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1. 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).
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.
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.

3

2. 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 2012. години изабран је нови Савет Факултета којег чине:
Председник Савета: проф. др Зоран Стојиљковић, представник ННВ Факултета,
Чланови Савета (укупно 23 члана):
Представници Наставно-научног већа:
Атлагић др Синиша
Бркић др Мирослав
Васиљевић др Бранко
Ђорђевић др Снежана
Кљајић др Веселин
Радосављевић др Иван
Симић др Драган
Стојиљковић др Зоран
Тодоровић др Неда
Филиповић Драгана
Хрнчић др Јасна
Џуверовић др Немања
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Представници Стручних служби:
Вукчевић Милош
Илић Шундерић Ивана
Милић Данијела
Представници студената:
Вујић Владан
Деспотовић Марко
Нешковић Андријана
Шкуртић Јован
Представници Оснивача:
проф. др Сретен Вујовић
проф. др Гаљина Огњанов
Александар Тимофејев
Бранко Ружић
Савет Факултета је на својим седницама:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

усвојио извештај о раду УБ – Факултета политичких наука у календарској 2012.
години;
усвојио завршни рачун буџетских корисника УБ - Факултетa политичких наука
за 2011. годину;
донео одлуку о избору декана и продекана Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука за школску 2012/13, 2013/14. и 2014/15. годину;
доносио одлуке о висини школарине на студијским програмима првог, другог и
трећег степена који се изводе на Факултету политичких наука у школској
2012/2013. години;
усвојио пречишћени текст Статута Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука,
донео одлуке о проширењу буџетских квота на II, III и IV години основних
академских студија УБ-ФПН;
Усвојио Финансијски план Универзитета у Београду – Факултета политичких
наука за 2013. годину;
доносио одлуке о избору студента-продекана Универзитета у БеоградуФакултета политичких наука за школску 2011/2012. и 2012/2013. годину;
доносио одлуке о стипендирању студената, умањењу школарина и ослобађању
плаћања школарине у школској 2012/2013. години – више седница;
доносио одлуке о давању сагласности на избор најповољнијег понуђача за
закуп пословног простора у згради Факултета – више седница;
усвојио Извештај о реализацији пројекта „Доградња објекта Универзитета у
Београду- Факултета политичких наука“ у периоду 2008-2012. година;
усвојио План рада Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за
2013. годину;
усвојио План јавних набавки Универзитета у Београду – Факултета политичких
наука за 2013. годину.
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3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ
Декан је руководилац Факултета и орган пословођења у сарадњи са деканским
колегијумом.
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 2012. години изабран је нови декан и декански колегијум који су ступили на
дужност 01. октобра 2012. године.
Декан:
проф. др Илија Вујачић
Продекани:
проф. др Ана Чекеревац, продеканка за студије I степена
проф. др Ђорђе Павићевић, продекан за студије II и III степена
проф. др Славиша Орловић, продекан за квалитет, самовредновање и
научноистраживачку делатност
Студент продекан:
Помак Пајазит

4. 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.
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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.

5. 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 ВЕЋЕ
Стручни органи Факулета су редовно радили и доносили одлуке у 2012. години.
Одржано је:
• 7 седница Савета Факултета,
• 10 седница Наставно-научног већа Факултета,
• 10 седница Изборног већа Факултета,
• 39 седница одељења Факултета, и то:
- Политиколошко одељење – 10
- Одељење за социјални рад и социјалну политику – 10
- Одељење за новинарство и комуникологију – 8
- Одељење за међународне студије – 11 седница.
Наставно-научно веће је на својим седницама :
• Утврдило одлуку о избору кандидата за декана Факултета – 25. 04. 2012.
године,
• Изабрало своје представнике у Савет Факултета – 31. 05. 2012. године,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изабрало представнике Факултета у Савету Универзитета, у Већу групација
друштвено-хуманистичких наука УБ и представника Већа групација у Већу за
студије при УБ – 4. 10. 2012. и 15. 11. 2012. године,
Донело одлуке о давању сагласности за рад наставника Факултета у другим
високошколским установама - више седница,
Донело одлуку о ангажовању сарадника - демонстратора – више седница,
Донело одлуку о ангажовању наставника са других високошколских установа,
Формирало комисије за изборе у звања наставника и сарадника,
Доносило предлоге одлука о избору у звања наставника Факултета,
Доносило одлуке о избору сарадника Факултета,
Доносило одлуке о ванредним испитним роковима,
Донело одлуке о ангажовању пензионисаних наставника Факултета, на основу
члана 78. став 4. и 5. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС",
број 76/05),
Усвајало пријаве докторских и магистарских радова и формирало и именовало
комисије за докторске и магистарске радове,
Доносило предлоге одлука о признавању страних високошколских диплома основних, магистарских и мастер студија.

Изборна већа Факултета су формирала комисије за писање извештаја о
пријављеним кандидатима на расписане конкурсе и доносила предлоге одлука о изборима
у звања наставника и сарадника.

6. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА
У Наставно-научној јединици запослено је 106 наставника и сарадника од чега 2 са
50% радног времена и 1 са 20% радног времена.
По звањима:
•
•
•
•
•
•
•

36 редовних професора,
15 ванредних професора,
17 доцената,
22 асистента,
4 наставника страног језика,
2 наставника вештина,
10 стручних сарадника за подршку научноистраживачком раду.

Радни однос мирује, на основу члана 79. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона о раду
(“Службени гласник РС“, број 24/05) редовном професору др Иви Висковићу, због
постављења на дужност ванредног и опуномоћеног амабасадора Републике Србије у
Савезној Републици Немачкој,
Редовном професору др Бранимиру Стојковићу, на основу одлуке Сената
Универзитета у Београду, 06 број: 020-19209/XXXII/4.1 ТК, продужен је радни однос од
01. 10. 2012. до 30. 09. 2015. године,
Редовном професору др Сретену Сокићу, на основу одлуке Сената Универзитета у
Београду, 06 број: 020-19209/ XXXII/4.7. ТК, продужен је радни однос од 01.10. 2012. до
30.09.2013. године,
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У пензију су отишли 30. 09. 2012. године:
–
–
–
–

Проф. др Ненад Кецмановић, редовни професор,
Проф. др Вукашин Павловић, редовни професор,
Проф. др Милан Подунавац, редовни професор,
Проф. др Петар Настасић, ванредни професор.

У звање редовног професора изабрани су: др Невенка Жегарац и др Дарко Надић.
У звање ванредног професора изабран је др Ђорђе Павићевић.
У звање доцента изабрани су: др Филип Ејдус, др Бојан Ковачевић, др Владимир
Павићевић, др Дејан Павловић, др Наталија Перишић, др Марко Симендић, др Немања
Џуверовић.
У звање асистента изабрани су: Анита Бургунд, Душан Вучићевић, Јелена Лончар
(поновни избор), мр Ана Милојевић (поновни избор), Александар Милошевић, мр Душан
Спасојевић (поновни избор).
У звање наставника вештина изабрани су: Драгован Лазаревић – поновни избор,
Лила Радоњић - поновни избор.
Радни однос на одређено време од годину дана засновали су на пословима и
радним задацима Стручног сарадника за подршку научноистраживачком раду:
•
Антић Велизар,
•
Вековић Марко,
•
Захаријевић Адриана,
•
Илић Вујо,
•
Лончаревић Катарина,
•
Матовић Маријана,
•
Пантелић Марина,
•
Станојевић Иван.
У току је избор у звање доцента за ужу научну област Теорија и методологија
социјалног рада.
У Стручној служби тренуто је запослено 46 особа на неодређено време и 3 на
одређено време. Укупно запослених у Стручној служби је 49.
У пензију је отишла Никосава Здравковић - спремачица.
Укупно запослених на УБ - Факултету политичких наука на дан 30. јануара 2013.
године, на неодређено и одређено време је 152.
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7. 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), који ће изучавати у току
све четири године.
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7.1. АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ РЕАЛИЗОВАНИ У 2012.
ГОДИНИ
Основне академске студије:
1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/200804.
2. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОЛИТИКЕ - Акредитоване
решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-001976/2008-04.
3. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НОВИНАРСТВА - Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/200804.
4. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ
РАДА - Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике
Србије, број: 612-00-1976/2008-04
Дипломске академске студије:
5. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР
ПОЛИТИКОЛОШКИХ СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Модул: Политичка теорија, политичка социологија и институције,
Модул: Политичко насиље и држава,
6. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР
РЕГИОНАЛНИХ СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу
квалитета Републике Србије, број: 612-00-1035/2010-04.
Модул: Студије САД-а
Модул: Регионалне студије Азије
7. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР
МЕЂУНАРОДНИХ СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Модул: Европске интеграције,
Модул: Међународна безбедност,
Модул: Међународна политика,
Модул: Студије мира,
Модул: Међународно хуманитарно право и право људских права.
8. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НОВИНАРСТВА: Акредитоване решењем Комисије
за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
9. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КОМУНИКОЛОГИЈЕ: Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/200804.
10. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: Акредитоване
решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-001976/2008-04.
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11. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА: Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/200804.
11. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КУЛТУРОЛОГИЈЕ — МАСТЕР ТЕОРИЈЕ
КУЛТУРЕ И СТУДИЈА РОДА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Опција: Теорија културе или Студије рода.
12. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИЧКА АНАЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ У
ПОЛИТИЦИ: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета
Републике Србије, број: 612-00-318/2011-04.
13. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ — МАСТЕР ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ:
Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије,
број: 612-00-1035/2010-04.
14. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ — МАСТЕР ЈАВНЕ УПРАВЕ, ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ И ЈАВНИХ ПОЛИТИКА : Акредитоване решењем Комисије за
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1035/2010-04.
Докторске студије:
9. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ: Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/200804.
10. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МЕЂУНАРОДНЕ И
ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу
квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
11. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КУЛТУРОЛОГИЈЕ — СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ И
МЕДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета
Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
12. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — СОЦИЈАЛНЕ
ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију
и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Број студената по студијским програмима:
Факултет политичких наука у Београду је у прву годину основних академских
студија у школској 2011/2012. години уписао 651 студенaта: 163 буџетских студената и
488 самофинансирајућих студената.
У 2012. години на Факултету је дипломирало 508 студената, а од оснивања
Факултета па до јануара 2013. године на Факултету је дипломирало 9055 студената.
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

