлаже
дневни ред седница Наставно-научног и Изборног већа,
4. доноси опште акте у складу са законом и овим Статутом,
5. предлаже Наставно-научном већу и Савету Факултета мере за унапређење рада
Факултета,
6. спроводи одлуке Наставно-научног већа и Савета Факултета,
7. предлаже пословну политику и мере за њено спровођење,
8. предлаже Наставно-научном већу финансијски план Факултета,
9. наредбодавац је за извршење финансијског плана,
10. закључује уговоре у име Факултета,
11. предузима све правне радње у име и за рачун Факултета у вредности до износа
утврђеног у Закону о буџету за јавне набавке мале вредности, а у вредности преко
тог износа уз сагласност Савета Факултета,
12. учествује у раду Савета Факултета без права гласа,
13. потписује дипломе и додатке диплома,
14. обавља промоцију, односно уручује дипломе о завршеним студијама првог и другог
степена,
15. одлучује у радноправним стварима у складу са прописима о радним односима,
16. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и општим актима Факултета.
Декански колегијум чине декан и продекани Факултета.
У раду деканског колегијума учествује студент-продекан када се разматрају питања
из његове надлежности.
Ради разматрања питања од интереса за Факултет, декан може сазвати проширени
декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.
У 2009. години изабран је нови декан и декански колегијум који су ступили на
дужност 01. октобра 2009. године.
Декан:
проф. др Илија Вујачић
Продекани:
проф. др Ана Чекеревац, продеканка за студије I степена
проф. др Јелена Ђорђевић, продеканка за студије II и III степена
проф. др Вукашин Павловић, продекан за развој
проф. др, Весна Кнежевић Предић продеканка за квалитет, самовредновање и
научноистраживачку делатност
Студент продекан:
Стефан Сурлић
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА
Организационе јединице Факултета су:
1. наставно-научна јединица,
2. стручна служба.
Наставно-научна јединица
Наставно-научну организациону јединицу чине наставници и сарадници Факултета.
Наставно-научна организациона јединица обавља наставну и научно-истраживачку
делатност у остваривању основних академских, дипломских академских (мастер),
специјалистичких академских, докторских академских, основних струковних и
специјалистичких струковних студија, као и остваривању образовања током читавог
живота.
У оквиру наставно-научне организационе јединице формирају се Одељења,
катедре, Кабинет за стране језике и научноистраживачки центри Факултета.
На Факултету делују следећа одељења:
1. Политиколошко одељење,
2. Одељење за међународне студије,
3. Новинарско-комуниколошко одељење,
4. Одељење за социјалну политику и социјални рад.
У оквиру наставно-научне организационе јединице, на предлог једног или више
одељења Факултета, Наставно-научно веће донеће одлуку о формирању катедри
Факултета.
У
оквиру
наставно-научне
организационе
јединице
организују
се
научноистраживачки центри Факултета.
На оснивање, организацију и рад научноистраживачких центара Факултета
примењује се Правилник о научноистраживачким центрима Факултета.
Стручна служба
Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, материјалнофинансијске, библиотечке, техничке, помоћне и друге опште послове за потребе деловања
Факултета.
Стручну службу чине следеће службе:
1. Служба за наставу и студентска питања,
2. Служба за опште послове,
3. Служба за материјално-финансијско пословање,
4. Служба библиотеке и документације,
5. Рачунарски центар.
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6. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА
Стручни органи Факултета су:
1. Наставно-научно веће Факултета,
2. Изборно веће Факултета,
3. Веће за студије ИИ и ИИИ степена,
4. Веће одељења,
5. Катедра.
НАСТАВНО-НАУЧНО И ИЗБОРНО ВЕЋE
У периоду од 24. децмбра 2008. године до 24. децембра 2009. године одржано је 11
седница Наставно-научног већа.
У назначеном периоду Веће је разматрало предлоге и доносило одлуке:
1. Усвојило извештаје Комисије за организовање и спровођење студентског
вредновања педагошког рада наставника Универзитета у Београду-Факултета
политичких наука - 15.01.2009. и 24.12.2009. године,
2. Донело одлуку о формирању и именовању чланова Центра за перманентно
образовање Универзитета у Београду – Факултета политичких наука - 15.01.2009.
године,
3. Донело предлог одлуке о избору проф. др Лидије Баста у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду – 15.01.2009. године,
4. Донело предлог одлуке о акредитовању специјалистичких струковних студија
Политичке партије и збори – 25.02.2009. године,
5. Донело прелог одлуке о продужењу радног односа проф. др Вукашину Павловићу
за наредне две школске године, на основу члана 78. Став 1. И 2. Закона о високом
образовању – 15.04.2009.,
6. Усвојило извештај о поступању Комисије за акредитацију Факултета и Комисије за
примену Болоњске декларације Универзитета у Београду – Факултета политичких
наука по актима упозорења Комисије за акредитацију и проверу квалитета –
06.05.2009. године,
7. Донело одлуку о додели 3 ЕСПБ и додатног испитног рока студентима
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука који ће волонтирати на
Универзијади Београд 2009 – 06.05.2009. године,
8. Донело одлуку о избору председника и чланова Стручног савета Центра за
истраживања у Социјалној политици и социјалном раду Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука – 06.05.2009. године,
9. Утврдило одлуку о избору декана Факултета за школску 2009/2010, 2010/2011. и
201/2012. годину – 29.05. 2009. године,
10. Изабрало своје представнике у Савет Факултета- 29.05. 2009. године,
11. Усвојило Правилник о о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа сарадника Универзитета у Београду - Факултета политичких наука –
10.06.2009. године,
12. Предложило усвајањ пет студијских програма дипломских академских мастер
студија Универзитета у Београду - Факултета политичких наука – 10.06.2009.
године,
13. Донело предлог одлуке за проширење квоте за упис самофинансирајућих
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студената у прву годину I степена студија у школској 2009/10. години-10.07.2009.
године,
14. Усвојило извештај о раду деканског колегијума Универзитета у БеоградуФакултета политичких наука за мандатни период од 1.10.2006. – 30.09.2009.
године, – 29. 09.2009. године,
15. Донело предлог одлуке о усвајању финансијског плана Универзитета у БеоградуФакултета политичких наука – 29.09.2009. године,
16. Донело одлуку о признавању додатних ЕСПБ представницима студебната у
органима Факултета, члановима Студентског парламента, студенту продекану и
председнику Студентског парламента Универзитета у Београду-Факултета
политичких наука – 29.09.2009. године,
17. Донело одлуку о замени једног представника Факултета у Већу научних области
правно-економских наука Универзитета у Београду- 12.11.2009. године,
18. Донело одлуку о безусловном упису III и IV године основних студија за студенте
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука који су студије уписали пре
ступања на снагу Закона о високом образовању – 12.11.2009. године,
19. Донело предлог одлуке о измени одлуке о висини школарине на студијским
програмима I степена за самофинансирајуће студенте Универзитета у БеоградуФакултета политичких наука у школској 2009/10. години – 12.11.2009.
20. Донело предлог одлуке о висини школарине на студијским програмима другог и
рећег степена студија Универзитета у Београду-Факултета политичких наука, у
школској 2009/10. години – 12.11.2009. године,
21. Донело одлуку о преласку студената који студије завршавају у складу са чланом
123. став 1. Закона о високом образовању на студијске програме који су
акредитовани у складу са Законом о високом образовању – 12.11.2009. године,
22. Доношење предлога одлуке о висини накнаде коју плаћају полазници
специјалистичких програма иновације знања на Универзитету у БеоградуФакултету политичких наука у школској 2009/2010. години - 12.11.2009. године,
23. Усвојило специјалистичке програме иновације знања Универзитета у БеоградуФакултета политичких наука у школској 2009/2010. години:
• Политиколошке студије религије
• Тероризам и организовани криминал
• Рехабилитација и социотерапија, – 24.12.2009. године,
24. Донело предлог одлуке о измени и допуни Статута Универзитета у БеоградуФакултета политичких наука- 24.12. 2009. године,
25. Усвојило измене и допуне студијских програма основних студија Социјална
политика и социјални рад Универзитету у Београду-Факултету политичких наука –
24.12.2009. године,
26. Усвојило измене и допуне дипломских академских (мастер) студијских програма
Социјалног рада, Социјалне политике и Међународних студија Универзитету у
Београду-Факултету политичких наука – 24.12.2009. године,
27. Усвојило курикулуме дипломског академског (мастер) студијског програма
Политикологије – Регионалне студије Универзитету у Београду-Факултету
политичких наука – 24.12.2009. године,
Наставно-научно веће је на својим седницама:
• Донело одлуку о ангажовању сарадника-демонстратора за извођење вежби
на Универзитету у Београду-Факултету политичких наука, у школској
2009/10. години – више седница,
• Доносило одлуке о ванредним испитним роковима,
• Давало сагласности наставницима Универзитета у Београду-Факултета
политичких наука за рад у другим високошколским установама,
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•
•
•
•

Доносило одлуке о ангажовању наставника за са других високошколских
установа за извођење наставе на Универзитета у Београду-Факултету
политичких наука,
Усвајало пријаве докторских и магистарских радова,
Формирало и именовало комисије за докторске и магистарске радове,
Доносило предлоге одлука о признавању страних високошколских
диплома,основних, мастер, магистарских и докторских студија,

Изборно веће је на одржаних 10 седница у назначеном периоду:
1. Доносило предлоге одлука о изборима наставника,
2. Доносило одлуке о избору сарадника,
3. Формирало комисије за писање реферата о пријављеним кандидатима
за изборе у звања наставника и сарадника.
У 2009. години одржано је 47 седница одељења Факултета и то :
• Политиколошко одељење – 12
• Одељење за новинарство и комуникологију – 12
• Одељење за међународне студије – 12
• Одељење за социјални рад и социјалну политику – 11 седница.
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7. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА
Наставно особље на Факултету чине лица која остварују наставни, научни и
истраживачки рад.
Наставно особље су: наставници, истраживачи и сарадници Факултета.
Ненаставно особље на Факултету чине лица која обављају стручне,
административне и техничке послове.
У Наставно-научној јединици запослено је 92 наставника и сарадника, од чега 1
са 70% радног времена, 2 са 50% радног времена и 3 са 20% радног времена.
По звањима:
•
35 редовна професора,
•
15 ванредних професора,
•
14 доцената,
•
13 асистената,
•
4 наставника страног језика,
•
1 предавач,
•
1 наставник вештина
•
9 сарадника у настави,
Радни однос мирује, на основу члана 79. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона о раду
(“Службени гласник РС“, број 24/05):
28. Редовном проф. др Иви Висковићу, због постављења на дужност ванредног
и опуномоћеног амабасадора Републике Србије у Савезној Републици
Немачкој,
29. Доценткињи др Милици Делевић због обављања функције директорке
Канцеларије за европске интеграције Републике Србије,
30. Сараднику у настави Милошу Хрњазу због служења војног рока у цивилној
служби.
Редовном професору др Вукашину Павловићу, на основу одлуке 06 број: 1509/XXXV-5 JJ, продужен је радни однос за школску 2009/2010 и 2010/2011. годину.
1. У звање редовног професора изабрани су:
- др Драган Симић,
- др Јелена Ђорђевић,
- др Јелица Стефановић,
- др Сњежана Миливојевић,
- др Милан Јовановић,
- др Иво Висковић,
- др Радмила Накарада.
2. У звање ванредног професора изабрани су:
- др Светлана Адамовић,
- др Мирослав Бркић,
- др Небојша Владисављевић,
- др Тања Мишчевић,
- др Часлав Копривица,
– др Зоран Крстић.
–
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3. У звање доцента изабрани су:
- др Дејан Миленковић,
- др Небојша Мрђа.
4. У звање наставника страног језика изабрани су:
- мр Љиљана Глишовић,
- мр Слађана Прица,
- мр Гордана Залад.
5. У звање асистента изабрани су:
- мр Драган Живојиновић,
- мр Душан Спасојевић,
- мр Немања Џуверовић.
6. У звање сарадника у настави изабрани су:
- Ана Милојевић,
- Драгана Станковић,
- Јелена Лончар,
- Синиша Атлагић,
- Марко Симендић,
- Бојан Вранић.
У Стручној служби запослено је 47 радника, од тога је 1 запослени у радном односу
на одређено време од 6 месеци.
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8. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
Студије на ФПН-у
Студије на Факултету су основне академске, дипломске академске (мастер),
специјалистичке академске, докторске академске, основне струковне, специјалистичке
струковне.
Утврђена је матичност Факултета у области политичких наука на основним
академским, дипломским академским (мастер), специјалистичким академским,
докторским академским, основним струковним, специјалистичким струковним студијама,
и то: политичке теорије, методологије политичких наука, политичког образовања,
конституционализма, политичке аналитике, политичког менаџмента, политиколошких
студија религије, студија политичког насиља, јавне управе и локалне самоуправе,
организације и управљања политичким системима, политичке историје, упоредне
политике, политичке економије, међународне економије, економског система Србије,
савремених економско-социјалних система, међународних односа, спољне политике,
дипломатских студија, европских студија, регионалних студија, мировних и безбедносних
студија, међународног права, међународних организација, политичке социологије, јавних
политика, комуникологије, информатике, новинарства, медијских студија, социјалне
политике, социјалног рада, социјалне екологије и еколошке политике, теорије културе и
студија рода.
Основне академске студије трају четири године и њиховим завршетком стиче се
најмање 240 ЕСПБ.
Дипломске академске студије (мастер) трају једну годину и њиховим завршетком
стиче се најмање 60 ЕСПБ, када је на основним студијама остварено 240 ЕСПБ.
Факултет организује и изводи студије у току школске године која, по правилу,
почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци.
Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних и 12
недеља за консултације, припрему испита и испите.
Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења
наставе.
Зимски семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и четири (4)
недеље за консултације, припрему испита и испите.
Летњи семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и осам (8) недеља
за консултације, припрему испита и испите.
Основне академске студије трају четири године и одвијају се у оквиру четири
одељења:
1. Политиколошко одељење
2. Одељење за међународне студије
3. Новинарско-комуниколошко одељење
4. Одељење за социјалну политику и социјални рад.
Настава се одвија кроз општеобразовне курсеве (заједничке предмете за сва четири
одељења) и посебне одељенске и изборне предмете, којима се обезбеђује јасно
профилисање посебних струка. Поред тога, студенти имају могућност да бирају између
неколико светских језика (енглески, немачки, француски, руски, италијански), који ће
изучавати у току све четири године.
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8.1. АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Основне академске студије:
1. Основне академске студије политикологије — Акредитоване решењем Комисије за
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
2. Основне академске студије међународне политике - Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/200804.
3. Основне академске студије новинарства - Акредитоване решењем Комисије за
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
4. Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада - Акредитоване
решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-001976/2008-04
Дипломске академске студије:
5. Дипломске академске студије политикологије — мастер политиколошких студија:
Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије,
број: 612-00-1976/2008-04.
6. Дипломске академске студије политикологије — мастер међународних студија:
Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије,
број: 612-00-1976/2008-04.
7. Дипломске академске студије новинарства: Акредитоване решењем Комисије за
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
8. Дипломске академске студије политикологије — мастер социјалне политике и
социјалног рада: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета
Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
9. Дипломске академске студије комуникологије: Акредитоване решењем Комисије за
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
10. Дипломске академске студије културологије — мастер теорије културе и студије
рода: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике
Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Докторске студије:
11. Докторске студије политикологије: Акредитоване решењем Комисије за
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
12. Докторске студије политикологије — међународне и европске студије:
Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије,
број: 612-00-1976/2008-04.
13. Докторске студије културологије — студије културе и медија: Акредитоване
решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-001976/2008-04.
14. Докторске студије политикологије — социјалне политике и социјалног рада:
Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије,
број: 612-00-1976/2008-04.
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Током 2010. године се планира ре-акредитација следећих студијских програма:
•

