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1. УВОД

Ослањајући се на позитивне тенденције у раду и деловању и јасну визију развоја 
Факултета, 2008. година је била година наставка снажне стабилизације и развоја. У готово 
свим  сегементима  учињен  је  видан  напредак  и  отворене  могућности  да  се  Факултет 
развије као  водећа  вискошколска  институција на  националном и регионалном плану и 
равноправно  укључи  у  међународну  поделу  рада  у  области  политичких  наука.  Сви 
темељни  приоритети  у  развоју  куће  су  унапређени.  Програмски  оквир  Факултета  је 
прилагођен основним стандардима и нормама у европском образованом систему, посебно 
у области коју Факултет покрива. Унпаређена је његова програмска структура и понуда, и 
прилагођена променама у ситемском окружењу и дискурзивном пољу политичке науке. 
Снажан интерес  нових генерација  за  студије  на Факултету  и респектабилан социјални 
капитал  академске  заједнице,  особито  у  генерацији  млађих  наставника  (асистената  и 
доцената) гаранција су стабилног и модерног развоја куће. Широка међународна сарадња 
на регионалном нивоу, сарадња са водећим школама и универзитетима у Европи и САД, 
као и отворене понуде за сарадњу са земљама Азије и источне Европе (Русија, Украјина), 
знак су да је ФПН препознат као водећа школа политичких наука у региону. 

Истраживање  регионалне  динамике  препознато  је  као  кључна  компаративна 
предност наше институције. Факултет је, не само успоставио изврсне односе са водећим 
институцијама у области политичких наука у региону, већ је као најстарија и најснажнија 
установа у  региону помогао у  формирању факултета  политичких наука у   Подгорици, 
Бања  Луци,  Скопју).  Саставни део  програмског  развоја  Факултета  је  и  истраживачаки 
блок. Факултет је у току 2007. године добио акредитацију за научно-истраживачки рад и 
покренуо  рад  на  више националних и  међународних пројеката,  а  током  2008.  године 
завршио сву потребну процедуру за акредитацију, која је одобрена почетком 2009. године. 
Истовремено  формирањем  и  развојем  научно-истраживачких  центара  стварају  се  и 
институционалне могућности да се брже реагује на промене у системском окружењу и 
изађе  на  тржиште.  Факултет  је  истовремено  потписивањам  споразума  о  сарадњи  са 
референтним министарствима отворио простор да се јавља и као респектабилна установа 
која  припрема  полицy анализе  у  различитим  секторима  политике  (локална  управа, 
администрација, јавне службе итд). Издавачка делатност Факултета и проширење сарадње 
с  водећим  издавачким  кућама  као  и  стварање  услова  за  формирање  библиотечко-
информционог  центра  важан  су  део  општих  оквира  који  стварају  услове  за  развој 
академског и истраживачког језгра куће.

Посебна пажња посвећена је унпређењу индивидуалног и колективног стандарда 
студената и професора. Обзиром на стандарде у нашој земљи, општа је оцена, да је ниво 
колективног стандарда на Факултету изнимно висок. Високи стандард и опрема учионица 
и семинара, рачунарска учионица, опремљен студенстки и професорки клуб, допириносе 
не само стварању добрих услова за рад наставника и студената, већ истовремено стварају 
услове  за  јачање  социјалне  комуникације  и  социјалног  зивота  на  Факултету.  Упркос 
потешкоћама са финансирањем (насталим одлукама Министарства просвете о ослобађању 
школарине велике већине студената), факултет је успо да оствари стабилну материјално-
финансјијску  ситуацију  и  да  даље  ради  на  унапређењу  индивидуалног  и  колективног 
стандарда у кући. 

Факултет је у току 2008. године својом унутрашњом организацијом и стварањем 
стабилног и уређеног правног поретка додатно ојачао у процесу свог развоја. У кући је 
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готово заокружен правни поредак који омогућава свим њезиним члановима да у оквиру 
непристрасних и неутралних процедура могу да планирају своје понашање и акције.

Посебна  пажња  посвећена  је  сарадњи са  студентима,  а  формирање  и  деловање 
Студентског парламента омогућило је да се интереси студената артикулишу и реализују у 
оквиру  институционалног  поретка  Факултета.  Сарадња  и  међусобна  комуникација 
Студенстког  парламента  и  студента  продекана  је  продуктивна  и  обострано  корисна. 
Коришћене су и друге форме комуникације са студентским колегијем (отворени разговори 
деканског колегија,  зборови студената  итд.)  и може се рећи да су  сви дали позитивне 
ефекте.

Утицај и углед Факултета унутар академске заједнице Универзитета у Београду је 
ојачан. Факултет је не само равноправан члан академске заједнице, већ и важан чинилац у 
обликовању  кључних  образованих  полтиика  на  универзитету  и  у  оквиру  академске 
заједнице у Србији.

Основна  је  амабиција  управе  да  заједно  са  читавом  академском  заједнцом  и 
запосленима  у  кући  настави  овај  позитивни  развој  Факултета.  Основни  програмски 
приоритети Факултета и даље остају: 

– рад  на  даљњој  реформи  наставно  -  научног  процеса  (који  је  главни  задатак 
Факултета)  и  прилагођавању  наставних  планова  и  програма  како  би  студенти 
могли што успешније да завршавају своје студије;

– стабилизација и развој пословно - финансијске основе Факултета; 
– доградња и реконструкција Факултета у оквиру плана који је одобрен од стране 

НИП-а Републике Србије; 
– даљи развој научно-истраживачке компоненете Факултета; 
– учвршћење институционалног и правног поретка факултета; 
– даљи  рад  на  афирмацији  факултета  у  регионалним  и  европским  оквирима 

(повезивање са другим факултетима у региону и свету кроз заједничке образовне и 
научно-истраживачке пројекте). 

Сматрамо да Факултет има услове да реализује све наведене приоритете.

У Београду, 25. фебруар 2009. године.
                             Декан

Проф. др Милан Подунавац
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

Факултет  је високошколска  установа,  односно  високошколска  јединица  са 
својством  правног  лица  у  саставу  Универзитета  у  Београду  (групација  друштвено-
хуманистичких  наука)  са  правима,  обавезама  и  одговорностима  утврђеним  Законом, 
Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

Оснивач Факултета је Република Србија.
Факултет је основан Законом о факултету политичких наука ("Службени гласник 

СР Србије" бр. 48/68).
Факултет самостално иступа у правном промету, за своје обавезе одговара својом 

имовином. - потпуна одговорност - (П.О.).
Факултет је регистрован код Трговинског суда у Београду (решење: Фи. 9771/78 од 

14. фебруара 1980).
Матични број Факултета је: 07028121.
Шифра делатности Факултета је: 80325.

Делатност Факултета

Факултет  обавља делатност високог образовања,  у  складу са  дозволом за рад и 
матичношћу која произлази из акредитованих студијских програма у области политичких 
наука,  новинарства  и  комуникологије,  међународних  студија,  социјалне  политике  и 
социјалног  рада,  а која се остварује кроз  организацију основних академских студија, 
дипломских академских студија  (мастер),  специјалистичких академских студија, 
докторских академских студија,  основних струковних студија,  специјалистичких 
струковних студија и образовања током читавог живота.

Делатност Факултета је:
1. 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

1. 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)

1. Образовање током читавог живота, програми сталног стручног усавршавања.

Други послови који су у функцији делатности Факултета:
1. издавачка делатност (шифра: 221)
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- издавање књига, брошура и других публикација (22110)
- издавање новина (22120)
- издавање часописа и сличних периодичних издања (22130)
- остала издавачка делатност (22150)

2.   библиотечка делатност (шифра: 92511)
3.   компјутерске и сродне активности (шифра: 72), и то:

- пружање савета и израда компјутерских програма (шифра: 72200)
- обрада података (шифра: 72300)
- изградња база података (шифра: 72400)
- остале активности у вези са компјутерима (шифра: 72600)

4.   истраживање тржишта и испитивање јавног мнења (шифра: 74130)
5.   консалтинг и менаџмент послови (шифра: 74140)

      6.   креирање и спровођење пропагандних кампања, медијско 
            представљање (шифра 74402),

7.   секретарске и преводилачке активности (шифра 74830),
8.   радио и ТВ активности (шифра 92200),
9.   делатност новинских агенција (шифра 92400),
10. трговина на мало књигама, новинама и писаним материјалом 
     (шифра: 52470)
11. документационо-информациона делатност.

Факултет  може,  на  основу  споразума  са  другим  високошколским  установама, 
односно  вискошколским  јединицама,  учествовати  у  организацији  и  извођењу 
мултидисциплинарних,  односно  интердисциплинарних  студија,  студија  за  стицање 
заједничке дипломе и научноистраживачке делатности.

Факултет  закључењем  уговора,  односно  пословног  аранжмана  са  домаћом 
високошколском  установом  изван  састава  Универзитета  не  сме  нарушити  интерес 
Универзитета, односно високошколске јединице у њеном саставу. 

Факултет може са одговарајућим правним лицима (наставним базама Факултета) 
склапати споразуме ради  извођења  практичне наставе.
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3. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

1. петнаест представника Факултета, и то: дванаест (12) представника које бира 
Наставно-научно веће Факултета и три (3) представника које бирају остали запослени,

2. четири представника Студентског парламента Факултета, из реда студената који 
су по први пут уписали годину у школској години у којој се избор врши,

3. четири представника оснивача.

Мандат чланова Савета Факултета траје три године, са изузетком студентских 
представника чији мандат траје једну годину. 

Савет Факултета бира председника Савета и његовог заменика, из реда својих 
чланова, тајним гласањем. 

Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета. Савет 
Факултета: 

1. доноси Статут Факултета,
2. бира и разрешава декана Факултета,
3. доноси финансијски план Факултета,
4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета,
5. усваја план коришћења средстава за инвестиције,
6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
8. доноси одлуку о висини школарине,
9. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица,
10. подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једном годишње,
11. бира председника и заменика председника Савета Факултета ,
12. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета. 

Председник Савета: проф. др Илија Вујачић, представник ННВ Факултета,

Чланови Савета:
1. проф. др Адамовић Светлана, представник ННВ Факултета,
2. проф. др Кнежевић-Предић Весна, представник ННВ Факултета,
3. проф. др Накарада Радмила, представник ННВ Факултета,
4. проф. др Самарџић Слободан, представник ННВ Факултета,
5. проф. др Ступар Милорад, представник оснивача, 
6. проф. др Стојковић Бранимир, представник ННВ Факултета,
7. проф. др Тодоровић Неда, представник ННВ Факултета,
8. проф. др Мијатовић Бошко, представник оснивача, 
9. доц. др Стојиљковић Зоран, представник ННВ Факултета,
10. доц. др Жегарац Невенка, представник ННВ Факултета,
11. др Ковачевић Ђуро, представник оснивача, 
12. мр Глишовић Љиљана, представник ННВ Факултета,
13. Ђуретић Јагош, представник оснивача, 
14. Красић Весна, представник Стручне службе Факултета, 
15. Мишић – Зекић Весна, представник Стручне службе Факултета, 
16. Стаменковић Драган, представник Стручне службе Факултета, 
17. Јована Додош, представник студената,
18. Кадија Владислава, представник студената,
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19. Радоњић Дејан, представник студената,
20. Недељковић Никола, представник студената.
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4. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ

Декан је  руководилац Факултета и орган пословођења  у  сарадњи са  деканским 
колегијумом.

Декан Факултета:
1. представља и заступа Факултет,
2. организује и усклађује рад и руководи радом и пословањем Факултета,
3. председава Наставно-научним и Изборним већем Факултета, припрема и предлаже 

дневни ред седница Наставно-научног и Изборног  већа,
4. доноси опште акте у складу са законом и овим Статутом,
5. предлаже Наставно-научном већу и Савету Факултета мере за унапређење рада 

Факултета,
6. спроводи одлуке Наставно-научног већа и Савета Факултета,
7. предлаже пословну политику и мере за њено спровођење,
8. предлаже Наставно-научном већу финансијски план Факултета,
9. наредбодавац је за извршење финансијског плана,
10. закључује уговоре у име Факултета,
11. предузима све правне радње у име и за рачун Факултета у вредности до износа 

утврђеног у Закону о буџету за јавне набавке мале вредности, а у вредности преко 
тог износа уз сагласност Савета Факултета,

12. учествује у раду Савета Факултета без права гласа,
13. потписује дипломе и додатке диплома,
14. обавља промоцију, односно уручује дипломе о завршеним студијама првог и другог 

степена,
15. одлучује у радноправним стварима у складу са прописима о радним односима,
16. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и општим актима Факултета.

Декански колегијум чине декан и продекани Факултета.
У  раду  деканског  колегијума  учествује  студент-продекан  када  се  разматрају 

питања из његове надлежности.
Ради разматрања питања од интереса за Факултет, декан може сазвати проширени 

декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.

Декан: 
проф. др Милан Подунавац

Продекани: 
проф. др Мирјана Васовић, продекан за студије I степена
проф. др Јелена Ђорђевић, продекан за студије II и III степена
проф. др Вукашин Павловић, продекан за развој
проф. др Ана Чекеревац, продекан за квалитет, самовредновање и 

    научноистраживачку делатност

Студент продекан:
Јован Личина
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

Организационе јединице Факултета су: 
1. наставно-научна јединица,
2. стручна служба.

Наставно-научна јединица 

Наставно-научну организациону јединицу чине наставници и сарадници Факултета.
Наставно-научна организациона јединица обавља наставну и научно-истраживачку 

делатност  у  остваривању  основних  академских,  дипломских  академских (мастер), 
специјалистичких  академских,  докторских  академских,  основних  струковних и 
специјалистичких  струковних   студија,  као  и  остваривању  образовања  током  читавог 
живота. 

У  оквиру  наставно-научне  организационе  јединице  формирају  се Одељења, 
катедре, Кабинет за стране језике и научноистраживачки центри Факултета.

На Факултету делују следећа одељења:
1. Политиколошко одељење,
2. Одељење за међународне студије,
3. Новинарско-комуниколошко одељење,
4. Одељење за социјалну политику и социјални рад.

У оквиру наставно-научне организационе јединице, на предлог  једног или више 
одељења  Факултета,  Наставно-научно  веће  донеће  одлуку  о  формирању  катедри 
Факултета.

У  оквиру  наставно-научне  организационе  јединице  организују  се 
научноистраживачки центри Факултета.

На  оснивање,  организацију  и  рад  научноистраживачких  центара  Факултета 
примењује се Правилник о научноистраживачким центрима Факултета.

Стручна служба

Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, материјално-
финансијске, библиотечке, техничке, помоћне и друге опште послове за потребе деловања 
Факултета.

Стручну службу чине следеће службе:
1. Служба за наставу и студентска питања,
2. Служба за опште послове,
3. Служба за материјално-финансијско пословање,
4. Служба библиотеке и документације,
5. Рачунарски центар.
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6. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

Стручни органи Факултета су:
1. Наставно-научно веће Факултета, 
2. Изборно веће Факултета,
3. Веће за студије ИИ и ИИИ степена,
4. Веће одељења,
5. Катедра.

НАСТАВНО-НАУЧНО И ИЗБОРНО ВЕЋE 

У  периоду  од  17.  јануара  до  27.  децембра  2008.  године  одржано  је  9.  седница 
Наставно-научног већа.