БУЏЕТСКИ
СТУДЕНТИ

САМОФИНА
НСИ-РАЈУЋИ
СТУДЕНТИ

УКУПНО

36

90

126

46

143

189

51

146

197

30

109

139

163

488

651

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

7.2. СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
У школској 2012/13. години на мастер студије се уписало 382 студената и то:
1. Европске студије - 17
2. Комуниколгија - 29
3. Међународна безбедност - 19
4. Међународна политика - 35
5. Новинарство - 26
6. Политичка теорија, политичцка социологија и институције - 14
7. Политичко насиље и држава - 21
8. Социјална политика - 25
9. Социјални рад - 15
10. Студије мира - 18
11. Теорија културе и студије рода - 36
12. Међународно хуманитарно право и право људских права - 25
13. Еколошка политика - 23
14. Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе - 18
15. Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике - 29
16. Регионалне студије Азије - 14
17. Политичка аналитика и менаџмент у политици - 18
У школској 2012/13. години на докторске студије се уписало 44 студената и то:
18. Студије културе и медија - 11
19. Медјународне и европске студије - 21
20. Социјална политика и социјални рад - 0
21. Студије политикологије – 12
У школској 2012/13. години, у другом семестру отворен је конкурс за упис мастер
академских студија, Регионалне студије САД-а.
У школској 2011/12. години студије је завршило:
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а) магистарске 34 студента,
б) докторирало (по старом) 21 студената,
в) мастер 142 студента,
г) специјалистицке академске 21 студената,
д) специјалистицке струковне 4 студента.
7.3. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Наставни програми страних језика на ФПН прилагођени су новим стандардима
европске језичке политике (The Common European Framework of Reference for Languages –
CEF) и захтевима реформе образовања у оквиру Болоњског процеса.
Студенти уче један од четири страна језика: енглески, француски и немачки, у
зависности од тога који су језик учили у средњој, односно у основној школи. Настава
страних језика ФПН почиње од нивоа Б2, што значи да су студенти савладали ниво Б1
изабраног језика.
Настава се организује у двосеместралним модулима који се надовезују један на
други у зависности од смера, односно департмана.
На предмету Енглески језик у првој години се уз наставу на Факултету раде вежбе и
користи видео материјал на онлајн платформи My English Lab. На тај начин се студентима
пружа прилика да вежбају индивидуално енглески језик уз контролу и потпуни увид
наставника у њихов рад.
Настава немачког језика одвија се у сарадњи са ДААД-ом (Немачком службом за
академску размену) тако што је у наставу немачког укључен лектор за немачки језик, што
је резултирало великим бројем стипендија које добијају студенти ФПН-а, било за мастер
студије, летње курсеве језика у Немачкој или парламентарну праксу у Бундестагу.
Факултет је 2005. годио добио лиценцу за полагање испита Тест ДаФ који
представља стандардизовани испит из немачког језика, признат на свим универзитетима
на немачком говорном подручју.
8. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА
На Универзитету у Београду – Факултету политичких наука, обавља се
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
просвету, науку и технолошки развој Републике Србије;
2. преузимањем уговорних обавеза и ангажманом на научно-истраживачким
пројектима, експертизама и слично;
3. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.
8.1. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТРИ
У складу са Статутом Факултета и Правилником о научно-истраживачким
центирма Факултета, научно-истраживачка делатност се одвија у оквиру следећих
научно-истраживачких центара Факултета:
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1. Центар за демократију
2. Центар за медије и медијска истраживања
3. Центар за међународно хуманитарно право и међународне организације
4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава
5. Центар за студије рода и политике
6. Центар за студије Азије и Далеког истока
7. Центар за студије мира
8. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
9. Центар за Еколошку политику и одрживи развој (ЦЕПОР)
10. Центар за Јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике
11. Центар за научна и примењена истраживања
Центар за демократију
1. Током 2012. године, пројектни тим Центра за демократију, у веома јакој
конкуренцији, добио je пројекат у оквиру програма Research Project Proposal Western
Balkans 2011, који је расписао РРПП - Regional Research Promotion Programme (међу 60-ак
пројеката из земаља Западног Балкана одобрено је само десет, а у Србији од четрдесетак
одобрена су четири). Одобрен је пројекат: „Comparative Analyses of Democratic
Performances of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Parliaments“
(„Компаративна анализа демократских перформанси парламената Србије, Босне и
Херцеговине и Црне Горе“). Пројекат је међународни и регионални. Партнери на пројекту
су Факултет политичких наука Универзитета Црне Горе и Сарајевски отворени центар.
Пројекат је финансиран у оквиру ширег регионалног пројекта „Политичке, друштвене и
економске промене на Западном Балкану“ у оквиру Програма за промоцију регионалног
истраживања Западног Балкана (РРПП). У оквиру пројекта одржанe су три конференције у
Београду, у Сарајеву и Подгорици.
Резултати овог пројекта су следеће публикације (зборници радова) међународног
карактера:
а. Демократске перформансе парламента Србије Босне и Херцеговине и Црне Горе,
Београд, ФПН Београд, ФПН Подгорица, Сарајевски отворени центар, Regional Research
Promotion Programme;
б. Зборник на енглеском језику: Comparative Analysis of Democratic Performances of
the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro, ФПН Београд, ФПН
Подгорица, Сарајевски отворени центар, Regional Research Promotion. Рецезенти зборника
су: Проф. Драго Зајц, Фацултy оф Социал Сциенцес, Университy оф Љубљана и Проф.
Флориан Биебер, University of Graz;
в. Препоруке: Побољшање демократских перформанси Народне скупштине
Републике Србије, Центар за демократију ФПН, РРПП;
г. Препоруке за парламенте Босне и Херцеговине и Црне Горе.
2. Почетком године, у оквиру пројекта „Јачање одговорности Народне скупштине
Републике Србије“ који је финансирао УНДП, изашла је књига у којој су аутори одређених
поглавља: Вукашин Павловић, Зоран Стојиљковић, Славиша Орловић, Јелена Лончар,
Маријана Пајванчић и Душан Спасојевић. Књига је уз помоћ УНДП-а представљена
великом броју млађих народних посланика у оквиру едукације коју организује НДИ
Србија. Резултат пројекта је штампана књига: Политичке странке и законодавна
активност Народне скупштине Републике Србије, УНДП, Центар за демократију ФПН.
3. Одржан је научни скуп под називом Лавиринти транзиције, уз финансијску
подршку Friedrich Ebert Stiftung. Основни циљ расправе био је да се кроз критички,
мултидисциплинарни дијалог неистомишљеника детектују основни узроци кризе и дође
до сагласности око стратешких праваца изласка из ње. Аутори радова у зборнику су: Зоран
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Стојиљковић (уредник), Владимир Вулетић, Загорка Голубовић, Љубомир Маџар,
Наталија Мићуновић, Миодраг Зец, Михаил Ерке, Горан Николић, Петар Ђукић, Светозар
Крстић, Зоран Ристић, Дренка Вуковић, Наталија перишић, Јелена Видојевић, Чеданка
Андрић, Бранислав Чанак, Наташа Завођа, Драгана Петковић Гајић, Марија Мартинић,
Оливера Ковачевић, Тамара Петровић, Славиша Орловић, Јелена Лончар и Душан
Спасојевић. Резултат скупа је књига: Лавиринти транзиције, Friedrich Ebert Stiftung,
Центар за демократију ФПН, ИСБН 978-86-83767-34-2; ЦОБИСС.СР.ИД 191489036
4. У сусрет општим изборима 2012 у Србији, у сарадњи са Friedrich Ebert Stiftung,
Центар за демократију је организовао научни скуп под називом Зашто гласам, како
гласам, ако уопште гласам? Скуп је окупио преко 30 учесника, са ФПН и из других
научно-истраживачких институција. Након скупа издат је и зборник са прилозима 19
аутора: Зоран Славујевић, Зоран Стојиљковић (уредник), Милан Јовановић, Загорка
Голубовић, Јасминка Дулић, Срећко Михаиловић, Бориша Апрцовић, Владимир Вулетић,
Драган Станојевић, Јован Комшић, Слободан Антонић, Ксенија Марковић, Синиша
Атлагић, Оливера Комар, Јелена Жегарац, Ана Стојиљковић, Бојан Клачар, Сенка
Игњатовић, Славиша Орловић и Душан Спасојевић. Резултат скупа је зборник радова са
конференције: Зашто гласам, како гласам, ако уопште гласам, Friedrich Ebert Stiftung,
Центар за демократију ФПН
5. У сарадњи са фондацијом Konrad Adenauer Stiftung, Центар за демократију је
организовао мониторинг изборне кампање, са посебим фокусом на поље јавних политика.
У ово истраживање је било укључено и 30-ак студаната основних и мастер студија којима
је овакав рад представљао веома значајно искуство. Студија се методолошки ослањала на
Comparative Manifesto Project који од 1989. воде Hans Diter Klingeman и Andrea Volkens, а
који подразумева праћење 7 релевантих policy области (спољна политика, слобода и
демократија, политички систем, економија, благостање и квалитет живота, структура
друштва и друштвено груписање), који су даље анализирани кроз 56 тема. Резултат
пројекта је публикација: Јавне политике у изборној понуди, Зоран Стојиљковић, Душан
Спасојевић, Јелена Лончар и Ана Стојиљковић, Конрад Аденауер Стифтунг
6. Неколико месеци пре избора формиран је истраживачки тим за праћење избора у
2012. години. Текстови у зборнику радова су резултат рада на пројекту Политички
идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту, евиденциони број 179076, који
се реализује у оквиру Универзитета у Београду - Факултета политичких наука, а
финансира га Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Аутори у Зборнику су: Вукашин Павловић, Милан Јовановић, Чедомир Чупић, Зоран
Славујевић, Зоран Стојиљковић, Славиша Орловић, Јованка Матић, Синиша Атлагић,
Душан Спасојевић, Радивоје Јововић, Јелена Лончар, Деспот Ковачевић и Немања
Ненадић. Резултат рада овог тима је зборник радова: Избори и формирање Владе у Србији
2012, Центар за демократију ФПН.
7. Током 2012. године изашла су три броја часописа Политички живот у издању
Центра за демократију ФПН и ЈП “Службени гласник”.
Центар за медије и медијска истраживања
Центар за медије и медијска истраживања Факултета политичких наука је током
2012. године успешно финализовао неколико научних и примењених истраживања:
»Новинарство на раскршћу«, »Мониторинг медијског развоја«, и »Премошћавање
разлика« (Crossing the Bridge of Diversity) – истраживачки и консултантски пројекат који
је реализован у пероду јуни 2011- јуни 2012.
Научно-истраживачки пројекти:
1. Професија на раскршћу - Новинарство на прагу информационог друштва.
Двогодишњи научно- истраживачки пројекат успешно је завршен у јулу 2012. године.
Прва фаза пројекта (анкетно истраживање новинара/уредника и власника/директора
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медија) завршена је у јулу 2011. године, а на наредном конкурсу Центар је добио подршку
за једногодишње продужење (дубински интервјуи са новинарима, уредницима,
власницима и директорима медија) па је пројекат резализован до јула 2012.године.
Током овог дела пројекта, чланови истраживачког тима учествовали су на неколико
методолошких радионица и научних конференција и објавили радове у више зборника и
научних часописа. Разултати истраживања представљени су на конференцији која је
одржана у јуну 2012. године на Факултету политичких наука уз учешће представника
медијске индустрије, твораца медисјке политике и истраживача медија. Истраживачки
извештај и комплетни резултати пројекта доступни су сајту Факултета политичких наука:
http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/content-files/Izvestaj%20Publikacija%20-%20Profesija%20na
%20raskrsu%202012.pdf . Текстови свих чланова тима објављени су у тематском блоку
часописа ЦМ број 24, година VII, јесен 2012, под називом Новинасртво и медијска
индустрија у Србиј. ( dostupno na : http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/CM24Web.pdf) Пројект је рађен у оквиру Програма за промоцију регионалних истраживања
Швајцарске Агенције за развој (Regional Research Project Programe, Swiss Development
Agency) и у сарадњи са Универзитетом у Фрибуру. Пројекат је реализовао тим у саставу:
проф. др Сњежана Миливојевић, руководитељка, проф. др Мирољуб Радојковић, мр Ана
Милојевић, мр Маријана Матовић, мр Александра Угринић и мр Александра Крстић, која
је постала чланица тима уместо мр Маје Раковић.
2. Компаративна евалуација имплементације УНЕСЦО индикатора медијског
развоја у Југоисточној Европи - Компаративно истраживање медијског развоја у
Хрватској, Македонији и Србији на основу УНЕСЦО индикатора медијског равоја
спроведено је у сардњи са Факултетом политичких знаности Универзитета у Загребу
(носилац пројекта) и Македонским Институтом за медије. Пројекат је финансирао
УНЕСЦО из Међународног програма за развој комуникација. Реализација пројекта
почела је у фебруару 2011. године, а завршен је у јуну 2012. године. У првој фази
урађена је студија о медијском систему Србије која је представљена на академској
конференцији на ФПН- у 9. марта 2012. год. У стручној расправи са представницима
медија, регултаивних тела и истраживача разматрани су основни налази и закључци
анализе. (доступно на: http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/content-files/MDI%20SERBIA
%20april%202012.pdf ). Овако допуњена студија је, заједно са друге две националне
студије, основа за компаративну анализу кључних инидкатора медијског развоја која ће
бити објављена на енглеском језику до 2014. године. Такође, прикупљена истраживачка
грађа послужила је за последипломску Конференцију Comparative Media Systems одржану
на Интер-Универзитетском Центру у Дубровнику 2-5. априла 2012. године. Конференција
је била намењена докторским студентима компаративних медијских система и постала је
стални део програма ИУЦ у Дубровнику, па ће 2013. године бити одржана са темом о
компаративном истраживању публике. Проф. др Сњежана Миливојевић је једна од
четворо сталних кодиректора курса. Пројекат је радио тим у саставну: проф. др Сњежана
Миливојевић, руководитељка, доц. др Дејан Миленковић и мр Маја Раковић.
Примењени пројекти:
1. Премошћавање разлика (Crossing the Bridge of Diversity) – истраживачки и
консултантски пројекат који се реализује у пероду јуни 2011- јуни 2012. Факултет је
партнертска организација Асоцијацији независних електронских медија (АНЕМ) у
пројекту који је реализован уз финансијску подршку Европске уније кроз програм
"Подршка цивилном друштву" којим руководи Делегација Европске уније у Републици
Србији, а реализује GOPA Consultants. Центар за медије радио је истраживање (медијске
продукције, новинра и публике) и имао консултанстку улогу у реализацији серије радио и
ТВв програма о етничким различитостима у Србији. Центар је урадио истраживачки део
пројекта у 2011. години, а током 2012. обавио консултански део пројекта (три стручне
радионице за продуценте, новинаре и чланице АНЕМ-а, две конференције за штампу и
јавне презентације налаза и препорука из истраживања и израда Водича за новинаре).
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Истраживање је урадио тим у саставу: проф. др Сњежана Миливојевиц, руководитељка,
мр Данка Нинковић, мр Маријана Матовић и мр Александра Крстић.
Центар за студије Сједињених Америчких Држава
Активности Центра за студије Сједињених Америчких Држава Факултета
политичких наука Универзитета у Београду током 2012. године биле су у највећој мери
усредсређене на организацију различитих трибина, предавања и промоција књига.
Предавања:
- 29. 10. 2012. – предавање господина Метјуа К. Палмера, саветника у Амбасади
Сједињених Америчких Држава у Београду на тему „Председнички избори у
Сједињеним Америчким Државама 2012. године“ – ФПН, амфитетар;
- 3. 11. 2012. – предавање „The Global Future: A Brief Introfuction to World Politics“,
предавачи: проф. др Чарлс Кегли, Универзитет Јужне Карлине, САД; проф. др
Грегори Рејмонд, Бојзи Државни Универзитет, Ајдахо, САД; ФПН, слушаоница 1.
Промоције књига:
- 19. 01. 2012 - Представљање књиге „Мистер X - Џорџ Кенан у Београду: 1961-1963“,
Драгана Бисенића– ФПН, Центар за студије Сједињених Америчких Држава. На
промоцији су говорили: проф. др Предраг Симић, проф. др Драган Р. Симић, Аутор,
Драган Бисенић, Амбасадор Републике Србије у Египту;
- 28. 03. 2012 - Промоција зборника радова “Интеграција Западног Балкана у мрежу
глобалне безбедности”, уредника проф. др Драгана Р. Симића. На промоцији су говорили:
Иван Вејвода, потредседник Немачког Маршаловог Фонда Сједињених Америчких
Држава, проф. др Вукашин Павловић, проф. др Предраг Симић, проф. др Драган Р.
Симић, директор центра за студије Сједињених Америчких Држава Факултета политичких
наука Универзитета у Београду и уредник зборника.