•

•

Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада ће бити
реакредитоване као основне академске студије социјалног рада, а студенти који
заврше ове студије ће стицати звање социјални радник;
Дипломске академске студије социјалне политике и социјалног рада ће бити
реакредитоване као два студијска програма, и то дипломске академске студије
социјалне политике и дипломске академске студије социјалног рада;
Дипломске академске студије политикологије – мастер међународних студија ће
бити проширене за још један модул, и то међународног хуманитарног права и права
људских права.

Истовремено ће бити извршена и акредитација нових студијских програма:
•
Дипломске академске студије политикологије – мастер регионалних студија,
•
Дипломске академске студије политикологије – мастер јавних политика, јавне
управе и локалне самоуправе, и
•
Дипломске академске студије политикологије – мастер еколошке политике.
8.2. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
У оквиру реформе наставно-научног процеса:
а) Извршена је промена комплетног наставног плана, при чему је доследно слеђен
принцип тзв. језгра темељних политиколошких дисциплина које се изучавају на свим
факултетима сличног типа у Европи;
б) Остварена је комплетна промена свих наставних програма и прилагођавање
постојећих курсева темељним нормама и принципима ЕСПБ;
в) Уведени су нови смерски и изборни курсеви уз чији избор студенти сами бирају
профил који ће студирати и будућу диплому коју ће стећи;
г) Створена је основа за развој нових модела наставе, као и нових структура
студија.
Политиколошко одељење
проф. др Ненад Кецмановић (шеф одељења)
По завршетку четворогодишњих студија студенти ће бити оспособљени да
примењују и специфична стручна знања која омогућавају да се професионално баве
пословима аналитичара и организатора у државним органима, политичким партијама,
локалној самоуправи, јавним службама и корпорацијама, као и непрофитним
организацијама. Овај студијски програм ће такође оспособити стручњаке у пословима
политичког одлучивања и управљања, организовања послова у различитим пољима
политичког деловања, подизања политичке културе и формирања демократске јавности.
Звање: политиколог.
Одељење за међународне студије
проф. др Предраг Симић (шеф одељења)
Стечена знања, способности и вештине омогућаваће завршеним студентима да
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успешно обављају послове као што су: аналитичар међународних односа у службама
највиших државних органа, међународних привредних организација и корпорација,
службеник Министарства спољних послова и других министарстава сродног карактера,
дипломата на раду у дипломатско-конзуларним представништвима, стручњак ангажован
на укључивању Србије у европске интеграције, као и за рад у различитим међународним
владиним и невладиним организацијама.
Звање: политиколог за међународну политику
политиколог за европске интеграције.
Новинарско – комуниколошко одељење
проф. др Чедомир Чупић (шеф одељења)
Студенти Факултета политичких наука заузимају најзначајнија места у штампаним
и електронским медијима, у области ПР-а, као и у истраживачким тимовима и
институцијама – агенцијама за испитивање јавног мњења било као уредници, новинари,
сарадници или истраживачи. Поред тога, по завршетку студија новинарства, поседоваће
фонд знања неопходних за обављање улоге уредника, менаджера, презентера, стручњака
за ПР и других позиција које подразумева будући модеран медијски систем Србије и
савремена индустрија комуницирања. Они ће бити оспособљени не само за рад у
комуникационим институцијама, већ и за занимања као што су: аташе за културу и
информисање при дипломатско конзуларним представништвима, медија планер у
медијима, портпарол у у органима власти, јавној администрацији, политичким партијама
и корпорацијама, као и стручни сарадници у повереништву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја.
Звање: журналиста.
Одељење за социјалну политику и социјални рад
проф. др Дренка Вуковић (шеф одељења)
Професија социјалне политике и социјалних радника има широке могућности
запошљавања у јавном, а све више и у приватном сектору и са изгледима за
самозапошљавање. Највећи број студената запошљава се у институцијама социјалне
заштите (центри за социјални рад, установе за заштиту деце ометене у развоју,
саветовалишта за младе, за брак и породицу, установама и службама за старе, особе са
инвалидитетом и друге специјалне и друштвене проблеме) у установама и службама
здравствене делатности, у институцијама државне управе и локалне самоуправе, у
образованим институцијама (као део специфичних тимова у школама, посебно у
специјалном васпитању и образовању), у службама и установама за запошљавање, у
друштвено-хуманитарним организацијама, у институцијама за децу и омладину, за
друштвену заштиту деце, итд.
Звање: политиколог из области социјалне политике.
политиколог из области социјалног рада.
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БРОЈ СТУДЕНАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА:
Факултет политичких наука у Београду је у прву годину основних академских
студија у школској 2009/2010. години уписао 618 студената: 204 буџетских студената и
414 самофинансирајућих студената.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
1. Основне академске политиколошке
студије
2. Основне академске међународне
студије
3. Основне академске студије
новинарства
и комуникологије
4. Основне академске студије социјалне
политике и социјалног рада
УКУПНО

БУЏЕТСКИ
СТУДЕНТИ

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ
СТУДЕНТИ

45

56

58

146

66

123

35

89

204

414

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТУДЕНТИМА УПИСАНИМ У ШКОЛСКУ
2009/2010. ГОДИНУ на старе основне студије, према правилима Закона о
универзитету из 2002. године

Категорије студената
1

Уписано на I годину
студија

2

Уписано на II годину
студија

3

Уписано на III
годину студија

4

Уписано на IV
годину студија

5

Уписано на V годину
студија

буџетски
самофинансирајући
(од тога странаца)
буџетски
самофинансирајући
(од тога странаца)
буџетски
самофинансирајући
(од тога странаца)
буџетски
самофинансирајући
(од тога странаца)
буџетски
самофинансирајући
(од тога странаца)

укупно
уписаних
9
4
11
83
205
121
-

уписани
први пут
9
83
205
121
-
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6

7

Уписано на VI
годину студија
Број апсолвената

буџетски
самофинансирајући
(од тога странаца)
буџетски
самофинансирајући
(од тога странаца)

345
52
-

345
52
-

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТУДЕНТИМА УПИСАНИМ У ШКОЛСКУ
2009/2010. ГОДИНУна основне академске студије према правилима Закона о
високом образовању из 2005. године

Категорије студената
1

Уписано на I годину
студијског програма

2

Уписано на II годину
студијског програма

3

Уписано на III годину
студијског програма

4

Уписано на IV годину
студијског програма

на терет буџета
самофинансирајући
(од тога странаца)
на терет буџета
самофинансирајући
(од тога странаца)
на терет буџета
самофинансирајући
(од тога странаца)
на терет буџета
самофинансирајући
(од тога странаца)

број
уписаних
204
511
5
165
479
2
222
247
2
187
127
-
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ
У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. ГОДИНИ
а) Подаци о студентима који су завршили студије на основу наставних планова
донесених пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Укупно дипломирало на основним студијама од оснивања
факултета
Дипломирало на основним студијама у школској 2008/2009. години
Укупно дипломирало страних држављана од оснивања факултета
Од тога у школској 2008/2009. години
Укупно магистара наука од оснивања факултета
Магистрирало у школској 2008/2009. години
Укупно специјализирало од оснивања факултета
Специјализирало у школској 2008/2009. години
Укупно доктора наука од оснивања факултета
Доктори наука у школској 2008/2009. години

8.170
368
321
14
982
50
467
16
479
8

б) Подаци о студентима који су завршили студије на основу студијских програма
донесених после ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Укупно завршило основне академске студије од оснивања
факултета
Завршило основне академске студије у школској 2008/2009.
години
Укупно завршило основне струковне студије од оснивања
факултета
Завршило основне струковне студије у школској 2008/2009.
години
Укупно завршило дипломске академске - master студије од
оснивања факултета
Завршило дипломске академске - master студије у школској
2008/2009. години
Укупно завршило специјалистичке академске студије од
оснивања факултета
Завршило специјалистичке академске студије у школској
2008/2009. години
Укупно завршило специјалистичке струковне студије од
оснивања факултета
Завршило специјалистичке струковне студије у школској
2008/2009. години
Укупно завршило докторске студије од оснивања факултета
Завршило докторске студије у школској 2008/2009. години

64
39
19
17
90
36
-
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ИНДИКАТОРИ
ЗА АНАЛИЗУ УПИСА У ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
А) Подаци о резултатима генерације студената први пут уписаних на основне
академске студије школске 2008/2009. године (прва година студија)
1.

Укупан број студената први пут уписаних на основне
академске студије школске 2008/2009. године

2.

Број студената из рубрике 1. који су у школској
2008/2009. години остварили од 48 до 59 ЕСПБ бодова

3.

Број студената из рубрике 1. који су у школској
2008/2009. години остварили 60 ЕСПБ бодова

Б
138
Б
53
Б
68

С
495
С
153
С
102

Б) Подаци о резултатима генерације студената први пут уписаних на основне
академске студије школске 2007/2008. године (друга година студија у школској 2008/2009.
години)
4.

Укупан број студената који су уписани у школску
2008/2009. као у другу годину студијског програма

5.

Број студената из рубрике 4. који су у школској
2008/2009. години остварили од 48 до 59 ЕСПБ бодова

6.

Број студената из рубрике 4. који су у школској
2008/2009. години остварили 60 ЕСПБ бодова

Б
265
Б
114
Б
68

С
178
С
41
С
13

В) Подаци о резултатима генерације студената први пут уписаних на основне
академске студије школске 2006/2007. године (трећа година студија у школској 2008/2009.
години)
7.

Укупан број студената који су уписани у школску
2008/2009. као у трећу годину студијског програма

8.

Број студената из рубрике 7. који су у школској
2008/2009. години остварили од 48 до 59 ЕСПБ бодова

9.

Број студената из рубрике 7. који су у школској
2008/2009. години остварили 60 ЕСПБ бодова

Б
196
Б
94
Б
57

С
139
С
44
С
12

[Б] - студенти који су у школској 2008/2009. години имали буџетски статус
[С] - студенти који су у школској 2008/2009. години имали самофинансирајућем статус
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ПОДАЦИ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДИРАЊА НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

24

8.3. СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
У школској 2009/2010. години Факултет политичких наука је у прву годину
студијских програма другог и трећег степена уписало 347 студената:
Студијски
програм