У назначеном периоду Веће је разматрало предлоге и доносило одлуке:

5. Утврдило предлог докторских студија за:
f. Политиколошке студије,
g. Међународне студије,
h. Теорију културе и медија,
i. Социјалну политику и социјални рад- 17.01.2008. године,

10. Донело предлог одлуке о оснивању Центра за студије мира- 17.01. 2009. године,
11. Донело предлог одлуке о укупном броју студената за упис у прву годину првог 

степена студија, за школску 2008/09. годину- 27.02. 2008. године,
12. Утврдило  предлог  одлуке  за  усвајање  Завршног  рачуна  буџетских  корисника 

Универзитета  у  Београду-факултета  политичких наука,  са  стањем  на  дан 31.12. 
2008. године- 27.02. 2008. године,

13. Усвојило измене и допуне студијских програма основних и дипломских академских 
студија  које  је  усвојио  Сенат  Универзитета  у  Београду,  на  седници  од  20. 
септембра 2007. године под бројем 06-150-20/XII-4/3,  за:

1. Основне академске међународне студије,
• Основне академске студије новинарства и комуникологије,

1. Основне академске политиколошке студије,
• Дипломске академске студије новинараства,

• Дипломске академске студије комуникологије,
• Дипломске академске студије теорије кутуре,
• Дипломске академске студије политичка социологија и аналитика,
• Дипломске академске студије међународне политике,
• Дипломске академске студије европских интеграција,
• Дипломске академске студије међународне безбедности,

- Дипломске академске студије мира,
2. Дипломске  академске  студије  јавне  управе,  локалне  самоуправе  и  јавне 

политике,
- Дипломске академске студије политичке теорије и институције,

• Дипломске академске  студије  за  област  политичко насиље и држава-  27.02. 
2008. године,

14. Усвојило силабусе за:
• трећу  годину  основних  академских  студија  Универзитета  у  Београду-

Факултета политичких наука,
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• четврту  годину  основних  академских  студија  Универзитета  у  Београду-
Факултета политичких наука осим за  наставне предмете:

- Доктрине социјалне политике,
- Социјална политика у пракси,
- Политичка аналитика,

• пету годину дипломских академских студија (master) Универзитета у Београду-
Факултета политичких наука.

• докторске студије Универзитета у Београду-Факултета политичких наука осим 
за:

- Одељења за међународне студије,
- наставни предмет Општа теорија политике-19.03. 2008. године,

15. Донело  одлуку  о  организовању  ванредног  априлског  испитног  рока   у  летњем 
семестру школске 2007/08. године-19.03. 2008. године,

16. Формирало  Организациони  одбор  за  прославу  40  година  постојања  и  рада 
Факултета политичких наука:

• Проф. др Милан Подунавац, декан Факултета   - председник,
• Проф. др Вукашин Павловић, продекан за развој Факултета – члан,
• Проф. др Ана Чекеревац, продекан за научно-истраживачки рад Факултета-

члан,
• Проф. др Ненад Кецмановић, шеф Политиколошког одељења Факултета-

члан,
• Проф. др Чедомир Чупић, шеф Новинарско-комуниколошког одељења 

Факултета-члан,
• Проф. др Иво Висковић, шеф Одељења за међународне студије Факултета-

члан,
• Проф. др Дренка Вуковић, шеф Одељења за социјалну политику и социјални 

рад Факултета-члан,
• Мр Жарко Пауновић, Управник Факултета,
• Гордана  Ристић,  стручни  сарадник  за  међународну  сарадњу-секретар 

Одбора- 19.03. 2008. године,
17. Усвојило  Правилник о наставној литератури Универзитета у Београду-Факултета 

политичких наука-19.03. 2008. године,
18. Донело  одлуку  о  избору  Стручног  савета  Центра  за  студије  мира-19.03.  2008. 

године,
19. Донело  одлуку  о  избору  Почасног  савета  Центра  за  студије  мира-  19.03.  2008. 

године,
20. Усвојило курикулуме:
1. Специјалистичких академских студија - Социјална рехабилитација,
2. Специјалистичких академских студија – Европске студије,

• Специјалистичких академских студија – Међународне политике,
• Специјалистичких академских студија - Теорија културе,
• Специјалистичких академских студија – Политичка теорија и методологија,
• Специјалистичких академских студија – Рода и политике,
• Специјалистичких академских студија – Сједињених Америчких Држава,
• Специјалистичких струковних студија – Међународно хуманитарно право и
• право људских права,
• Специјалистичких струковних студија – Рехабилитација и социотерапија,
• Специјалистичких струковних студија – Студије за послове европских 

интеграција,
• Специјалистичких струковних студија-  Тероризам и организовани 

криминал-23.04. 2008. године,

13



21. Предлог  одлуке  за  усвајање  силабуса  докторских  студија  за  наставни  предмет 
Општа политичка теорија-23.04. 2008. године,

22. Донело предлог одлуке о висини школарине за студијске програме:
1. I степена студија,
2. II степена студија,
3. III степена студија- 23.04. 2008. године,
23. Усвојило  измене и допуне курикулума студијских програма основних академских, 

дипломских академских (мастер) и докторских студија Универзитета у Београду- 
Факултета политичких наука- 25.06. 2008. године,

24. Усвојило  Правилник  о  пријави,  оцени  и  одбрани  докторске  дисертације  на 
Универзитету у Београду-Факултету политичких наука- 25.06. 2008. године,

25. Усвојило Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета рада Универзитета у 
Београду-Факултета политичких наука- 25.06. 2008. године,

26. Усвојило први Извештај  о  самовредновању  Универзитета  у  Београду-Факултета 
политичких наука- 25.06. 2008. године,

27. Донело  одлуку  о  избору  председника  и  заменика  председника  Стручног  савета 
Центра за студије мира-25.06. 2008. године,

28. Донело предлог одлуке за проширење квоте, за 20% од укупно утврђене квоте,  за 
упис самофинансирајућих студената у прву годину  I  степена студија у школској 
2008/09. години-11.07.2008. године,

29. Донело одлуку о условима уписа у другу, трећу и четврту годину првог степана 
студија Универзитета у Београду-факултета политичких наука- 11.07.2008. године,

30. Донело  предлог  одлуке  о  измени  и  допуни  Статута  Универзитета  у  Београду-
Факултета политичких наука- 30.09. 2008. године,

31. Донело одлуку о одржавању октобарског испитног рока-октобар 2 - 30.09.  2009. 
године,

32. Донело предлог одлуке о измени и допуни одлуке Савета Факултета 12 број 1086/1 
од  23.04.  2008.  године  о  висини  школарине  на  првом  степену  студија 
самофинансирајућих  студената  Универзитета  у  Београду-Факултета  политичких 
наука, у школској 2008/09. години - 30.09. 2009. године,

33. Донело  предлог  одлуке  о  висини школарине  на  студијским програмима  другог 
степена студија Универзитета у Београду-Факултета политичких наука, у школској 
2008/09. години - 30.09. 2009. године,

34. Донело одлуку  о расписивању конкурса  за  студије  другог  и трећег  степена  на 
Универзитету  у  Београду-Факултету  политичких наука  у  зимском семестру  шк. 
2008/09. године:

• Специјалистичке академске студије – Европске студије,
• Специјалистичке академске студије – Међународна политика,
• Специјалистичке академске студије- Регионалне студије Азије,
• Специјалистичке академске студије – Политиколошке студије религије,
• Специјалистичке академске студије – Политичка теорија и методологија 

политичких наука,
• Специјалистичке академске студије – Социјална рехабилитација,
• Специјалистичке  струковне  студије-  Међународно  хуманитарно  право  и  право 

људских права,
• Специјалистичке струковне студије – Политичке партије и избори,
• Специјалистичке струковне студије -  Тероризам и организовани криминал,
• Специјалистичке  струковне  студије  –  Студије  за  послове  европских 

интеграција-30.09. 2009. године, 

35. Најавило  расписивање  конкурса  за  студије  другог  и  трећег  степена,  у  летњем 
семестру школске 2008/09. године, за:
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• Специјалистичке академске студије - Студије САД-а.
• Специјалистичке струковне студије – Стратегије и методе ненасилне друштвене 

промене.
• докторске студије:

− Политикологија,
− Међународни односи,
− Студије културе и медија,
− Социјална политика и социјални рад -30.09. 2009. године,

36. Донело предлог одлуке о Финансијском плану Универзитета у Београду-Факултета 
политичких наука, у школској 2008/09. години - 30.09. 2009. године,

37. Донело  одлуку  о  ангажовању  сарадника  за  извођење  вежби  на  Универзитету  у 
Београду-Факултету политичких наука, у школској 2008/09. години - 30.09. 2009. 
године,

Наставно-научно веће је на својим седницама:
1. Давало сагласности наставницима Универзитета у Београду-Факултета политичких 

наука за рад у другим високошколским установама,
2. Доносило одлуке о ангажовању наставника за са других високошколских установа 

за извођење наставе на Универзитета у Београду-Факултету политичких наука,
3. Усвајало  пријаве докторских и магистарских радова,
4. Формирало и именовало  комисије за докторске и магистарске радове,
5. Формирало комисије за признавање страних високошколских диплома, основних, 

мастер, магистарских и докторских студија,
6. Доносило  предлоге  одлука  о  признавању  страних  високошколских 

диплома,основних, мастер, магистарских и докторских студија,

Изборно веће је на својим седницама:
1. Доносило предлоге одлука о изборима наставника,
2. Доносило одлуке о избору сарадника,
3. Формирало комисије за писање реферата о пријављеним кандидатима за изборе у 

звања наставника и сарадника.
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7. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА

Наставно  особље  на  Факултету  чине  лица  која  остварују  наставни,  научни  и 
истраживачки рад.

Наставно особље су: наставници, истраживачи и сарадници Факултета.
Ненаставно  особље  на  Факултету  чине  лица  која  обављају  стручне, 

административне и техничке послове.

Наставна  јединица има укупно 82 запослених, од тога  2  су  запослени са  50% 
радног времена и један на одређено време.

По звањима:
- 27 редовна професора,
- 15 ванредних професора + 1 са 50% радног времена,
- 15 доцената + 1 са 50% радног времена,
- 8 асистената,
- 1 асистента приправника,
- 1 наставник страног језика,
- 3 виша предавача,
- 1 предавача, 
- 1 наставник страног језика,
- 1 наставник вештина са 100 % радног времена,
- 1 наставник вештина са 50 % радног времена,
- 2 наставника вештина са 20 % радног времена,
- 5 сарадника у настави.                                                 

У току су избори за: -1 асистента – ново место.
                                    - 5  сарадника у настави - нова места.

У току је и конкурс за 5 доцената, односно ванредних професора и 1 једног сарадника у 
настави – нова места.

Конкурси за изборе и реизборе у 2009. години: 
2. избор ванредног односно избор редовног професора – др Светлана Адамовић - за 

ужу научну област Међународна економија,
3. избор ванредног односно избор редовног професора – др Милан Јовановић - за ужу 

научну област Политички системи,
4. избор ванредног односно избор редовног професора - др Драган Р. Симић - за ужу 

научну област Међународни односи,
5. избор  доцента  односно ванредног  професора  – др  Ратка  Марић- за  ужу  научну 

област Студије културе,
6. избор доцента односно ванредног професора – др Мирослав Бркић - за ужу научну 

област Теорија и методологија социјалног рада,
7. избор доцента односно ванредног професора – др Гордана Даша Духачек - за ужу 

научну област Студије културе,
8. избор наставника страног језика - мр Гордана Залад - ужа научна област Страни 

језици - наставни предемет Енглески језик.

Стручна служба

 У Стручној служби  Факултета запослено је 47 лица + 1 лице на одређено време .
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У пензију је отишао, 30.09. 2008. године проф. др Иван Видановић, редовни професор.

У звање редовног професора изабрани су:
- др Снежана Ђорђевић,
- др Весна Кнежевић-Предић,
- др Драгана Митровић,
- др Бранимир Стојковић,

У звање ванредног професора изабрани су:
- др Сања Граић-Степановић,
- др Јован Теокаревић,

У звање доцента изабрани су:
- др Веселин Кљајић,
- др Петар Настасић,

У звање асистента изабрани су:
- мр Наталија Перишић,
- мр Дејан Павловић,
- мр Владимир Павићевић,

У звање сарадника у настави изабрани су:
- Никола Бељинац,
- Јелена Видојевић,
- Милена Глигоријевић,
- Душан Спасојевић,
- Владимир Станковић,
- Немања Џуверовић,
- Милош Хрњаз,

У истраживачко звање  истраживач-сарадник изабрани су:
- мр Ненад Васић,
– др Срђан Словић,

Када су у питању избори у  научноистраживачка  звања Факултет на основу Закона 
о научноистраживачкој  делатности  ("Службени гласник РС"број  110/2005)  само врши 
избор али кандидати не заснивају радни однос на Факултету.

У току су избори за:
- 7  ванредних, односно редовних професора,
- 9 доцената, односно ванредних професора,
- 1 доцента,
- 2 наставника страног језика,
- 2 асистента,
- 7 сарадника у настави,
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8. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Реформисање наставно-научног процеса

ФПН је једна од првих високообразовних институција у Србији која је приступила 
целовитој, систематској и свеобухватној реформи наставно-научног процеса, која се 
реализује од 2004. године у неколико фаза. 

Уважавањем препорука Европске конференције националних удружења за 
политичке науке:

- извршена је промена комплетног наставног плана, при чему је доследно 
слеђен принцип тзв. језгра темељних политиколошких дисциплина које 
се изучавају на свим факултетима сличног типа у Европи;

- остварена је комплетна промена свих наставних програма и 
прилагођавање постојећих курсева темељним нормама и принципима 
ЕСПБ;

- уведени су нови смерски и изборни курсеви уз чији избор студенти сами 
бирају профил који ће студирати и будућу диплому коју ће стећи;

- створена је основа за развој нових модела наставе, као и нових 
структура студија.

Студије на ФПН-у

Студије  на  Факултету  су  основне академске, дипломске  академске  (мастер), 
специјалистичке  академске,  докторске  академске,  основне  струковне,  специјалистичке 
струковне.

Утврђује  се  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.

На ФПН се изводе студијски програми за стицање високог образовања у оквиру 
четири одељења: политиколошко, одељење за међународне студије, новинарско-
комуниколошко одељење, одељење за социјалну политику и социјални рад.

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.
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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.

8.1.) ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Политиколошко одељење 
проф. др Ненад Кецмановић (шеф одељења)

Политиколошко одељење представља основно одељење студија политичких наука. 
Замишљено као студије унутрашње политике, прошло је програмску еволуцију од 
друштвено-политичког, политичко-организационог до политиколошког усмерења.

У  условима  убрзане  демократизације  нашег  друштва  по  угледу  на  сродне 
високошколске програмске оријентације земаља у којима је развијена демократија,  ово 
одељење је стожер укупног политиколошког образовања у нас. У оквирима овог одељења 
налазе се базичне политиколошке дисциплине које  чине главнину програма студија на 
свим одељењима Факултета политичких наука у току прве две године студија.

Студијски програм Политиколошког одељења  је  по угледу  на  програме студија 
политичких наука у развијеним земљама постављен тако да омогућује стицање класичних 
теоријских знања  из  домена  политикологије,  теоријским  и  методолошким знањима  из 
области  проучавања  савремене  политичке  теорије  и  политичког  система.  Поред  овога 
студенти се оспособљавају да примењују и спцифична стручна знања која омогућавају да 
се  професионално  баве  пословима  аналитичара  и  организатора  у  државним органима, 
политичким партијама, локалној самоуправи, јавним службама и корпорацијама.

Овај студијски програм, поред наведеног, оспособљава и стручњаке у пословима 
политичког  одлучивања  и  управљања,  организовања  послова  у  различитим  пољима 
политичког деловања, подизања политичке културе и формирања демократске јавности. У 
оквиру овог студијског програма пружа се могућност образовања наставника за предмете: 
Устав и права грађана и друге сродне предмете у средњој школи.
Прва, друга и трећа година студија су заједничке, а на четвртој години, студенти бирају 
један од образовних профила (модула): политичка теорија и образовање за демократију; 
јавна управа и локална самоуправа; политичка аналитика и менаџмент и политичко 
насиље и држава.

Образовни профил који се стиче у оквиру основних студија за политикологију: 

Основне академске политиколошке студије – 240 ЕСП
 Звање: политиколог из области политичких наука

Дипломске академске студије политикологије – 60 ЕСП
Звање: дипломирани политиколог – мастер из области политичке теорије и 
ниституција/политичког насиља и државе/политичке социологије и 
аналитике
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Одељење за међународне студије
проф. др Иво Висковић (шеф одељења)

Одељење за међународне студије је  од настанка Факултета  политичких наука у 
Београду  водећи  високошколски  центар  у  земљи  за  образовање  стручњака  за  рад  у 
дипломатији,  институтима који  се  баве  међународним студијама  и  другим органима и 
институцијама које  раде  у  областима међународних односа  и  спољне политике,  али и 
међународним одељењима политичких странака и великих привредних фирми.