- 23. 05. 2012 – представљање књиге “Црни лабуд”, Насима Николаса Талеба. На
промоцији су говорили: проф. др Вукашин Павловић, доц. др Милош Ковић, Универзитет
у Београду – Филозофски факултет, проф. др Драган Р. Симић, професор Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука.
- 20. 06. 2012 - Представљање књиге “Сигурност и међународни односи” Едварда А.
Колођеја. На промоцији су говорили: Соња Стојановић, директорка Београдског центра
за безбедносну политику, Драган Р. Симић, професор Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука, Синиша Таталовић, професор Факултета политичких
знаности Свеучилишта у Загребу, директор Центра за међународне и сигурносне студије
Факултета политичких знаности Свеучилишта у Загребу.
- 26. 11. 2012. године – представљање књиге “Расправа о поретку” аутора проф. др
Драгана Р. Симића. На промоцији су говорили: академик проф. др Војислав Становчић,
академик проф. др Слободан Грубачић, проф. др Вукашин Павловић, асист. мр Драган
Живојиновић, аутор, проф. др Драган Р. Симић.
- 12. 12. 2012. године – представљање књиге “Јавна дипломатија: ка европском гласуу
глобалном дијалогу” ауторке доц. др Јасне Јелисић. На промоцији су говорили: доц. др
Милица Делевић, мр Александра Јоксимовић, директорка Центра за спољну политику,
Јелена Путре – Јаковљевић, проф. др Драган Р. Симић, ауторка, доц. др Јасна Јелисић.
- 24. 12. 2012. године – представљање часописа“ Тhe Economist: свет у 2013.”
На промоцији су говорили: Роберт Чобан, председник Колор прес групе, издавача овог
престижног часописа за Србију, Бошко Јакшић, уредник спољнополитичке редакције
„Политике“, проф. др Душан Павловић, Универзитет у Београду – Факултет политичких
наука, проф. др Драган Р. Симић, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
Гостовања:
- мај 2012. године - студенти са Универзитета Клемсон из Јужне Каролине, на челу са
проф. др Владимиром Матићем;
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- 20. јун 2012. године – посета делегације истраживача Норвешког Института за
међународне послове и чланова норвешког парламента.
Центар за студије Азије и Далеког истока
Рад Центра је у 2012. години био обележен успешном организацијом међународног
округлог стола и семинара, који су током септембра одржани на Факултету, и којима су се
наставиле вишегодишње активности и сарадња Центра са Амбасадом Јапана, јапанским
високошколским институцијама, као и локалним самоуправама и другим институцијама
Републике Србије. Наредни велики корак у равоју активности Центра јесте објављивање
првог броја часописа Центра под називом „Азијске свеске“. Такође, активности чланова
Центра у протеклој години биле су усмерене на то да се прошири база контаката са
амбасадама држава Азије чија су представништва присутна у Београду, а постојећа одржи
на потребном нивоу, јачању медијске позиције Центра и његових чланова, те покушајима
да коначно решимо питање просторија Центра. Осим овога, активности су биле усмерене
на прикупљање информација и лобирање за добијање истраживачких пројеката,
организовање активности којима се јачају односи сарадње са појединим земљама и уједно
у академској и широј културној јавности представљају активности Центра.
1. „Азија 2012 – процеси и изазови“ – међународни семинар. Центар је организовао
међународни семинар под називом “„Азија 2012 – процеси и изазови“/”Asia 2012 –
Developments and Challanges” (http://www.fpn.bg.ac.rs/2012/09/12/azija-2012-%E2%80%93procesi-i-izazovi/), који представља плод вишегодишње сарадње коју развијамо са колегама са
различитих јапанских научних и истраживачких институција. Отварању семинара су
присуствовали декан Факултета и амбасадор Јапана, г. Цунозаки.
На Округлом столу Asia 2012 – Developments and Challanges - учествовали су следећи
професори и истраживачи излажући наведене теме: Matsuda, Satoru, Professor, Faculty of Law,
Kyoto Gakuen Universitity: Sri Lanka after the Civil War: Is Reconciliation Possible?; Senoo,
Tetsuji, Associate Professor, School of Law, Senshu University, Tokyo: A Small Step towards a
"German Europe"? Germany, the Ostpolitik and Europe; Soda, Katsuya, Research Assistant,
Research Centre for the Local Public Human Resources and Policy Development, Ryukoku
University: Currently Situation of Fukushima and the Possibility of the Conceptual Framework
"Potential Refugee"; Yoshii, Masahaiko, Professor, Graduate School of Economics, Kobe
University: Serbian and Croatian Export Competitiveness: A Comparataive View; Tsukimura, Taro,
Professor, Faculty of Policy Studies, Doshisha University: The Future of East Asia as a Region:
Regionalism from the Viewpoint of Japan; Kovacevic, Mladjen, Professor, Academy of Economics,
Serbia: Strategy of export oriented development in Asian countries; Vladimir Ajzenhamer, m.a.
CAFES: Political experiment that survives – the political system of the Islamic Republic of Iran;
Branko Lazic, m.a. CAFES: Japanese identity and Japanese uniqueness.
2. Како пословати са Јапаном – искуства и перспективе – семинар. Скуп је одржан
на Факултету политичких наука, са циљем да се подстакне инвестирање и упознавање
јапанских компанија са српским тржиштем, а да се, са друге стране, локалне заједнице, као и
фирме у Србији, охрабре у правцу позиција равноправнијих партнера у сарадњи, а не пуких
прималаца хуманитарне помоћ и донација. Учесници са јапанске стране су и извор
информација за све евентуалне будуће јапанске инвеститоре и пословне људе који
размишљају о трговинској, туристичкој, инвестиционој или другој врсти привредне сарадње
са нашом земљом. Због тога је важно стварати редовне прилике да се две стране сретну и
упознају, као и да се јапанским партнерима представе домаће идеје, намере, производе или
већ припремљене конкретне пројекте за различите врсте производне сарадње или да им се
барем упути позив да посете и упознају неку од на скуспу заступљених локалних средина
или фирми. Такође, овај скуп је омогућио и да се чују драгоцена искуства оних наших
средина или компанија које су у томе већ успеле. Додатна корист коју је овај скуп имао за
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домаће учеснике је да чујемо шта јапански пословни људи виде као препреке или предности
нашег тржишта, наше пословне културе и обичаја и других елемената који граде слику
доброг или недовољно привлачног амбијента за директне стране инвестиције или друге
облике пословне сарадње. На скупу су говорили Њ.Е. Тосхио Тсунозаки, амбасадор Јапана,
проф. др Драгана Митровић, руководилац Центра и: г. Такесхи Ито, генерални директор
ЈЕТРО (Japan External Trade Organization) из Беча, Матеја Миленковић, саветник за
промоцију извоза (СИЕПА), Миланка Стојаковић, саветник у одбору за економске односе са
иностранством (Привредна комора Србије), Горан Пекез, директор корпоративних послова и
комуникација Japan Tobacco International, Сента. На скупу су учествовали и представници
локалних самоуправа из различитих крајева Србије: Суботице, Раче, Краљева, Сјенице,
Кањиже, Рашке, Земуна, Беочина, Малог Иђоша, Новог Сада, Звездаре, Крупња, Свилајнца,
Бачке Паланке, Пландишта, Жабља, Рековца, Бољевца, Владичиног Хана и Мионице.
Скуп је био веома добро и медијски пропраћен, са бројним написима у дневној и недељној
штампи, док је у Јутарњем програму РТС-а емитован и посебан прилог о њему.
3. Покретање часописа Центра - „Азијске свеске“/Asian Issues.
Промоција првог броја часописа Центра „Азијске свеске“/Asian Issues организована је
истовремено са међународним семинаром „Азија 2012 – процеси и изазови” на Факултету
политичких наука. Часопис „Азијске свеске“ резултат је заједничких хтења и ентузијазма
истраживача окупљених у Центру, чији је циљ да регион Азије, све важнији и снажнији у
глобалним размерама, приближи и нашој академској и широј јавности.
Издавање првог броја часописа омогућило је својом донацијом Јавно предузеће ПТТ
саобраћаја „Србија“, као партнерска институција у реализацији пројекта „The Meaning of
Borders in the Age of Globalization: Europe and Asia/Смисао граница у ери глобализације:
Европа и Азија", за коју је наш Центар добио престижни грант Јапанске фондације
Intellectual Exchange Conference 2011-2012. Из овог разлога први број Азијских свезака
представља три рада на енглеском језику која су резултат истраживања њихових аутора у
оквиру овог пројекта. Аутори и чланци објављени у првом броју су: Taro Tsukimura - The
Accidents on March 11 and After in Japan; Masahiko Yoshii - The South and Eastern European
Economy as a periphery of the EU and their cross border economic cooperation; Tetsuji Senoo - The
border issues of Germany during the Cold War: The meanings of Willy Brandt’s Ostpolitik;
Mladjan Kovacevic - Strategy of Export oriented development in Asian countries; Zoran Kilibarda –
“Organization of the Agreement on Collective Security (OACS) – “Russian NATO” ; Vladimir
Ajzenhamer - Political experiment that survives -The political system of the Islamic Republic of
Iran ; Branko Lazic - Japanese identity and Japanese uniqueness; Đordje Kaludjerovic - Internal
challenges of South Korean democracy.
4. Израда сајта Центра је једна од важнијих активности, започетих током протекле
године. Сарадници Центра су већ припремили главне информативне елементе, док је
техничка припрема у току. Како је дошло до пребацивања управљања сајтом Факултета и
персоналних промена, ометене су дотадашње припреме и договори са надлежним
професионалцима, пе је тај посао продужен, а његови извршиоци нужно тражени и нађени
ван Факултета.
5. Учешће чланова Центра на конференцијама, трибинама и форумима ван Факултата.
Учешће професорке Д. Митровић, руководиоца Центра на конференцији Global governence
and global economic crisis - China and emerging powers: Излагање на Конференцији The
Chaning World And China in Development, China Center for Contemporary World Studies,
novembar 2012.. Peking: China Center for Contemporary World Studies, 2012. [ЦОБИСС.СР-ИД]
Професорка Митровић је имала и учешће у сесији Chin's new role in a world in crisis na 2nd
Belgrade Security Forum, Coping with the crisis chalenges to democracy and security, 20-22
september 2012.. Belgrade: Belgrade Security Forum, 2012. У својству сарадника Центра,
Владимир Ајзенхамер је у току 2012. учествовао на више међународних научних
конференција.
6. Медијски наступи чланова Центра. Током године Центар за студије Азије је више
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од двадесет пута био присутан у домаћим, регионалним, али и међународним медијима, и
приликом јавних иступања својих чланова, а нарочито спец. Владимира Ајзенхамера,
сарадника Центра и руководиоца Центра, професорке Драгане Митровић. Посебно су били
запажени њихови наступи у телевизијским емисијима Б92 и Б92Инфо, као и на РТС „Око
магазин“, Јутарњи програм, Дневник итд., те Радио Београду 1, али и у дневним новинама,
попут „Данаса“, „Политике“, те недељника „НИН“.
7. Сарадња са Центрима у ЕУ и региону, Јапану и НР Кини. Током протекле године
успостављени су односи сарадње са неколико центара сличног профила у Мађарској,
Италији, НР Кини, Јапану.
8. Контакти са амбасадама НР Кине, Индонезије, Републлике Кореје, Малезије,
Индије и договори о даљој сарадњи. Како би се успоставила или побољшала сарадња и са
осталим државама Азије које имају дипломатска представништва у Србији, руководилац
Центра је организовала низ састанака са амбасадорима, политичким саветницима и другим
дипломатама у амбасадама НР Кине, Републике Кореје, Индонезије и Мјанмара.
Центар за студије мира
Завршен је рад на истраживачком пројекту “Етнички стереотипи и национални
митови као препреке помирењу: албанско-српски односи” (Ethnic Stereotypes and National
Myths as an Obstacle to Reconciliation: Albanian-Serbian Relations) за који су средства
добијена од Бергхоф фондације за студије сукоба (Berghof Foundation) из Берлина.
Организована је научна конференција на којој су представљени резултати истраживања и
одржана дискусија у којој су учествовали истраживачи, професори и стручњаци из ове
области. Резултати истраживања су представљени и на конференцији Виктимолошког
друштва Србије у Београду, као и на Алпско-јадранској конференцији Центра за
истраживање мира и мировно образовање у Филаху, Аустрија.
Центар за студије мира у сарадњи са Универзитетом у Базелу, Институтом за
трансформацију сукоба и изградњу мира (Базел), Универзитетом у Сарајеву и
Универзитетом у Загребу је наставио рад на изради регионалних дипломских (мастер)
студија мира (South East Master Programme in Peace Studies) за који су средства добијена од
Швајцарске државне фондације за науку (Swiss National Science Foundation) у оквиру
СЦОПЕС програма (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland). Током
2012. године извршена је евалуација постојећих кадровских и програмских могућности и
формиран је већи део курикулума док је за 2013. годину планиран почетак рада на
акредитацији новог мастер програма.
У оквиру пројекта Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном
контексту који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије Центар је организовао долазак професора Вилијама И. Робинсона
(Williama I. Robinsona) са Универзитата у Калифорнији (University of California, Santa
Barbara) који је учествовао у раду округлог стола “Србија и глобална криза”, одржао
дводневну радионицу за студенте дипломских академских међународних студија под
називом “Изазови глобализације” и јавно предавање у оквиру дипломских академских
студија мира под насловом “Транснационализација државе.
Центар је током 2012. години наставио са развијањем предлога истраживачких
пројеката који укључују млађе истраживаче и конкурисањем за средства код домаћих и
страних фондација, институција и других организација у земљи. Поднет је предлог
пројекта “Мировни регистар” фондацији Роза Луксембруг и амбасади Републике Финске.
Такође, припремљен је пројекат под називом “Media Images of the “Balkan” Hostilities and
Beyond (A diagnostic model of media incitement and pacification of conflicts)” у сарадњи са
Универзитетом Свети Климент Охридски из Софије и девет других партнера из земаља
региона. Пројекат ће бити поднет крајем јануара 2013. Европској комисији у оквиру
програма ФП7.
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У склопу редовних активности, Центар је наставио са одржавањем предавања и
трибина о темама које су од интереса за студије мира и решавање сукоба.
У циљу бољег обавештавања Центар је своју интернет презентацију доступну на
www.csm-fpn.org почео да преводи на енглески језик како би омогућио страним
студентима, институцијама и донаторима да дођу до неопходних информација у вези са
предметима из области студија мира на Факултету политичких наука и истраживањима
које Центар спроводи.
На крају, Центар је припремио списак књига из области студија мира и решавања
сукоба који ће бити купљен сукцесивно током 2013. и 2014. у оквиру пројекта
регионалних мастер студија мира, а које ће се налазити у библиотеци ФПН у оквиру
посебне библиотеке “Студије мира.”
Центар за Јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике
У току 2012. године, Центар за локалну самоуправу, јавну управу и јавне политике
остварио је већи број циљева утврђених Програмом рада за 2012. годину. Према
Програму, циљеви су били подељени у три области рада Центра које се међусобно
преплићу: (1) локалну самоуправу; (2) јавну управу и (3) јавне политике.
Како је Програмом рада за 2012. годину било предвиђено да један део активности
рада Центра буде повезан са радом органа државне управе и служби Владе, пре свега са
Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Канцеларијом Националног
савета за децентрализацију Владе Републике Србије, парламентарни избори и изборни
резултати су значајно утицали да у једном периоду, до формирања нове Владе, њених
служби и министарстава, успешно започета сарадња са Канцеларијом Националног савета
за децентрализацију Владе Републике Србије на припреми и предлагању Пројекта
„Примена принципа супсидијарности у Србији“ која је започета у првој половини 2012.
године, привремено буде прекинута до новембра 2012. године.
Исто важи и за планирану заједничку сарадња са Министарством за државну
управу и локалну самоуправу, која је једно време била у потпуности заустављена, пошто
су ово министарство, као и Канцеларија Националног савета за децентрализацију, након
образовања нове Владе Републике Србије престала да постоје.
Председнику и руководиоцу Центра је било неопходно време за поновно
успостављање сарадње и контаката, овај пут са новоформираним Министарсвом
регионалног развоја и локалне самоуправе, у чијем саставу је, овај пут, као посебна
унутрашња организациона једица утврђено Одељење за децентрализацију. Са
новоформираним одељењем овог Министарства успешно је аплицирано за поменути
пројекат код Шведске агенције за међународну сарадњу (Сида), у оквиру пројектног фонда