Буџетски студенти

Самофинансирајући
студенти

УКУПНО

Дипломске
академске студије
Докторске
студије

63

219

282

10

55

65

УКУПНО

73

274

347

У школској 2008/09. години, на студије другог степена, уписало се укупно 418
студената, и то на следеће студије:
На специјалистичке струковне студије, уписало се 112 студената, на следеће
смерове: Студије за послове европских интеграција, Тероризам и организовани криминал,
Међународно хуманитарно право и право људских права, Политичке партије и избори,
Студије за послове европских интеграција, Стратегије и методе ненасилне друштвене
промене.
На дипломске академске мастер студије уписало се 246 студената, на следеће
смерове: Међународна политика, Еколошка политика, Новинарство, Међународна
безбедност, Јавна управа и локална самоуправа, Студије рода, Социјална политика,
Социјални рад, Политичка аналитика и менаџмент, Политичко насиље и држава, Теорија
културе, Комуникологија.
На специјалистичке академске студије уисало се 106 студената, на следеће
смерове: Међународна политика, Регионалне студије Азије-једногодишње, Регионалне
студије Азије-двогодишње, Политиколошке студије религије, Социјална рехабилитација,
Европске студије, Студије САД-а.
У школској 2008/09, специјализирало је 16 кандидата, магистрирало је 50 а
докторирало 8 кандидата (кандидати који су завршили студије на основу наставних
планова донесених пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године).
У школској 2008/09, дипломске академске мастер студије завршило је 39
кандидата, специјалистичке академске студије завршило је 17 кандидата а
специјалистичке струковне студије 36 (кандидати који су завршили студије на основу
студијских програма донесених после ступања на снагу Закона о високом образовању из
2005. године).
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8.4. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Наставни програми страних језика на ФПН прилагођени су новим стандардима
европске језичке политике (The Common European Framework of Reference for Language
Learning and Teaching – CEF) и захтевима реформе образовања у оквиру Болоњског
процеса.
Студенти уче један од пет страних језика: енглески, руски, француски, италијански
и немачки, у зависности од тога који су језик учили у средњој, односно у основној школи.
Почетни ниво језичке компетенције студената који на факултету настављају учење страног
језика јесте ниво Б1 према наведеној европској стандардизацији језичких компетенција и
новим стандардима продуктивних и рецептивних језичких вештина, где се највећи значај
придаје конкретној реализацији језичке способности, односно комуникативном аспекту
језика.
Настава се организује у двосеместралним модулима који се надовезују један на
други у зависности од смера, однодно департмана.
Студенти имају могућност да факултативно похађају и наставу другог страног
језика бирајући између једног од три језика: француског, руског или немачког. Изучавање
два страна језика на Факултету представља уклапање у нову европску језичку политику у
складу са препорукама Савета Европе да сваки грађанин Европе треба да говори поред
матерњег још два европска језика.
Настава немачког и француског језика одвија се у сарадњи са лекторима из
Немачке, односно Француске. У оквиру споразума са ДААД-ом (Немачком службом за
академску размену) у наставу немачког укључен је лектор за немачки језик, а у наставу
француског лектор француског језика на основу сарадње са Амбасадом Француске у
Београду.
Факултет има лиценцу за полагање испита Test DaF који представља
стандардизовани испит из немачког језика, признат на свим немачким универзитетима.
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9. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА
На Универзитету у Београду – Факултету политичких наука се обавља
научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности
високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног
подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних
услова за рад и развој Факултета.
Научно-истраживачки рад у који су укључени наставници и сарадници Факултета
политичких наука, остварује се кроз:
1. реализацију пројеката из програма основних истраживања Министарства за науку и
заштиту животне средине Републике Србије;
2. преузимањем уговорних обавеза и ангажманом на научно-истраживачким
пројектима, експертизама и слично;
3. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.
9.1. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТРИ
У складу са Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачким центирма
Факултета, научноистраживачка делатност се одвија у оквиру Научно-истраживачких
центара Факултета и то:
1. Центра за демократију
2. Центра за медије и медијска истраживања
3. Центра за међународно хуманитарно право и међународне организације
4. Центра за студије Сједињених Америчких Држава
5. Центра за студије рода и политике
6. Центра за студије Азије и Далеког истока
7. Центра за студије мира
8. Центра за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
1. Центар за демократију
У 2009. години Центар за демократију је реализовао два истраживачко аналитичка
пројекта и један едукативни: „Подизање капацитета политичких институција града
Београда“ и „Подршка стратегији реформе државне управе у Србији – ИИ фаза“ и
специјалистички програм за наставнике средњих школа из „Грађанског васпитања“ у
сарадњи са невладином организацијом „Грађанске иницијативе“ из Београда,.
Пројекат „Подизање капацитета политичких институција града Београда“ урађен је
по нарудџби Града Београда, тим који је учествовао у реализацији пројекта је био: проф.
др Вукашин Павловић, Слободан Вучетић, проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др. Милан
Јовановић, доц. др Зоран Стојиљковић, проф. др. Ратко Божовић, мр Љиљана Бедаревић,
доц. др Славиша Орловић, иницијатор и руководилац пројекта. Сарадници на пројекту:
доц. др Дејан Миленковић, мр Душан Спасојевић,Јелена Лончар. Резултати са овог
пројекта су публиковани у књизи коју су уредили проф. др Вукашин Павловић, доц. др
Славиша Орловић, „Београд – демократска метропола“.
Други пројекат, “Подршка стратегији реформе државне управе у Србији - II фаза”
урађен је за потребе Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Пројекат је
финансиран од стране УНДП, а реализован је од јуна до септембра 2009. године.
Пројектни тим су чинили: проф. др Снежана Ђорђевић - руководилац, проф. др Мирослав
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Прокопијевић, доцент др Дејан Миленковић и Бранислав Ђурковић.
Пројекат се односио на снимање стања у локалној (општинској и градској) управи у
Србији, снимање капацитета локалних власти за подстицање локалног економског развоја
као и потенцијала локалних власти за област информационих технологија.
2. Центар за медије и медијска истраживања
Центар за медије и медијска истраживања Факултета политичких наука успешно
је реализовао три пројекта током 2009. године: Студијски боравак студената
новинасртва, Архив политичке комуникације, Истраживачки пројекат Деца у
медијском огледалу.
Студијски боравак студената новинасртва - У сарадњи са канцеларијом
Мисије ОЕБС у Србији реализован је велики пројекат Унапређење квалитета
политичког извештавања у Србији током 2006-07 школске године. Један део пројекта
односио се на студијске боравке десет студента новинарства у великој Британији и
Холандији који су финансијски помогле Амбасада Велике Британије и Амбасада
Холандије. Ова врста студијских боравака оцењена је као драгоцена могућност за
студентско усавршавање па је прошле године организована поново и после формалног
завршетка пројекта у оквиру кога је покренута. Звбог финансијских органичења у
други циклус је било укључено троје студента који су боравили у Великој Британији и
петоро у Холандији. Разматра се могућност да се ова врста сарадње дугорочно настави
уз учешће и других земаља чије би амбасаде у Београду биле спремне да помогну у
реализацији.
Архив политичке комуникације - Пројекат се реализује у сарадњи са Амбасадом
САД од 01. августа 2009. до 31. јануара 2010. Одмах по оснивању Центра за медије и
медијска истраживања 2006. године почела је изградња Архива политичке
комуникације. Прва фаза завршена је крајем 2007. године дигитализацијом 1200 видео
трака са снимцима ТВ прогрма из периода 1990-2000. Видео материјал је
дигитализован, грађа је делимично систематизована, али Архив није био комплетиран и
спреман за јавно коришћење. Завршни део грађе за дигитализацију, потпуна
каталогизација, wеб приступ, решавање проблема ауторских и права коришћења
остављени су за наредну фазу пројекта. Овај део пројекта реализован је уз финансијску
помоћ Мисије ОЕБС и Амбасаде Холандије у Србији. Друга фаза изградње Архива
започета је у лето 2009. захваљујући финансијској помоћи Амбасаде САД у Београду.
До краја 2009. дигитализовано је преосталих 400 сати видео материјала, нарпављена
дупликат колекција на посебно набављеном диску за архивирање и завршена
каталогизација. Архив је представљен на једном од разговора из серије Медијска
археологија 90-те у Центру за културну деконтаминацију 24. маја 2009. године и у
истоименој публикацији.
Истраживачки пројекат Деца у медијском огледалу - Пројекат је реализован у
сардањи са канцеларијом УНИЦЕФ у Београду. Истраживачки пројекат Деца у
медијском огледалу реализован је поводом 20. годиншњице потписивања Конценције о
правима детета и обухватио је анлизу садржаја водећих штампаних медија и
дискурзивну анализу одабраних информативних програма три водеће телевизије (РТС,
ТВ Пинк и Б92). Ово је најцеловитије истраживање о начину на који су деца и дечија
права представљени у информативним медијима у Србији, а истраживање је по први
пут омогућило увид у професионалне стандарде и новинарске праксе у овој области.
Истраживање је спровео тим Центра који су чинили: мр Бојан Клачар и сарадница у
настави Маријана Матовић, под руководством проф. др Сњежане Миливојевић. Главни
налази истраживања послужили су за припрему конференције Деца у медијском
огледалу коју је УНИЦЕФ организовао у Београду 20. новембра 2009. Једночасовна
емисија о овој расправи емитована је на Б92 Инфо каналу.
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Комплетан извештај и ТВ емисија доступни су на сајту Центра за медије
www.centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/index.php

3. Центар за међународно хуманитарно право и међународне организације
Образовна делатност - У оквиру своје образовне делатности, Центар је током
2009. године у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС),
Међународним комитетом Црвеног крста (МКЦК) и Амбасадом Краљевине Норвешке
(АКН) наставио да изводи и развија специјалистичке студије из међународног
хуманитарног права и права људских права. Полазници студија су, између осталог били
запослени у министарствима спољних послова, одбране и унутрашњих послова, што је
свакако унапредило контакте и сарадњу Факултета политичких наука са овим
институцијама.
Осим организације специјалистичких студија, Центар је од 20. до 25. септембра 2009.
године у сарадњи са Црвеним крстом Србије, МКЦК, АКН и ОЕБС организовао седми
Регионални курс међународног хуманитарног права. На курсу је било тридесет полазника
из шест држава у региону (Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора,
Македонија и Србија), а предавачи (њих десет) су били најпознатији стручњаци из
области међународног хуманитарног права и права људских права из земље и
иностранства.
У току 2009. године, Центар је презентовао и резултате истраживања спроведеног
током 2008. и 2009. године о укључености садржаја међународног хуманитарног права у
курикулуме програма чији је циљ образовање будућих професора грађанског васпитања.
Састанку на којем су представљени резултати истраживања су, између осталих,
присуствовали и представници министарстава просвете из региона, као и представници
факултета који образују професоре грађанског васпитања у региону. У сарадњи са МКЦК,
поменути резултати су презентовани и 10. децембра 2009. године на регионалном радном
састанку у Скопљу.
Научноистраживачка делатност - У оквиру научноистраживачке делатности
Центар је у сарадњи са Универзитетом Оксфорд и МКЦК радио на анализи међународних
обичајних правних правила у области међународног хуманитарног права. У том смислу је,
између осталог, отпочета анализа пресуда Већа за ратне злочине Окружног суда у
Београду (укључујући првостепене и правоснажне пресуде у процесима Лекај, Овчара,
Морина, итд.). Неки од резултата ове анализе су представљени на научној конференцији A
critical Assesment of the Impact of ICTY on the States of former Yugoslavia, која је одржана 12.
и 13. јуна у Дубровнику.
Центар је у сарадњи са МКЦК извршио и анализу националног законодавства у
области заштите података о личности чији би резултати требало да буду представљени
јавности у 2010. години. Крајем 2009. године је настављена сарадња са Војском Републике
Србије и МКЦК у виду реализације пројекта израде Приручника за практичну примену
међународног хуманитарног права у обуци јединица Војске Србије. Овај Приручник (чија
је израда планирана за 2010. годину) би био резултат заједничког рада Радне групе
сачињене од стручњака Војске Србије и Центра.
Библиотечка и документационо- информациона делатност - У оквиру своје
библиотечке делатности, Центар је проширио своју библиотеку за око 30 најновијих
наслова из области међународног права. Ови наслови су доступни свим студентима
Факултета политичких наука. Осим њих, библиотеку често користе и студенти и наставни
кадар правних факултета у земљи и региону, као и представници међународних
институција у Србији.
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Центар је и у 2009. години наставио традицију приближавања стране литературе
студентима и другим читаоцима превођењем изабраних дела и докумената на српски
језик. У том смислу је у 2009. години завршен превод књиге Constraints on the waging of
war, Frica Kalshofena, чије је објављивање предвиђено за 2010. годину. У оквиру своје
документационо - информационе делатности Центар је у сарадњи са Удружењем за
међународно право промовисао Годишњак овог удружења за 2007. годину.
У Центру је одржан и велики број састанака са представницима државних
институција, међународних организација, као и са представницима дипломатског кора.
4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава
Летња академија студија САД - Удружење за студије Сједињених Америчких
Држава у Србији и Центар за студије САД Факултета политичких наука Универзитета у
Београду су у периоду од 5-10. јула 2009. године организовали на Копаонику Другу
регионалну летњу академеију студија САД. Академија је овог пута у целини била
посвећена америчкој безбедносној политици према Балкану, односно, садашњем
ангажовању и будућности НАТО-а у региону Југоисточне Европе. У том смислу предавачи
су били истакнути стручњаци из Сједињених Америчких Држава, региона и Србије (проф.
др Вукашин Павловић, проф. др Драган Р. Симић, др. Гордон Н. Бардош, помоћник
директора Хариман Института на Универзитету Колумбија у Њујорку; проф. др Синиша
Таталовић; мр. Милош Шолаја, Director, Center for International Relations, Бања Лука; др.
Предраг Симић; Драган Бисенић, спољнополитички новинар, Београд; Lecture, проф. др.
Jim Serroka, Auburn Univerzitet, Alabama, SAD). Полазници Академије су били студенти
америчких студија и политичких наука из земаља Западног Балкана: петнаест из Србије, и
још толико из других држава нашег региона (Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне
Горе). Целокупна акдемија организована је уз финансијску подршку Амабасаде САД у
Републици Србији.
Конференција „Европске перспективе Републике Србије и Републике Хрватске“ од 02. до 04. априла 2009. године у организацији Центра за међународне и сигурносне
студије Факултета политичких знаности Свеучилишта у Загребу у Белом Манастиру је
одржана студентска конференција о европским перспективама Републике Србије и
Републике Хрватске. На конференцији је учествовало педесет студената те десет
професора и асистената са Факултета политичких знаности из Загреба, Факултета
политичких наука из Београда и Факултета политичких наука из Сарајева. Конференцији
су присуствовали и декани наведених факултета, проф. др Влатко Цвртила, проф. др
Милан Подунавац и проф. др Мирко Пејановић који су, поред других професора,
(професори Иво Висковић и Драган Р. Симић из Београда, Синиша Таталовић и Берто
Шалај из Загреба, као и Асим Мујкић из Сарајева) одржали предавања о демократској
транзицији, спољној политици те геополитичком положају и безбедносним
перспективама Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине.
Предавања:
– господин Džon Rouz, директор George C. Marshall European Center for Security
Studies, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Тема предавања: „Актуелна проблематика
спољне и безбедносне политике Обамине администрације”;
– господин Paolo Garonna, заменик секретара Економске комисије Уједињених
Нација за Европу (УНЕЦЕ). Предавању је присуствовао и Амабасадор Слободан
Вукчевић, шеф Мисије Републике Србије при Уједињеним Нацијама и другим
међународним организацијама у Женеви. Тема предавања: „Одговор на кризу преко
Пан- Европских економских интеграција“;
– министарка Омладине и спорта у Влади Републике Србије, госпођа Снежана
Самарџић Марковић, професор Вукашин Павловић, продекан Факултета
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политичких наука у Београду, професор Драган Р. Симић, са Факултета политичких
наука; Ивана Ковачевић, државни секретар Министарства Омладине и спорта
Републике Србије. Тема предавања: „Национална стратегија за младе“;
господин Борислав Стефановић, политички директор Министарства спољних
послова Републике Србије. Тема предавања: „Односи Србије и САД поводом
питања независности Косова";
Амбасадор Сједињених Америчких Држава у Републици Србији, Његова
Екселенција господин Kameron Manter. Тема предавања: „Америчка политика
према Србији у светлу нове администрације председника Барака Обаме”;
David Pickus, Arizona State University. Тема предавања: “Optimism as an American
Philosophy and Ideology”;
dr. Ahmed Younis, Senior Consultant of Gallup and a Senior Analyst of the Gallup
Center for Muslim Studies and the Muslim-West Facts Initiative. Тема предавања: “On
Muslim issues in America”;
Samuel Pottolichio, Georgetown University, Washington. Тема предавања: „Religion
and Public Life in the USA- Unique Phenomenon“;
Kristina Morus, Фулбрајтов стипендиста на нашем Факултету, професор на Richard
Stockton Koledzu u Nju Dzerziju, SAD. Професорка Морус је сваког уторка држала
предавања на курсу „American Civil Rights Movement” (октобар-децембар 2009.
године).