Током последњих неколико година, наставни програми, организација, међународне 
везе и други ресурси на овом Одељењу прошли су кроз свеобухватну трансформацију 
чији  је  циљ да  одразе  нове  спољнополитичке  приоритете  земље,  у  првом  реду  њену 
оријентацију ка свеобухватном повратку у међународне организације и уласку у европске 
и евроатлантске интеграције и отварање друштва у целини према иностранству. У том 
циљу,  уведена  је  настава  низа  нових  научних  и  стручних  дисциплина,  опремљен  је 
посебан простор и набављена опрема за савремено извођење наставе, а у предавања су 
укључени  стручњаци  из  земље  и  иностранства.  Уз  системску  набавку  оригинала  из 
иностранства, у току је интензиван рад на превођењу савремене стручне литературе, као и 
изради нових уџбеника из ове области од стране наставника Одељења.

У  току  прошле  академске  године  извршено  је  усклађивање  наставног  плана  и 
програма  свих предмета  (курсева)  с  принципима Болоњске  декларације.  Од  колега  из 
иностранства које је Одељење замолило да оцене нови наставни план добили смо веома 
ласкаве оцене и зато с пуним самопоуздањем очекујемо оцену Акредитационе комисије 
(надлежне  за  званичну  верификацију  усклађености  концепта  и  квалитета  студијских 
програма са савременим захтевима студија у свету).

Образовни процес на овом одељењу одвија се кроз наставу, вежбе и практични рад 
(који  обухвата  трибине  на  којима  се  анализирају  савремена  кретања  у  међународним 
односима и спољној политици земље, посете спољнополитичким институцијама, учешће 
студената на стручним скуповима у земљи и иностранству и сл.) и израду семинарских и 
дипломских  радова  из  ових  области.  У  том  циљу  успостављена  је  сарадња  са 
Министарством за спољне послове и другим институцијама у којима се ствара и спроводи 
или истражује спољна политика земље. Образован је и Савет смера за међународне односе 
кога чине представници већег броја организација и институција из ове области чији је циљ 
да усмерава и прати развој наставно-научног процеса у складу с актуелним потребама 
међународних  односа  и  спољне  политике  и  поспешује  запошљавање  студената  који 
дипломирају на овом одељењу. Факултет је још 2002. године са Министарством за спољне 
послове потписао споразум о сарадњи, који предвиђа да се сваке године десет најбољих 
студената у генерацији предлаже Министарству да би, пошто прођу кроз пријемне испите 
и одговарајућу припрему, почели рад у дипломатији (а, с друге стране, полазници који су 
завршили  Дипломатску  академију  МСП  настављају  студије  на  последипломским 
студијама које организује Одељење).

Наставно  особље  на  Одељењу  чине  афирмисани  стручњаци  средњих  година  и 
неколико млађих који су већ стекли завидну стручну репутацију. Већина наставника има и 
богато  искуство  у  практичном  раду  у  дипломатији,  државним  органима  и  научним 
институтима који се баве међународним студијама и могу на студенте да пренесу и своје 
теоријско знање, али и велико практично искуство.

Захваљујући свом капацитету, Одељење за међународне студије развија се и као 
један од снажних научно-истраживачких центара у области међународних политичких и 
економских односа, спољне политике, међународног права и међународних организација, 
европских, балканских, америчких и других регионалних студија, студија безбедности и 
пратећих дисциплина.
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Студије другог степена (раније последипломске студије) постоје као мастер и као 
специјалистичке  академске,  односно  специјалистичке  струковне  студије  међународних 
односа  (смерови:  Међународне  студије,  Европске  интеграције,  Студије  међународне  и 
националне безбедности, Студије САД и Хуманитарно право, а треба да почну и Студије 
мира) и имају за циљ образовање стручњака за рад у области научних истраживања, али и 
специјалиста  у  дипломатији,  државној  администрацији,  новинарству,  итд.  Те  студије 
конципиране су у складу с искуствима водећих светских високошколских институција ове 
врсте с којима ФПН негује интензивну сарадњу.

Наравно, међународне студије незамисливе су без сарадње с партнерима у 
иностранству, што Одељење реализује сарадњом с неколико познатих универзитета у 
САД и Европи, а посебно у региону коме и наша земља припада.

Образовни профил који се стиче у оквиру одељења за основне међународне 
студије: 

Основне академске међународне студије – 240 ЕСПБ
Звање: политиколог из области међународне политике/европских 
интеграција

Дипломске академске међународне студије -60 ЕСПБ
Звање: дипломирани политиколог – мастер из области међународне 
политике/европских интеграција/међународне безбедности/студија мира

Новинарско – комуниколошко одељење
проф. др Чедомир Чупић (шеф одељења) 

Одељење за новинарство и комуникологију у чијем саставу је и Катедра за 
новинарство, представљало је, у једном дугом периоду развоја, јединствене 
универзитетске студије на територији Србије и окружењу. Студије новинарства постоје 39 
година и стекле су завидну репутацију у свим медијима. Дипломирани студенти 
Факултета политичких наука заузимају најзначајнија места у штампаним и електронским 
медијима, али и у области ПР-а, као и у истраживачким тимовима и институцијама – 
агенцијама за испитивање јавног мњења било као уредници, новинари, сарадници или 
истраживачи. 

Током  четворогодишњих  студија  студентима  новинарства  нуди  се  комплетно 
интердисциплинарно  образовање  које  им  поред  знања  из  општеобразовних  предмета 
(филозофија,  социологија,  политички  систем,  основи  права,  политичке  доктрине, 
економија,  социјална  психологија,  теорија  културе  и  страни  језици)  нуди  и  стручне 
предмете  избалансираном  комбинацијом  теоријских  и  практичних  знања  из  области 
журнализма.  Специфично  новинарски,  дакле  стручни,  предмети  чине  50%  укупних 
дисциплина.  Остали  предмети  (обавезни  факултетски  и  опште  образовни  чине  40%  и 
језици 10%) су у функцији образовања неопходног савременом новинару XXИ века, које 
почива на постулату: један новинар = једна редакција.

И  поред  све  већег  броја  различитих  курсева  новинарства,  број  наших  бивших 
студената ангажованих на најзначајнијим местима у свим медијима потврђује предност у 
односу  на  остале  –  приликом запошљавања.  У  2002.  години организована  је  и  Берза 
новинара која је за само годину дана омогућила да се у рад београдских редакција укључи 
више од 100 студената треће и четврте године. Таква тенденција се наставља јер захтеви за 
све бољим и професионалнијим информисањем се настављају, отварајући простор за нове 
медије и наравно искључиво високо обучене кадрове које ствара управо наш Факултет.
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У првој години студија студенти се, поред опште образовних предмета, сусрећу и 
са првим стручним предметима као што су: Теорија и техника новинарства И, Стилистика, 
Информатика  и  Медијски  систем  Србије.  У  другој  години  поред  Теорије  и  технике 
новинарства  ИИ  ту  су  и  предмети  Агенцијско  новинарство,  Новинарство  у  штампи и 
Медији  и  друштво.  Облици  наставе  усклађени  су  са  програмима  и  стандардима 
најпознатијих светских универзитета и покривени са најновијом литературом доступном 
сваком  студенту  појединачно.  И  на  овој,  као  и  на  наредним  годинама,  предавачи  су 
најпознатији теоретичари али и практичари из области новинарства, односно специјалисти 
за  одређене  области  медија,  пре  свега  поједине  облике  новинарског  изражавања 
(жанрови).

На  трећој  години  студија  студенти  се  усавршавају  у  оквиру  предмета  Радио 
новинарство, затим Телевизијско новинарство као и Истраживачко новинарство у штампи, 
радију и телевизији. У ту сврху на располагању им је најсавременији факултетски Медија 
центар.  Центар располаже са  деском (18 компјутера)  и Радио станицом са  дигиталном 
технологијом  најновије  генерације.  На  располагању  су  им  и  четири  ДВД камере  са 
дигиталном ТВ монтажом. То омогућава да сваки студент појединачно, поред неопходних 
теоријских  знања,  обавља  и  практични  рад  –  наставу  у  сваком  медију  појединачно. 
Предвиђена је  и обавезна  једномесечна пракса  у  редакцији по избору студента  (након 
друге  године)  као  и  петнаестодневна  пракса  након  треће  године.  То  не  искључује 
континуирани практични рад у Медија центру који и јесте основа свих светских студија 
савременог новинарства. Студентима је омогућен и избор појединачних модула – курсева 
као  што  су:  Истраживачко  новинарство,  РР,  Интерпретативно  новинарство,  Фото 
журнализам и сл.

На четвртој, завршној години студија, студентима је омогућено да изаберу један од 
четири  образовна  профила:  новинар,  комуниколог,  културолог  и  политиколог  за 
политичку аналитику и менаџмент. Профилирање има за циљ да се студентима пруже 
знања и умећа која ће им омогућити да се запошљавају не само у медијским већ и другим 
институцијама  и  организацијама.  Такође,  профили  омогућавају  новинарима,  да  се  у 
опредељењу  за  позив,  специјализују  за  праћење  културолошких,  комуниколошких  и 
практично политичких (нпр. партијских, изборних, маркетиншких) тема и проблема.
На Факултету постоји студентски часопис Политиколог који уређују искључиво студенти 
новинарства као и однедавно стручни ПР тим ФПН-а састављен такође од наших 
студената. Све је то у циљу што потпунијег и што практичнијег образовања будућих, 
надамо се – високих новинарских професионалаца.

Образовни профил који се стиче у оквиру основних студија новинарско - 
комуниколошког одељења:  240 ЕСПБ

Основне академске студије новинарства и комуникологије - 240 ЕСПБ
Звање: журналиста из области културолошких наука и комуникологије

Дипломске академске студије културе, новинарства и комуникологије – 60 ЕСПБ
Звање: дипломирани журналиста – мастер из области медијских студија и 
новинарства/Дипломирани културолог – мастер из области студија 
рода/теорије културе/Дипломирани комуниколог – мастер из области 

комуникологије и информатике
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Одељење за социјалну политику и социјални рад
проф. др Дренка Вуковић (шеф одељења) 

Професионално образовање за социјалну политику и социјални рад има дугу 
традицију у свету. Прве високе школе основане су пре стотину година. Факултетско 
образовање за социјалну политику и социјални рад у нашој земљи почело је 1973. године 
на Факултету политичких наука.

Образовање за социјалну политику и социјални рад остварује се кроз комплексне 
интердисциплинарне студије неопходне за бројне и сложене улоге социјалне политике и 
социјалног  рада  у  савременом  друштву.  У  току  четворогодишњих академских студија 
студенти овог одељења стичу разноврсна теоријска и методолошка знања из различитих 
научних  области:  социологије,  психологије,  историје  политичких  теорија,  економије, 
права, методологије, увода у политичку теорију... 

Оспособљавање за  професију  социјалне политике и социјалног  рада  обухвата  и 
стицање  знања  из  опште  стручних  предмета,  који  су  основ  за  овладавање  научним, 
методолошким и практичним знањима релевантним за обављање професионалних улога 
социјалне политике и социјалног рада по завршетку основних академских и дипломских 
студија. 

Теоријска и методолошка знања професионалног карактера стичу се кроз наставне 
активности  у  оквиру  посебних  наставних  дисциплина:  социологија  породице,  теорија 
социјалног  рада,  социјални  рад  са  појединцем,  социјални  рад  са  групом,  социјална 
патологија, социјални рад у заједници, доктрине социјалне политике, системи социјалне 
сигурности, социјални развој и друго.

Поред  предавања,  вежби,  менторског  рада,  консултација  и  других  видова 
наставних  активности,  оспособљавање  за  професионални  рад  омогућује  и  израда 
семинарских радова,  учешће у  истраживачким активностима,  обавезна  и континуирана 
пракса, учешће на стручним и научним скуповима и други видови активности у сарадњи 
са истраживачким и научним институцијама, установама социјалне заштите, образовања и 
здравства које представљају и наставно-научну базу одељења.  Број студената на смеру 
омогућује  максимално подстицање индивидуалног  ангажовања  студената  као  и  мањих 
група и тимова. Све ово студије чини садржински и методолошки интересантним.

Професија  социјалне  политике  и  социјалних  радника  има  широке  могућности 
запошљавања  у  јавном  и  све  више  у  приватном  сектору  и  са  изгледима  за 
самозапошљавање.  Највећи  број  социјалних  радника  запошљава  се  у  институцијама 
социјалне  заштите  (центри  за  социјални  рад,  установе  за  заштиту  деце  ометене  у 
психичком и социјалном развоју, саветовалишта за младе, за брак и породицу, установама 
и службама за старе, инвалиде и друге специјалне и друштвене проблеме) у установама и 
службама  здравствене  делатности,  у  институцијама  државне  и  локалне  управе  и 
самоуправе,  у  образованим  институцијама  (као  део  специфичних  тимова  у  школама, 
посебно  у  специјалном  васпитању  и  образовању),  у  службама  и  установама  за 
запошљавање,  у  друштвено-хуманитарним организацијама,  у  институцијама  за  децу  и 
омладину, за друштвену заштиту деце, итд.

Образовни профили: - 240 ЕСПБ

Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада – 240 ЕСПБ
Звање: политиколог из области социјалне политике/Социјални радник

Дипломске академске студије социјалне политике и социјалног рада – 60 ЕСПБ
Звање: дипломирани политиколог – мастер из области социјалне 
политике/Дипломирани социјални радник - мастер
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БРОЈ СТУДЕНАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

Факултет  политичких наука  у  Београду  је  у  прву  годину  основних академских 
студија  у  школској  2008/2009.  години  уписао  135  буџетских  студената  и  473 
самофинансирајућих студената.
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ПОДАЦИ О ДИПЛОМИРАНИМ СТУДЕНТИМА И ПРОСЕЧНИМ ОЦЕНАМА 
СТУДИРАЊА

Графикон 1. Статистика дипломираних студената у школској 2007/2008. години по 
просечној дужини студирања.

Графикон 2. Просек (оцена) дипломираних студената по смеровима  у школској 
2007/2008. години.
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У школској 2007/2008. години укупно је дипломирало 356 студената и то:

● 122 на међународном смеру
● 116 на новинарско-комуниколошком
● 55 на политиколошком
● 63 на смеру за социјалну политику и социјални рад 

Графикон 3. Просечна оцена у току студија по смеровима – проценат 
дипломираних студената у школској 2006/2007 години
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ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И СТАТУС СТУДЕНАТА
Пролазност

А) Подаци о статусу студената уписаних на студијске програме основних академских 
студија на којима је уведен систем ЕСПБ бодова:

1.

Број студената уписаних у школску 2006/2007. годину који су 
током те школске године остварили потребан број ЕСПБ 
бодова за упис школске 2007/2008. године у статусу студента 
који се финансира из буџета (37 и више ЕСПБ бодова)  

434

2.
Број студената уписаних у школску 2006/2007. годину који су 
уписали школску 2007/2008. годину са остварених свих 60 
ЕСПБ бодова, у статусу студента који се финансира из буџета

213

3.
Број студената уписаних у школску 2006/2007. годину који су 
уписали школску 2007/2008. годину са остварених свих 60 
ЕСПБ бодова, у статусу самофинансирајућег студента

1

4.

Број студената који су у школску 2006/2007. годину били 
уписани у статусу самофинансирајућег студента, а који су 
остварили услов да школску 2007/2008. годину упишу у 
статусу студента који се финансира из буџета

281

5.

Број студената уписаних у школску 2007/2008. годину који су 
током те школске године остварили потребан број ЕСПБ 
бодова за упис школске 2008/2009. године у статусу студента 
који се финансира из буџета (42 и више ЕСПБ бодова)  

132

6.
Број студената уписаних у школску 2007/2008. годину који 
уписују школску 2008/2009. годину са остварених свих 60 
ЕСПБ бодова, у статусу студента који се финансира из буџета

82

7.
Број студената уписаних у школску 2007/2008. годину који 
уписују школску 2007/2008. годину са остварених свих 60 
ЕСПБ бодова, у статусу самофинансирајућег студента

104

8.