за институционални развој (ПРОФИД), подпројекат „Подршка реформи државне управе у
Србији 2010-2013. године“. Пројекат „Примена принципа супсидијарности у Србији“
треба да буде реализован током 2013. године, и поред чланова Центра, подразумева и
ангажовање неколико студената Факултата политичких наука у његовој реализацији, што
ће бити значајна референца и за њихов даљи напредак и развој каријере. Сама реализација
пројекта, унапредиће развој Центра у будућности, а Факултет политичких наука
позиционирати као једну од водећих институција у Републици Србији у области
децентрализације, државне управе и локалне самоуправе.
У току 2012. године, настављена је и неформална сарадња и контакти са
Међународном асоцијацијом за политичке науке – ИПСА (International Political Science
Association), од које се одређени резултати очекују у наредном периоду.
Важан вид сарадња је сотварен са ОЕБСом и Асоцијацијом локалних омбудсмана у
изради Студије о квалитету и даљем побољшању рада локалних омбудсмана, у анализи
резултата студијске посете локалних омбудсмана у Барселону, као и у изради предлога за
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побољшање законске регулативе овог института и у подизању њихових капацитета у раду
(промена законске регулативе, подизање фунцкионалниха капацитета и саветовања).
Најзначајнији напредак међутим, постигнут је кроз контакте и сарадњу
руководиоца и председника Центра са Националном алијансом за локални економски
развој (НАЛЕД), која је у октобру 2012. године, довела до потписивања уговора о
пословно-техничкој сарадњи између Факултета политичких наука с једне, и НАЛЕД-а са
друге стране.
Ова формална сарадња, довела је, кроз ангажовање чланова Центра и НАЛЕД-а до
припреме пројекта „Академија за локалну самоуправу“, за чију реализацију се у овом
моменту траже финансијска средства, а који током пролећа 2013. године треба да буде
имплементирана у оквиру Факултета политичких наука. „Академија за локалну
самоуправу“ треба да обезбеди да један део начелника општинских/градских управа,
стекне неопходна знање и вештине у вези са организацијом и управљањем
општинском/градском управом, вештинама јавно-приватног партнерства и методама
локалног економског развоја. У неформалним контактима са највишим предсавницима
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе добијена је начелна сагласност и
подршка самог Министарства.
Високи представнци овог Министарства, показали су и велику заинтересованост за
реализацију и подршку предлогу пројекта „Курс за полагања државног испита у
органима државне управе“, који Центар планира да започне током пролећа 2013. године.
У оквиру реализације студијских програма на предметима Јавне политике и
локална самоуправа, Центар је, кроз сарадњу са државним органима и органима јединица
локалне самоуправе, за више од 70 студената обезбедио разговоре и састанке са њиховим
представницима.
У раду са студентима направљене су три обрађене студије (Приручник о локалним
финансијама ИЦМА, Приручних о локалном економском развоју, ИЦМА и Public Policy,
Oxford University Press).
У реализацији предмета „Јавна управа“ Центар је обезбедио да три студента током
2013. године буду упућена на стручну четверомесечну праксу код Заштитника грађана.
Сарадња са упућивањем студената на стручну праксу преко Центра код Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности у току 2012. године није
настављена (у току 2011. године стручну праксу обавила су 4 студента), услед просторних
немогућности овог органа у претходној години. Центар је у првој половини 2012. године
договорио сарадњу са Управом за људска и мањинска права у вези са упућивањем једног
броја студената на стручну праксу, али је након одржаних парламентарних избора овај
орган државне управе престао да постоји, те сарадња није реализована.
Иако Центар у току 2012. године није обезбедио финансијска средства за потребе
Факултета, активности чланова Центра су биле бројне и у функцији унапређења рада
Центра и јачања угледа Факултета у стручним и научним круговима. Посебних трошкова у
вези са радом Центра Факултет политичких наука, није имао.
Центар за студије рода и политике
Најзначајнији резултати рада Центра за студије рода и политике у 2012. години су у
области издаваштва. Објављене су следеће књиге: Култура, род, грађански статус, (ур. Д.
Духачек и К. Лончаревић), Жарана Папић. Текстови 1977-2002 (ур. А. Захаријевић, Д.
Духачек и З. Ивановић), Жене у науци. Од Архимеда до Ајнштајна, Драгане Поповић
и нови број (16) часописа Генеро. Часописа за феминистичку теорију и студије културе
Oва издања су резултати рада у оквиру пројекта Родна равноправност и култура
грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији (47021).
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Објављивање зборника текстова Култура, род, грађански статус је резултат
дискусија о кључним истраживачким питањима унутар истраживачког тима, Учествовало
17 аутора и ауторки (од тога је 16 тренутно на пројекту).
У оквиру истраживања наше традиције, прикупљени су и објављени најзначајнији
текстови Жаране Папић (1949-2002), која је допринела утемељењу женских односно
родних студија код нас. У оквиру овог издања учеснице пројекта (Адриана Захаријевић и
Даша Духачек, у сарадњи са др Зорицом Ивановић) написале су уводни текст у коме
контекстуализују целопкупан рад и допринос Жаране Папић. Осим тога сваки одабрани
текст Жаране Папић је такође добио своје образложење.
Дугогодишње истраживање проф. Драгане Поповић је у овој истраживачкој фази
заокружено објављивањем књиге Жене у науци. Од Архимеда до Ајнштајна. Ово темељно
истраживање је део напора који у оквиру рада Центра и нашег пројекта проф. Поповић
уложила зато да би да се нашој академској средини, а посебно млађој генерацији, научни
резултати из области природних наука представили с обзиром на значајне - а иначе
занемарене - доприносе жена, дакле, из родне персективе.
Међународна сарадња - У 2012 години смо организовале наш годишњи семинар
Феминистичка критичка анализа (Feminist Crtical Analysis) у оквиру програма Интер
Универзитетског Центра (Inter University Center, IUC) у Дубровнику. Тема ове године је
била Наука, тело, нови материјализам (Science Body New Materialism). Саопштења,
реферате су имале две учеснице нашег пројекта, проф. Јелисавета Благојевић и проф.
Драгана Поповић. Осим тога на овом значајном међународном скупу прилику да саопште
резултате својх истраживања имале су и студенткиње мастер програма Студија рода чији
рад подржава Центар за студије рода и политике. Ово је посебно важно као део нашег
менторског рада јер тиме омогућавамо млађим истраживачицама да стичу драгоцено
искуство и учествују у академским скуповима. Њихова излагања су се посебно бавила
односима науке и уметности (једно истраживање музичких, а друго ликовних) и то из
родне перспективе.
У 2012. је припремљен темат "Frameworks for Contemporary Discussions about
Gender in SEE”, у часопису Journal Southeastern Europe. Своје прилоге су дале: Катарина
Лончаревић, која је урадила обимно и веома важно истраживање рада Ксеније
Атанасијевић (у тексту „Попунити празнину колективног феминистичког сећања: случај
Ксеније Атанасијевић“ /“Filling the Gap of Collective Feminist Memory: The Case of Ksenija
Atanasijevic”); затим и учеснице пројекта Родна равноправност и култура грађанског
статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији, Биљана Кашић и Сандра Прленда,
у свом тексту („Југословенске феминисткиње: пореметити наратив главног тока, поново
уписати равноправност жена“ /“Yugoslav Feminists: Disrupting Mainstream Narratives,
Writing Back Women’s Equality”); и Светлана Слапшак, („Југоисточна Европа, Балкан, Род
и колонијалне стратегије: нужност отпора“ /“South-Eastern Europe, the Balkans, Gender and
Colonial Strategies: Necessary Resistances”). Даша Духачек је ко-уредница темата.
Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
Одржана су два састанка Савета и прихваћено је да се у оквиру Центра започне
истраживање под покривтељством УНИЦЕФ-а са називом: Унапређење социјалне
заштите за угрожену групе деце и њихове породице (руководилац пројекта проф др
Невенка Жегарац). Извођење пројекта започето је током 2012. године и наставља се и
током 2013. године.
У 2012. години спроведено је истраживање „Исходи коришћења услуга у заједници
за децу са сметњама у развоју и њихове родитеље“ реализовао је Центар за истраживања у
социјалној политици и социјалном раду Универзитета у Београду - Факултета политичких
наука. Истраживање је део пројекта ''Развој услуга у заједници за децу са сметњама у
развоју и њихове породице'' који спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством
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рада, запошљавања и социјалне политике, а финансира ЕУ. Основни циљ пројекта је
развој услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице. Кроз овај
пројекат ЕУ је у укупно 41 мање развијених општина у Србији подржала органе локалне
самоуправе, организације цивилног друштва и државне институције који су пружаоци
услуга у социјалној заштити, да развију различите врсте услуга у заједници за децу са
сметњама у развоју и њихове породице. Услуге које су развијене кроз овај пројекат су:
дневни центар, „предах“ смештај, помоћ у кући и персонална асистенција.
Основни циљеви пројекта су се односили на унапређење социјалне инклузије и
квалитета живота деце са инвалидитетом и њихових породица. Активности су усмерене на
развијање капацитета државних институција и организација цивилног друштва за
пружање, мониторинг и процену квалитета социјалних услуга за децу са инвалидитетом и
њихове породице, на локалном и регионалном нивоу. У складу са циљевима програма
издвојене су три групе очекиваних исхода. Први исходи су оријентисани на породицу:
повећање квалитета живота, развијање социјалне мреже породица деце са инвалидитетом,
смањење оптерећења и негативних психичких последица изазваних повећаном бригом о
детету са сметњама у развоју. Други су оријентисани на дете: унапређење независности
деце са инвалидитетом, подршка у образовању, подршка у развијању животних вештина,
односно компетенција потребних за учествовање у друштву. Трећу су оријентисани на
заједницу: оснаживање локалних капацитета за изградњу, пружање, мониторинг и
процену квалитета социјалних услуга, унапређење свести локалне заједнице о потребама
деце са инвалидитетом и њихових породица, као и изградња климе солидарности и
волонтеризма, односно јачање неформалне подршке заједнице.
У оквиру пројекта је током 2012. године прирпемљена конференција под назвиом
„Услуге у заједници за децу са сметњама у развоју: прва искуства и резултати
истраживања“, а која је одржана 25. јануара 2013. године на Факултету политичких наука.
Центар за научна и примењена истраживања
У претходном периоду Центар није обавио нити једно истраживање. Када је о
активностима реч, четири активности су предузете:
- Написана је и предата апликација за Norwegian Research Councils у сарадњи са
University of Oslo. ФПН је равноправан партнер у овом пројекту. Одлучиванје о
апликацији је у току, прошла је прва три циклуса селекције. По информацијама из Осла
којима располажемо имамо изгледне шансе да пројекат буде одобрен.
- Припремљен је посебан курс напредне статистике за групу професора и
асистената ФПН.
- Припремљена је структурална матрица за анализу садржаја писаних медија са
идејом да се структурална анализа садржаја понуди на слободном тржишту и да се
студенти укључе као евалуатори (едукативна компонента).
8.2. РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА
Истраживачи ФПН у периоду од 2011-2014. године учествују у 11 научноистраживачких пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије. То су следећи пројекти:
1. Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (број пројекта: 179076).
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Истраживачи са ФПН: проф. др Слободан Самарџић, проф. др Мирослав Хаџић, проф. др
Весна Кнежевић-Предић, проф. др Радмила Накарада, проф. др Драган Симић, проф. др
Бранко Васиљевић, проф. др Тања Мишчевић, проф. др Предраг Симић, проф. др Јелица
Стефановић-Штамбук, проф. др Сања Граић – Степановић, проф. др Мирјана Васовић,
проф. др Илија Вујачић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Вукашин Павловић, проф. др
Душан Павловић, проф. др Милан Подунавац, проф. др Небојша Владисављевић, проф. др
Чедомир Чупић, проф. др Јелена Ђорђевић, проф. др Бранимир Стојковић, проф. др Сњежана Миливојевић, проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др Зоран Стоиљковић, проф. др
Дренка Вуковић, проф. др Ана Чекеревац, проф. др Мира Лакићевић, проф. др Мирољуб
Радојковић, проф. др Добривоје Станојевић, проф. др Неда Тодоровић, проф. др Раде Вељановски, проф. др Сретен Сокић, проф. др Драган Симеуновић, проф. др Драган Веселинов, проф. др Иван Радосављевић, проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Дарко Надић, проф.
др Милан Петричковић, проф. др Драгослав Кочовић, проф. др Зоран Крстић, проф. др Бошко Телебаковић, проф. др Веселин Кљајић, проф. др Ђорђе Павићевић, доц. др Сања Домазет, доц. др Небојша Мрђа, проф. др Славиша Орловић, доц. др Дејан Миленковић,
проф. др Милош Бешић, доц. др Синиша Атлагић, доц. др Маја Ковачевић, асист. мр Зоран
Чупић, доц. др Филип Ејдус, доцент др Немања Џуверовић, асист. мр Драган Живојиновић, асист. др Саша Мишић, асист. мр Милош Хрњаз, доц. др Бојан Ковачевић, асист. мр
Душан Спасојевић, асист. мр Никола Бељинац, доц. др Марко Симендић, асист. мр Бојан
Вранић, доц. др Владимир Павићевић, доц. др Дејан Павловић, асист. мр Јелена Лончар,
асист. мр Наталија Перишић, асист. мр Јелена Видојевић, асист. мр Драгана Станковић,
асист. мр Ана Милојевић, асист. мр Ивана Дамњановић, асист. мр Јелена Сурчулија, асист.
мр Марко Тмушић, мр Жарко Пауновић, Велизар Антић, Ивана Радић-Милосављевић,
Вујо Илић, Марина Пантелић.
2. Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији (број пројекта: 47021).
Истраживачи са ФПН: проф. др Гордана Даша Духачек, проф. др Љубинка Трговчевић,
проф. др Јелена Ђорђевић, проф. др Бранимир Стојковић, проф. др Сњежана Миливојевић,
проф. др Невенка Жегарац, проф. др Мирослав Бркић, доц. др Јасна Хрнчић, доц. др Марина Симић, Катарина Лончаревић, Снежана Оташевић, Адриана Захаријевић, Анита Бургунд, Иван Миленковић.
3. Конфликти и кризе – сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку (број
пројекта: 47030).
Истраживачи са ФПН: проф. др Предраг Симић, проф. др Јелица Стефановић-Штамбук.
4. Темперамент и структура симптома поремежаја личности (број пројекта: 175013).
Истраживачи са ФПН: проф. др Тамара Џамоња Игњатовић.
5. Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски контекст (број пројекта: 179049).
Истраживачи са ФПН: доц. др Ђорђе Павићевић
6. Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај
Србије (број пројекта: 47026).
Истраживачи са ФПН: проф. др Илија Вујачић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Вукашин Павловић, проф. др Ђорђе Павићевић, проф. др Душан Павловић, проф. др Милан
Подунавац, проф. др небојша Владисављевић, проф. др Ненад Кецмановић, проф. др Милан Јовановић, проф. др Сања Граић – Степановић, асист. мр Душан Спасојевић, асист. мр
Никола Бељинац, доц. др Марко Симендић, асист. мр Бојан Вранић.
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7. Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти (број
пројекта: 179041).
Истраживачи са ФПН: доц. др Зоран Кинђић.
8. Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни приступ (број пројекта: 47010).
Истраживачи са ФПН: проф. др Зоран Славујевић.
9. Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку (број
пројекта: 177011).
Истраживачи са ФПН: проф. др Слободан Марковић
10. Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне
интервенције (број пројекта: 47011).
Истраживачи са ФПН : проф. др Тамара Џамоња-Игњатовић, проф. др Невенка Жегарац,
проф. др Мирослав Бркић, доц. др Јасна Хрнчић, асист. мр Војин Видановић.
11. Цивилно друштво и религија (број пројекта: 179008).
Истраживачи са ФПН: проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Дарко Надић, проф. др Милан
Петричковић, проф. др Драгослав Кочовић, проф. др Зоран Крстић, проф. др Драган
Новаковић, проф. др Бошко Телебаковић, Велизар Антић.
Пројектно финансирање обухвата финансирање научноистраживачког рада
истраживача и финансиреање директних материјалних трошкова истраживања.
9.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Интензивна сарадња са домаћим и међународним организацијама и образовним
институцијама један је од приоритета Факултета политичких наука. Неговање 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. Уговор са Sciences Po, који предвиђа
размену по 2 студента основних и постдипломских студија на период од једног семестра
до једне академске године, успешно је први пут имплементиран у 2012. години.