Представљања књига:
– представљање књиге Džona Luisa Gedisa, “Изненађење, безбедност и искуство
Америке”. На промоцији су говорили: проф. др Иво Висковић, проф. др Драган Р.
Симић, Драган Бисенић, главни уредник магазина “Економист”, и мр Драган
Живојиновић;
– представљање књиге “Светска политика” професора Драгана Р. Симића. На
промоцији су говорили: проф. др Илија Вујачић, декан ФПН-а у Београду, мр
Божидар Ђелић, потпредседник Владе Србије за европске интеграције и министар
за науку и технолоски развој, проф. др Војин Димитријевић, проф. др Радослав
Стојановић, мр Александра Јоксимовић, бивши помоћник министра спољних
послова, мр Драган Живојиновић и аутор књиге, проф. др Драган Р. Симић;
– представљање књиге „Постамерички свет” Фарида Закарије. На процији књиге су
говорили: амбасадор Живорад Ковачевић, председник Европског покрета у Србији,
проф. др Драган Р. Симић, Драган Бисенић, мр Драган Живојинови.
Центар су посетили:
– студенати Војне академије West Point, 18. март 2009. године,
– посета студената Ваздухопловне војне академије САД, 25. март 2009. године,
– посета студената Универзитета Клемсон из Јужне Каролине, 22. мај 2009. године.
5. Центар за студије рода и политике
У протеклом периоду, као и од свог оснивања, 2006 године, Центар за студије рода
и политике се према својим основним програмским задацима бавио подршком наставним
програмима и истраживачким пројектима из области студија рода. Област је
мултидисциплинарна, поље рада је веома широко и подједнако присутно и значајно и у
теорији и у политикама деловања (policy). У рад Центра за студије рода и политике су пре
свега биле укључене чланице/чланови Стручног савета Центра за студије рода и политике.
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Подршку раду Центра за студије рода и политике је у овом периоду, као и од самог
оснивања, пружио и Центар за женске студије и истраживања рода, што је и у оснивачком
документу назначено. Центар за студије рода активно сарађује са институцијама које раде
на унапређењу родне равноправности, Управом за родну равноправност Министарства за
рад и социјалне политике, заменицом заштитиника грађана, задуженом за питања родне
равноправности, и другима.
С обзиром на то да се област женских студија/ студија рода у нашем
високошколском систему још увек формира, једна од основних делатности Центра за
студије рода и политике је, да складу с захтевима Болоњске декларације, конципира,
структуира, организује и изводи све програме из те области; према досадашњим
програмима то су пре свега дипломске академске (мастер) студије из области рода. У јуну
2009. године је друга генерација успешно завршила једногодишњи мастер програм. У
јесен 2009 уписана је наредна генерација, али по програму измењеном на основу
акредитације ФПНа, тако да у школској 2009/2010. години студије рода нису самосталан
програм, већ се изводе у оквиру Академског (мастер) програма Теорије културе и студије
рода. Независно од веома добре сарадње у извођењу овог програма, за даље учвршћивање
легитимитета студија рода, а пре свега за успостављање даљих програма размене са
међународним високошколским програмима ово може представљати проблем.
У склопу мастер програма, а у сарадњи са Европским покретом у Србији, одржана
је трибина Социо- економски положај жена у транзиционој Србији (децембра 2009) на
којој су осим органзаторки говориле и експерткиње за та питања, др Марија Колин
(Институт друштвених наука, Београд) и проф. др Невена Петрушић (Правни факултет,
Ниш).
Једна од најзначанијих делатности Центра јесу научна истраживања, и то посебно
следећа:
Прво, истраживање чија је тема „Целовита анализа родне димензије образовног
материјала“ (Comprehensive analysis of gender dimension in educational material) за које је
Центар за студије рода и политике у мају 2009. склопио уговор са Програмом за развој
Уједињених нација (УНДП). На овоме је истраживачки тим радио интензивно тако да се
истраживање сада налази у завршној фази и очекујемо значајне резултате.
Затим, Центар за студије рода већ две године ради на истраживачком пројекту
Министарства науке, под називом Политике родне равноправности: образовање као
показатељ родне равноправности. Прва фаза истраживачког пројекта је реализована
веома успешно, с тим што обим теме захтева да се истраживање настави.
Осим тога у току је дугогодишњи истраживачки пројекат Југословенски
феминизми (1919-1991) који се ради у сарадњи са Institutum Studiorum Humanitatis из
Љубљане и Центром за женске студије из Загреба. Овај пројекат је подржавала
међународна мрежа европских програма женских студија и студија рода, АТХЕНА
(Advanced Thematic Network in Activities in Women’s and Gender Studies) и у првим фазама
га је помогла и фондација Balkan Trust for Democracy, јер је програм, као регионални,
посебно значајан.
Центар за студије рода и политике је позван да се, као део Факултета политичких
наука, укључи у мрежу Gender and/in Science in South East Europe (GeSSEE) чије ће седиште
бити на Универзитету Милано- Бикока (Universita’ degli studi di Milano-Bicocca);
коорднаторка је проф. др Марина Калони (Calloni). Ово је резултат текућег истраживачког
рада на заједничком пројекту који је координирала проф. др Марина Калони (Calloni) са две
сараднице Центра, проф. др Драганом Поповић и доц. др Дашом Духачек.
6. Центар за студије Азије и Далеког истока
Током целе 2009. године Центар за студије Азије и Далеког истока је наставио
активности на промоцији Центра у медијима, али и међу дипломатским представницима
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земаља које „покрива“ у географском смислу, као и на добијању просторија, неопходних
за нормалан рад. Када је у питању медијско представљање Центра, истичемо неколико
наступа у запаженим телевизијским емисијама руководиоца Центра, професорке Драгане
Митровић, као и неколицине других чланова Стручног савета Центра (др Јордана Динића,
амбасадора Душана Лазића) посвећеним спољно-економским и спољно-политичким
темама, које се тичу овог дела света, на Б92 Инфо каналу, написе у недељнику „НИН“ и
Првом програму Радио Београда, у којима се промовише рад Центра и последипломске
студије Регионалне студије Азије.
Резултат претходно поменутог је, и позив упућен руководиоцу Центра да одржи
предавање привредницима који послују са НР Кином у Привредној комори Београда.
Учинили смо и значајан напор да све државне институције и органи, као и
пословне фирме буду пригодним писмом обавештени о оснивању Центра и његовим
планираним активностима и могућим облицима сарадње и услуга које бисмо могли да
пружимо њиховим кадровима, у смислу додатног усавршавања и консалтинга.
Једна од централних активности на које је Центар био усредсређен у прошлој
календарској години је покретање последипломских студија Регионалне студије Азије,
обзиром да је најтеже успоставити програм, потпуно нов и оригиналан, са веома великим
бројем предавача са стране, дипломата – страних (Руске федерација, НР Кине, Јапана) и
домаћих, стручњака из праксе, као и професора Универзитета у Београду, који предају на
другим факултетима.
Велики напор чланови Стручног савета Цента уложили су у успостављање сарадње
са образовним и истраживачким институцијама из неколико азијских земаља, ослањајући
се на помоћ и дипломатских представништава и културних центара ових земаља.
Иницијатива је нарочито добро примљена од стране Културног центра Ирана, Амбасаде
Ирана, Амбасаде НР Кине, Амбасада Јапана, Индонезије и Индије. Са њиховим
дипломатама обављени су разговори, а неке од њих су почеле и да шаљу материјале
Центру, јер смо их обавестили да стварамо и библиотеку и базу података о свакој од
земаља које покривамо.
У смислу успостављања сарадње са страним сличним институцијама, затражили
смо и добили и помоћ ректората Универзитета у Београду, који је упутио писмо свим
универзитетима из Азије са којима Универзитет у Београду има потписане уговоре о
сарадњи. Контакти са овим институцијама су настављени и радимо на налажењу
могућности да финансирамо доласке страних гостију.
Поред овога, примећена активност Центра била је и промоција књиге „Политички
системи земаља југоисточне Азије“ проф. др Зорана Крстића, у сарадњи са ПР службом
факултета, која је одржана на Факултету. На промоцији су говорили чланови Стручног
савета Центра: професорка Јелица Стефановић-Штамбук, др Јордан Динић и аутор.
7. Центар за студије мира
Током 2009. године Центар је започео рад на припреми пројекта Истраживање
сецесионистичких покрета. У склопу припрема извршена је идентификација
сецесионистичких претњи на свим континентима и израђена мапа сецесионистичких
покрета у свету. Завршетак пројекта у виду публикације планиран је за 2010. годину.
У оквиру других научних делатности Центра настављене су консултације и припреме за
могућу организацију летње школе под називом Теорија и пракса решавања конфликата у
сарадњи са страним донаторима.
Центар за студије мира је у фебруару месецу организовао дводневни интезивни
семинар под називом Истраживање и извештавање у опасним окружењима. Сврха овог
семинара била је преношење практичних и употребљивих знања и искустава која су
потребна за рад – истраживање и извештавање са кризних, односно, конфликтних и постконфликних подручја. Предавач на семинару био је Зоран Ћирјаковић, специјални
33

дописник Newsweek и The Los Angeles Times из бивше Југославије. Панел дискусија Рат
и филм организована је 12. маја на Факултету политичких наука. Говорници током
дискусије били су Срђан Милић (Филозофски факултет) који је одржао предавање под
називом „Пропаганда и немачки филм од 1933. до 1945.”, мр Александар Врањеш
(Факултет политичких наука) са темом „Филм као средство пропаганде на примеру
српског филма“ као и Мирко Стојковић (Факултет драмских уметности) који је имао
излагање под насловом „Видео игре као еволуција ратне пропаганде на филму.“
Центар је у јуну месецу у сарадњи са Транснационалном фондацијом за мир и будућа
истраживања из Лунда (Transnational Foundation for Peace and Future Research-TFF)
организовао курс под називом Theory and Practice of Conflict Resolution, намењен
студентима основних студија који су похађали предмет Студије мира као и трибину
The Balkans and Iraq: International Peace-Making or Peace-Prevention која је била намењена
свим студентима Факултета политичких наука. На оба догађаја главни предавач био је Јан
Оберг, директор ТФФ.
Током 2009. године Центар је започео стварање сопствене библиотеке која је
намењена свим студентима који су заинтересовани за продубљивање знања из области
студија мира. Првих двадесет примерака часописа за истраживање мира (Journal for Peace
Research), публикација Улога посредовања у међународним сукобима (El papel de la
mediacion en los conflictos internacionales) и друге књиге налазе се тренутно у Центру и на
располагању су свим заинтересованим студентима и запосленима на Факултету.
У другој половини текуће године креирана је интернет презентација Центра за
студије мира на адреси http://www.csm.fpn.bg.ac.rs. Током следеће године планирано је
даље унапређивање презентације као и стварање базе података која ће обухватати
контакте, заинтересоване студенте и сродне институције и која ће бити доступна свим
студентима Факултета.
8. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
Центар је формиран у другој половини 2009. године и није имао активности.