Број студената који су у школску 2007/2008. годину били 
уписани у статусу самофинансирајућег студента, а који су 
остварили услов да школску 2008/2009. годину упишу у 
статусу студента који се финансира из буџета

29
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Б) ПОДАЦИ О ТРАЈАЊУ И УСПЕХУ СТУДИЈА СТУДЕНАТА ОСНОВНИХ 
СТУДИЈА (по старом закону) ДИПЛОМИРАНИХ

У ШКОЛСКОЈ 2007/2008. ГОДИНИ

1.
Просечно трајање студирања студената који су дипломирали у 
школској 2007/2008. години 7.48

2.
Просечна средња оцена студената који су дипломирали у 
школској 2007/2008. години 8.19

3.

Број студената који су у школској 2007/2008. години 
дипломирали у складу са роком предвиђеним претходним 
статутом факултета
(предвиђено трајање студија + апсолвентски стаж)

73

В) ПОДАЦИ О БРОЈУ СТУДЕНАТА ПРВИ ПУТ УПИСАНИХ НА ПРВУ 
ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2006/2007. ГОДИНЕ КОЈИ СУ 
УПИСАНИ НА ДРУГУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2007/2008. ГОДИНЕ

1. Укупан број студената први пут уписаних на прву годину 
основних студија у школској 2006/2007. години

520

УК Б С

2.
Број студената први пут уписаних на прву годину основних 
студија у школској 2006/2007. години који су уписали 
другу годину са остварених  37 – 41 ЕСПБ бодова 17 1 16

%

3,27

3.
Број студената први пут уписаних на прву годину основних 
студија у школској 2006/2007. години који су уписали 
другу годину са остварених  42 – 47 ЕСПБ бодова

50 6 44
%

9,62

4.
Број студената први пут уписаних на прву годину основних 
студија у школској 2006/2007. години који су уписали 
другу годину са остварених  48 – 53 ЕСПБ бодова

82 11 71
%

15,77

5.
Број студената први пут уписаних на прву годину основних 
студија у школској 2006/2007. години који су уписали 
другу годину са остварених  54 – 59 ЕСПБ бодова

72 18 54
%

13,85

6.
Број студената први пут уписаних на прву годину основних 
студија у школској 2006/2007. години који су уписали 
другу годину са остварених  60 ЕСПБ бодова

213 96 117
%

40,96
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ИНДИКАТОРИ ПРОЛАЗНОСТИ СТУДЕНАТА
НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

А) Подаци о резултатима студената први пут уписаних на основне академске студије 
школске 2007/2008. године

                            

1. Укупан број студената први пут уписаних на основне студије 
школске 2007/2008. године

Б С

139 383

2. Број студената  из рубрике 1. који су у школској 2007/2008. 
години  остварили мање од 37 ЕСПБ бодова

Б С

3
(2+1)

78
(59+19)

3. Број студената  из рубрике 1. који су у школској 2007/2008. 
години  остварили  37 – 41 ЕСПБ бодова

Б С

4 35

4. Број студената  из рубрике 1. који су у школској 2007/2008. 
години  остварили  42 – 47 ЕСПБ бодова

Б С

18 70

5. Број студената  из рубрике 1. који су у школској 2007/2008. 
години  остварили  48 – 53 ЕСПБ бодова

Б С

23 62

6. Број студената  из рубрике 1. који су у школској 2007/2008. 
години  остварили  54 – 59 ЕСПБ бодова

Б С

7 9

7. Број студената  из рубрике 1. који су у школској 2007/2008. 
години  остварили  60 ЕСПБ бодова

Б С

84 129

[Б] – студенти који су у школској 2007/2008. години имали буџетски статус
[С] – студенти који су у школској 2007/2008. години имали самофинансирајући статус

ц  рвеним су означени они који нису освојили ниједан ЕСПБ  
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Б) Подаци о резултатима студената први пут уписаних на основних академских 
студије школске 2006/2007. године, а који су се уписали у школску 2007/2008. као у 
другу школску годину

8.
Укупан број студената први пут уписаних на основне 
академске студије школске 2006/2007. године, а који су се 
уписали у школску 2007/2008. као у другу школску годину 

Б С

422 1

9. Број студената  из рубрике 8. који су у школској 2007/2008. 
години  остварили мање од 74 ЕСПБ бодова

Б С

64 0

10. Број студената  из рубрике 8. који су у школској 2007/2008. 
години  остварили 74 – 78 ЕСПБ бодова

Б С

10 0

11. Број студената  из рубрике 8. који су у школској 2007/2008. 
години  остварили 79 – 90 ЕСПБ бодова

Б С

28 0

12. Број студената  из рубрике 8. који су у школској 2007/2008. 
години  остварили 91 – 100 ЕСПБ бодова

Б С

27 0

13. Број студената  из рубрике 8. који су у школској 2007/2008. 
години  остварили 101 – 119 ЕСПБ бодова

Б С

184 1

14. Број студената  из рубрике 8. који су у школској 2007/2008. 
години  остварили 120 ЕСПБ бодова

Б С

109 0

[Б] – студенти који су у школској 2007/2008. години имали буџетски статус
[С] – студенти који су у школској 2007/2008. години имали самофинансирајући статус
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8.2) СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

На нивоу студија другог и трећег степена, на ФПН је започет процес 
прилагођавања Болоњској реформи. Промишљеним програмским планирањем излазимо у 
сусрет различитим професионалним, стручним и научним захтевима:
− новим смеровима пратимо савремене наставне програме и неопходне иновације знања;
− програми прате друштвене и научне потребе, тежећи хармонизацији теоријског и 

практичног знања;
− у наставу укључујемо предаваче, експерте и професоре домаћих и иностраних 

универзитета и релевантних институција.
Сви наши програми отворени су за студенте са других факултета. Интерактивна 

настава, у амбијенту у коме доминира различитост знања и интересовања, пружа доследну 
примену интердисциплинарности у приступу друштвеним феноменима који се изучавају. 
ФПН има три облика студија другог и трећег степена: 

3. једногодишње мастер студије,
4. двогодишње специјалистичке академске студије, 
5. једногодишње струковне специјалистичке студије.

Области студија су: Међународне студије, Европске студије, Студије САД, 
Студије безбедности, Студије за послове европских интеграција, Међународно 
хуманитарно право, Теорија културе, Комуникологија , Новинарство, Студије рода, 
Политичка теорија и методологија политичких наука, Јавна управа и локална самоуправа, 
Политичко насиље и држава, Политичка аналитика и менаџмент, Политичка теорија и 
образовање за демократију, Тероризам и организовани криминал, Социјална политика, 
Социјални рад, Рехабилитација и социотерапија, Медијација у породичним односима.

 
Припремамо заједничке програме са угледним факултетима из Велике Британије, 

Француске и САД са циљем да студентима отворимо врата знања која ће моћи да користе 
и искажу у нашој и у иностраним друштвеним/научним срединама. Водимо рачуна о 
друштвеним и научним потребама те зато листа смерова на овим студијама није 
дефинитивна.

У  школској  2007/08.  години у  октобарском  и  фебруарском  уписном  року,  на 
студије ИИ степена уписало се укупно 445 студената и то на следеће студије:

Специјалистичке струковне студије, уписало је укупно 136 студената на следеће 
смерове: 
•Међународно хуманитарно право и право људских права, 
•Политичке партије и избори, 
•Рехабилитација и социотерапија, 
•Терорирзам и организовани криминал 
•Стратегије и методе ненасилне друштвене промене
•Студије за послове европских интеграција.

Дипломске академске мастер студије уписало је укупно 189 студената на следеће 
смерове: 
•Међународна безбедност, 
•Јавна управа и локална самоуправа, 
•Комуникологија, 
•Међународне студије, 
•Новинарство, 
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•Политичка аналитика и менаџмент, 
•Политичко насиље и држава, 
•Род и политика, 
•Теорија културе.

Специјалистичке академске студије уисало је укупно  120 студената на следеће 
смерове: 
•Европске студије, 
•Међународне студије, 
•Политичка теорија и методологија политичких наука, 
•Род и политика, 
•Социјална рехабилитација, 
•Медијација, 
•Политиколошке студије религије, 
•Студије САД-а.

Од 445 уписаних студената, 10 студената су страни држављани (ван оквира бивше 
СФРЈ).

Настава  се  одржавала  током  зимског  и  летњег  семестра,  према  распореду 
предавања који је доступан у студентској служби. Испитни рокови су се одржавали сваког 
месеца (изузев јула и августа).

У школској 2007/08.  години, до 01.  октобра 2008.  године,  на основу студијских 
програма  донесених  после  ступања  на  снагу  Закона  о  високом  образовању  из  2005. 
године, студије ИИ степена завршило је укупно 23 студента, и то: 
1.специјалистичке струковне студије 5 студената, 
2.дипломске академске мастер студије 4 студента,
3.специјалистичке академске студије 14 студената.

У школској 2007/08, до 01.10.2008. године, на основу наставних планова донесених 
пре  ступања  на  снагу  Закона  о  високом образовању  из  2005.  године,  последипломске 
студије завршило је 72 студента, и то:
1.специјалистичке студије завршило је 17 студентата, 
2.магистрирало је 40 студената, 
3.докторирало је 15 кандидата.

У школској 2008/09. години у октобарском уписном року, на студије  ИИ степена, 
уписало се укупно 418 студената, и то на следеће студије:

Специјалистичке  струковне  студије,  уписало  је  76 студената,  на  следеће 
смерове: 
•Студије за послове европских интеграција, 
•Тероризам и организовани криминал, 
•Међународно хуманитарно право и право људских права,
•Политичке партије и избори.

Дипломске  академске  мастер  студије  уписало  је  246 студената,  на  следеће 
смерове:
•Међународна политика, 
•Еколошка политика, 
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•Новинарство, 
•Међународна безбедност, 
•Јавна управа и локална самоуправа, 
•Студије рода, 
•Социјална политика, 
•Социјални рад, 
•Политичка аналитика и менаџмент, 
•Политичко насиље и држава, 
•Теорија културе, 
•Комуникологија.

Специјалистичке академске студије уисало је 96 студената, на следеће смерове: 
•Међународна политика, 
•Регионалне студије Азије - једногодишње, 
•Регионалне студије Азије - двогодишње, 
•Политиколошке студије религије, 
•Социјална рехабилитација, 
•Европске студије.

Настава се одвија према распореду предавања који је доступан у студентској 
служби и на сајту Факултета. Исптини рокови доржавају се сваког месеца.

Настава  на  појединим  смеровима,  у  обе  школске  године  о  којима  је  у  овом 
извештају реч, одвија се у сарадњи и уз помоћ више различитих организација и фондација: 
ОЕБС,  ИЦРЦ,  Фондација  Конрад  Аденауер,  Удружење  грађана  ЦАНВАС,  амбасаде 
појединих држава.
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8.3) УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Наставни програми страних језика на ФПН прилагођени су новим стандардима 
европске језичке политике (Тхе Цоммон Еуропеан Фрамеwорк оф Референце фор 
Лангуаге Леарнинг анд Теацхинг – ЦЕФ) и захтевима реформе образовања у оквиру 
Болоњског процеса. 

Студенти уче један од четири страна језика: енглески, руски, француски и немачки, 
у зависности од тога који су језик учили у средњој, односно у основној школи. Почетни 
ниво језичке компетенције студената који на факултету настављају учење страног језика 
јесте ниво Б1 према наведеној европској стандардизацији језичких компетенција и новим 
стандардима продуктивних и рецептивних језичких вештина, где се највећи значај придаје 
конкретној реализацији језичке способности, односно комуникативном аспекту језика. 

Настава се организује у двосеместралним модулима који се надовезују један на 
други у зависности од смера, однодно департмана.

Студенти имају могућност да факултативно похађају и наставу другог страног 
језика бирајући између једног од три језика: француског, руског или немачког. Изучавање 
два страна језика на Факултету представља уклапање у нову европску језичку политику у 
складу са препорукама Савета Европе да сваки грађанин Европе треба да говори поред 
матерњег још два европска језика.

Настава немачког и француског језика одвија се у сарадњи са лекторима из 
Немачке, односно Француске. У оквиру споразума са ДААД-ом (Немачком службом за 
академску размену) у наставу немачког укључен је лектор за немачки језик, а у наставу 
француског лектор француског језика на основу сарадње са Амбасадом Француске у 
Београду.

Факултет је 2005. годио добио лиценцу за полагање испита Тест ДаФ који 
представља стандардизовани испит из немачког језика, признат на свим немачким 
универзитетима.

У сарадњи са Алтернативном академском образовном мрежом (ААОМ) и 
Амбасадом Француске у Београду, на факултету се реализују и специјалистичке 
струковне студије симултаног превођења за француски језик.
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9. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

На  Универзитету  у  Београду  –  Факултету  политичких  наука  се  обавља 
научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности 
високог  образовања,  односно  унапређивања  квалитета  наставе,  усавршавања  научног 
подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних 
услова за рад и развој Факултета.

Научно-истраживачки рад у који су укључени наставници и сарадници Факултета 
политичких наука, остварује се кроз:

1. реализацију пројеката из програма основних истраживања Министарства за науку и 
заштиту животне средине Републике Србије;

2. преузимањем  уговорних  обавеза  и  ангажманом  на  научно-истраживачким 
пројектима, експертизама и слично;

3. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

9.1. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТРИ

У складу са Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачким центирма 
Факултета,  научноистраживачка  делатност  се  одвија  у  оквиру  Научно-истраживачких 
центара Факултета и то: 

1. Центар за демократију

Поред  теоријског  и  академског  изучавања  демократије  у  оквиру  многих 
дисциплина и  курсева  који  се  изучавају  на  Факултету  политичких наука,  постојала  је 
додатна потреба за формирањем Центра за демократију.  Центар се бави:
– организовањем истраживања у  области демократије и демократске политике,
– организовањем истраживања у ваншколским облицима образовања за демократију у 

сарадњи са сродним институцијама и организацијама у области едукације за политичку 
партиципацију и унапређење демократије;

– унапређењем рада у области грађанског и цивилног образовања како би се пружила 
подршка новом образовном програму у оквиру болоњског наставног плана;

– проучавањем и истраживањем стања у области људских права и њихове заштите;
– подизањем нивоа демократске политичке културе.

Центар  сарађује  са  другим  академским  и  научноистраживачким  центрима  и 
институцијама у земљи и иностранству, које се баве истраживањима и образовањем за 
демократију.

Током 2008. године Центар је реализовао следеће пројекте:
а) Специјалистички програм за наставнике средњих школа из „Грађанског васпитања“ у 
сарадњи са невладином организацијом „Грађанске иницијативе“ из Београда,
б)  Израда  стратегије:  “Имплементација  стратегије  за  смањење  сиромаштва  у  српским 
општинама и насељима на Косову и Метохији” (уз подршку Министарства за Косово и 
Метохију Републике Србије),
в)  Едукација:  „Територијална  организација  власти  и  локална  самоуправа  за  српске 
општине  и  насеља  на  Косову  и  Метохији“  (уз  подршку  Министарства  за  Косово  и 
Метохију Републике Србије),
г) Израда стратегије:  „Стратегија одрживог опстанка и повратка на Косову и Метохији“ 
(уз подршку Министарства за Косово и Метохију Републике Србије),
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д) У току је и рад на пројекту “Енциклопедија демократије” (два тома) у сарадњи са ЈП 
“Службени гласник”.

2. Центар за медије и медијска истраживања

Центар за медије и медијска истраживања је настао 2003. године са циљем да 
унапреди студије новинарства и комуникологије на Факултету политичких наука. У њему 
се организују научноистраживачке активности усмерене ка бољем разумевању јавне и 
политичке комуникације и улоге масовних медија у савременом друштву. 

Центар за медије и медијска истраживања Факултета политичких наука има два 
главна циља - да омогући квалитетну практичну обуку студената новинарства и да 
организује истраживања из области јавне комуникације и улоге масовних медија у 
савременом друштву.

Центар реализује пројекте којима се истражују политички, културни, технолошки и 
други аспекти медијског развоја, улога и значај медија у демократској транзицији, 
проблеми медијске политике и регулативе. Истраживања обухватају и положај новинара у 
друштву, потребе медијске индустрије за образовним профилима и стручним 
усавршавањем, различите облике образовања новинара и могућности њиховог 
запошљавања. 

Активности Центра обухватају:
• савремену практичну обуку студената новинарства
• унапређење знања из медијских студија
• подизање квалитета истраживања
• афирмацију медијског професионализма 
• промоцију вредности демократске медијске културе.