27

2. Са међународним организацијама – овде се нарочито истиче сарадња са Мисијом
ОЕБС-а у Београду и са Међународним комитетом Црвеног крста (у области међународног
хуманитарног права, подржано и од стране амбасада Норвешке). Традиционална
Регионална школа међународног хуманитарног права одржана је у септембру 2012.
3. Са амбасадама и иностраним културним центрима – студенти ФПН-а су и ове године
имали прилику да слушају бројне госте-предаваче – детаљан преглед дат је у наставку.
4. Учешће у међународно финансираним пројектима у области образовања и
истраживања.
Темпус пројекат са Универзитетом Роехемптон у Лондону – Трогодишњи Темпус пројекат
„Delivering Human Rights education into the Heart of Higher Education“ – „Увођење
образовања о људским правима у средиште високог образовања“; проф. Весна КнежевићПредић. Рад на пројекту званично је почео крајем јануара 2012. Координатор је
Универзитет Роехамптон у Лондону, а партнери су, осим ФПН, универзитети из
Манхајма, Гетеборга, Тиране, Приштине, Сарајева, Зенице, Крагујевца, Новог Сада и
Подгорице.
ФПН је по први пут постао кординатор Темпус пројекта – у јуну 2012. добили смо одлуку
да је наш пројекат „Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of
the European Integration” - „Развој тренинг програма усмерених на јавне политике ЕУ у
контексту европских интеграција“ одобрен за финансирање од стране ЕУ, а пројекат је
званично почео 15. октобра 2012. Пројекат је трогодишњи, а партнери су универзитети из
Лондона (Роехамптон) и Аликантеа, Политехнички институт Леирија (Португал),
невладина организација NISPACee из Словачке, универзитети у Сарајеву, Тузли,
Подгорици и Нишу и Београдска отворена школа. Званична контакт особа за ФПН је
проф. Весна Кнежевић-Предић.
5. Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе
Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе, настале као резултат Темпус
пројекта чији је координатор био Универзитет у Грацу и где је ФПН је био укључен у рад
свих радних група. Овај заједнички међународни програм је на ФПН успешно покренут
школске 2011/12. године, са 18 уписаних студената – домаћих и иностраних. Настава се
одвија на енглеском језику, а поред професора са ФПН на програму предају и еминентни
инострани професори. Програм се паралелно одвија на универзитетима у Грацу, Скопљу и
Загребу. Академски координатор програма на ФПН је проф. др Јован Теокаревић.
А) ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНЕ АКАДЕМСКЕ САРАДЊЕ
Партнер и година
почетка сарадње
ХЕСП/АФП –
Будимпешта
2003/04

Облик сарадње

Остале појединости о
сарадњи

- подршка развоју наставних програма
- партнерско одељење: политиколошко
- Non-Resident Scholar: Проф. Мартин
О'Нил са Универзитета у Јорку, Велика
Британија,
- Returning Scholars: Небојша
Владисављевић, Душан Павловић,
Марко Симендић, Катарина Лончаревић,
Марко Жиловић и Биљана Ђорђевић.
- формирана је и група научникаповратника са Новинарског одељења –
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Марина Симић и Јелена Сурчулија.

Међународни
комитет Црвеног
крста
2004/2005

ОЕБС
ТЕМПУС/
Универзитет
Рохемптон,
Лондон, Велика
Британија

ТЕМПУС/
Координатор
Универзитет у
Београду – ФПН

- регионална школа међународног
хуманитарног права;
- превођење материјала за израду
извештаја и приручника у области МХП
Овогодишња Регионална школа МХП
одржана од у последњој недељи
септембра 2012.
- стипендирање студената студија
међународне безбедности
Темпус пројекат/Универзитет
Роехемптон у Лондону – Трогодишњи
Темпус пројекат „Delivering Human
Rights education into the Heart of Higher
Education“ – „Увођење образовања о
људским правима у средиште високог
образовања. Координатор је
Универзитет Роехамптон у Лондону, а
партнери су, осим ФПН, универзитети
из Манхајма, Гетеборга, Тиране,
Приштине, Сарајева, Зенице, Крагујевца,
Новог Сада и Подгорице
„Development of Policy-Oriented Training
Programmes in the Context of the
European Integration” - „Развој тренинг
програма усмерених на јавне политике
ЕУ у контексту европских интеграција“
одобрен за финансирање од стране ЕУ, а
пројекат је званично почео 15. октобра
2012. Пројекат је трогодишњи, а
партнери су универзитети из Лондона
(Роехамптон) и Аликантеа,
Политехнички институт Леирија
(Португал), невладина организација
NISPACee из Словачке, универзитети у
Сарајеву, Тузли, Подгорици и Нишу и
Београдска отворена школа.

проф. др Весна Кнежевић
– Предић

проф. др Мирослав Хаџић
Проф. Весна КнежевићПредић

Проф. Весна КнежевићПредић

Б) ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ДЕШАВАЊА
Датум
9.3.2012.
14.3.2012.
10.4.2012.

Догађај

Напомена

предавање "Citizenship's European Challenge“, Jo Shaw, Универзитет у Единбургу
предавање „Образовање и политика“,
Слободан Јауковић, Министартсво просвете
предавање „The Revolution in Tunisia:
Reasons and Becoming”,
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25.5.2012.
21.11.2012.

13.12.2012.

Touhami Abdouli, Министарство иностраних
послова Републике Тунис
трибина „Два века од шпанског Устава
1812“, Emilio La Parra, Универзитет у
Аликантеу, Милан Подунавац, ФПН
Разговор на тему "Могућности и изазови на
европском путу: Упоредна искуства Србије и
Словачке“, Mikulas Dzurinda, бивши премијер Републике Словачке, Сузана Грубјешић,
потпредседница Владе РС, Тања Мишчевић,
ФПН
Предавање „Consolidation Of Unconsolidated
Democracies In The Balkans“, Florian Bieber,
Универзитет у Грацу

у сарадњи са
Институтом
Сервантес
у сарадњи са
Кабинетом
потпредседника
Владе за европске
интеграције

На Факултету се такође врши и превођење студентске документације на енглески
језик. Ова услуга је веома тражена, с обзиром на то да све већи број наших студената
одлучује да се укључи у неки од програма размене или да своје школовање настави у
иностранству. Наставници, сарадници и студенти Факултета редовно се преко веб сајта и
мејлинг листе обавештавају о предавањима гостујућих предавача, могућностима доделе
стипендија, летњим школама и конкурсима за постдипломске студије у иностранству.
В) РАЗМЕНА СТУДЕНАТА
Студенти-гости у оквиру програма за гостујуће студенте, преко CEEPUS-а или
билатералних споразума на нивоу Универзитета.
Гостујући студенти на ФПН
Почетком септембра 2012. године преко различитих програма размене студената
(Erazmus Mundus, MIRESS, билатерални уговори, итд.) на ФПН је дошло 15 студената
различитих нивоа студија. Неки од њих на ФПН проводе семестар или два (основне и
мастер студије), док се други баве истраживачким радом (докторске).
Интересовање страних студената за Факултет политичких наука је велико, готово
свакодневно стижу мејлови са разних страна од студената који се распитују за услове под
којима би могли доћи у Београд и на ФПН остварити део својих студија код нас или се
бавити истраживачким радом.
Највећу препреку 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 да прате наставу на српском. Међутим, велики број професора је
расположен да страним студентима изађе у сусрет кроз консултације и полагање испита на
енглеском.
На сајту ФПН налазе се преведени силабуси свих предмета на постојећим
смеровима основних и мастер студија, али енглеска интернет страна није доступна у
потпуности (сви заинтересовани добију линковану радну верзију енглеске веб стране од
ЕСПБ координатора).
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Студенти ФПН који остварују део студијског прогарама на неком другом
универзитету у иностранству
Студенти ФПН који део студијског програма проводе на неком страном
универзитету, унапред се договоре са матичном институцијом о томе који ће им испити
бити признати кад се врате на ФПН.
Почетком 2012. године преко 30 студената је аплицирало на различите програме
размене, од којих је њих 8 добило стипендије и отишло је у САД (2) и земље Европске
уније: Литванију (1), Холандију (1), Белгију (2), Чешку (1) и Француску (1) преко
различитих програма размене.
Одлука о преносу бодова са иностраних универзитета према Болоњској
декларацији, донета новембра 2009. године, мотивисала је студенте да у већој мери
конкуришу за стипендије. Студенти Уговор о учењу припремају заједно са ЕСПБ
координатором, а Уговор учењу испред матичне институције потписује продеканка за
основне студије.
Одржане презентације програма размене студената
- 22. новембар 2012 – презентација УГРАД (бивши ФОРКАСТ) програма размене, САД;
Ове године Универзитет у Београду није обилазио факултете у циљу презентације Еразмус
мундус програма пошто је почетком новембра организован Инфо дан на БУ.
Успостављена је нова процедура у вези са наставком студија студената са домаћих
универзитета на ФПН на основу преноса бодова.
10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА
10.1. РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР
Факултет политичких наука је и 2012. године наставио са ИТ модернизацијом како
би побољшао квалитет свог научно-истраживачког и образовног рада. У складу са
проширењем капацитета Факултета, фокус рада је био на опремању нових слушаоница и
проширењу мрежне инфрастрктуре. Од великог значаја је и инсталација новог
Факултетског Информационог Система (ФИС).
Мрежна инфраструктура
У нашем data центру налази се osam хардверских сервера. На два истоветна Inspur
сервера инсталирано је 8 виртуелних сервера (green – AD, DNS; violet – Symantec
BrigtMail antivirus/ antispam software; yellow – Symantec Endpoing Protection; cyan – file
sharing; white – web, DNS; racunovodja – Pantheon 5.5 datablab business operating system;
radius – radius; fis – database).
Рачунарски центар администрира укупно 16 различитих серверских система.
хардверски сервери
Редни

Модел сервера

број
1

Intel Dual Pentium
Xeon 2,8 Ghz

Оперативни
систем
CentOS, Oracle
10g Apollo G4

Подигнути

Име сервера

Комада

Fpn-1

1

сервиси
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2

INSPUR

Hyper-V

Virtual server

virtualserver

1

3

INSPUR

Hyper-V

Virtual server

black

1

4

Dell Power Edge 1800

CentOS

Mail server

orange

1

5

XP Proliant ML110

Debian Linux

Proxy server

magenta

1

7

Server Sun Fire X2100

CentOS

ftp

pink

1

8

Intel storage СС4200-Е

Linux

nas

1

Thecus N5200

Linux

backup

1

УКУПНО:

8

9

backup

Факултет је покривен бежичном мрежом. Од ове године, у сарадњи са РЦУБ-ом,
обезбеђен је eduroam – educational roaming сервис, бесплатни сервис за бежични приступ
Интернету широм света, без потребе за отварањем додатних налога, уз коришћење већ
постојећег корисничког имена и лозинке. Рачунски центар Универзитета нам је за ове
потребе обезбедио 3 access point уређаја Cisco AIR-LAP1142N-E-K9, a сам Фаултет је уз
набавку још 3 уређаја покрио бежичним Интернетом највећи део згарде, укључујући и
новоотворену слушаоницу на 5. Спрату.
ФИС – Факултетски информациони систем
ФПН је крајем 2012. године увео ФИС уместо постојећег Аполо информационог
система. У те сврхе подигнут је нови виртуелни сервер. Факултетски Информациони
Систем (ФИС) је професионални универзитетски информациони систем намењен
праћењу, администрирању и организовању наставе и наставних процеса на
високошколским установама.
Слушаонице
Факултет располаже са 20 слушаоница које се користе за наставу. 2012. године јe
набављена и поставњена нова опрема за слушаонице (3 беле табле, 3 пројекциона зидна
платна, 4 пројектора). Отворене су за рад и две нове слушаонице, слушаоница 16 и
професорска читаоница на 5. спрату.
Све слушаонице су опремљене најновијим рачунарима (HP Compaq 8000 Elite SFF
E8400 са LCD HP 21,5“ мониторима и оперативним системом Windows 7), пројекторима,
белим таблама и платнима. Распоред је следећи:

Пројектор

Платно

Бела табла

Amfiteatar

DELL 2400MP

DA daljinski

NE

Slušaonica 1

OPTOMA

DA daljinski

DA

Slušaonica 2

ACER P1265

DA

DA

Slušaonica 3

ACER P1265

DA

DA

Slušaonica 4

BENQ

DA daljinski

DA

Slušaonica 5

OPTOMA

DA

DA

Slušaonica 6

OPTOMA EP726i

DA

DA
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Slušaonica 7

DELL 2300MP

NE

NE

Slušaonica 8

INFOCUS IN24+EP

NE

NE

Slušaonica 9

BENQ PB6240

DA

DA

Slušaonica 10

FOUNDER Kina

DA

DA

Slušaonica 11

OPTOMA EP726i

DA

DA

Slušaonica 12

FOUNDER Kina

DA

DA

Slušaonica 13

ACER P1265 (USA)

DA

DA

Slušaonica 14

EPSON EB-X11

DA

DA

Slušaonica 15

EPSON EB-X1

DA

DA

Slušaonica 16

DELL 1100MP

NE

NE

Slušaonica 17

BENQ PB6240

DA

DA

Zbornica

PLUS UP-111

DA

NE

Profesorska čitaonica

OPTOMA 609v mobilni

DA pokretno

DA pokretna

Факултету политичких наука располаже са 234 десктоп радне станице:
РАДНЕ СТАНИЦЕ
Macintosh

PIV

УКУПНО

2

232

234

Од укупно 234 десктоп рачунара, 21 се налази у Интернет учиниоци, 20 се налази у
слушаоницама и служи за потребе наставе, а остали рачунари су распоређени по
кабинетима и користе се у раду наставног и ваннаставног особља.
Застареле радне станице су отписане а набавњено је 10 Алтос рачунара са
операривним системом Windows 8 i 5 Алтос рачунара са оперативним системом Windows 7.
Факултет располаже и великим бројем лаптом рачунара. 2012. године од
Министарства науке добијено је 15 Fujitsu Siemens лаптоп рачунара са оперативним
системом Windows 7, a Факултет је набавио 8 лаптоп и 3 netbook рачунара.
Лиценциран софтвер
На Факултету се користи искључиво лиценциран софтвер. На већини радних
станицама се налази Windows 7 оперативни систем, а на 10 рачунара и нови Windows 8.
У циљу заштите електронске поште користи се централизовано софтверско решење
Symantec Brigtmail. Овај пакет је интегрисан у наш хибридни систем и показао се врло
делотворним у заштити од спама (нежељене поште).
Као заштита од вируса на радним станицама користи се такође Symantec производ,
Symantec Endpoing Protection. Oвим прозводом је постигнута централизација, као и
аутоматско ажурирање антивирус дефиниција. Symantec Endpoint Protection интегрише
Symantec AntiVirus са напредним техникама откривања и елиминисања злонамерног
софтвера.
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.
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Обједињена комуникација
Интегрисан је нови Siemens телекомуникациони систем на мрежну инфраструктуру
Факултета. Обједињена комуникација омогућава успостављање конференцијских позива,
мобилност и доступност запослених без обзира на мрежу, коришћење десктоп
мултимедијалних уређаја и данас све присутнијих smart телефона.
Нове телефоне користи Управа Факултета и шефови стручних служби.
На мрежи Факултета инсталирана је следећа оперма:
Siemens телекомуникациони систем

Број уређаја

TEL.CENTRALA MEDIATRIKS 3632DG-2-PORT

1

TEL.CENTRALA OPEN SCAPE BRANCH 250

1

OPEN STAGE 15 SIP SA LICENCOM

8

OPEN STAGE 40SIP SA LICENCOM

2

OPENSTAGE 60 SIP SA LICENCOM

2

OPENSTAGE 80 SIP SA LICENCOM

2

Запослени у компјутерском центру
Целокупан тим рачунарског центра чини Данијела Милић, шеф рачунарског
центра; Марко Стојановић, систем администратора; Неила Ел Кхоуја, администратор
информационог система и Саша Савановић, оператер корисничке подршке.
Запослени у рачунском центру обављају низ текуће активности, као што су:
1. Подршка крајњим корисницима за све врсте апликација
2. Подршка мултимедијалним предавањима
3. Решавање софверских и хардверских проблема
4. Одржавање хибридног LAN-а на системском и корисничком нивоу
5. Одржавање система обједињених комуникација
6. Заштита мреже од различитих врста претњи (вируса, спама, напада
споља и изнутра)
7. Организовање компјутерских обука за кориснике
8. Дизајн постера за различите манифестације на факултету
9. Дизајн лифлета и других пратећих материјала за различите
манифистације на факултету
10. Израда конкурса за новине
11. Набавка компјутерске опреме и потрошног материјала
12. Ажурирање сајта факултета
13. Креирање стратегије развоја ИТ сектора и политике употребе ИТ ресурса
на Факулету
14. Подизање хардверских карактеристика свих сегмената мреже ФПН у
складу са светским IТ развојем
15. Праћење нових технологија и миграција постојећих сервиса на
актуелније.
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10.2. БИБЛИОТЕКА
Осим редовних послова које обавља Библиотека, а које су у складу са Законом о
библиотечкој делатности у 2012. години обављали су се и ванредни послови који нису
били предвиђени Планом рада библиотеке.
1. 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 2012. увећан
је за 988 књига и 25 наслова часописа и то:
Монографских публикација:
- купљено је 550 библ. јединица
- поклоњено 1200 библ. јединица
- размењено 350 библ. јединица
УКУПНО: 2100 библ. јединица
Периодичних публикација:
- купљено је 11 наслова часописа (год. претплата)
- поклоњено је 10 наслова часописа
- размењено је 12 наслова
2. Обрада периодичних публикација - У 2012. години настављено је са
ретроактивним ажурирањем, попуњавање сваког појединачног броја одређеног наслова
часописа у електронску базу периодике, али и текућег фонда који редовно пристиже у
Библиотеку. Будући да се све више у научној јавности траже научни чланци, сматрамо да
ФПН за потребе обраде чланака у часописима и зборницима радова потребује још једног
стручњака како би се ажурно обављао тај сегмент библиотечке делатности.
3. Оnline обрада - Новина у 2012. години јесте обрада публикација оnline на основу
међународног стандарда за опис електронских публикација. Овај стандард се постепено
анализира и примењује у сегменту описа радова наставника ФПН који су објавили своје
радове на сајтовима, или своја предавања на скуповима или неки други вид ауторства.
Укратко, то је све оно чега нема у штампаном облику. Овај вид обраде у бази COBISS.SR
свакако обезбеђује да многе друге научне активности наставника Универзитета у Београду
могу бити доступне научној јавности, како у Србији, тако и у региону али и свету.
4. Обрада монографских публикација у Библиотечко-информационом систему
COBISS.SR. У локалну база COBISFPN у 2012. години унето је нових библиотечких
јединица укупно: 3696 нових записа (урачунати су и пренети записи из базе Apolo) .
5. Библиографије истраживача - У библиотеци се перманентно ради на
попуњавању библиографија наших наставника, асистената и стручних сарадника. Сви
радови који се од стране наставника донесу у библиотеку бивају истог дана унети у базу,
што је аутоматски доступно online. За сваки рад наставника или сарадника на ФПН
уколико је рад са пројекта уноси се број пројекта како би се тиме олакшало извештавање
за Министарство. Такође, претраживањем сами запослени у библиотеци када открију
радове наставника ФПН у оквиру неких других целина, едитирањем на хост уносе
стандардне неопходне податке везане за шифру истраживача и шифру факултета као и
типологију документа и тако, упркос што не поседујемо публикацију дајемо информацију
и попуњавамо библиографију истраживача подацима који се односе на наше наставнике.
Тако се у 2012. Години број чланака у бази увећао за 775.
6. Међубиблиотечка позајмица - За потребе корисника, пре свега наставног особља
Факултета и студената међубиблиотечком позајмицом из других библиотека позајмљене
су 154 књиге.
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7. Пружање библиотечких информација корисницима - Захваљујући Узајамној бази
COBISS.SR корисници Библиотеке Факултета политичкох наука у 2012. 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. Та претраживања се одвијају свакодневно и улазе у редовне послове
библиотеке. За посебне комплексније захтеве претраживање се вршило и из базе
КОБСОН али и нових база на које се ФПН претплатио.Та претраживања обављају
искључиво библиотекари. Корисници Библиотеке осим професора и студената током
2012. године били су и студенти других факултета али и гостујући студенти и
истраживачи из региона и Европе. 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.
8. Библиотечки семинири и лиценце - Запослени у Библиотеци ФПН одлазили су на
нове семинаре и предавања у Народну библиотеку Србије и Универзитетску библиотеку
Светозар Марковић која је и надлежна библиотека за све библиотеке на Универзитету.
Најзначајнији сминари су, пре свега, модули евиденције на платформи COBISS 3, обрада
периодичних публикација, као и сложени и до танчина развијени програм наручивања и
набавке публикација који у себи садржи слање наруџбеница, евидентирање профактура,
рачуна и свих облика комуникација са добављачима. То је потпуно нова платформа на
којој ради оперативни систем на коме раде програми Узајамне каталогизације. Верзија је
веома напредна и у 2012. запослени у библиотеци су редовно похађати семинаре за
добијање нових лиценци. Ипак, будући да сложени модули набавке и периодике захтевају
библиотекарски ниво и лиценце за те нивое поседују само двоје од петоро запослених у
библиотеци ФПН.
9 . EBSCO complete - База је коришена по захтеву корисника, како у простору
библиотеке тако смо слали резултате на захтев корисника електронском поштом. Ову базу
чине у пуном тексту чланци најрелевантнијих светских часописа који се односе на
политиколошку науку, као и књиге и свакако представља изузетан допринос квалитету
студирања. Праћење светских збивања у дисциплинама које се изучавају на факултету
готово истог дана када су објављене неупоредиво подстичу динамику и квалитет
студирања.
10. Радови у Библиотеци - Радови на реновирању, доградњи и учвршћивању темеља
зграде ФПН, а који се налазе у делу где је смештена библиотека веома је пореметила
устаљени рад библиотеке која је затворила своју читаоницу и определила се само на
издавање књига студентима. Чак и ова основна активност одвија се у отежаним условима
због буке, прашине, циркулисања мајстора и недостатка простора. Ионако скучен и у
подрумском простору измештен магацин књига и часописа (напомињемо да су то понекад
једини наслови књига или часописа који се могу наћи у Србији), сада је готово
преполовљен те је делимични фонд смештен у простор читаонице, а фонд часописа,
дисертација и магистарских радова потпуно склоњен и недоступан корисницима.
Запослени су исељени из својих канцеларија како би се радови несметано и безбедно
изводили, после неколико месеци враћени.
11. Apolo база - Крајем 2012. године пребачен је и последњи запис из старе Apolo
базе у нови електронски каталог COBISS.SR. Тиме је обезбеђен јединствен електронски
библиотечки каталог ФПН.
11. 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.
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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.
11.1 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,
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. Студентски парламент бира делегате из редова студената за органе Факултета
политичких наука.
На ФПН су одржани избори за Студентски парламент факултета у априлу 2012.
године.
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11.2. Радови на реновирању и адаптацији простора
У 2012 години завршени су следећи радови на објекту А, фаза 2 (стари део зграде):
урађена је статичка реконструкција зграде, подигнута су два спрата (груби радови) и коси
кров, а завршава се намештање прозора. Због заустављања прилива средстава из Европске
инвестиционе банке, остали радови (постављање подова и инсталација, као и фасада) биће
изведени на пролеће. Уколико све буде у реду са финансијским средствима може се
очекивати да ће пројекат бити реализован до јуна месеца 2013. године.
За фазу 2, објекат А (стари део зграде) факултет је уложио средства из сопствених
прихода 3.122.821,68 а Министартво просвете и НИПа 17.243.159,78 Из Европске
инвестиционе банке се очекује пројектом усвојена сума од 74.756.440,22.
За добијени бруто простор од 2.477 квадрата (797 м2 пети спрат нове зграде и 1680
м2 трећи спрат и увучена етажа старе зграде, уз њено ојачање) биће утрошено укупно
242.483.844,45 динара. Од тога средства Министарства просвете и НИПа биће
219.290.750,59 динара. До сада уложена средства факултета износе 23.193.093,86 динара
или око 10 % од укупне суме. Факултету остаје обавеза да из својих средстава или
средстава спонзора набави намештај за нове учионице и канцеларије.
Због недостатка властитих средстава Факултет током протекле године није имао
значајнијих улагања у реновирање и адаптацију простора, осим редовног одржавања
зграде и опреме.
11.3 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 ће самостално и у суиздаваштву, објавити двадесетак књига, углавном
наставника и сарадника Факултета, као и:
– два броја факултетског часописа под називом „Годишњак ФПН“,
– три броја часописа „Политичке перспективе“,
– четири броја часописа „Политички живот“,
– четири броја часописа „ЦМ – Управљање коминицирањем“,
– један број часописа „Студентски годишњак“;
– један број часописа „Азијске свеске“.
11.4. Специјалистички програми иновације знања
У оквиру програма сталног усавршавања на Факултету политичких наука у
Београду реализује се 10 програма иновација знања:
1. Специјалистички програм иновације знања „Политиколошке студије религије“
2. Специјалистички програм иновације знања „Верске заједнице у Србији“
3. Специјалистички програм иновације знања „Тероризам и организовани криминал“
4. Специјалистички програм иновације знања „Рехабилитација“
5. Специјалистички програм иновације знања „Социотерапија“
6. Специјалистички програм иновације знања „Увод у медијацију“
7. Специјалистички програм иновације знања „Породична медијација“
8. Специјалистички програм иновације знања „Обука за рад на пословима европске
интеграције“
9. Специјалистички програм иновације знања „Методе и технике квантитативних
истраживања социјалних и политичких ставова, вредности и понашања“
10. Специјалистички програм иновације знања „Медијација у случајевима мобинга“
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Сви наведени програми су специјалистички програми.
Укупан број полазника који је у 2012. години учествовао у програмима иновација
знања је 66. Сви полазници имају дипломе трогодишњих или четворогодишњих студија и
баве се или планирају да се баве пословима који су сродни специјалистичким програмима
које су похађали.
У припреми је Правилник о иновацијама знања који ће објединити све постојеће
процедуре.
11.5. Квалитет рада ФПН
За потребе припреме трогодишњег извештаја о квалитету рада ФПН (2008-2011)
Комисија за унапређење квалитета произвела је нове механизме за процену квалитета –
упитнике за наставнике и сараднике, ненаставно особље, студенте и студенте који су
завршили своје студије. Питања из упитника имају за циљ да процене квалитет водећи се
постојећом Стратегијом квалитета рада ФПН.
26. марта 2012. године извештај о процени квалитета рада ФПН за наведени
трогодишњи период усвојен је одлуком ННВ.
11.6. Остале активности (научне конференције, предавања, трибине)
Отвореност факултета и врло интензивна сарадња са бројним домаћи и
међународним високообразовним институцијама и организацијама довела је до тога да су
на Факултету политичких наука у 2012. години била организована укупно 83 догађаја:
–
–
–
–
–

15 конференција и скупова,
48 предавања и промоција,
15 трибина,
5 школа и семинара.