9.2. РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА
Министарство науке Републике Србије финансира 13 пројеката у којима су током
2009. године учествовали истраживачи са Факултета политичких наука и то су:
1. Ставови политичких партија у политичком систему Србије према религији и
верским заједницама (број пројекта: 149006).
Истраживачи на пројекту: проф. др Владан Кутлешић, мр Ивана Дамјановић, проф.
др Мирољуб Јевтић.
2. Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци (број пројекта: 149010).
Истраживач: доцент др Часлав Копривица.
3. Развој српског друштва у савременим светским интегративним процесима:
перспективе, алтернативе и импликације (број пројекта: 149020).
Истраживачи: проф. др Зоран Славујевић, проф. др Мирослав Хаџић, проф. др
Мирјана Васовић.
4. Максимизација инвестиција у пољопривреди Србије у функцији прикључења
Европској унији (број пројекта: 149022).
Истраживач: проф. др Бранко Васиљевић
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5. Регионални и европски аспекти интегративних процеса у Србији: цивилизацијске
претпоставке, стварност и изгледи за будућност (број пројекта: 149031).
Истраживач: др Ђорђе Павићевић.
6. Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања (број пројекта:
149033).
Истраживач: проф. др Драган Симеуновић.
7. Подизање капацитета политичких установа у Србији (државно-национални,
регионални, европски и глобални аспекти), (број пројекта: 149036).
Истраживачи: др Ђорђе Павићевић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Бранимир
Стојковић, мр Владимир Павићевић, проф. др Вукашин Павловић, доц. др Душан
Павловић, др Зоран Стојиљковић, проф. др Илија Вујачић, др Славиша Орловић, проф. др
Чедомир Чупић.
8. Србија и Европа – економске анализе и прогнозе (број пројекта: 149038).
Истраживач: проф. др Бранко Васиљевић.
9. Реформа социјалне политике у оквиру укупних друштвених и економских
реформи у Србији и процеса придруживања и приступања Србије и Црне Горе (број
пројекта: 149046).
Истраживачи: проф. др Ана Чекеревац, проф. др Бранко Васиљевић, проф. др
Дренка Вуковић, проф. др Мира Лакићевић, проф. др Сретен Сокић, мр Наталија
Аврамовић.
10. Србија у процесу придруживања Европској унији (број пројекта: 149051).
Истраживачи: проф. др Бранко Васиљевић, проф. др Весна Кнежевић Предић, мр
Зоран Чупић, Маја Ковачевић, доц. др Милица Делевић Ђилас, проф. др Радмила
Накарада, проф. др Слободан Самарџић, доц. др Тања Мишчевић.
11. Србија и евроатланске интеграције (број пројекта: 149053).
Истраживачи: проф. др Љубинка Трговчевић-Митровић, доц. др Гордана Даша
Духачек, проф. др Драган Симић, мр Драган Живојиновић, проф. др Иво Висковић, проф.
др Милан Подунавац, мр Саша Мишић.
12. Друштвене и политичке претпоставке изградње демократских институција у
Србији (број пројекта: 149057).
Истраживачи: проф. др Милан Јовановић, доц. др Часлав Копривица.
13. Структурне и професионалне промене у масмедијском комплексу Србије 20062010. године (број пројекта: 149063).
Истраживачи: проф. др Валдимир Штамбук, проф. др Добривоје Станојевић, проф.
др Мирољуб Радојковић, проф. др Неда Тодоровић, проф. др Сњежана Миливојевић.
Пројектно финансирање обухвата финансирање научноистраживачког рада
истраживача и финансиреање директних материјалних трошкова истраживања.
У периоду од 2006-2010. године, један од важних приоритета у
научноистраживачком раду Факултета ће бити веће конкурисање и укључивање наших
истраживача у самосталне истраживачке пројекте и конзорцијуме са другим
међунаордним истраживачким организацијама који се финансирају од стране Европске
уније (ФП 7).
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10.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Интензивна сарадња са домаћим и међународним организацијама и образовним
институцијама један је од приоритета Факултета политичких наука. Обнова регионалне и
међународне сарадње и успостављање редовних веза са иностраним институцијама, рад на
заједничким истраживачким пројектима, размена наставника, сарадника и студената ФПН,
учешће на научним и стручним скуповима у иностранству и други облици
међууниверзитетске сарадње представљају основу за укупно унапређивање наставног и
истраживачког рада на ФПН. Факултет је уложио значајне напоре како би смањио
заостајање за савременим светским трендовима у политичким наукама, а резултати ових
напора огледају се у постепеном приближавању наставних и истраживачких програма
ФПН савременим стандардима у Европи и свету.
Разни облици међууниверзитетске и међународне сарадње представљају основу за
укупно унапређивање наставног и истраживачког рада на ФПН.
Међународна сарадња Факултета одвијала се у неколико праваца:
1. Са сродним академским институцијама - где је нагласак на успостављању и
одржавању редовних веза са иностраним институцијама, размени наставника, сарадника и
студената, заједничким истраживачким пројектима, организацији научних и стручних
скупова, развијању заједничких постдипломских програма. Партнери ФПН у овом смислу
су Grady College, University of Atlanta (Одељење за новинарство и комуникологију),
Универзитет у Трондхајму, Норвешка (Одељење за социјални рад и социјалну политику),
Школа за словенске и источноевропске студије Универзитетског колеџа Лондон
(заједнички постдипломски програм из области Студија културе), Sciences Po, Париз (у
оквиру мултидисциплинарног истраживачког пројекта), Универзитет у Тренту (програм
Erasmus Mundus). Од 2007. године, Факултет интензивно сарађује и са Лондонском
школом за економију и политичке науке (ЛСЕ), као и са Школом високих студија
друштвених наука (ЕХЕСС) из Париза. Током последње три године, успостаљена је и
сарадња са факултетима политичких наука у Сарајеву, Подгорици, Загребу, Љубљани.
2. Са међународним организацијама – при чему се студентима ФПН пружа прилика да
искористе разне могућности које ове организације нуде. Овде се нарочито истиче сарадња
са Мисијом ОЕБС-а у Београду, Програмом за развој Уједињених нација (УНДП), Конрад
Аденауер Фондација, као и са Међународним комитетом Црвеног крста (у области
међународног хуманитарног права).
3. Са амбасадама и иностраним културним центрима – студенти ФПН-а су имали
прилику да слушају бројне госте-предаваче. Од 2003. године, Факултет политичких наука
организује дебате под називом «Дијалог о Европи». Стручне расправе, које се одржавају
једном месечно, имају за циљ унапређење јавног дијалога о актуелним процесима
европских интеграција и положају Србије у њима. У оквиру «Дијалога о Европи» по један
представник амбасада земаља чланица ЕУ, земаља кандидата, као и европских
организација, одржава уводно излагање након којег следи разговор. Гости «Дијалога о
Европи» до сада су, између осталих, били амбасадори Италије, Немачке, Финске, Пољске,
Аустрије, Велике Британије, Шпаније, Русије, Мађарске, Словачке, Турске, као и шефови
делегација Европске комисије, ОЕБС-а, Савета Европе. Гости Факултета политичких
наука су били и г. Оли Рен, комесар за проширење Европске уније, као и г. Герхард
Шредер, бивши канцелар Савезне Републике Немачке.
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4. Учешће у међународно финансираним пројектима у области образовања и
истраживања.
Темпус пројекат са Универзитетом у Грацу – Трогодишњи Темпус IV Joint Project
"Example of excellence for Joint (Degree) Programme Development in South-Eastern Europe" "Пример изузетности за развој заједницких (дипломских) програма у Југоистоцној
Европи"; проф. Јован Теокаревић. Координатор је Универзитет у Грацу, а партнери су,
осим ФПН, универзитети из Минхена, Бамберга (ДЕ), Левена (БЕ), Болоње, Гронингена,
Љубљане, Барселоне, Поатјеа, Клуза, Скадра, Сарајева, Загреба, Задра, Скопја и Новог
Сада. Циљ пројекта је стварање заједницких стандарда за заједницке МА програме кроз 5
радних група и покретање 4 МА програма (ФПН је укључен у рад свих радних група и
интердисциплинарни мастер програм о Југоистоцној Европи). Пројекат је званично почео
2.2.2009. године
У оквиру Visiting Student Programa, Факултет је домаћин и иностраним студентима
који на њему раде истраживања за своје дипломске радове или магистарске и докторске
тезе, тако да су наши студенти у прилици да се и на самом Факултету друже са колегама из
иностранства. Факултет одржава добре односе са сродним факултетима у региону и
интензивно ради на унапређењу сарадње ради остваривања регионалних образовних,
научних и истраживачких пројеката.
А) ПРЕГЛЕД АКАДЕМСКЕ САРАДЊЕ
Партнер и година
почетка сарадње

Облик сарадње

ХЕСП/АФП –
Будимпешта
2003/04

- подршка развоју наставних програма
- партнерско одељење: политиколошко
- Returning Scholars: Дејан Павловић,
Владимир Павићевић, Душан
Павловић, Небојша Владисављевић

Међународни
комитет Црвеног
крста
2004/2005

- регионална школа међународног
хуманитарног права;
- превођење текстова из области
међународног хуманитарног права;
- стипендирање студената
специјалистичких студија из области
међународног хуманитарног права

Универзитет у
Тренту/Програм
«Ерасмус Мундус»
– 2005 -2006

Остале појединости о
сарадњи (учесници,
координатори....)
- доц. др Ђорђе
Павићевић, научни
координатор
Политиколошког
одељења
проф. др Весна Кнежевић
– Предић,

Шеста Регионална школа МХП
одржана од 20. до 26. 09. 2009.
- ФПН један од партнера конзорцијума доц. др Јован
постдипломских студија Joint European Теокаревић
Master in Comparative Local
Development for the Balkans and other
areas in transformation.
Конзорцијум чине универзитети из
Трента (Италија), Регенсбурга
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(Немачка), Љубљане (Словенија) и
Будимпеште (Мађарска), а партнери и
главни корисници постдипломских
студија и пратећих активности су ФПН,
Економски факултет из Сарајева и
Универзитет из Мозамбика (Африка)
- учешће у овом трогодишњем пројекту
међународних интердисциплинарних
постдипломских студија за ФПН значи
могућност размене професора са
сваким од четири универзитета, као и
упућивање студената, уз могућност
организовања заједничких
истраживачких пројеката са члановима
конзорцијума развој заједничког МА
програма Студије културе
- Размена професора: 6 наставника и
сарадника ФПН и 5 наставника и
сарадника ЦЦЕЕС боравило у
Лондону/Београду ради предавања и
истраживања

У мају 2009. године
поднет захтев за
укључивање ФПНа у
конзорицијум.

ОЕБС

- стипендирање студената студија
Међународне безбедности
- конкурс за студенте студија
новинарства и комуникологије за
путовање у ЕУ

проф. пр Мирослав
Хадџић
проф. пр Сњежана
Миливојевић

University of Rome
La Sapienza –
Универзитет у
Београду Факултет
политичких наука

У јулу 2008. декани два факултета
потписали уговор о сарадњи у области
размене професора, студената,
организацији заједничких
конференција и истраживања и
покретање заједничких мастер
програма. Уговор потписан у Риму, у
току парламентарног колоквијума
земаља западног Балкана.
Споразум о академској сарадњи и
организацији Alpbach летње школе
европских интеграција.

проф. др Милан
Подунавац

2008/2009
IG Alpbach
Belgrade Associate Member
of the European
Forum Alpbach
2008/2009
2009/2010
ТЕМПУС/
Универзитет у
Грацу
2008/2009

доц. др Милица Делевић
- Ђилас
доц. др Тања Мишчевић

Прва Школа одржана од 08. до 20. 09.
2008.
Дргуга школа одржана од 14. до 26. 09.
2009.
Трогодишњи Темпус IV Joint Project
"Example of excellence for Joint (Degree)
Programme Development in SouthEastern Europe" (Пример изузетности
за развој заједничких (дипломских)

Доц. др Јован
Теокаревић
Пројекат званично почео
02. 02. 2009.
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Erasmus Mundus
External
Cooperation
Window

програма у Југоисточној Европи).
Координатор је Универзитет у Грацу, а
партнери су, осим ФПН, универзитети
из Минхена, Бамберга (ДЕ), Левена
(БЕ), Болоње, Гронингена, Љубљане,
Барселоне, Поатјеа, Клуза, Скадра,
Сарајева, Загреба, Задра, Скопја и
Новог Сада. Циљ пројекта је стварање
заједничких стандарда за заједничке
МА програме кроз 5 радних група и
покретање 4 МА програма (ФПН је
укључен у интердисциплинарни мастер
програм о Југоисточној Европи).
Интензивна размена наставног особља
са Универзитетом Ла Сапиенза у Риму
и Факултетом политичких знаности у
Загребу

Састанак партнера у ЈД
програму одржан је у
Београду од 04. до 06.
јуна 2009. године.

Размена почиње у
фебруару 2009. године

2008/2009
Б) ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ДЕШАВАЊА
Датум
19.02.09.

26.03.09.
07.05.09.
25.05.09.
26.05.09.

Догађај
Предавање одржао Dimitris
Hristofijas, председник Републике
Кипар на тему “Односи Кипра и
Србије: поглед у будућност”
Др Миљенко Антић, "Узроци рата у
Хрватској (1991-95): хрватска
перспектива”
Промоција књиге “Сувремене
сигурносне политике”
Атлантски савет Србије – трибина
“Млади Србије данас и сутра”
Свечана додела стипендија DAAD

Напомена

У оквиру МА програма
Међународна безбедност

В) КУРСЕВИ/СЕМИНАРИ ГОСТУЈУЋИХ ПРОФЕСОРА
Период
Други
семестар
2008/09

Професор/институ
ција
Christina
Morus/Fullbright
Foundation

Назив курса/семинара

Напомена

Media, Culture & Society

Одељење за
новинарство. Ангажман
продужен на 1.
семестар 2009/10.
године.
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Г) СТУДЕНТСКА РАЗМЕНА
Студенти-гости у оквиру програма за гостујуће студенте, преко ЦЕЕПУС-а или
билатералних споразума на нивоу Универзитета.
Гостујући студенти на ФПН
Почетком октобра 2009. године преко различитих програма размене студената
(Еразмус Мундус, МИРЕСС, итд.) на ФПН је дошло укупно 14 студената различитих
нивоа студија. Неки од њих на ФПН проводе семестар или два (основне студије), док се
други баве истраживачким радом (мастер и докторске).
С обзиром на врло велико интересовање за Факултет политичких наука, готово
свакодневно стижу мејлови страних студената који се распитују за услове под којима би
могли доћи у Београд и остварити део својих студија код нас или се бавити
истраживачким радом. Нарочито је било велико интересовање студената који су
конкурисали за стипендију код Вишеградског фонда (послато преко 10 писама
прихватања).
Највећа препрека доласку страних студената представља незнање српског језика
као јединог акредитованог језика на коме се изводи настава. За гостујуће студенте који
дођу на ФПН Универзитет у београду је организовао курс српског језика, али је то знање
недовољно да би могли лако да прате наставу на српском. Међутим, велики број
професора је расположен да страним студентима изађе у сусрет кроз консултације и
полагање испита на енглеском.
С обзиром да сајт ФПН још увек нема према Болоњској декларацији прописан
Информациони пакет, гостујући студенти долазе до свих потребних информација преко
ЕСПБ координатора.
Студенти ФПН који остварују део студијског прогарама на неком другом
универзитету у иностранству
Студенти више не узимају статус мировања при одласку у иностранство, већ се
унапред договоре са матичном институцијом о томе који ће им испити бити признати кад
се врате на ФПН.
У августу 2009. године пет студената основних студија ФПН отишло је у САД
преко различитих програма размене, а током јесени и један студент мастер студија на
Универзитет у Гранади, Шпанија.
Одлука о преносу бодова са иностраних универзитета према Болоњској декларацији,
донета новембра 2009. године, умногоме је мотивисала студенте да у знатно већој мери
конкуришу за стипендије. У припреми Уговор ао учењу им стоји на располагању ЕСПБ
координатор, а Уговор учењу испред матичне институције потписује продекан за основне
студије.
Одржане презентације програма размене
1. 10. новембар 2009 – презентација ФОРЕКАСТ програма размене студената
2. 18. децембар 2009 – презентација ЕРАЗМУС МУНДУС програма размене
Унапређене процедуре у вези са преносом бодова
- Решење о преносу бодова и испита остварених током боравка на
високошколској установи у иностранству
40