У Центру се одвијају бројне активности у склопу два актуелна пројекта. Пројекат 
за  унапређивање  политичког  извештавања  се  реализује  у  сарадњи  са  ОЕБС-ом  и 
Амбасадом  Холандије,  док  је  пројекат  за  унапређење  наставе  остварен  у  сарадњи  са 
Џорџија  Универзитетом.  Ови  пројекти  су  омогућили  професорима,  сарадницима  и 
студентима ФПН-а да стекну драгоцена искуства и упознају се са образовном, односно 
медијском праксом различитих земаља - САД, Холандије и Велике Британије. 

1. Пројекат „Унапређивање студија новинарства“
Пројекат подршке настави новинарства је програм сарадње између три образовне 
институције - Грејди Колеџа Универзитета у Џорџији (Градy Цоллеге), Колеџа за медије и 
уметност Универзитета Кларк Атланта (Департмент оф Масс Медиа Артс, Цларк 
Атланта Университy) и Одељења за новинарство Факултета политичких наука 
Универзитета у Београду. Трогодишњи пројекат, реализован у периоду 2004-2007, је у 
потпуности посвећен подизању предавачких и истраживачких капацитета студија 
журнализма на ФПН-у и успостављању трајне истраживачке сарадње са Грејди Колеџом.

2. Пројекат „Подизање квалитета политичког извештавања“
Пројекат обухвата размену професора (четири из Србије и један из САД годишње), 
организацију заједничких радионица у Београду, као и помоћ америчких партнера при 
развоју наставног програма Одељења за новинарство ФПН. Кокс центар (Цоx Центер фор 
Интернатионал Масс Цоммуницатион Траининг анд Ресеарцх) Грејди Колеџа је 
административни носилац пројекта, а финансијска средства за његову реализацију су 
омогућили амерички Стејт дипартмент и Грејди Колеџ. Координатори пројекта су др Ли 
Бекер у име Џорџија Универзитета и др Сњежана Миливојевић испред Факултета 
политичких наука. Пројекат чији је циљ унапређење политичког извештавања и 
подстицање критичког новинарства у Србији је реализован кроз сарадњу ОЕБС-а, 
Амбасаде Краљевине Холандије и Факултета политичких наука. 
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Као део настојања да се унапреде практична настава и истраживања на Факултету, 
су у склопу овог пројекта организоване три различите, али међусобно повезане 
активности. Тако да је у склопу пројекта урађено следеће:

• Дигитализовна видео архива политичке комуникације у Србији (1990-2000),
• Најбољи студенти су посетили медијске куће и школе новинарства у Холандији и 

Великој Британији,
• Организована практична обука студената фокусирана на политичко извештавање. 

Пројекат је остварен у периоду септембар 2006. година - новембар 2007. година, а 
испред Факултета политичких наука га је водила проф. др Сњежана Миливојевић.

3. Центар за међународно хуманитарно право и међународне организације

Центар за међународно хуманитарно право (МХП) отворен је 7. децембра 2006. на 
Факултету  политичких наука  у  Београду.  Као прва  академска институција ове  врсте  у 
региону Западног Балкана, Центар настоји да кроз истраживачке, образовне, издавачке и 
библиотечко-документационе делатности,  постане референтна  тачка  за  питања  МХП у 
овом делу света.

Отварање овог Центра представља кулминацију петогодишњих напора Факултета 
политичких  наука  да  унапреди  разумевање  међународног  хуманитарног  права:  2001. 
године Факултет је установио студије за МХП које су недавно проширене компонентом 
која се односи на људска права. Такође је основан двосеместрални постдипломски курс 
који  је  на  посебно  добром  гласу  у  институцијама  власти.  Покренута  је  и  традиција 
студентских  такмичења  у  земљи  и  региону  и  успостављен  регионални  курс  МХП  за 
студенте и млађе предаваче који окупља регионалне и међународне експерте и полазнике 
из целог Западног Балкана. Тренутно се ради на уграђивању МХП у обуку наставника 
грађанског образовања у средњим школама у Србији. 

Међународни комитет Црвеног  крста  и  Црвени крст  Србије  подржавали су  ове 
академске напоре, као део свог мандата у ширењу знања о међународном хуманитарном 
праву. Шеф регионалне делегације МКЦК у Београду, Кристијан Брунер указао је да је 
“Црвени крст у својим настојањима да учини МХП познатим и поштованим широм света, 
у Факултету политичких наука пронашао вредног институционалног партнера". 

Значај који се међународном хуманитарном праву придаје у региону добио је данас 
потврду и кроз присуство дипломатских и представника међународних организација, као и 
представника Суда за ратне злочине.

Научноистраживачку делатност Центар остварује кроз неколико видова 
активности. Најпре, то су различити пројекти систематског праћења и анализе развоја 
међународног хуманитарног права и права међународних организација. Ти се резултати 
презентују научној, стручној и најширој јавности на различите начине, а посебно у 
расправама које Центар организује или у њима узима учешће. Округли столови на којима 
учествују експерти не само из региона већ и Европе и света постали су један од знакова 
распознавања Центра. Специфичан вид научноистраживачке делатности коју Центар 
подстиче, помаже и развија одвија се у оквиру специјалистичких струковних и 
специјалистичких академских студија на Факултету политичких наука. Десетине 
семинарских и специјалистичких радова израђено је и одбрањено управо из домена 
делатности Центра, а у току су и израде магистарских и докторских дисертација.

Централна  активност  на  последипломским  студијама  Центра  јесте  извођење  и 
развијање специјалистичких студија. Ове студије су отворене 2003. године. Током година 
студије су, осим међународног хуманитарног права, медија и социјалне заштите жртава 
оружаних сукоба, обогаћене и тематиком међународног права људских права. Од 2006. 
године оне се организују  као Специјалистичке струковне студије уз  помоћ и подршку 
Међународног комитета Црвеног крста, УНДП и Амбасаде Краљевине Холандије. Центар, 
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такође, креира и спроводи различите програме обуке за одређене циљне групе (новинари, 
администрација,  судство,  војска,  полиција)  како  би  им  се  приближила  проблематика 
међународног хуманитарног права и међународних организација, најновији правци развоја 
и подигла способност примене сазнања.

Као  део  академске  средине  Центар  је  посебно  заинтересован  за  окупљање 
талентованих  студената  чија  се  интересовања  крећу  у  области  међународног 
хуманитарног  права  и  међународних  организација.  Окупљање,  припрема  и  подршка 
студенских тимова који  узимају  учешће  у  националном,  регионалним и међународним 
такмичењима из хуманитарног права представља почетни корак у том правцу.

4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава

Основан  2004.  године,  Центар  за  студије  Сједињених  Америчких  Држава 
организује курс из Специјалистичких студија САД. У оквиру Специјалистичких студија се 
изучавају  и  истражују  историја  САД,  либерална  политичка  традиција  и  савремена 
либерална мисао у САД, привредни и правни систем, америчке вредности и популарна 
култура,  историја спољне политике САД, савремена спољна и безбедносна политика и 
српско-амерички  односи. У  периоду  2004-2007.  године,  у  оквиру  Специјалистичких 
студија САД је организовано преко четрдесет гостовања, трибина и предавања иностраних 
професора  и  високих  званичника.  Поред  тога,  Центар  има  за  циљ  вршење  научних 
истраживања, и издавачке делатности. Центар има богату стручну библиотеку.

5. Центар за студије рода и политике

Студије рода, полазећи од питања положаја жена, истражују проблеме идентитета, 
односе политичке теорије и политичке праксе, људских права, односе моћи, идеолошких 
матрица,  итд.  Окосницу  програма  рада  Центра  чини  утемељивање,  имплементација  и 
развој  студија  рода,  као и разноврсни научноистраживачки пројекти.  Центар реализује 
пројекте  теоријских  и  емпиријских  истраживања  која  би  подстицала  сарадњу  на 
националном, регионалном и интернационалном нивоу. 

6. Центар за студије Далеког истока

Потреба за дубљим увидом у изузетно бурна кретања на азијском континенту, који 
већ две деценије представља најдинамичнији регион света са аспекта привредног раста, и 
нарочито  са  становишта  процена  да  ће  управо  ова  област  бити  средиште  светских 
економских  и  политичких  дешавања  у  овом  миленијуму,  стварају  огроман  простор  за 
проучавање економских, политичких, социјалних, културолошких дешавања и токова у овом 
региону, као и њихову повезаност са глобалним процесима. 

Центар има за циљ повезивање са сродним институцијама, најпре у земљама које 
припадају азијском континенту, а затим и у другим земљама. Тиме би се унапредила сарадња 
наших  истраживача  са  истраживачима  из  других  земаља,  могућност  учешћа  на 
међународним  скуповима,  набављање  потребне  литературе,  формирање  међународних 
истраживачких  тимова,  могућност  конкурисања  код  различитих  домаћих  и  страних 
државних и приватних институција које помажу израду оваквих истраживања, квалитетније 
обављање специјалистичких студија и богатију издавачку делатност, формирање приручне 
библиотеке  и  базе  података,  вршење  консултантских  услуга  итд.  До  сада  је  остварена 
интензивна комуникација са амбасадорима/заменицима амбасадора Кине, Јапана, Кореје, 
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Индонезије ради обезбеђивања подршке раду Центра за студије Далеког истока, а Јапан и 
Кина су посебно заинтересовани да пруже значајну финансијску и логистичку подршку. 

7. Центар за студије мира

Центар за студије мира је новоосновани научно - истраживачки центар Факултета 
политичких наука. У свом деловању Центар ставља акценат на широки спектар питања 
чија  тематика  је  блиско  повезана  са  проблемима  рата  и  мира.  Центар  настоји  да 
промовише вредности мира и ненасиља, али своју пажњу такође усмерава на проблеме 
конфликата, како регионалних тако и глобалних. 

У раду Центра учешће узимају студентни основних и последипломских студија. 
Центар за студије мира представља динамичну целину која по својој области истраживања 
представља јединствену институцију у нашој академској заједици.

9.2. РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

Министарство  науке  Републике  Србије  је  започело  финансирање  13  нових 
пројеката у којима учествују истраживачи са Факултета политичких наука и то су:

1. Ставови политичких партија у политичком систему Србије према религији и  
верским заједницама (број пројекта: 149006).

Истраживачи на пројекту: проф. др Владан Кутлешић, мр Ивана Дамјановић, проф. 
др Мирољуб Јевтић.

2. Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци (број пројекта: 149010).
Истраживач: доцент др Часлав Копривица.
3.  Развој  српског  друштва  у  савременим  светским  интегративним  процесима: 

перспективе, алтернативе и импликације (број пројекта: 149020).
Истраживачи:  проф.  др  Зоран  Славујевић,  проф.  др  Мирослав  Хаџић,  проф.  др 

Мирјана Васовић.
4.  Максимизација  инвестиција  у  пољопривреди  Србије  у  функцији  прикључења 

Европској унији (број пројекта: 149022).
Истраживач: проф. др Бранко Васиљевић
5. Регионални и европски аспекти интегративних процеса у Србији: цивилизацијске 

претпоставке, стварност и изгледи за будућност (број пројекта: 149031).
Истраживач: др Ђорђе Павићевић.
6.  Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања (број пројекта: 

149033).
Истраживач: проф. др Драган Симеуновић.
7.  Подизање капацитета политичких  установа  у  Србији  (државно-национални,  

регионални, европски и глобални аспекти), (број пројекта: 149036).
Истраживачи: др Ђорђе Павићевић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Бранимир 

Стојковић,  мр  Владимир  Павићевић,  проф.  др  Вукашин  Павловић,  доц.  др  Душан 
Павловић, др Зоран Стојиљковић, проф. др Илија Вујачић, др Славиша Орловић, проф. др 
Чедомир Чупић.

8. Србија и Европа – економске анализе и прогнозе (број пројекта: 149038).
Истраживач: проф. др Бранко Васиљевић.
9. Реформа  социјалне  политике  у  оквиру  укупних  друштвених  и  економских  

реформи  у  Србији  и  процеса  придруживања и  приступања  Србије  и  Црне  Горе (број 
пројекта: 149046).
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Истраживачи:  проф.  др  Ана  Чекеревац,  проф.  др  Бранко  Васиљевић,  проф.  др 
Дренка  Вуковић,  проф.  др  Мира  Лакићевић,  проф.  др  Сретен  Сокић,  мр  Наталија 
Аврамовић.

10. Србија у процесу придруживања Европској унији (број пројекта: 149051).
Истраживачи: проф. др Бранко Васиљевић, проф. др Весна Кнежевић Предић, мр 

Зоран  Чупић,  Маја  Ковачевић,  доц.  др  Милица  Делевић  Ђилас,  проф.  др  Радмила 
Накарада, проф. др Слободан Самарџић, доц. др Тања Мишчевић.

11. Србија и евроатланске интеграције (број пројекта: 149053).
Истраживачи:  проф.  др  Љубинка  Трговчевић-Митровић,  доц.  др  Гордана  Даша 

Духачек, проф. др Драган Симић, мр Драган Живојиновић, проф. др Иво Висковић, проф. 
др Милан Подунавац, мр Саша Мишић.

12. Друштвене и политичке претпоставке изградње демократских институција у 
Србији (број пројекта: 149057).

Истраживачи: проф. др Милан Јовановић, доц. др Часлав Копривица.
13.  Структурне  и  професионалне  промене  у  масмедијском  комплексу  Србије  

2006-2010. године (број пројекта: 149063).
Истраживачи: проф. др Валдимир Штамбук, проф. др Добривоје Станојевић, проф. 

др Мирољуб Радојковић, проф. др Неда Тодоровић, проф. др Сњежана Миливојевић.

Пројектно  финансирање  обухвата  финансирање  научноистраживачког  рада 
истраживача и финансиреање директних материјалних трошкова истраживања.

Други  извори  финансирања  се  односе  на  сарадњу  са  осталим  домаћим  и 
међународним   институцијама  и  другим  организацијама  као  и  реализацију  одређених 
научноистраживачких  пројекта  помогнутих  од  стране  међународних  и  иностраних 
агенција и донатора.

Трећи  извор  финансирања  су  средства  из  буџета  за  финансирање  научних 
истраживања, компаративних анализа, објављивања публикација, стручног усавршавања 
научних радника, давања стручних мишљења и средства за остале активности које су у 
складу са делатнстима научноистраживачких центара Факултета.

У  периоду  од  2006-2010.  године,  један  од  важних  приоритета  у 
научноистраживачком раду Факултета  ће бити веће конкурисање и укључивање наших 
истраживача  у  самосталне  истраживачке  пројекте  и  конзорцијуме  са  другим 
међунаордним истраживачким организацијама који се финансирају од стране Европске 
уније (ФП 7).
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10.    МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Интензивна  сарадња са  домаћим и међународним организацијама  и  образовним 
институцијама један је од приоритета Факултета политичких наука. Обнова регионалне и 
међународне сарадње након 2000. године 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. 

У 2008. години успешно је завршено неколико великих пројеката из претходног 
периода – УнитПартнерсхип са Школом за источноевропске и словенске студије из 
Лондона (ССЕЕС/УЦЛ), Social Inclusion of Immigrants са Универзитетом из Анконе и 
TRACES са Универзитетом из Лозане. Остали пројекти сарадње са традиционалним 
академским партнерима и међународним организацијама су настављени уобичајеном 
динамиком, а ове године сарадња је проширена у неколико важних аспеката:

- потписан је споразум о сарадњи са Факултетом политичких наука Универзитета 
La Sapienza из Рима;

- потписан је споразум о сарадњи са IG Alpbach Beograd/European Forum Alpbach;
- први пут од 1992. године, ФПН је добио Темпус пројекат - трогодишњи Темпус IV 

Joint Project "Example of excellence for Joint (Degree) Programme Development in South-
Eastern Europe" са Универзитетом у Грацу као координатором;

- интензивирање размене наставног особља и студената, нарочито у оквиру 
програма Erasmus Mundus External Cooperation Window;

- интензивирање разговора о сарадњи са London School of Economics i Middle-East 
Technical University (Ankara).

Поводом  прославе  40  година  постојања,  Факултет  је  новембра  2008.  године 
организовао међународну конференцију “Држава и демократија” са готово 100 учесника 
из земље и иностранства.