Детаљнији подаци се налазе у следећој табели.
Конференције и научни скупови
Теме

Датум

Место

Етнички стереотипи
и национални митови
као препреке
помирењу: српскоалбански односи

6. 3. 2012.

ФПН - Сл. 3

Мониторинг
медијског развоја

9. 3. 2012.

ФПН - Центар
САД

Синдикати и
политика

23. 3.
2012.

ФПН - Сл. 3

Организатор/
Говорник/ Аутор
Организатор: Центар за студије мира
Говорили: проф. др Мирољуб Радојковић,
Проф. др Мирјана Васовић, проф. др
Љубодраг Димић, Младен Стојадиновић,
сарадник Центра за студије мира, Горан
Тепшић, секретар Центра за студије мира
Центар за медије и медијска истраживања

Центар за развој синдикализма на Факултету
политичких наука
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Изазови
мултикултурализма –
Југоисточна Европа у
европском
политичком
дискурсу
Пројекат
„Премошћавање
разлика“

23-24. 3.
2012.

ФПН - Сл. 3

Удружења за политичке науке и Heinrich
Boell fondacije

12. 4.
2012.

Медија центар

Факултет политичких наука и АНЕМ

Научни скуп “Зашто
гласам”

19.4.
2012.

Слушаоница 3

Уговор о
стабилности:
антикризне шансе и
уставне последице
Представљање
пројекта
Премошћавање
разлика

20. 6.
2012.

Слушаоница 3

Фондација Фридрих Еберт и Центар за
демократију Факултета. Проф. др Илија
Вујачић, др Michael Ehrke, проф. Зоран
Стојиљковић, Владимир Вулетић, Зага
Голубовић, Јован Комшић, Јасминка Дулић,
проф. др Милан Јовановић, Др Синиша
Атлагић, проф. Славиша Орловић, Мр Ана
Стојиљковић, Ненад Челаревић, Јелена
Жегарац, Предраг Курчубић, Др Срећко
Михајловић, Ђорђе Вуковић
проф. др Слободан Самарџић, проф. др
Весна Кнежевић-Предић и др Бојан
Ковачевић.

23. 6.
2012.

Медија центар

Радиодифузија у
Србији – садашњост
и будућност

25. 6.
2012.

Слушаоница 3

Ко је власник
новинарства у
Србији

29. 6.
2012.

Слушаоница 3

Азија 2012 – процеси
и изазови

10. 9.
2012.

ФПН- Сл. 3

Демократске
перформансе
парламената Србије,
Босне и Херцеговине
и Црне Горе

30. 9.
2012.

ФПН- Сл. 3

Како пословати са
Јапаном – искуства и
перспективе

30.10.
2012.

Слушаоница 3

ФПН у сарадњи са асоцијацијом независних
електронских медија, Саша Мирковић, проф.
др Сњежана Миливојевић, Сандра Мандић,
Урош Урошевић, Хасна Зиљкић и
Александра Крстић.
проф. др Раде Вељановски

Центар за медије и медијска истраживања
Факултета политичких наука, проф. др
Сњежана Миливојевић, , проф. др Мирољуб
Радојковић, мр Ана Милојевић, мр
Александра Крстић, мр Александра Угринић
и мр Маријана Матовић.
Центра за студије Азије и Далеког Истока и
ФПН, Његова Екселенција Toshio Tsunozaki,
амбасадор Јапана, проф. Драгана Митровић,
Драган Траиловић
ФПН и швајцарска агенција за развој и
сарадњу Regional Research Promotion
Programme (RRPP)
Говорили: проф. др Славиша Орловић,
руководилац пројекта и Иван Стошић,
представник РРПП-а, Јелена Лончар и
Душан Спасојевић
проф. др Илија Вујачић, Њ.Е. Toshio
Tsunozaki, проф. др Драгана Митровић,
Такесхи Ито, Матеја Миленковић, Миланка
Стојаковић, Горан Пекез
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Политичка култура и
култура људских
права као предуслов
конституционалне
демократије
Јачање улоге и
функције Скупштине
Црне Горе у процесу
доношења одлука

24-25. 11.
2012.

ФПН- Сл. 3

21.12.2012

Плава Сала
Скупштине
Црне Горе

проф. др илија Вујачић, декан Факултета,
Hauke Bronkhorst са Универзитета у
Flensburgu, као и проф. др Милан Подунавац
и Биљана Ђорђевић са Факултета
политичких наука
ФПН Београд, Сарајевски отворени центар и
Факултет политичких наука Универзитета у
Подгорици

Предавања, промоције и признања
Теме

Датум

Место

Организатор/
Говорник/ Аутор

Публика и
партиципација

12. 1. 2012.

ФПН- Сл.5

Проф. Нико Карпентије, предавач
Католичког универзитета у Бриселу и
Универзитета Лајборо у Великој
Британији

Промоција књиге
„Мистер X – Џорџ
Кенан у Београду
(1961-1963)“

19. 1. 2012.

ФПН- Центар
САД

Драган Бисенић

Викиликсдипломатија,
новинарство или...

24. 1. 2012.

ФПН-Сл. 5

Француска политика
одбране након
2008.године

1. 3. 2012.

ФПН- Сл.3

ФПН- Мастер студије комуникологије и
новинарства
Предавачи: Никола Марковић, председник
Друштва за информатику Србије, проф. др
Иван Вујачић, бивши амбасадор
Републике Србије у Сједињеним
Америчким Државама и Зоран Станојевић,
уредник на РТС-у
Његова Екселенција François-Xavier
Deniau, амбасадор Француске у Србији

Промоција књиге
„Држава и друштво“

6. 3. 2012.

Римска
дворана
Библиотеке
града Београда

Проф. др Вукашин Павловић

Посета норвешких
студената

8-14.3.
2012.

ФПНОдељење за
социјалну
политику и
социјални рад

проф. др Ана Чекеревац, и проф. др
Дренка Вуковић
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Образовање и
политика

14. 3. 2012.

ФПНАмфитеатар

проф. др Слободан Јауковић

Промоција књиге
„Држава и друштво“

21. 3. 2012.

ФПНамфитеатар

Проф. др Вукашин Павловић

Представљање
зборника
„Интеграција
Западног Балкана у
мрежу глобалне
безбедности“
Револуција у Тунису

29. 3. 2012.

ФПН- Центар
за САД

Проф.др Драган Симић

10. 4. 2012.

Слушаоница 1

професор др Предраг Симић

Изборне кампање –
где смо ту ми?

11. 4. 2012.

Слушаоница 1

ПР тим Факултета политичких наука,
Милош Ћирић, Предраг Вујовић

Имиџ Народне
скупштине

11. 4. 2012.

Слушаоница 1

ПР тим Факултета политичких наука,
Славица Ђукић-Дејановић

Комуникација као
основ свега

11. 4. 2012.

Слушаоница 1

ПР тим Факултета политичких наука,
Борислав Миљановић

Медијске
манипулације током
изборних кампања

12. 4. 2012.

Слушаоница 1

ПР тим Факултета политичких наука,
Тамара Скрозо, Зоран Станојевић

Неинвентивност
кампање у Србији

12. 4. 2012.

Слушаоница 1

ПР тим Факултета политичких наука,
Крешимир Мацан

Реалност изборних
обећања

12. 4. 2012.

Слушаоница 1

ПР тим Факултета политичких наука,
проф. Славиша Орловић, Борислав
Стефановић, Небојша Стефановић, Бранко
Ружић
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Свечано отварање
читаонице и
библиотеке

24.4. 2012.

Библиотека и
читаоница

ФПН, проф. др Илија Вујачић, Милан
Крстић,

Заштитник грађана
на ФПН-у

26. 4. 2012.

Амфитеатар

Проф. Дејан Миленковић, Саша Јанковић

Транснационализаци
ја државе у
упоредној
перспективи

09. 5. 2012.

Зборница

ФПН, проф. Vilijam I Robinson

Темељи
делиберативне
демократије

10. 5. 2012.

Центар за
америчке
студије

ФПН, Проф. Jurg Steiner

Родољуб Шабић на
Факултету
политичких наука

16. 5. 2012.

амфитеатар

Проф.Дејан Миленковић, Родољуб Шабић

Утицај врхунског
спорта на људско
тело

22. 5. 2012.

Слушаоница 4

доц. др Зоран Кинђић, др Љубодраг- Дуци
Симоновић

Промоција књиге
„Црни лабуд“

23. 5. 2012.

Центар за
америчке
студије

проф. др Вукашин Павловић, проф.др
Драган Р. Симић, доц.др Милош Ковић

Два века шпанског
Устава

25. 5. 2012.

Слушаоница 3

ФПН, проф.др Емилио Ла Парра, проф.др
Илија Вујачић, проф.др Милан Подунавац

Додељене награде
„Боривоје
Мирковић“

30. 5. 2012.

Слушаоница 5

ФПН

Сигурност и
међународни односи

20. 6. 2012.

Центар за
америчке
студије

мр Соња Стојановић, др Драган Р. Симић,
др Синиша Таталовић

43

Дружење норвешких
и српских
политиколога

22. 6. 2012.

Центар за
америчке
студије

норвешки теленор, Институт за
међународне односе из Осла, проф.др
Илија Вујачић, мр Драган Живојиновић

„Образовање грађана
за плурално
друштво“ и
„Тржишта, знање и
неједнакост у
образовању“
Дочекана 44.
генерација бруцоша

21. 9. 2012.

ФПН- Центар
за студије САД

Предавачи: Volter Fajnberg и Majl Epl

1. 10. 2012.

амфитеатар

проф. др Ана Чекеревац, проф. др
Вукашин Павловић, проф. др Славиша
Орловић и Јован Савковић, председник
Студентског парламента.

Интердисциплинарне
студије југоисточне
Европе

8. 10. 2012.

читаоница

проф. др Илија Вујачић, проф. др Јован
Теокаревићић, Rori Arčer, асистент Центра
за Југоисточне студије Универзитета у
Грацу, Гордана Ристић

Актуелна криза и
друштвени сукоби у
Шпанији

11. 10. 2012.

Слушаоница 3

Удружење Шпански борци 1936-1939. и
Фондација Роса Луxембург

Професор Валучов о
демократији и
уставности

16. 10. 2012.

Центар за
америчке
студије

Vilfrid Dž. Valučov, професор са Оксфорда

Ко су „јавни
интелектуалци“?

18.10. 2012.

Слушаоница 3

Проф. др Зоран Стоиљковић

Македонија данас

24. 10. 2012.

Слушаоница 3

проф. др Предраг Симић, проф. др Рубин
Земон, Ристо Ристовски

40 година Клуба за
Уједињене Нације

24. 10. 2012.

Ресторан

проф. др Славиша Орловић, Данило Бакић,
Зоран Славујац

Председнички
избори у САД

29. 10. 2012.

Амфитеатар

проф. др Драган Симић, Метју Палмер,
саветник у амбасади САД
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Глобална будућност
– кратак увод у
светску политику

3. 11. 2012.

ФПН- Сл. 1

Предавачи: проф. Čarls Kegli млађи, са
Унивезитета у Јужној Каролини и Gregori
Rejmond, професор са Боис универзитета у
Ајдаху

Историја
међународног права:
суочавање са
евроцентризмом

6. 11. 2012.

ФПН- Сл. 1

Предавач: професор Marti Koskeniemi

Последице „скандала
прислушкивање
телефона“ на
регулисање штампе у
ВБ
Промоција књиге
„Расправа о поретку“

15. 11. 2012.

ФПН- Сл.5

др Dejvid Goldberg, научни саветник на
Универзитету у Оксфорду

26. 11. 2012.

ФПНамфитеатар

Проф. др Драган Р. Симић

Нација и суверенитет
у флуидним
временима: Изазови
пост-комунистичке
Европе између
интеграције и
рашчлањивања
Да ли Европа има
енергетску
политику?

7. 12. 2012.

ФПН- Сл. 3

професор Стефано Бјанкини са
Универзитета у Болоњи

12. 12. 2012.

ФПН- Сл. 3

Предавач: Луис Мартинез, истраживач са
Факултета политичких наука у Паризу
Организатор: професор Предраг Симић

Промоција књиге
„Јавна дипломатија
ка европском гласу у
глобалном дијалогу“

12. 12. 2012.

ФПН- Центар
за студије САД

доц. др Јасна Јелисић

Консолидација
неконсолидованих
демократија на
Балкану

13. 12. 2012.

ФПН- Сл. 1

проф. др Флориан Биебер са Универзитета
у Грацу

Награђени студенти
генерације

20.12.2012.

ФПН- Сл. 1

ФПН- проф. др Илија Вујачић, декан
Факултета

Промоција књиге
„Правда и политика:
Наслеђе и границе
политичке
филозофије Џона
Ролса“

21.12.2012.

ФПН- Центар
за студије САД

Проф. др Ђорђе Павићевић
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Промоција часописа
„Тхе Ецономист:
свет у 2013. години“

25.12.2012.

ФПНамфитеатар

Додела награде
Светлане Адамовић
студенту генерације

27.12.2012.

ФПН

Роберт Чобан, председник Цолор Пресс
Груп, Проф. др Душан Павловић- ФПН,
проф. др Драган Р. Симић- ФПН, Бошко
Јакшић, уредник спољнополитичке
редакције листа „Политика“, мр Драган
Живојиновић
Организатор: ФПН
Говорили: проф. др Илија Вујачић,
Љубиша С. Адамовић и Милан Кстић

Трибине
Теме

Датум

Место

Организатор/
Говорник/ Аутор

Студентска штампа
Београдског
универзитета

16. 3. 2012.