-

Решење о признавању испита на основу универзитетски акредитованих
курсева проведених у иностранству
Решење о преносу бодова и испита остварених на високошколској
установи у иностранству приликом пребацивања на ФПН
Упутство за пренос оцена са Универзитета у Подгорици
Упутство за пренос оцена са Свеучилишта у Загребу
Припремљена радна верзија Водича за стране студенте.
У припреми је Упутство за студенте ФПН који желе да остваре део
студијског програма на другом Универзитету у иностранству.
У припреми је део сајта ФПН под називом Информациони пакет, који
ће бити инфо пулт за све стране студенте заинтересоване да дођу на
ФПН у Београд
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11. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА
11.1. РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР
Факултет већ дужи низ година перманентно улаже у развој информатичких
технологија како би побољшао квалитет и ефикасност у свом раду. Тако је и током
прошле године набављен део нове рачунске опреме и система.
У 2009. години је Влада Народне Републике Кине, преко Универзитета у Београду,
два пута донирала компјутерску опрему Факултету политичких наука.
У првој донацији Факутет је добио:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 сервера INSPUR
15 радних станица, Pentium IV, 2,33 Ghz, 1Gb меморије
2 пројектора Founder FP280
2 платна за пројекторе
1 бела табла
1 лаптоп Founder T148
1 дигитална камера Panasonic SDR-X288
1 трипод Weifeng WT-280
1 професионално осветљење Skypro
1 професионални систем бежичних микрофона
У другој донацији добијено је:

•
•
•
•

13 радних станица, Intel Core2Quad 2,34Ghz, 2Gb меморије са лиценцираним
Windows Vista оперативним системом
1 професионални UPS
1 професионални фотокопир апарат
2 ласерска штампача FAUNDER A230

У јуну 2009. године на једном од INSPUR сервера, добијених из донације
Републике Кине, је инсталиран Виртуални сервер и на њега је пребачен Dell PoweEdge
server под именом Green. На овом серверу се налази Активни директоријум, интерни DNS,
File Sharing и antispam софтвер намењен провери маила – SMS for SMTP. Увођење
виртуелног сервера је учињено с циљем повећања сигурности, с обзиром да сервиси више
нису везани за хардвер, па самим тим ни за могуће кварове.
Добијени пројектори и платна су инсталирани у слушаоницама, а мултимедијална
опрема додељена Медија центру. Бежични микрофони су повезани са појачалом у
Амфитеатру, тако да сада ова просторија располаже са 3 фиксна и 2 бежична микрофона.
Професионални УПС је намењен серверској соби. Штампачи и радне станице су
распоређене у професорским кабинетима. Овом донацијом увећан је број штампача на
укупно 62.
Kоначно стање рачунарске опреме на Факултету политичких наука је следеће:
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РАДНЕ СТАНИЦЕ
Macintosh

PIV

УКУПНО

4

212

216

Од укупно 216 активних десктоп рачунара, 21 се налази у Интернет учиниоци, 18 се
налази у слушаоницама и служи за потребе наставе, 9 користи новинска редакција, 3 ПР
служба и 4 часопис „Политиколог“. Остали рачунари су рапоређени по кабинетима и
користе се у раду наставног и ваннаставног особља.
СЕРВЕРИ
Редни
број
1
2

Модел
сервера
Intel Dual
Pentium Xeon
2,8 Ghz
INSPUR

3

PIV

4
5

XP
XP Proliant
ML110

6

Dell Power
Edge 1800
Server Sun Fire
X2100

7

Оперативни
сервер
CentOS,
Oracle 10g
Apollo G4
Windows
server 2008
Windows XP
CentOS
Debian
(linux OS)
Windows
server 2003
CentOS

Подигнути
сервиси

Име
сервера
Fpn-1

Комада

Virtual server

virtualserver

2

Eksterni
DNS
Mail server
Proxy server

orange
cuan

1
1

ex AD, DNS

green

1

ftp

blue

1

УКУПНО:

1

7

Осим 7 сервера рачунарски центар ФПН-а је формирао и медијску архиву. За ове
потребе је набаљен и конфигурисан Intel Entry Storage.
Стораге

Име на fpn.local домену

Intel storage СС4200-Е

nas

Током 2009. године повећана је и опремљеност слушаоница набавком 6 нових
пројектора. Велики број слушаоница које се користе за наставу, располажу пројектором,
белом таблом и платоном. Распоред је следећи:
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Слушаонице

Пројектор

Амфитеатар

ДЕЛЛ 2400МП

Слушаоница 1
Слушаоница 2
Слушаоница 3

БЕНQ ПБ6240
АЦЕР П1265
АЦЕР П1265

Слушаоница 4
Слушаоница 5
Слушаоница 6
Слушаоница 7
Слушаоница 8
Слушаоница 9
Слушаоница 10
Слушаоница 11
Слушаоница 12
Слушаоница 13
Слушаоница 14
Слушаоница 15
Слушаоница 17
Зборница
Рачунски центар
Библиотека

ДЕЛЛ 1800МП
ДЕЛЛ 1800МП
ИНФОЦУС ИН24+ЕП
ДЕЛЛ 2300МП
ИНФОЦУС ИН24+ЕП
ИНФОЦУС ИН24+ЕП
ФОУНДЕР Кина
АЦЕР П1265
ФОУНДЕР Кина
ХП ВП6111 (УСА)
Оптома ЕП726и
Оптома ЕП726и
БЕНQ ПБ6240
ПЛУС УП-111
Оптома ДX609в
Делл

Платно
ДА
даљински
ДА
даљински
ДА
ДА
ДА
даљински
ДА
ДА
НЕ
НЕ
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
ДА
ДА
НЕ
НЕ

Бела
табла

Одрађени број
радних сати
пројектора

ДА
ДА
ДА
ДА

1545 сати
545 сати
856 сати

ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ

843 сати
850 сати
сервисиран
636 сати
920 сати
368 сати
45 минута
227 сати
11 минута
1259 сати
нов
нов
995 сати
сервисиран
нов
нов

Поред поменутог, Факултет је покривен бежичном мрежом и располаже са 4 WАП
уређаја. У новембру ове године вршено је пребацивање уређаја који се налази у деканату у
хол деканата како би се постигла већа јачина сигнала. Том приликом је проширена и
мрежа Факултета, тако да сваки запослени у деканату има сопствену лан утичницу.
Преостала 3 WАП уређаја се налазе у: медија центру, рачунарском центру и амфитеатру.
У више наврата је према потребама запослених ширена мрежа Факултета. Оспособљен је
орман у кабинету 50 старог дела зграде, који дуги низ година није могао да се отвори.
Такође је набављен гигабитни свич АТ-ГС950/24 и инсталиран је у главном мрежном
орману који се налази у Слушаоници 7. Овим је омогућено даље ширење мреже без
губитка квалитета протока података. Факултет располаже са 10 мрежних ормана.
Лиценциран софтвер
На Факултету се користи искључиво лиценциран софтвер.

•
•
•

Серверске Windows лиценце којима располажемо су:
Windows Server 2003 R2, x32 Ed.,
Windows Server 2008 Std/Ent KMS i
Windows Server 2003 R2, x64 Ed.
На свим радним станицама се налази Windows XP и задње године Windows Vista.
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У циљу заштите електронске поште тј. маила користи се софтверски пакет
Symantec Mail Security for SMTP 5.0 (Antispamm & Antivurus filtering). Овај пакет се
показао врло делотворним у заштити од спама (нежељене поште). У следећој табели
можемо, на примеру видети да је овим софтвером заустављено 83% спама, што је и просек
за прошлу годину.

Date

Processe
d

Summar
108,470
u
2/5/10

15,018

2/6/10

13,798

2/7/10

12,653

2/8/10

15,964

2/9/10

15,159

2/10/10

15,782

2/11/10

13,982

2/12/10

6,114

Spam
89,506
(83%)
11,944
(80%)
11,494
(83%)
10,972
(87%)
12,583
(79%)
12,421
(82%)
13,107
(83%)
12,014
(86%)
4,971
(81%)

Suspected
Spam
13 (<
1%)
1 (< 1%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
5 (< 1%)
0 (0%)
7 (< 1%)
0 (0%)

Attacks
13,655
(13%)
2,054
(14%)
1,794
(13%)
1,430
(11%)
2,628
(16%)
1,848
(12%)
2,023
(13%)
1,202
(9%)
676 (11%)

Viruses

Suspected
Virus

581 (< 1%)

1,055 (< 1%)

3 (< 1%)

48 (< 1%)

12 (< 1%)

323 (2%)

0 (0%)

1 (< 1%)

0 (0%)

187 (1%)

0 (0%)

13 (< 1%)

98 (< 1%)

2 (< 1%)

0 (0%)

1 (< 1%)

0 (0%)

127 (< 1%)

0 (0%)

14 (< 1%)

74 (< 1%)

269 (2%)

1 (< 1%)

18 (< 1%)

153 (< 1%)

15 (< 1%)

1 (< 1%)

0 (0%)

92 (< 1%)

126 (< 1%)

1 (< 1%)

1 (< 1%)

152 (2%)

6 (< 1%)

0 (0%)

0 (0%)

Worms

Unscannabl
e

Пре пар месеци је овај софтвер преконфигурисан, укључен је карантин, чиме су
откривени пропусти у безбедности одређених корисника. Услед ових пропуста нашли смо
се на black листама, што је бољом конфигурацијом решено. Том приликом је урађена и
акција промене лозинки свих корисника мреже Факултета, с обзиром да оне нису биле у
складу са Правилником заштите и коришћења лозинки прописаног од стране Академске
мреже Србије.
Као заштита од вируса на радним станицама и Windows серверима користи се Eset
Smart Security Bussines Edition. Факултет је претплаћен на 80 лиценци.
Нови сајт
С обзиром да је постојећи сајт застарео, како организационо тако и технички, у
последњем кварталу 2009. године Факултет је приступио изради новог Интернет сајта.
Нови сајт је израђен у Content managament сyстему који подржава све модерне стандарде
web дизајна, као и управљање сајтом на даљину. Нови сајт ће бити објављен крајем првог
квартала 2010. године.
Запослени у компјутерском центру
Поред улагања у хардвер, 2009. године уочена је потреба за покривањем позиције
оператера корисничке подршке. На овој позицији запослен је колега Саша Савановић.
Поред колеге Савановића, тим рачунарског центра чини Данијела Милић, в.д. шефа
рачунарског центра, с обзиром да колеги Драгану Стаменковићу, шефу компјутерског
центра од августа 2009. мирује радни однос на годину дана. На позицији систем
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администратора је хонорарно запослени Александар Марковић, а администратор
информационог система је стално запослена Неила Ел Кхоуја.
Помоћ компјутерском центру пружа војник на одслужењу цивилног војног рока.
Запослени у рачунском центру су током 2009. године обављали следеће активности:
•
Подршка крајњим корисницима за све врсте апликација
•
Подршка раду информационог система „Аполло“
•
Подршка мултимедијалним предавањима
•
Решавање софверских и хардверских проблема
•
Одржавање хибридног ЛАН-а на системском и корисничком нивоу
•
Одржавање система за видео надзор
•
Одржавање система за евиденцију долазака
•
Обрада података из система за евиденцију долазака
•
Заштита мреже од различитих врста претњи (вируса, спама, напада споља и
изнутра)
•
Организовање компјутерских обука за кориснике
•
Дизајн постера за различите манифестације на факултету
•
Дизајн лифлета и других пратећих материјала за различите манифистације на
факултету
•
Дизајн и израда диплома, сертификата, уверења и различитих врста захвалница
•
Припрема и израда студентских легитимација, налепница за коверте.
•
Израда конкурса за новине
•
Набавка компјутерске опреме и потрошног материјала
•
Ажурирање сајта факултета
•
Креирање стратегије развоја ИТ сектора и политике употребе ИТ ресурса на
Факулету
•
Подизање хардверских карактеристика свих сегмената мреже ФПН у складу са
светским ИТ развојем
•
Миграција са старих технологија на нове
Гашење .yu домена
Регистар националног Интернет домена Србије (РНИДС) је 30. Септембра 2009.
одржао састанак на ком је још једном одлучено о продужетку рока укидања .yu домена.
Крајњи рок је померен за март 2010. године. Ипак, ми смо према препорукама Академске
мреже Србије (АМРЕС), чији смо корисници, предузели све како бисмо без проблема
прешли на .rs домен.
Рециклажа застареле и отписане опреме
У складу са сталним техничким развојем, неопходно је вршити и отпис неисправне
и застареле опреме како не би дошло до нагомилавања хардверског отпада. Раније
коришћени рачунари (које више не можемо због застарелости опреме да поправимо и
надоградимо), Pentium I, II и III су припремљени за отпис. За сада су за отпис
припремљена 23 кућишта, 23 монитора и један неисправан штампач. Ова акција је у току.
Отписана рачунарска опрема (која више није за употебу) ће бити предана фирми која се
бави рециклажом компјутерског отпада „Божић и синови“.
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11.2. БИБЛИОТЕКА
Библиотека ФПН у 2009. години наставља да развија своју основну делатност у
складу са одредбама предвиђеним Законом о библиотечкој делатности. Послови који су
реализовани у Служби Библиотеке и документације за 2009. Годину собзиром на њен
садржај могу се сврстати у неколико категорија.
Набавка нових публикација (монографских и периодичних)
Као и у свим високошколским библиотекама у Библиотеци ФПН набавка књига и
часописа се обавља у три вида: куповином, поклоном и разменом. На тај начин фонд
Библиотеке у 2009. години увећан је за 1011 књига и 79 наслова часописа (око 850
свезака) и то:
Монографских публикација је :
- купљено је
236 библ. јединица
- поклоњено
555 библ. јединица
- размењено
50 библ. јединица
УКУПНО: 1011 књига (тј. библиотечких јединица)
Периодичних публикација:
- купљено
10 наслова часописа (год. претплата)
- поклоњено
35 наслова часописа (у ел. каталог обрађено 79
наслова часописа у 2009.)
- размењено
5 публикација
Чланака