Што се тиче сарадње са амбасадама и страним културним центрима, најактивнији 
партнери ФПН у 2008. години били су Амбасада Немачке и Гоетхе Институт. 

Факултет је 2008.  године био домаћин двојици иностраних професора (Fullbright 
Foundation) и бројним истраживачима и студентима из иностранства. 

Међународна сарадња Факултета одвијала се у неколико праваца:

1.  Са  сродним  академским  институцијама -   где  је  нагласак  на  успостављању  и 
одржавању редовних веза са иностраним институцијама, размени наставника, сарадника и 
студената,  заједничким  истраживачким  пројектима,  организацији  научних  и  стручних 
скупова, развијању заједничких постдипломских програма. Партнери ФПН у овом смислу 
су  Grady  College,  University  of  Atlanta (Одељење  за  новинарство  и  комуникологију), 
Универзитет у Трондхајму, Норвешка (Одељење за социјални рад и социјалну политику), 
Школа  за  словенске  и  источноевропске  студије  Универзитетског  колеџа  Лондон 
(заједнички постдипломски програм из области Студија културе),  Sciences Po, Париз (у 
оквиру мултидисциплинарног истраживачког пројекта), Универзитет у Тренту (програм 
Erasmus  Mundus).  Од  2007.  године,  Факултет  интензивно  сарађује  и  са  Лондонском 
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школом  за  економију  и  политичке  науке  (ЛСЕ),  као  и  са  Школом  високих  студија 
друштвених наука  (ЕХЕСС) из Париза.  Током последње три године,  успостаљена  је  и 
сарадња са факултетима политичких наука у Сарајеву,  Подгорици, Загребу, Љубљани.

2.  Са међународним организацијама –  при чему се студентима ФПН пружа прилика да 
искористе разне могућности које ове организације нуде. Овде се нарочито истиче сарадња 
са Мисијом ОЕБС-а у Београду, која је за студенте организовала конкурсе чији победници 
бораве по месец дана у земаљама ЕУ, као и са Међународним комитетом Црвеног крста (у 
области међународног хуманитарног права).

3. Са  амбасадама  и  иностраним  културним  центрима –  студенти  ФПН-а  су  имали 
прилику  да слушају бројне госте-предаваче. Од 2003. године, Факултет политичких наука 
организује дебате под називом «Дијалог о Европи». Стручне расправе, које се одржавају 
једном  месечно,  имају  за  циљ  унапређење  јавног  дијалога  о  актуелним  процесима 
европских интеграција и положају Србије у њима. У оквиру «Дијалога о Европи» сваког 
месеца  по  један  представник  амбасада  земаља  чланица  ЕУ,  земаља  кандидата,  као  и 
европских  организација,  одржава  уводно  излагање  након  којег  следи  разговор.  Гости 
«Дијалога  о  Европи» до сада  су,  између  осталих,  били  амбасадори  Италије,  Немачке, 
Финске,  Пољске, Аустрије,  Велике  Британије,  Шпаније,  Русије,  Мађарске,  Словачке, 
Турске,  као  и  шефови  делегација  Европске комисије,  ОЕБС-а,  Савета  Европе.  Гости 
Факултета политичких наука су били и г. Оли Рен, комесар за проширење Европске уније, 
као и г. Герхард Шредер, бивши канцелар Савезне Републике Немачке.

4.  Учешће  у  међународно  финансираним  пројектима  у  области  образовања  и  
истраживања – Факултет  је  у  2006.  години конкурисао  за  два  ТЕМПУС  пројекта,  а 
заједно са  Универзитетом из Анконе,  Италија,  добио средства  за  истраживања из  New 
Neighbourhood Програма Европске уније.  

У оквиру Visiting Student Programa, Факултет је домаћин и иностраним студентима 
који на њему раде истраживања за своје дипломске радове или магистарске и докторске 
тезе, тако да су наши студенти у прилици да се и на самом Факултету друже са колегама 
из иностранства. Факултет одржава добре односе са сродним факултетима у региону и 
интензивно  ради  на  унапређењу  сарадње  ради  остваривања  регионалних  образовних, 
научних и истраживачких пројеката.

У  наредном  периоду,  међународна  сарадња  ФПН  пре  свега  подразумева  даље 
јачање и унапређење већ успостављених односа и покретање неколико нових пројеката, 
при чему је учешће студената у што већем степену један од приоритета. 

Наставници, сарадници и студенти Факултета  редовно се преко огласних табли, 
веб-сајта и електронске поште, обавештавају о могућностима доделе стипендија, летњим 
школама, конкурсима за постдипломске студије у иностранству.

У  школској  2007/08.  години  настављена  је  раније  започета  сарадња,  где  су 
партнери  Факултета  Кокс  центар  за  међународне  масовне комуникације  Универзитета 
Џорџије,  Институт  за  отворено  друштво  из  Будимпеште  (кроз  учешће  у  Програму 
подршке  високом  образовању,  као  и  програму  сарадње  са  Школом  за  словенске  и 
источноевропске студије Универзитетског колеџа у Лондону), Универзитет у Трондхајму, 
Норвешка, Универзитет у Тренту, Институт Сервантес, АРИ/ЦЕРИ мрежа, Међународни 
комитет Црвеног крста, ОЕБС и стране амбасаде у Београду. 

Настављена  је  започета  сарадња са  три веома  важне  институције -  Лондонском 
школом  за  економију  и  политичке  науке,  Блискоисточним  техничким  универзитетом 
(METU) из Анкаре (уз помоћ Амбасаде Турске),  и  Ecole des hautes etudes en sciences  
socials (EHESS), Париз. 
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У  овој  школској  години  организован  је  знатан  број  гостовања  предавача  са 
иностраних универзитета, један семинар иностраног професора са доделом сертификата 
полазницима,  као  и  четири  велике  међународне  конференције  (две  са  Институтом 
Сервантес, и по једна у сарадњи са Амбасадом САД, односно ЕХЕСС-Париз).

Студентска размена, у оквиру програма за студенте-госте, настављена је и у овој 
години. 

А) ПРЕГЛЕД АКАДЕМСКЕ САРАДЊЕ 

Партнер и година 
почетка сарадње

Облик сарадње Остале појединости о 
сарадњи (учесници, 

координатори....)
ХЕСП/АФП – 
Будимпешта
2003/04

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

- доц. др Ђорђе 
Павићевић, научни 
координатор 
Политиколошког 
одељења

Међународни 
комитет Црвеног 
крста
2004/2005

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

проф. др Весна Кнежевић 
– Предић, 

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

- ФПН један од партнера конзорцијума 
постдипломских студија Joint European 
Master in Comparative Local 
Development for the Balkans and other 
areas in transformation. 
Конзорцијум чине универзитети из 
Трента (Италија), Регенсбурга 
(Немачка), Љубљане (Словенија) и 
Будимпеште (Мађарска), а партнери и 
главни корисници постдипломских 
студија и пратећих активности су ФПН, 
Економски факултет из Сарајева и 
Универзитет из Мозамбика (Африка)
- учешће у овом трогодишњем пројекту 
међународних интердисциплинарних 
постдипломских студија за ФПН значи 
могућност размене професора са 
сваким од четири универзитета, као и 
упућивање студената, уз могућност 
организовања заједничких 
истраживачких пројеката са члановима 
конзорцијума развој заједничког МА 

доц. др  Јован 
Теокаревић
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програма Студије културе
- Размена професора: 6 наставника и 
сарадника ФПН и 5 наставника и 
сарадника ЦЦЕЕС боравило у 
Лондону/Београду ради предавања и 
истраживања

CCEES/UCL
2002-2003, 
2005-2008

– развој заједничког МА програма 
„Студије културе“
- Размена професора: 6 наставника и 
сарадника ФПН и 5 наставника и 
сарадника ЦЦЕЕС боравило у 
Лондону/Београду ради предавања и 
истраживања

проф. др Јелена 
Ђорђевић
проф. пр Љубинка 
Трговчевић-Митровић
Пројекат завршен 31. 08. 
2008. године.

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

проф. пр Мирослав 
Хадџић
проф. пр Сњежана 
Миливојевић

Centre lémanique 
d’étude des 
parcours et modes 
de vie (PaVie), 
Université de 
Lausanne et de 
Genève -   
22. 12. 2005.

Transition to adulthood and collective 
experiences in former Yugoslavia 
(TRACES)
- студијски боравци истраживача

проф. др Мирјана 
Васовић
Милена Глигоријевић

Пројекат завршен 31. 12. 
2008.

Универзитет из 
Анконе - Италија
(пројекат 
финансиран из 
фонда INTERREG 
IIIA)
2006/07

Social inclusion of immigrants:
- унапређење сарадње
- заједничка истраживања
- заједничко извођење обуке

проф. др Милосав 
Милосављевић
Маја Ковачевић

Пројекат завршен 04. 11. 
2008.

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

2008/2009

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

проф. др Милан 
Подунавац

IG Alpbach 
Belgrade - 
Associate Member 
of the European 
Forum Alpbach

Споразум о академској сарадњи и 
организацији Alpbach летње школе 
европских интеграција.

доц. др Милица Делевић 
- Ђилас
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2008/2009

ТЕМПУС/
Универзитет у 
Грацу

2008/2009

Трогодишњи Темпус IV Joint Project  
"Example of excellence for Joint (Degree) 
Programme Development in South-
Eastern Europe" (Пример изузетности 
за развој заједничких (дипломских) 
програма у Југоисточној Европи). 
Координатор је Универзитет у Грацу, а 
партнери су, осим ФПН, универзитети 
из Минхена, Бамберга (ДЕ), Левена 
(БЕ), Болоње, Гронингена, Љубљане, 
Барселоне, Поатјеа, Клуза, Скадра, 
Сарајева, Загреба, Задра, Скопја и 
Новог Сада. Циљ пројекта је стварање 
заједничких стандарда за заједничке 
МА програме кроз 5 радних група и 
покретање 4 МА програма (ФПН је 
укључен у интердисциплинарни мастер 
програм о Југоисточној Европи).

Доц. др  Јован 
Теокаревић

Пројекат званично 
почиње 02. 02. 2009.

Erasmus Mundus 
External 
Cooperation 
Window

2008/2009

Интензивна размена наставног особља 
са Универзитетом Ла Сапиенза у Риму 
и Факултетом политичких знаности у 
Загребу

Размена почиње у 
фебруару 2009. године

Б) ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ДЕШАВАЊА

Датум Догађај Напомена

17. 03. 2008. Посета 15 студената са Лондонске 
школе за економију и политику

18. 03. 2008.. Посета 32 студента са Универзитета у 
Копенхагену

11. 04. 2008. Предавање – Ерхард Бусек, 
“Регионална сарадња у југоисточној 
Европи”

12. 05. 2008. Разговор – "О значају политичке 
теорије", поводом књиге проф. Др 
Ненада Димитријевића Уставна 
демократија схваћена 
контектсуално.

15. 05. 2008. Предавање - Дијего Карседо, 
“Шпанија: транзиција од режимске 
телевизије до јавног сервиса”

У сарадњи са 
Институтом Сервантес
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29. 05. 2008. Предавање - др Volker Stanzel, 
“Немачко – српски односи и европска 
перспектива Србије”

Политички директор 
Министарства 
иностраних послова 
Немачке (организовано у 
сарадњи са Амбасадом 
Републике Немачке)

08-20. 09. 2008.. Alpbach Форум – Alpbach  летња 
школа о европским интеграцијама

Учествовало 30 
полазника из земаља 
региона

10. 10. 2008. Предавање - Marianne Birthler, 
“Суочавање са прошлошћу путем 
увида у документа”

Опуномоћеница Владе 
Савезне Републике 
Немачке за Стази 
документацију 
( организовано у сарадњи 
са Гоетхе Институтом)

14. 10. 2008. Предавање – Тхомас Флеинер, 
„Правни аспекти проблема Косова“

22. 10. 2008. Презентација програма 
"Међународна парламентарна пракса 
у Немачком  Бундестагу"

Посланица Бундестага 
др. Margit Wetzel и гдин. 
Gottried Gügold, 
референт за Источну 
Европу са Слободног 
Универзитета у Берлину 
(организовано у сарадњи 
са Амбасадом Републике 
Немачке)

27-30. 11. 2008. Међународна конференција „Држава 
и демократија“, поводом 
обележавања 40 година рада и 
деловања Факултета 

96 регистрованих 
учесника, од тога 19  из 9 
ван региона и 17 
учесника из 4 земље 
региона

04. 12. 2008. Предавање – Tyrone Shaw, 
„Амерички масовни медији и 
идеологија“

Senior Fullbright Fellow

В) КУРСЕВИ/СЕМИНАРИ ГОСТУЈУЋИХ ПРОФЕСОРА

Период Професор/институ
ција

Назив курса/семинара Напомена

2008/2009 Eric 
Martin/Fullbright 
Foundation

American 
Policy&Administration

Двосеместрални курст 
који је одржан на ФПН-
у, похађало преко 65 
студената

Новембар 
2008

Tyrone 
Shaw/Fullbright 
Foundation

Ethics in Journalism Предавање пратило 40 
студената Одељења за 
новинарство
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 Г) СТУДЕНТСКА РАЗМЕНА

Студенти-гости у оквиру програма за гостујуће студенте, преко ЦЕЕПУС-а или 
билатералних споразума на нивоу Универзитета.           

х) МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „Држава и демократија“

Поводом обележавања 40 година од оснивања и рада Факултета политичких наука 
у Београду, од 28-29. новембра 2008. године, одржана је међународна научна 
конференција под називом „Држава и демократија“ на којој је било 96 учесника, од чега је 
половина била из иностранства (САД, Кина, Италија, Немачка, Ирска, Велика Британија, 
Норвешка, Македонија, Турска, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора). 
Конференција је организована на Факултету политичких наука уз подршку Фонда за 
отворено друштво у Србији, Амбасаде САД и DAAD (German Academic Exchange Service).

Конференција је имала 5 панела (Држава и демократија у  савремености, Социо-
економске  и  културолошке  претпоставке  државе  и  демократије,  Европска  унија  и 
транзиција, Изградња модерне државе и демократизација политичких друштава у региону, 
Међународна правда,  нормативни идеализам,  политика моћи и симболика  идентитета), 
док је шести панел чинила тематска радионица на тему: Стварање заједничког европског 
простора у области политичких наука – поуке, искуства и перспективе. 

Одржавањем конференције у потпуности су остварени задати циљеви: окупљање 
домаћих и страних стручњака из области политичких наука, конституционалне теорије и 
међународних односа, како би се размотрио однос између модерне националне државе и 
демократије, као и изазови који стоје пред модернисм државама. Посебна пажња је 
посвећена регионалној компоненти конференције, која доприноси бољој комуникацији и 
ствара нове мреже личних и професионалних контаката академских заједница на Западном 
Балкану. 
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11. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА

11.1. РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР

Факултет  већ  дужи  низ  година  перманентно  улаже  у  развој  информатичких 
технологија  како  би побољшао квалитет  и  ефикасност  у   свом раду.  Тако  је  и  током 
прошле године набављен до нове рачунске опреме и система. 