ФПН- Сл. 1

Саша Грујовић, уредник „Политиколога“

Мониторинг медија

18. 3. 2012.

Медија центар

КАС и ФПН

Диплома и тржиште
рада

28. 3. 2012.

ФПНамфитеатар

КАС и недељник Време

Политчко
беседништво кроз
векове

9. 4. 2012.

галерија
Радиотелевизије
Србије

ПР тим Факултета политичких наука

Мултилатерална
сарадња на Балкану
после 2000. године

20. 4. 2012.

Слушаоница 3

професор др Предраг Симић, Душко
Лопандић

Представљање
Интердисциплинарни
х студија Југоисточне
Европе

27. 4. 2012.

Слушаоница 3

ФПН, проф. Милада Анна Вацхудова, проф.
др Јелена Ђорђевић, проф. др Јован
теокаревић, проф. др Предраг Симић,
Јасмина Гајић

Регионални дебатни
турнир Дени Крејн
2012

08. 5. 2012.

Слушаоница 1

Дебатни клуб Факултета политичких наука
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Мониторинг медија у
изборној кампањи

21. 5. 2012.

Медија центар

Александра Поповић, проф.др Мирољуб
Радојковић, Тамара Скрозза, Марко
Недељковић, Сенка Игњатовић

Реалност
истраживачког
новинарства

21. 5. 2012.

Слушаоница 3

ФПН,Ана Петрушева и Стеван Дојчиновић

Политичке странке и
законодавна
активност Народне
скупштине

23. 5. 2012.

амфитеатар

Проф. др Зоран Стоиљковић, мр Јелена
Лончар, мр Душан Спасојевић

Концерт Монетарних
мултипликатора

26. 5. 2012.

амфитеатар

Проф. Душан Павловић

Југоисточна Европа у
тешким временима

19. 9. 2012.

ФПН- Сл. 5

Могућности и
изазови европског
пута

21. 11.
2012.

ФПН- Сл. 1

Египатска делта
Арапског пролећа

14. 12.
2012.

ФПН- Сл. 3

Представа
„Макијавелијеви
савети Рафаелу
Ђиролами“

25.12.2012.

ФПНамфитеатар

Антон Беблер, професор Факултета
друштвених наука из Љубљане, Милада
Вахудова, професорка са Универзитета из
Северне Каролине – Чапел Хил, Ерхан
Турбедар, представник турске Фондације за
економско – политичка истраживања и
Предраг Симић, професор са Факултета
политичких наука.
Предавачи: Сузана Грубјешић,
потпредседница Владе за европске
интеграције, Микулаш Дзуринда,
некадашњи премијер Републике Словачке,
проф. др Тања Мишчевић- ФПН, проф. др
Илија Вујачић, декан Факултета
политичких наука
Говорили: Бошко Јакшић,
спољнополитички коментатор „Политике“,
мр Слободан Јанковић са Института за
међународну политику и привреду и проф.
др Дарко Танасковић са Филолошког
факултета у Београду
Студентска драмска трупа „Цорпс
Дипломатиqуе“

Школе и семинари
Остваривање права
националних мањина
у демократским
друштвима

23. 2. 2012.

Бегово
Раздоље,
ГорскиКотар

ФПЗ- Загреб, ФПН- Београд, Савјет за
националне мањине Републике Хрватске
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ПР дани ФПН –
Политички ПР

9 – 12.
04.2012.

Слушаоница 1

ПР тим ФПН

Свечано отварање
„Регионалне школе
међународног
хуманитарног права“
Отворена школа
„Новинарство:
истраживање
политике“
Новинарство:
истраживање
политике- Анализа
рада Владе у првих
100 дана

25. 9. 2012.

ФПН

Центар за међународно хуманитарно
право, ФПН, ОЕБС, Међународни
комитет Црвеног крста

20. 10. 2012.

Слушаоница 3

12. 11. 2012.

ФПН- Сл. 3

Проф. др Славиша Орловић, Матијас
Барнер, портпарол Фондације Конрад
Аденауер, Милорад Ивановић, одговорни
уредник Новог магазина
проф. др Мирољуб Радојковић, Матијас
Барнер, Милорад Ивановић, Крешимир
Мацан, Марко Селаковић и Сенка
Игњатовић
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12. 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.
Учешће сопствених прихода у укупном буџету ФПН-а у 2012. години износило је
52,60 %.
Укупни приходи ФПН-а у 2012. години су износили 454.203.035,00 динара, а
расходи 478.364.604,00 динара. Утврђен је дефицит у износу од 24.161.569,00 динара који
је настао као последица повећања броја запослених и самим тиме и повећања трошкова
бруто зарада и улагања у доградњу старог дела објекта ФПН-а.
Дефицит је покривен у целини из вишка прихода из ранијих година.
На дан 31.12.2012. године на сопственом рачуну Факултет је располагао са
средствима у износу од: 55.782.542,61 динара.
Детаљан финансијски резултат исказан је у доњој табели.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Јове Илића 165, Београд
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА - ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
ЗА 2012. годину
Ред.
број
0
1.
1.1.

Опис
1
ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ :
Буџетски приходи
Министарство прос,науке и тех.раз :
- бруто зарада
- материјални трошкови
- рефундација докторске студије
- доградња факултета
-пројекат

Период
I-XII 2011.
2

Период
I-XII 2012.
3

Индекс
(3:2)
4

194.666.500
192.316.500
125.544.184
6.043.502
834.000
13.080.000
46.814.814

215.243.627
214.745.297
135.879.475
5.016.605
1.295.500
21.500.000
50.560.606

1.2.
1.3.

- сл.путовања,
- монографије
Министарство културе.
Град Београд

0
0
0
3
2.350.000

306.111
187.000
498.330,00
0

2.

Меморандумске ставке - реф. Бол. :

2.133.820

0

3.
3.1.

Сопствени прих.(3.1+4+5)
Школарине и испити:
- школарина основне студије
- испити
- школарина мастер студије
- одбрана мастера
- пројекти
- докторска дисертација
-магистарска теза
- припремна настава
- иновације знања
-докторске студије
Приходи од закупа простора:

219.606.939
198.506.703
107.098.707
30.126.896
30.647.774
1.436.333
13.042.601
2.729.073
1.184.077
3.573.500
3.260.066
5.407.676
5.454.104
584.094
0
66.000
2.428.156
930.730
133.456
172.539
0
225.839
913.290
15.646.132
4.293.000
1.698.900
2.814.355
130.340
207.659
31.800
30
308.000
220.714
287.786
5.653.578
561.350

4.

5.

6.

- Клуб Политиколог
- закуп Либертаријански клуб
- закуп за постав. кафе апарата - Маћи
- закуп VIP
- закуп крова Телеком
- закуп Чигоја
- E24IZ GHBH
- закуп Агенција нез.елект.медија
- закуп -Грађанска иницијатива
- закуп крова Теленор
Остали сопствени приходи:
Пријава на конкурс прве године ос. ст.
Пријава на конкурс последипл.студ.
Универзитетски центар
Приход од позитивне курсне разлике
Приходи од продаје ридера
Приходи од продаје књига
Нострификација диплома
Винер осигурање
Остали приходи библиотека ФПН
Разни други приходи, накнаде и сл.
Приходи од донација

(исказан у дин.)
% учешћа
2011
2012
5
6

111
112
108
83
476

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

47,39
44,95
29,92
1,10
0,29

0

6,01
0,28
0,21
0,00
0,02

0,07
0,04
0,11
0,00

238.899.408
217.132.568
111.928.457
31.611.810
29.804.488
2.545.700
22.999.420
2.652.900
677.300
3.762.000
2.519.369
8.631.124
3.902.174

109
109
105
105
97
177
176
97
57
105
77
160
72

52,30
47,93
24,53
6,07
9,68
0,49
3,89
0,99
0,05
0,98
0,19
0,65
0,46

52,60
47,81
22,00
6,96
6,56
0,56
5,06
0,58
0,01
0,83
0,55
1,90
0,86

560.168
14.295
66.000
675.041
1.016.487
135.799
0
198.368
0
1.236.016
17.864.666
4.341.800
1.763.000
4.460.224
327.450
23.300
0
408.000
265.688
0
6.275.204
60.000

96

0,13
0,01
0,02

0,12
0,00
0,01

100
28
109
102
0
0
135
114
101
104
158
251
11
0
132
120
0
111
11

0,00
0,05

0,00

0,11
0,15
3,77
1,24
0,27
0,27
0,04
0,03
0,02
0,34
0.01
0,03
1,68
0,00

0,00
0,27
3,93
0,96
0,39
0,39
0,07
0,01
0,00
0,09
0,00
1,38
0,01
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I
II
7.1.
7.2.
7.3.
III

Свега приходи ( 1 +2+3+6)
ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ( 7.1. - 7.3.)
Примања од продаје осн. средс.
Примања од повраћаја плас. Сред.
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 запосленe

2.

3.

4.

Стални трошкови:
Трошкови платног промета
Енергетске услиге:
- енергетске услуге- струја
- енергетске услиге- централ. грејање
Комуналне услуге:
- комуналне услуге-водовод и канализ.
- комуналне услуге- кориш.градс.зем..
- комуналне услуге - градска чистоћа
Услуге комуникација:
-услуге телефона
- мобилни телефон
- интернет
- пошта
Трошкови осигурања:
Трошкови закупа опреме:
Трошкови ТВ претплате:
Остали непоменути трошкови
Трошкови путовања:
- трошкови путовања у земљи
- трошкови у иностран.-дневнице
- трошкови превоза - иностранство
- трошкови хотела - иностранство
- трошкови прев. 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
- услуге заступања пред судовима
- остале опште услуге, .
- услуге ревизије

416.968.609

454.203.035

109 100,00

100,00

416.968.609

454.203.035

100

100

100,00

403.184.065,00
248.891.280
241.340.308
4.917.026
2.415.522
198.424
20.000

440.026.291
273.272.855
265.280.622
5.591.196
445.143
1.955.894
0

110
110
114
18

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

62,10
60,29
1,27
0,10
0,44

16.463.072
1.217.697
12.014.600
3.033.066
8.981.534
1.253.010
275.954
109.876
867.180
1.728.134
1.585.811

18.221.493
1.241.595
12.911.762
2.649.354
10.262.408
1.240.481
373.416
115.964
751.101
2.277.982
2.136.660

111
102
107
87
114
99
135
106
87
132
135

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

3,79
0,28
2,93
0,60
2,33
0,28
0,08
0,03
0,17
0,52
0,49

142.323
216.800

141.322
364.989

99
168

0,03
0,09

0,03
0,08

19.331
0
13.500
5.227.017
1.564.266
335.462
2.589.624
248.379
439.304
49.982

174.232
10.452
0
6.380.193
1.020.253
846.756
2.159.990
1.988.923
198.136
166.135

0,03
0,00
0,89
0,06
0,08
0,40
0,22
0,13
0,00

0,04
0,00
0.05
1,45
0,23
0,19
0,49
0,45
0,05
0,04

112.097.153
1.427.222
572.281
1.505.733
83.850.936
11.962.857
3.593.587
2.467.023
204.652
6.512.862

127.421.422
2.154.890
481.186
1.479.775
93.148.627
11.786.839
3.792.944
2.634.272
49.500
11.781.228
112.161

24,90
0,33
0,26
0,50
17,67
1,76
0,84
0,87
0,01
2,43
0,03

28,96
0,49
0,11
0,34
21,17
2,68
0,86
0,60
0,01
2,68
0,03

0,00

122
65
252
83
801
45
332
114
151
84
98
111
99
106
107
24
181
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5.
6.

4.169.769
190.148
190.148
1.953.138
489.883
1.463.255
7.093.194
3.692.231
439.866
12.827
616.273
691.614
1.425.613
164.520
50.250
202.916
126.206
76.710

4.207.577
237.842
237.842
2.440.054
827.419
1.612.635
6.637.273
3.228.479
511.868
0
591.160
769.373
1.474.419
50.764
11.210
134.135
89.307
44.828

101
125
125
125
169
110
94
87
116
0
96
111
103
31
22
66
71
58

1,15
0,05
0,05
0,87
0,28
0,58
1,22
0,68
0,08
0,00
0,14
0,11
0,16
0,04
0,01
0,02
0,00
0,01

0,96
0,05
0.05
0,55
0,19
0,37
1,51
0,73
0,12
0,00
0,13
0,17
0,34
0,01
0,00
0,03
0,02
0,01

30.000

50.000

0

0,00

0,00

-донације
Остали расходи:
- порез на добит
- порез на имовину - донације у новцу
- судске таксе
- накнаде штете
Свега (1-11)

30.000
6.866.378
6.073.032
39.499
240
753.607
403.184.065

50.000
1.023.447
742.838
271.789
8.820
0
440.026.291

0
0,00
15
0,84
12
0,80
688
0,01
3.675
0,03
0
109 100,00

0.05
0,23
0,17
0,06
0,00
0.05
100,00

V

Издаци за набавку осн. Сред. ин.
Издаци за набавку опреме
Издаци за капитално оджавање зграде
Kњиге у библиотеци

38.963.168
7.920.673
30.063.276
979.219

38.338.313
6.282.734
31.117.421
938.158

98
79
104
96

VI

Новчани одлив (IV + V) :

442.147.233

478.364.604

108

7.

8.

9.

10.
11.

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Амортизација основних средстава:
Специјализоване услуге:
- учешће спорт. екипа фпн на такмич.
Текуће поправке и одржавања
- одржавање зграда и објеката
- поправка опреме
Материјал:
- административни материјал
- литература за образ.запослених
- материјал за сабраћај
- матер.за образовање-индекси др.
- материјал за хигијену
- материјал за посебне намене (остало)
- ситан инвентар
- материјал радна униформа
Пратећи трошкови задужења:
- негативне курсне разлике
- казнени пенали - камата
Остале текуће дотације и трансв.

Утврђивање резултата пословања:
Вишак прихода - суфицит ( I - VI )
Мањак прихода - дефицит ( VI- I) :
Коригов. дефицит из виша прих. Од ран. г.

25.178.624,00
25.178.624,00

24.161.569,00
24.161.569,00

Коригов. дефицит за примања од пр. о.с.
Коригов. суфицит за одлив за наб. о.с.
Укупан суфицит ( VII - XI ) :

Укупан дефицит ( VIII -IX ) :
Део вишка прихода опред.за нар.год
Нераспор.вишак за прен. у нар.год

У Београду; 21. фебруара 2013.

0

0

Председник Савета
Проф. др Зоран Стојиљковић
52