527

Обрада монографских публикација у Библиотечко-информационом систему
COBISS.SR
У локалну база COBISFPN у 2009. години је обрађено укупно 6321 књига (1011
набављених по 3 основе у 2009. и 5145 набављених у претходном периоду а које су
ретроактивно унете у електронску базу), као и 165 докторских, мастер, магистарских,
специјалистичких радова).
Међубиблиотечка позајмица
За потребе корисника, пре свега наставног особља Факултета и студената
међубиблиотечком позајмицом из других библиотека позајмљено је 55 књига.
Пружање библиотечких информација корисницима
Захваљујући Узајамној бази COBISS.SR корисници Библиотеке Факултета
политичкох наука у 2009. години имали су могућност добијања библиотечких
информација о књигама и часописима, чланцима из локалне електронске базе ФПН али и
из свеукупне библиографске базе, тзв. Виртуелне библиотеке Србије.
За посебне комплексније захтеве претраживање се вршило и из базе КОБСОН.
Осим класичних услуга у виду давања на кориштење књига и часописа у самој читаоници,
корисницима су се пружале услуге претраживања горе наведених база података, сервиса,
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али и стандардних информација везаних за литературу прописану за одређени стручни
предмет.
Корисници Библиотеке осим професора и студената током 2009. године били су и
студенти других факултета који су претраживањима утврдили да Библиотека ФПН
поседује одређене публикације које не постоје у библиотекама њихових факултета.
Корисници библиотеке су и професори у пензији као и разна друга лица и институције као
и гостујући професори. Треба напоменути да су библиотечки радници често давали
информације и телефонским путем.
Перманентно образовање у савладавању нових техника креирања и пружања
информација
Година 2009. је година у којој је настављено образовање библиотечких кадрова које
је било започето још у 2007. године (било кроз курсеве, семинаре, предавања), која су
организована у Народној библиотеци Србије, у Универзитетској библиотеци или у оквири
Заједнице високошколских библиотека.
У 2009. години похађани су курсеви у Народној библиотеци Србије за стицање
лиценце за обраду чланака из часописа, као и за аналитичку обраду зборника у оквиру
пројекта израде Библиографија истраживача. Приступило се изради персоналних
библиографија наставника ФПН. За те потребе од наставника се потражује да доставе
Библиотеци грађу како би се према важећим стандардима она обрадила у бази са свим
додатним елементима неопходним за израду библиографија истраживача.У процесу је
комплетна обрада Годишњака ФПН и часописа CM. У библиотеци се поред тога обради
аналитички сваки сегмент публикације у којој је заступљен неко од професора ФПН. У
том циљу обавља се консултација са професорима како би се тачно утврдила типологија
документа, односто у коју категорију према утврђеној класифицији треба уврстити
одређени рад.
Сваки од тих радова се ради de visu, и стога је неопходно да наставници у наредном
периоду наставе са достављањем библиотеци својих радова како би се могла
комплетирати њихова библиографија и у сваком тренутку, за било које потребе (избор у
више звање, апликација за међународне и домаће пројекте...) обезбедити њен испис.
Библиотечки Одбор је информисан да се са Министарством за науку договара о
успостављању координације између означавања типологије докумената и њиховог
бодовања у оквиру пројеката. Такође је Одбор обавештен да за сада IZUM Рачунски
центар Универзитета у Марибору, сваке године прави пресек и уплаћује одређена
средства, у зависности од броја унетих јединица у бази COBISS.SR, библиотекама које
раде на пројектима библиографије истраживача како би стимулисали библиотеке да
обрађују персоналне библиографије за своје наставнике. За 2009. годину Библиотеци ФПН
је од стране IZUM-а уплаћен износ од око 700 Еура, за чланке унете у текућој години. Тај
износ библиотека је предвидела за куповину додатне техничке опреме у библиотеци која
ће се реализовати у 2010. години.
До сада је у базу COBISS.SR унето 527 записа – чланака наших професора са
комплетним стандардним елементима које захтева унос Библиографије истраживача.
За студенте последипломских студија Социјални смер и Комуникологија одржане
су 2 презентације у оквиру њихових редовних термина и то за: претраживање корисничке
базе OPAC (први час), и претраживање КОБСОН-а (други час).
За студенте основних студија у интернет учионици одржана је серија презентација
основних техника претраживања електронске базе ФПН и Узајамне базе COBISS.SR у
трајању од 5 дана, по 2 часа.
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Дисеминација информација
Дисеминација информација спада у нове послове које Библиотека ФПН врши, а
односи се на слање наставницима, електронским путем, чланака из страних база података
на основу кључних речи које су релевантне за одређене студијске програме. Библиотека је
припремила текст који ће бити упућен свим наставницима који су заинтересовани да им се
припремају такви извештаји и да им се редовно шаљу електронском поштом.
Извештавање може садржавати или пуне текстове (комплетне чланке у пдф формату) или
апстракте ,или линкове.
Приступање Библиотеке ФПН програму COBISS2/ПОЗАЈМИЦА, која представља
модул над постојећом базом COBISS, обезбеђује се евиденција чланова (свих корисника
библиотеке), евиденција позајмице, евидентирање потраживања, поравнање потраживања,
пружа основне информације о организацији и специфичностима позајмице и циркулације
публикација у конкретној библиотеци. Овим програмом, између осталог, постојаће
информација о томе код кога и до када се књига налази у сваком тренутку, тако да ће се
учинити транспарентним фонд библиотеке и спречити прекомерно задржавање задужених
књига. Програм предвиђа и могућност увођења опомена али и финансијску надокнаду по
сваком дану кашњења (штампање опомена, слање ел. поштом, штампање фискалних
рачуна и сл.). Овај програм обезбеђује разноврсне статистике и анализе и планом за 2010.
ће се предвидети сви параметри неопходни за исписивање и прављење статистика које
овај сегмент програма омогућује како би се пратила циркулација фонда, раста
најчитанијих књига, број позајмљених књига по категорији корисника, појединачна
коришћења, број публикација које се позајмљују на страним језицима и сл. Оваква
статистика допринеће рационализацији набавне политике.
Библиотечки семинири и лиценце
Двоје запослених је крајем 2008. похађало курс за COBISS2/ ПОЗАЈМИЦА и
одмах по завршетку курса започета је прва фаза, УНОС КОРИСНИКА, у тестно окружење
које је инсталирано како би се овај нови програм могао стандардно подржавати. У 2009.
још двоје запослених у библиотеци завршили су обуку (недељу дана) за позајмицу и
циркулацију и тиме се у великом сегменту аутоматизовао овај процес рада у библиотеци.
Сви четворо библиотечких радника добили су лиценце за рад у сегменту ПОЗАЈМИЦА.
COBISS Министарска конференција одржана је у Марибору у трајању од 4 дана
којој је присуствовала Љиљана Војводић. Сваке године се у Марибору организује
међунарадна конференција са одређеном темом. Ове године је тема била изузетно
занимљива и значајна посебно за високошколске библиотеке јер се тицала научно
истраживачког рада на факултетима и доприноса библиотека и база знања квалитетнијем
и бржем развоју истраживачких процеса на универзитетима (искуства Немачке, Словеније,
Србије).
Остали послови
Завршена је ревизија фонда библиотеке и сачињен извештај који је предочен
Савету Факултета. Све отписане публикације измештене су из просторија магацина чиме
се на неко краће време добио простор који је представљао велики проблем.
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12. УСКЛАЂИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА И ПРАВНИХ АКАТА ФАКУЛТЕТА
СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Сви органи на Факултету формирани су у складу са Законом о високом образовању
као и остала правна акта по основу којих се управља факултетом, а то су:
1. Статут Универзитета у Београду - Факултета политичких наука са изменама и
допунама;
2. Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака
Универзитета у Београду- Факултету политичких наука са изменама и
допунама;
3. Колективни уговор Универзитета у Београду - Факултета политичких наука;
4. Правила о дисциплини и понашању запослених на Универзитету у Београду Факултету политичких наука;
5. Правилник о безбедности и заштити на раду Универзитета у Београду Факултету политичких наука;
6. Правилник о заштити од пожара Универзитета у Београду - Факултета
политичких наука;
7. Правилник о раду Службе библиотеке и документације Универзитета у
Београду - Факултета политичких наука;
8. Стратегија обезбеђења квалитета Универзитета у Београду - Факултета
политичких наука;
9. Правилник о избору чланова Студентског парламента Универзитета у Београду
- Факултета политичких наука;
10. Правилник о плаћањима за руковођење и координацију послова на студијама
другог и трећег степена Универзитета у Београду- Факултету политичких
наука;
11. Пословник о раду Савета Факултета.
12. Пправилник о наставној литератури Универзитета у Београду-Факултета
политичких наука, март 2008.
13. Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета рада Универзитета у
Београду-Факултета политичких наука, јун 2008.
14. Пословник о раду комисије за обезбеђење квалитета рада Универзитета у
Београду-Факултета политичких наука, јун 2008.
15. Правилник о пријави, оцени и одбрани докторске дисертације на Универзитета
у Београду-Факултета политичких наука, јун 2008.
16. Први извештај о самовредновању рада факултета, јун 2008. Приредила га
Комисија за обезбеђење квалитета рада Факултета.
17. Правилник о плаћањима за руковођење и координацију послова на студијама
II и III степена Универзитета у Београду-Факултета политичких наука,
септембар 2008.
18. Правилник о буџетском рачуноводству Универзитета у Београду - Факултета
политичких наука;
19. Акт о процени ризика радних места Универзитета у Београду - Факултета
политичких наука;
20. Пословник о раду Наставно-научног већа ;
21. Правилник о канцеларијском пословању са листом регистратурског материјала
и роковима чувања Универзитета у Београду - Факултета политичких наука;
22. Правилник о решавању стамбених потреба запослених на Универзитету у
Београду - Факултету политичких наука са изменама и допунама;
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23. Пословник о раду стамбене комисије Универзитета у Београду - Факултета
политичких наука;
24. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
сарадника Универзитета у Београду - Факултета политичких наука.
У априлу 2009. године спроведени су избори за Студентски парламент
Универзитета у Београду - Факултета политичких наука.
У свим стручним и управним органима Факултета именовани су нови чланови
представници Студентског парламента Факултета.
13. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА
Поред већ поменутих реализованих задатака и рада на реформи и модернизацији
наставе на Факултету, Управа је наставила и рад на модернизацији и побољшавању услова
рада студената и запослених. Настављено је са започетим реновирањима и адаптацијом
простора.
Реконструкција и адаптација простора Факултета политичких наука значајан је
чинилац његове свеобухватне модернизације. Реформе наставног процеса морају бити
праћене стварањем одговарајућих услова за спровођење наставе, чиме ће се, за студенте и
запослене на Факултету, створити пријатно и, пре свега, здраво радно окружење, у коме ће
они радо проводити своје време.
Стварањем нових квалитетних простора за организацију наставе повећава се
функционални капацитет Факултета. Реконструисане слушаонице у којима се одвија
настава су климатизоване и модерно опремљене са видео пројекторима и електронским
таблама у циљу увођења што више мултимедијалних елемената у наставни процес.
Реконструисани су и сређени улази Факултета са видео надзором, просторије пријавнице и
студентских служби, библиотека и читаоница, кабинети за стране језике, рачунарска
учионица, простор за одмор и дружење, као и просторије за рад студентских организација.
13.1 Студентски живот
Студентске организације
У складу са модернизацијом и реформом наставно-научног процеса, на факултету
се одвија врло интензиван и развијен студентски живот који чине самоорганизовани
студенти кроз студентски парламент и бројне студентске невладине организације које
делују на факултету.
Поред ових студентских организација, квалитету студентског живота придоносе и
побољшани услови за рад и одмор студената: реновиране слушаонице (климатизоване и
технички опремљене), добро опремљена библиотека и читаоница, рачунски центар
(директан приступ интернету), студентски клуб-ресторан “Политиколог” (затвореног типа
и башта) као и посебан простор за рад студентских организација.