Набављени хардвер и софтвер у протеклом периоду:

ОПИС КОЛИЧИНА
Ласерски црно бели штампачи 6 комада
Ласерски штампачи у боји 1 комад
Десктоп рачунари ПИВ 10 комада
Сервери 2 комад
Пројектори 9 комада
Зидна платна 3 комада
Скенери 3 комад
Дигитални фото апарати 1 комад
НотеБоок рачунари 21 комада
Wиндоwс XП Профессионал ОЕМ+ 
Оффице 2007 Профессионал + Цоре ЦАЛ

160 лиценци

Wиндоwс Виста Профессионал ОЕМ+ 
Оффице 2007 Профессионал + Цоре ЦАЛ

15 лиценци

Wиндоwс Сервер 2003 Стандард 2 лиценце
Wиндоwс XП Профессионал ОЕМ 21 лиценца
Есет Нод32 Смарт Сецуритy 
Буссинес Едитион

50 лиценци

Проширење рачунарске мреже: 
(Приступне тачке бежичне мреже)

5 приступних тачака 
(WАП)

У протеклом периоду, најважнији допринос на пољу ИТ-а, огледа се у следећим 
ктивностима Рачунског центра:
•Прелазак на нови национални .рс домен уз одржавање постојећег .yу домена и малбоx-ова 
корисника.
•Набавка нове опреме и њена интеграција у постојеће системе.
•Одржавање постојеће техничке опреме

Тренутно, Факултет располаже следећом компјутерском опремом:

РАДНЕ СТАНИЦЕ
Macintosh PIII PIV УКУПНО

4 2 176 182
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С Е Р В Е Р И
Wин 2003 

Сервер, ДЦ, 
ДНС, Есет 

Нод 32 
Смарт 

Сецуртитy 
Буссинес 
Едитион 

ПИВ

ЦентОС, 
Орацле 10г 
Аполло Г4
ИНТЕЛ 

Дуал 
Пентиум 

Xеон 2,8 Гхз

Wин 2003 
Сервер, ДЦ, 

ДНС, Сyмантец 
Маил Сецуритy 
фор СМТП 5.0, 

Антивирус&
Антиспамм 
филтеринг

ПИВ

ЦентОС, 
Маил 

сервер, 
ПИВ

Соларис 
10, , ДНС
Сервер 

Сун Фире 
X2100, 
ПИВ/64 УКУПН

О

ЦентОС, 
Wеб 

сервер, 
Проxy
ПИВ

1 1 1 2 1 6

Од скора је на Факултету политичких наука уведена услуга бежичног приступа 
Интернету за студенте и наставно особље. Тренутно су у функцији 4 приступне тачаке 
(WАП) које омогућавајау бежични приступ Интернету у улазном холу, библиотеци, 
деканату, медија центру, амфитеатру, слушаоницама и већини кабинеата. 

Такође, Факултет политичких наука располаже и следећом додатном опремом за 
подизање квалитета наставе:

ПРОСТОРИЈА ОПРЕМА
Слушаоница 1 рачунар ПИВ, 

пројектор
фиксирано пројекционо платно

Слушаоница 2 рачунар ПИВ, 
пројектор

фиксирано пројекционо платно/ Пројецта 
Слушаоница 3 рачунар ПИВ, 

пројектор
фиксирано пројекционо платно/ Пројецта 

Слушаоница 4 рачунар ПИВ, 
пројектор

фиксирано пројекционо платно
Слушаоница 5 рачунар ПИВ, 

пројектор 
електронска табла/ Пројецта (са мем. картицом)

штампач(за штампу цадржине са табле)
Слушаоница 6  рачунар ПИВ, 

 пројектор/ ИнФоцус
електронска табла/ Пројецта (са мем. картицом)

штампач (за штампу садржине са табле)
Слушаоница 7
(Студио за усмено 
превођење)

пројектор
централа за конференцијско превођење

Децк
3 кабине са опремом за преводиоца

Два инфрацрвена радијатора са 14 пријемника
Слушаоница 8 рачунар ПИВ, 

пројектор
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Слушаоница 9 рачунар ПИВ, 
пројектор

фиксирано пројекционо платно
Слушаоница 10 рачунар ПИВ, 

пројектор
фиксирано пројекционо платно

Слушаоница 11 рачунар ПИВ, 
пројектор

фиксирано пројекционо платно
Слушаоница 12 рачунар ПИВ, 

пројектор
фиксирано пројекционо платно

Слушаоница 17 рачунар ПИВ, 
пројектор

фиксирано пројекционо платно
Амфитеатар рачунар ПИВ, 

пројектор
фиксирано пројекционо платно

озвучење са микрофоном, звучницима и појачалом
Зборница Нотебоок, 

пројектор
фиксирано пројекционо платно

Центар за студије 
САД

рачунар ПИВ, 
пројектор

фиксирано пројекционо платно
озвучење са микрофоном, звучницима и појачалом

Рачунски центар
(учионица)

                                 
Управљиви АТ-8824 са оптичким линком ка РЦУБ-у

(18 + 1)  ПИВ Рачунар са монитором

Од периферних уређаја Факултет располаже са 6 матричних штампача, 39 
ласерских и 2 инк-јет штампача, као и са 9 скенера.

Рачунарска мрежа и оптички кабл
У свим кабинетима професора и асистената су прикључци за мрежу и компјутери. 

У  локалној  мрежи  факултета  постоји  могућност  коришћења  преко  300  прикључака  и 
тенденција  проширења  тј.  стварања  компјутерских  пунктова  за  поједина  наставна 
одељења.

Мрежни ормани
Факултет политичких наука располаже са укупно 8 мрежних ормана.

Оптичка веза ка Интернету
Факултет  политичких  наука  је  повезан  са  Академском  мрежом  Србије  преко 

оптичког линка капацитета 1 ГБ/с. У функцији је такође и рачунарска учионица (са 18 + 1 
рачунара), која је такође повезана засебним оптичким краком капацитета 1 ГБ/с.

Заштита електронске поште
У циљу заштите електронске поште користи се Сyмантец Маил Сецуритy фор 

СМТП 5.0 (Антиспамм&Антивурус филтеринг) на једном од Wиндоwс сервера.
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Заштита радних станица и сервера

Као заштита од вируса на радним станицама и серверима користи се однедавно 
Есет Нод 32 Смарт Сецуритy Буссинес Едитион. Факултет је у сталној годишњој 
претплати на 50 лиценци овог производа.

Информациони систем “Аполло”
На факултету је већ 6 година у употреби квалитетан информациони систем који је 

намењен коришћењу и преко Интернета, и у локалној мрежи. У питању је  софтверски 
пакет  у  најсавременијем  Орацле окружењу  који  кориснику  пружа  свеобухватну 
аутоматизацију  пословних  функција  уз  највиши  ниво  поузданости,  расположивости  и 
сигурности.  Wеб  апликација  је  генерисана  у  Јави  и  извршава  се  у  стандардном  Wеб 
броwсер-у (МС Интернет Еxплорер, Мозилла...). 

Систем  у  целини  обезбеђује  сваком  појединцу,  кориснику,  да  извршава  своје 
задатке једноставније,  прецизније и ефикасније,  пружајући му све потребне податке за 
реализацију његових пословних функција. Промена која се догоди у било ком пословном 
процесу, било ком тренутку, и на било ком месту, тренутно је видљива у целом пословном 
систему и омогућава адекватну реакцију, како извршиоцима тако и руководству на свим 
нивоима.

Увођење новог апликативног софтвера  извршено је у студентској служби. Између 
осталог омогућено је студентима да пријаве испите путем Интернета.

У  току  је  и  увођење  нових  сервиса  овог  информационог  система  електронски 
деловодник,  заједничка  електронска  огласна  табла  и  прилагођена  евиденција  досијеа 
последипломаца.
   
Wеб сајт

Фирма  "Аполло"  је  творац  идејног  решења  и структуре сајта. Свакодневно  се 
постиже ажурност садржаја. У почетку поступак ажурирања радио је  "Аполло". Данас и 
овај  посао  обавља  екипа  Рачунског  центра  Факултета.  Wеб  сите  је  постављен  код 
"Ситегроунд" провајдера. 

Поред званичног сајта факултета (www.фпн.бг.ац.рс) јавила се потреба и за новим 
интерним порталом за  запослене  на  факултету  (портал.фпн.бг.ац.рс).  Тим Рачунарског 
центра  такође  даје  подршку  дестетини поддомена  за  потребе  предмета  и  студентских 
организација на ФПН-у. Интерни портал ФПН-а  се налазе на серверу РЦ-а и за његово 
одржавање  и  ажурирање,  као  и  за  ажурирање  сајта  www.фпн.бг.ац.рс задужен  је 
Рачунарски центар.

Систем за видео надзор
Факултет политичких наука поседује опрему за видео надзор која је постављена, од 

стране фирме ДМД СИСТЕМ из Београда. Видео надзор опслужује Факултет са укупно 9 
+ 4  камера, распоређених на два централна пункта (портирница и Центар за студије САД) 
које контролише софтвер Мулитцам Дигитал Сурвеилланце Сyстем (ГБ-600 Хардwаре), 
чију смо оригиналну инсталациону верзију и добили при примопредаји опреме. Програм 
константно складишти видео снимке на ХДД.

Електронска контрола приступа и радног времена
Запослени на Факултету,  свој долазак и одлазак сами евидентирају превлачењем 

кодиране  дигиталне  картице  испред  екрана самог  уређаја.  Након  обављеног  поступка 
формира се база података у форми табеле – извештаја у .xлс и .пдф формату, посебно за 
сваког радника. Програм Фингер 007В405; ИД-ТЕЦК ЛТД., ЦО., који опслужује уређај за 
евиденцију долазака је такође инсталиран од стране фирме ДМД СИСТЕМ.
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Активности запослених у Компјутерском центру ФПН-а
У  протеклом  периоду  тим рачунског  центра  је  стекао  приметну  аутономију  у 

подршци радног процеса факултета у односу на информатичке активности. Запослени у 
центру у оспособљени за низ послова који су раније обављали спољни сарадници и лепеза 
услуга је знатно проширена, а трошкови факултета смањени.

Између осталог запослени у Рачунском центру обављају следеће активности:
•Подршка крајњим корисницима за све врсте апликација
•Подршка раду информационог система „Аполло“ 
•Подршка мултимедијалним предавањима
•Решавање софверских проблема
•Решавање хардверских проблема
•Одржавање хибридног ЛАН-а на системском и корисничком нивоу
•Одржавање система за видео надзор
•Одржавање система за евиденцију долазака
•Обрада података из система за евиденцију долазака
•Заштита  целокупне  мреже  од  најразличитијих  врста  претњи  (вируси,  нежељена 
електронска пошта, нежељене рекламне поруке...)
•Организовање различитих врста обука за крајње кориснике
•Дизајан постера за различите манифестације на факултету
•Дизајн лифлета и других пратећих материјала за различите манифистације на факултету
•Дизајн и израда диплома, сертификата,уверења и различитих врста захвалница
•Припрема и израда студентских легитимација, налепница за коверте...
•Израда конкурса за новине
•Набавка компјутерског потрошног материјала
•Обрада текста
•Скенирање и ОЦР
•Wеб дизајн
•Ажурирање сајта факултета
•Ажурирање портала факултета 
•Техничка подршка и хостинг поддомена разних предмета и студентских организација у 
оквиру домена „фпн.бг.ац.рс“
•Подршка раду електронском студентском форуму
•Подизање информатичког знања на нивоу факултета
•Систем интеграција
•Креирање стратегије развоја ИТ сектора ФПН-а
•Креирање политике употребе ИТ  ресурса
•Константно унапређивање  ИТ инфраструктуре
•Оперативно планирање
•Миграција са старих технологија на нове
•Свакодневно решавање најразличитијих проблема везаних за  ИТ

За  потребе  професора  врши се  израда  презентација  у  ПоwерПоинт  апликацији, 
штампање графофолија, штампање на ласерском и инк-јет штампачима, снимање на ЦД, 
скенирање шема, слика, текста.
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11.2. БИБЛИОТЕКА

Библиотека ФПН у 2008. години наставља да развија своју основну делатност у 
складу са законским одредбама предвиђеним Законом о библиотечкој делатности. 
Послови који су реализовани у Служби Библиотеке и документације за 2008. годину могу 
се сврстати у неколико категорија с обзиром на њен садржај:

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 увећан је за 4287 књига и 274 часописа и то:

Монографских публикација је :
- купљено је   401 библ. јединица  
- поклоњено 3841 библ. јединица  
- размењено    45 библ. јединица  

Периодичних публикација:
купљено 7 наслова часописа (год. претплата)

- поклоњено             262 наслова часописа
- размењено 5

Чланака                         267

2. Обрада монографских публикација у Библиотечко-информационом систему 
COBISS.SR

У локалну база COBISFPN у 2008. години обрађено укупно 6567 књига. У тај број 
улазе и књиге које се ретроактивно уносе.

3. Међубиблиотечка позајмица

За потребе корисника, пре свега наставног особља Факултета, међубиблиотечком 
позајмицом набављено је 80 књига.

4. Пружање библиотечких информација корисницима

Захваљујући Узајамној бази COBISS.SR корисници Библиотеке Факултета 
политичкох наука у 2008. години имали су могућност добијања библиотечких 
информација о књигама и часописима из свеукупне библиографске базе, тзв. Виртуелне 
библиотеке Србије, коју чине близу 100 библиотека Србије. Овај јединствени систем 
обухвата базе података Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, 
Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић”, велики број база високошколских 
библиотека Универзитета у Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду, приватних 
библиотека, специјалних библиотека као и већих јавних библиотека широм Србије. Треба 
истаћи и да је Узајамна база  COBISS.SR у нету са истоветним базама Македоније, Босне и 
Херцеговине, Црне Горе и Словеније, а у неким сегментима и Европске библиотеке. 
Корисничким програмом тзв. OPAC студенти и професори ФПН имали су могућност да на 
једном месту и једним упитом добију информације из целокупног узајамног система што 
је увелико поспешило и убрзало претраживање и налажење информација чиме се 
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умногоме добило на квалитету пружања и давања  библиотечких информација у 
Библиотеци Факултета политичких наука. 

Средствима Министарства науке Републике Србије обезбеђено је претраживање 
КОБСОН-а (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку) који академским 
радницима, последипломцима и студентима у оквиру библиотеке факултета на којим 
студирају, обезбеђује бесплатно претраживање електронских база часописа (50.000 
наслова) са  чланцима, како у пуном тексту тако и оних који су доступни до нивоа 
апстракта. КОБСОН садржи и базе електронских књига и обезбеђује приступ великом 
броју сервиса и отворених архива. Не треба посебно истицати да је интересовање за ове 
нове могућности приступа електронским публикацијама утицало на потпуно нови приступ 
пружања информација, али и преображају класичних библиотекара у информационе 
стручњаке који управљју знањем (Knowledge Management). 

Рад  са  корисницима  библиотечких  услуга  на  ФПН  одвијао  се  у  читаоници 
Библиотеке  која  је  са  104  радна  места  готово  свакодневно  била  попуњена.  Осим 
класичних услуга  у  виду давања  на  кориштење  књига и  часописа  у  самој  читаоници, 
корисницима су се пружале услуге претраживања горе наведених база података, сервиса, 
али и стандардних информација везаних за литературу прописану за одређени стручни 
предмет.

Корисници Библиотеке осим професора и студената током 2008. године били су и 
студенти  других  факултета  који  су  претраживањима  утврдили  да  Библиотека  ФПН 
поседује књигу али и бивши професори у пензији као и разна друга лица и институције. 
Трба напоменути да су библиотечки радници често давали информације и телефонским 
путем. 

5. Перманентно образовање у савладавању нових техника креирања и пружања 
информација

година 2008, је година у којој је настављено образовање библиотечких кадрова које 
је било започето још у 2007. било кроз курсеве, семинаре, предавање која су организована 
у Народној библиотеци Србије,  у  Уноверзитетској библиотеци или у оквири Заједнице 
високошколских библиотека. 

У 2008. г. похађани су курсеви у Народној библиотеци Србије за стицање лиценце 
за обраду периодичних публикација и одмах се приступило обради периодике која до сада 
није уношена у електронску базу. То подразумева обраду часописа и свих појединачних 
годишта и бројева, као и аналитику чланака у часописима када се прегледањем утврди да 
садрже радове наставника ФПН.

Следећи курс односио се на обраду чланака и стицање лиценци за обраду 
Библиографија истраживача и одмах се приступило изради персоналних библиографија 
наставника ФПН. За те потребе од наставника се потражује да доставе Библиотеци грађу 
како би се према важећим стандардима она обрадила у бази са свим додатним елементима 
неопходним за израду библиографија истраживача.