•
•
•
•
•

На Факултету делују следеће студентске организације:
АПЕМ - Акција за политичку еманципацију младих,
Дебатни клуб,
Дипломатски клуб
Европски студентски форум
Клуб за УН ФПН,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Лаократско удружење студената “Плус”
Савез студената ФПН,
Спортско друштво политиколог,
Српски политички форум,
СУПРА,
СУФПН - Студенстка унија ФПН
ТИМ - Тимска иницијатива младих,
Унија студената социјалног рада,

За потребе рада студентских организација на Факултету је издвојен посбан
простор.
Студентски парламент
Студентски парламент, као веза студената и управе ФПН, бави се превасходно
студентским правима и побољшањем услова студирања. Академској институцији као што
је ФПН парламент је неопходан. Представници Студентског парламента ФПН уједно
имају своја места и у Студентском парламенту Универзитета. Студентски парламент
представља својеврстан «сервис» студената који има обавезу да се, преко делегираних
представника, бори за побољшање услова студирања и решавање бројних студентских
питања.
На ФПН су одржани избори за Студентски парламент факултета у априлу 2009.
године. Састав Парламента је следећи:„Клуб за Уједињене нације-ФПН“ (2 мандата);
„Европски студентски форум- ФПН- СУПРА“ (8 мандата); „Српски политички форум“ (2
мандата); „Тимска иницијатива младих“ (4 мандата); „Дебатни клуб и Унија студената
социјалног рада“ (9 мандата).
Нови сазив Студентског парламента има 25 чланова који посланичку функцију
врше годину дана.
За рад председника сутдентског парламента, као и за рад студента продекана,
Факултет је обезбедио посебан простор и опрему. Парламент има и своју Интеренет
презентацију преко које дистрибуира информације (http://www.parlament.fpn.bg.ac.rs).
13.2. Радови на реновирању и адаптацији простора
У 2009. години су реализоване активности прве фазе пројекта „Надоградња објекта
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука“ уз финансијску подршку
Националног инвестиционог плана Републике Србије. Укупна вредност пројекта је
169.517.906,00 дин. За започињање радова на пројекту Факултету су за 2009. годину
одобрена средства у износу од 83.889.388,00 динара која су утрошена на доградњу петог
спрата и крова на новом делу објекта површине од 797 м², простора који ће служити као
читаоница и библиотека. Средства се не исказују у нашем буџету јер нису уплаћивана
факултету, већ је Министарство просвете Републике Србије (као главни инвеститор) сва
средства директрно уплаћивало извођачима радова.
Такође, у плану је, да током 2010. године започнемо и са другом фазом реализације
овог пројекта финансираног из Националног инвестиционг плана Републлике Србије који
се односи на доградњу простора над старим делом зграде површине 1440 м²;
Пројекат предвиђа доградњу простора укупне површине од 2.680 м², која би
решила кључни проблем факултета (простор) и тиме му омогућила да несметано настави
са развојем образовања у Србији. Реализацијом овог пројекта ћемо добити нове
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слушаонице, читаоницу и библиотеку, медијски центар, а решили бисмо и садашњи
проблем девастирања и пропадања зграде услед прокишњавања.
Због недостатка властитих средстава Факултет током протекле године није имао
значајнијих улагања у реновирање и адаптацију простора, осим редовног одржавања
зграде и опреме.
13.3 Издавачка делатност
Издавачка делатност Факултета и проширење сарадње с водећим издавачким
кућама као и стварање услова за формирање библиотечко-информционог центра важан су
део општих оквира који стварају услове за развој академског и истраживачког језгра куће.
Факултет је самостално и у суиздаваштву, објавио двадесетак књига, углавном
наставника и сарадника Факултета, а објавњен је и други број часописа под називом
„Годишњак ФПН“ (изашла два броја), и један број часописа „Студентски годишњак“.
14. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Универзитет у Београду – Факултет политичких наука је научна, истраживачка и
образовна институција чији је оснивач Влада Републике Србије. Упркос те чињенице,
Факултет финансијска средства за свој рад и функционисање остварује и из других извора,
(првенствено сопствених) јер средства која добија из државног буџета нису довољна за
нормално функционисање и она су у 2009. години износила 47,56 % у укупним
приходима.
Упркос отежаним условима рада, можемо рећи да је Факултет имао позитиван и
успешан биланс у 2009. години јер је остварио суфицит у износу од 12.741.229,00
динара.
Укупни приходи су износили 337.183.149,00 динара, а расходи 324.441.920,00
динара.
У школској 2008/2009. као и у школској 2009/2010. години, Факултет је запао у
финансијске тешкоће, јер је Министарство просвете одредило да се већина студената, који
су остварили 48 бодова (на другој, трећој и четвртој години) упишу као буџетски и тиме
смањило у знатној мери властите приходе Факултета. У 2009. години на име ових
школарина уплаћена је само једна трећина средстава у износу од 9.511.243,00 динара.
Детаљан финансијски резултат исказан је у доњој табели.
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БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА - ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
ЗА I-XII/09. ГОДИНЕ
РБ
0
I
1.
1.1.

Опис

Период
I-XII 2008.
2

1.4.
1.5.

1
ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ :
Буџетски приходи
Министарство просвете
- бруто зарада
- материјални трошкови
- рефундација
- накнада запосленима до V st
- мастер
Министарство за науку
Министарство финансија
Министарство за рад и соц.политику
Министарство КиМ
Град Београд

2.

Меморандумске ставке - реф. болов. :

444.971

3.
3.1.

Сопствени приходи (3.1 + 4 + 5)
Школарине и испити:
- школарина основне студије
- испити - основне студије
- школарина последипломске студије
- испити последипломске студије
- приход од специјалистичких стру.студија
- пројекти
- докторска дисертација
- магистарска теза
- припремна настава
- иновације знања
- докторске студије
Приходи од закупа простора:
- Клуб Политиколог - професорски
- закуп Конрад Аденауер
- закуп сала
- закуп за постав. кафе апарата - Маћи
- закуп К - 20 студ. Клуб
- закуп крова БКА Телеком
- закуп крова ВИП
- закуп Клуб Политиколог - студентски
- закуп сала Мирос
- закуп - Грађанске иницијативе
- закуп крова Теленор
Остали сопствени приходи:
Пријава на конкурс прве године ос. ст.
Пријава на конкурс последиплом. Студ.
Универзитетски центар
Приход од позитивне курсне разлике
Приходи од продаје ридера
Приходи од продаје књига
Министарство КиМ - израда пројекта
Нострификација диплома
Приход од тендерске документације
Остали приходи - библиотека ФПН
Разни други приходи, накнаде и сл.

150.486.800
132.778.701
56.112.427
15.033.103
44.540.000
658.890
8.403.675
1.216.232
2.857.790
1.557.564
2.399.020

1.2.
1.3.

4.

5.

6.

Приходи од донација
Свега приходи ( 1 - 6 )

146.164.251
128.631.940
119.174.010
7.899.066
0
1.298.864
260.000
16.101.497
1.037.420
179.261
179.124
35.000

2.108.652
381.975
27.886
58.500
544.642
782.037
132.124
12.712
168.776
15.999.447
3.469.500
659.800
10.253
116.983
91.927
4.790.000
962.000
43.214

Период
I-XII 2009.
3
160.367.054
138.393.992
122.771.926
6.110.823
9.511.243

20.267.619
929.716
695.727
80.000

176.350.595
161.610.502
75.594.073
20.458.723
32.622.524
1.635.843
7.118.619
13.106.815
3.335.843
1.600.393
3.288.009
649.000
2.200.660
1.567.228
436.546
37.913
54.000

166.694
361.983
510.092
12.707.365
4.179.800
899.300
399.811
142.716
115.630
74.444
1.130.000

Индекс
(3:2)
4

(исказан у дин.)
% учешћа
2008.
2009
5
6

110
108
103
77

48,91
43.05
39,88
2,64
0,43

0
126
90
388
0
229

0,09
5,38
0,35
0,06
0,06
0,01

0

0,15

117
122
135
136
73
248
85
1.078
117
103
137

50,36
44,43
18,78
5,03
14,90
0,22
2,81
0,40
0,95
0,52
0,80

74
114

0,70
0,13

0
92
0
0

0,01

47,56
41,05
36,41
1,81
2,82

6,01
0,28
0,21
0,02

52,30
47,93
2,24
6,07
9,68
0,49
2,11
3,89
0,99
0,05
0,98
0,19
0,65
0,46
0,13
0,01
0,02

0,26

126
0
214

0,04

0,05

0,05

79
120
136

5,23
1,16
0.22

1.392
99
81
0
117
0

0,04
0,03
1,60
0,32
0.01

0,11
0,15
3,77
1,24
0,27
0,27
0,04
0,03
0,02
0,34

5.445.770

113.454
5.652.210

104

0,03
1,68

1.733.399

465.500

27

1,83
0,58

0,14

298.829.424

337.183.149

113

100,00

100,00
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II
7.1.

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ( 7.1. - 7.3.)
Примања од продаје осн. средс.

7.2.
7.3.
III

Примања од повраћаја плас. средстава
Примања од пов. средстава
Новчани приливи ( I + II ) :

IV
1.

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ :
Расходи запослених
- бруто зарада
- превоз на посао и са посла
- накнаде ( породиље)
- отпремнина за пензију
- накнаде за запослене до V степена
- отпремнина у сл. смрти , помоћ за лечење
Стални трошкови:
Трошкови платног промета
Енергетске услиге:
- енергетске услуге - струја
- енергетске услуге - централ. грејање
Комуналне услуге:
- комуналне услуге - водовод и канализ.
- комуналне услуге - заштита имовине
- комуналне услуге - кориш. градског зем.
- комуналне услуге - градска чистоћа
Услуге комуникација:
- услуге телефона
- мобилни телефон
- интернет
- пошта
Трошкови осигурања:

2.

3.

4.

5.

Трошкови закупа опреме:
Трошкови ТВ претплате:
Остали непоменути трошкови
Трошкови путовања:
- трошкови путовања у земљи
- трошкови у иностранство - дневнице
- трошкови превоза - иностранство
- трошкови хотела - иностранство
- трошкови превевоза службено - такси
- oстали трошкови превоза
Услуге по уговору:
- компјутерске услуге
- услуге усавршавања запопслених
- услуге информисања
- стручне услуге - ауторски хонорар
- стручне услуге - уговор о делу
- репрезентација
- услуге штампе
- цивилно служење војног рока
- задруга студената
- услуге заступања пред судовима
- остале опште услуге, образ, спорта и сл
- услуге ревизије
Амортизација основних средстава:

6.

Специјализоване услуге:
- услуге образ., културе и спорта
- медицинске услуге
- услуге очувања животне средине

7.

Текуће поправке и одржавања
- одржавање зграда и објеката
- поправка опреме

298.829.424

195.007.771
190.832.581
2.357.853
169.935
340.754
1.298.648
8.000
11.202.109
1.252.673
6.436.151
2.142.739
4.293.412
1.678.664
891.969
61.943
86.683
638.069
1.378.849
1.259.116
3.200
116.533

6.853
448.919
4.861.918
551.836
872.935
2.035.911
984.122
345.019
72.095

337.183.149
319.613.185
213.738.641
209.340.986
3.524.250
339.820
533.585

10.192.099
1.009.552
5.997.045
1.945.952
4.051.093
1.481.423
582.414
7.601
90.132
801.276
1.299.310
1.192.857

106.453
301.617
94.620
8.532

100

100

100,00

110
110
149
200
157
0
0
91
81
93
91
94
88
65
12
104
126
94
95
0

66,38
64,96
0,80
0,06
0,12
0,44

66,87
65,50
1,10
0,11
0,17

3,81
0,43
2,19
0,73
1,46
0,57
0,30
0,02
0,03
0,22
0,47
0,43

3,02
0,32
1,88
0,61
1,27
0,46
0,18
0,00
0,03
0,25
0,41
0,37

91

0,04

0,03
0,09
0,03
0,00

125
0
59
33
29
63
70
124
12

0,15
1,66
0,19
0,30
0,69
0,33
0,12
0,02

113
100
96
99
111
127
70
301
95
33
17
153

23,97
0,36
0,29
0,55
17,32
1,50
1,30
0,31
0,06
0,50
0,04
1,73

3.763.071

79.579.949
1.065.175
827.861
1.598.941
56.479.351
5.611.683
2.689.447
2.772.102
182.584
484.804
19.000
7.763.447
85.554
3.663.206

97

1,28

89.470
89.470

166.384
166.384

186
186

0,03

0,05
0.05

2.585.148
1.030.246
1.554.902

2.766.205
907.227
1.858.978

107
88
120

0,88
0,35
0,53

0,87
0,28
0,58

70.414.929
1.068.181
863.475
1.610.423
50.871.981
4.408.417
3.830.223
920.155
193.040
1.461.566
115.000
5.072.468

2.850.961
180.325
256.878
1.288.156
689.245
427.427
8.930

0,89
0,06
0,08
0,40
0,22
0,13
0,00
24,90
0,33
0,26
0,50
17,67
1,76
0,84
0,87
0,06
0,15
0,01
2,43
0,03
1,15
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8.

9.

10.

11.

Материјал:
- административни материјал
- материјал за образ. кадрова
- материјал за сабраћај
- материјал за образовање
- материјал за хигијену
- материјал за посебне намене (остало)
- ситан инвентар
- материјал радна униформа

5.152.187
3.611.654
166.930
27.519
347.553
244.794
467.841
234.132
21.764

3.910.423
2.176.185
240.165
11.630
462.737
345.122
503.175
124.194
47.215

76
60
144
42
133
141
108
53
217

1,75
1,23
0,06

Пратећи трошкови задужења:
- негативне курсне разлике
- казнени пенали - камата

34.389
5.067
29.322

54.347
12.830
41.517

158
253
142

0,01

Накнаде за социјалну заштиту:
- стипендије из буџета
- стипендије - студ. из пројеката

147.182

0

0,05

147.182

0

0,05

Остали расходи:
- порез на добит
- порез на имовину - донације у новцу
- судске таксе
- остали порези

523.610
354.393
56.375
110.965
1.877

2.690.970
2.559.206
30.606
101.158

514
722
54
91
0

0,18
0,12
0,02
0,04

0,84
0,80
0,01
0,03

293.781.784

319.613.185

109

100,00

100,00

4.623.238
4.245.453
377.785

4.828.735
2.670.955
1.627.531
530.249

104
63
431

298.405.022

324.441.920

109

5.047.639

17.569.964

348

4.623.238

4.828.735

104

424.401

12.741.229

3.002

13.707.404

26.289.077

192

Расходи свега (1-11)
V

VI

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Издаци за набавку осн. средс. и инвест.
Издаци за набавку осн. средстава
Издаци за капитално оджавање зграде
Kњиге у библиотеци
Издаци за набавку стана
Новчани одлив (IV + V) :
Утврђивање резултата пословања:
Вишак прихода - суфицит ( I - IV )
Мањак прихода - дефицит ( IV - I) :
Коригов. дефицит за набавку о.ср.
Коригов. дефицит за примања од пр. о.с.
Коригов. суфицит за одлив за наб. о.с.инв.
Укупан суфицит ( VII - XI ) :

Укупан дефицит ( VIII + IX ) :
Вишак при.из ранијих год.за покр.деф.
Укупан суфицит за нар. год.( XIV - XIII):

У Београду, 22. фебруара 2010. г.

0,12
0,08
0,16
0,08

0,01

1,22
0,68
0,08
0,00
0,14
0,11
0,16
0,04
0,01
0,02
0,00
0,01

Декан

Проф. др Илија Вујачић
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