6. Организовање продајни изложби издавачких кућа

У  просторијама  Библиотеке  у  2008.  г.  организоване  су  продајне  изложбе 
репрезентативних  књига  издавача:  English book-а.  Студентима  Факултета  је  пружена 
прилика да са попустом купе књиге ових издавача.
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7. Библиографија истраживача

У  Библиотеци  је  започет  пројекат  израде  Библиографије  истраживача који 
обухвата  попис  свих  радова  наставника  ФПН.  Библиотечки  Одбор  је  информисан  о 
садржају,  методологији  и  циљевима  као  и  значају  овог  пројекта.  Наглашена  је 
неопходност прикупљања целокупне грађе  (мисли се на све радове наставника: књиге, 
чланци  у  домаћој  и  страној  периодици,  зборници  радова,  излагања  на  скуповима, 
интервјуи и сви остали текстови који чине персоналне библиографије ). Ови радови би се 
обрадили у бази  COBISS.SR према међународним стандардима  и  имали би придодате 
информације  о  шифри истраживача  (сваки  наставник  има  своју  личну  шифру  која  се 
додељује на нивоу Универзитета у Београду), шифри факултета и типологији документа 
(стручан  рад,  изворни  наични  чланак,  прегледни  научни  чланак,  излагање  на 
конференцији,  популарни  научни  чланак,  објављени  сажетак  научног  излагања  на 
конференцији, рецензије, самостални рад у монографији, одреднице у енциклопедијама, 
универзитетски  уџбеник,  научна  монографија,  стручна  монографија,  предговор  или 
поговор...). Сваки од отих радова ће се радити de visu, и стога је неопходно да наставници 
у наредном периоду доставе библиотеци све те радове како би се могла комплетирати 
њихова библиографија и у сваком тренутку, за било које потребе ( избор у више звање, 
апликација за међународне и домаће пројекте...  )   обезбедити њен испис. Библиотечки 
Одбор  је  информисан  да  се  са  Министарством  за  науку   договара о  успостављању 
координације  између означавања типологије докумената и њиховог бодовања у оквиру 
пројеката. Такође је Одбор обавештен да за сада РЦУМ- Рачунски центар Универзитета у 
Марибору, сваке године прави пресек и уплаћује одређена средства, у зависности од броја 
унетих јединица у бази  COBISS.SR, библиотекама које раде на пројектима библиографије 
истраживача како би стимулисали библиотеке да обрађују персоналне библиографије за 
своје наставнике. Одбор је такође информисан да је Библиотеци ФПН већ прва скромна 
сума од 500Е додељена, будући да је од октобра  унет један број записа које улазе у ту 
категорију. Следеће године је планирана ажурнија обрада ове грађе, што ће зависити и од 
кадровских могућности Библиотеке али и од опредељења Министарства за науку да за 
Универзитете у Србији одвоји одговарајућа  средства како би финансирао овакву врсту 
послова у библиотекама Универзитета. Сваки факултет би  требао да буде заинтересован 
да континуирано попуњава своје локалне базе управо овим подацима, те ову информацију 
треба пренети Савету Факултета како би се ти послови и званично уврстили у активности 
Библиотеке.

До сада  је  у  базу  COBISS.SR унето  267 записа  –  чланака  наших професора  са 
комплетним стандардним елементима које захтева унос за Библиографије истраживача.

8. Дисеминација информација спада у нове послове које Библиотека ФПН врши, а 
односи се на слање наставницима, електронским путем, чланака из страних база података 
на основу кључних речи које су релевантне за одређене студијске програме. Библиотека је 
припремила текст који ће бити упућен свим наставницима који су заинтересовани да им се 
припремају такви извештаји и да им се редовно шаљу ел. поштом. Извештавање може 
садржавати или пуне текстове (комплетне чланке у пдф формату) или апстракте или 
линкове.

9.  Приступање   Библиотеке  ФПН  програму  COBISS2/  ПОЗАЈМИЦА која 
представља   модул  над  постојећом  базом  COBISS обезбеђује  евиденцију  чланова, 
евиденцију  позајмице,  евидентирање  потраживања,  поравњање  потраживања,  пружа 
основне  информације  о  организацији  и  специфичностима  позајмице  и  циркулације 
публикација  у  конкретној  библиотеци.  Овим  програмом,  између  осталог,  постојаће 
информација  о томе код кога и до када се књига налази у сваком тренутку, тако да ће се 
учинити транспарентним фонд библиотеке и спречити прекомерно задржавање књига. 
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Двоје  запослених је  крајем  2008. похађало  курс  за  COBISS2/  ПОЗАЈМИЦА  и 
одмах по завршетку курса започета је прва фаза, УНОС КОРИСНИКА, у тестно окружење 
које је инсталирано како би се овај нови програм могао стандардно подржавати.

10. Правилник о раду

Библиотека  је  израдила  Правилник  о  библиотечком  пословању  који  предвиђа 
правила  по  којима  се  одвија  свеукупна  делатност  библиотеке  али  и  мере  уколико  се 
правила  крше.  У  складу  са  Правилником  приступило  се  и  изради  одговарајућег 
ценовника.

11. Норме

Израда Норми за обраду у  електронској бази представља такође  новину у  раду 
библиотеке  ФПН.  Обавезни  месечни  извештаји  радника  Библиотеке  показаће  шта  и 
колико се ради у библиотеци, а допринеће и бољој контроли квалитета и обима рада. 

12. Волонтери

Собзиром  на  увећан  обим  рада  Библиотека  је  преко  Националне  службе  за 
запошљавање  примила  4  волонтера  који  су  обучавани  у  Библиотеци  за  библиотечко 
пословање, упућивани за добијање лиценци за рад (три волонтера су већ стекли лиценце 
за рад у  COBISS.SR. а један и за рад у програму ПОЗАЈМИЦЕ), један волонтера је већ 
завршио обуку  и стекавши библиотекарско звање положивши стручни библиотекарски 
испит на тему  Персонална библиографија проф. др Мирољуба Радојковића. Волонтери у 
библиотеци помажу у пословима ревизије али и обраде грађе а све више се укључују и у 
послове  претраживања  и  пружања  корисницима  услуга.  На  тај  начин  библиотека 
премошћава  проблем  недостатка  стручног  кадра  у  фази трансформације  библиотеке  и 
захтева  за  стучним  младим  људима  који  би  били  у  стању  да  иду  у  корак  са  новим 
видовима  библиотечког  пословања  који  тражи  како  добро  познавање  језика  тако  и 
вештине рада на рачунару.

13. Учествовање на Међународноој конференцији Електронски каталог

Библиотечки  радници  су  присуствовали  неколиким  презентацијама  великих 
страних база  у  организацији  Универзитетске  библиотеке  и  Заједнице  високошколских 
библиотека  а  издвојили  бисмо  и  међународну   конференцију  Електронски  каталог у 
организацији Библиотечког друштва Србије где смо излагали на тему  Трансформације 
лисног у електронски каталог Библиотеке ФПН. Апстракт рада је објављен у зборнику 
Електронска библиотека =  Electronic Library, Бг., 25-28 септембра, 2008. на српском и 
енглеском језику.

56



12. УСКЛАЂИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА И ПРАВНИХ АКАТА ФАКУЛТЕТА 
СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

У 2008. години усвојена су следећа општа акта Факултета:

● Пправилник о наставној литератури Универзитета у Београду-Факултета 
политичких наука, март 2008.

● Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета рада Универзитета у Београду-
Факултета политичких наука, јун 2008.

● Пословник о раду комисије за обезбеђење квалитета рада Универзитета у Београду-
Факултета политичких наука, јун 2008.

● Правилник о пријави, оцени и одбрани докторске дисертације на Универзитета у 
Београду-Факултета политичких наука, јун 2008.

● Први извештај о самовредновању рада факултета, јун 2008. Приредила га Комисија 
за обезбеђење квалитета рада Факултета

● Правилник о плаћањима за руковођење и координацију послова на  студијама II и 
III степена Универзитета у Београду-Факултета политичких наука, септембар 2008.

У априлу 2008. године спроведени су избори за Студентски парламент 
Универзитета у Београду и за Студентски парламент Универзитета у Београду-Факултета 
политичких наука.

У свим стручним и управним органима Факултета именовани су нови чланови 
представници Студентског парламента Факултета.

У току 2008. године  стручни и управни органи Факултета одлучивали су у оквиру 
својих надлежности, које су утврђене Законом о високом образовању, Статутом Факултета 
на бројним одржаним  састанцима:

а) Наставно-научно веће 9 седница,
б) Савет 5 седница, 
ц) Одељење за новинарство и комуникологију 11 састанака, 
д) Политиколошко одељење 17 седница, 
е) Одељење за социјалну политику и социјални рад 11 седница,  
ф) Одељење за међународне студије 13 седница, 
г) Катедре: Катедра за новинарство 4 састанка, 
х) Комисије: Комисија за болоњу 4 састанка,  Кадровска комисија 2 састанка, 

Комисија за библиотечку делатност 1 састанак, Комисија за обезбеђење квалитета 5 
састанака,  Дисциплинска комисија 4 састанка.
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13. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА

Поред већ поменутих реализованих задатака и рада на реформи и модернизацији 
наставе на Факултету, Управа је наставила и рад на модернизацији и побољшавању услова 
рада студената и запослених. Настављено је са започетим реновирањима и адаптацијом 
простора.

Реконструкција  и  адаптација  простора  Факултета  политичких наука  значајан  је 
чинилац  његове  свеобухватне  модернизације.  Реформе  наставног  процеса  морају  бити 
праћене стварањем одговарајућих услова за спровођење наставе, чиме ће се, за студенте и 
запослене на Факултету, створити пријатно и, пре свега, здраво радно окружење, у коме 
ће они радо проводити своје време.

Стварањем  нових  квалитетних  простора  за  организацију  наставе  повећава  се 
функционални  капацитет  Факултета.  Реконструисане  слушаонице  у  којима  се  одвија 
настава су климатизоване и модерно опремљене са видео пројекторима и електронским 
таблама  у  циљу  увођења  што  више  мултимедијалних  елемената  у  наставни  процес. 
Реконструисани су и сређени улази Факултета са видео надзором, просторије пријавнице 
и студентских служби,  библиотека  и читаоница, кабинети за стране језике,  рачунарска 
учионица, простор за одмор и дружење, као и просторије за рад студентских организација.

13.1 Студентски живот

Студентске организације

У складу са модернизацијом и реформом наставно-научног процеса, на факултету 
се  одвија  врло  интензиван  и  развијен  студентски  живот  који  чине  самоорганизовани 
студенти  кроз  студентски  парламент  и  бројне  студентске  невладине организације  које 
делују на факултету.

Поред ових студентских организација, квалитету студентског живота придоносе и 
побољшани услови за рад и одмор студената: реновиране слушаонице (климатизоване и 
технички  опремљене),  добро  опремљена  библиотека  и  читаоница,  рачунски  центар 
(директан приступ интернету), студентски клуб-ресторан “Политиколог” (затвореног типа 
и башта) као и посебан простор за рад студентских организација.

На Факултету делују следеће студентске организације:

● АПЕМ  - Акција за политичку еманципацију младих,
● Дебатни клуб,
● Европски студентски форум,
● Клуб за УН ФПН,
● ТИМ - Тимска иницијатива младих, 
● СУФПН - Студенстка унија ФПН 
● СУПРА,
● Савез студената ФПН,
● Унија студената социјалног рада,
● Спортско друштво Политиколог,
● Српски политички форум.

За потребе рада студентских организација на Факултету је издвојен посбан 
простор.
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Студентски парламент

Студентски парламент, као веза студената и управе ФПН, бави се превасходно 
студентским правима и побољшањем услова студирања. Академској институцији као што 
је ФПН парламент је неопходан. Представници Студентског парламента ФПН уједно 
имају своја места и у Студентском парламенту Универзитета. Студентски парламент 
представља својеврстан «сервис» студената који има обавезу да се, преко делегираних 
представника, бори за побољшање услова студирања и решавање бројних студентских 
питања.

На ФПН су одржани избори за Студентски парламент факултета 01. априла 2008. 
године. На изборној листи нашло се 6 коалиција студентских организација : Дебатни клуб 
(7 мандата), Клуб за УН ФПН (2 мандата), Српски политички форум (3 мандата), Тимска 
иницијатива младих (4 мандата), Европски студентски форум (6 мандата), и СУПР-а – 
Савез студната (3 мандата).

Нови сазив Студентског парламента има 25 чланова који посланичку функцију 
врше годину дана. 

За рад председника сутдентског парламента, као и за рад студента продекана, 
Факултет је обезбедио посебан простор и опрему. Парламент има и своју Интеренет 
презентацију преко које дистрибуира информације (хттп://www.парламент.фпн.бг.ац.рс).

13.2. Радови на реновирању и адаптацији простора

Током  школске 2007/08. године је:
– обављене су све припремне радње за почетак доградње петог спрата новог дела објекта 

који се финансира из средстава НИП-а. Прикупљене су све потребне дозволе и 
завршен је тендер за извођача радова. Радови почињу 01. марта 2009. године;

– за потребе студената отворен „Студентски клуб Политиколог“ (реновиран је простор 
клуба и отворена летња башта);

– отворена је нова рачунарска учионица са 21 комада нових рачунара (Пентиум ИВ),
– на другом спрату старог дела објекта  извршена је адаптација слушаоница 14, 15, 16, 

17, 18;
– извршена је адаптација и реконструкција пет кабинета на другом и трећем спрату 

новог дела објекта и тиме добијен нови радни простор (за наставнике и студенте),
– извршена је адаптација и сређивање тоалета на другом и трећем спрату новог дела 

објекта;
– из подрума су изнета и излучена расходована стара материјална средства која више 

нису у употреби (котлови за грејање и стари монитори и рачунари),
– извршено је делимично опремање канцеларија и комплетно опремање дуплих кабинета 

професора и реновираних слушаоница, новим намештајем. 
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14. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука је научна, истраживачка и 
образовна институција чији је оснивач Влада Републике Србије. Упркос те чињенице, 
Факултет финансијска средства за свој рад и функционисање прима и из других извора, 
јер средства из државног буџета која су у 2008. години била у износу од 48,91 % од 
укупних средстава, нису довољна.

Упркос отежаним условима рада, можемо рећи да је Факултет имао позитиван и 
успешан биланс у 2008. години јер је остварио суфицит у износу од 424.401,00 динара.

Укупни приходи су износили 298.829.424,00 динара, а расходи 298.405.022,00 
динара. 

Крајем 2008. године, тј. у зимском семестру школске 2007/2008. године, Факултет 
је запао у финансијске тешкоће, јер је Министарство просвете одредило да већина 
студената упишу као буџетски. Како Министарство просвете Републике Србије није дало 
та додатна средства, Факултет је дошао на ниво пуког преживљавања, јер му не преостају 
средства за наставак даљих реновирања простора и модернизације наставних срестава и 
уређаја.
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 БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА - ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
за период I - XII 2008. године

(исказан у дин.)
Ред.

Опис
Период Период Индекс % учешћа

број I-XII 2007. I-XII 2008. (3:2) 2007 2008
0 1 2 3 4 5 6
I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ :
1. Буџетски приходи 115.116.377 146.164.251 126,97 44,12 48,91
1.1. Министарство просвете : 99.768.781 128.631.940 128,93 38,24 43,05

- бруто зарада 92.182.216 119.174.010 129,28 35,33 39,88
- материјални трошкови 5.612.020 7.899.066 140,75 2,15 2,64
- накнаде за запослене до V степена 254.545         1.298.864 510,27 0,10 0,43
- мастер 2006/2007 1.720.000 260.000 15,12 0,66 0,09

1.2. Министарство за науку : 14.109.252 16.101.497 114,12 5,40 5,38
1.3. Министарство финансија 968.036 1.037.428 107,17 0,38 0,35

Министарство за рад и соц.политику 179.261 0,06
1.4. Министарство КИМ 196.308 179.124 91,25 0,07 0,06
1.5. Град Београд 74.000 35.000 47,30 0,03 0,01

2. Меморандумске ставке - реф. болов. : 264.344 444.971 168,33 0,10 0,15

3. Сопствени прих.(3.1+4+5) 143.792.362 150.486.800 104,66 55,10 50,36
3.1. Школарине и испити:  116.711.771 132.778.701 113,77 44,73 44,43

- школарина основне студије 48.594.448 56.112.427 115,47 18,62 18,78
- испити - основне студије 11.685.670 15.033.103 128,65 4,48 5,03
- школарина последипломске студије 32.147.342 44.540.000 138,55 12,32 14,90
- испити последипломске студије 1.196.800 658.890 55,05 0,46 0,22
- приход од специјалистичких студија 17.518.015 8.403.675 47,97 6,72 2,81
- пројекти 5.569.497 1.216.232 21,84 2,13 0,40
- докторска дисертација 1.734.996 2.857.790 164,71 0,95
- магистарске студије 1.557.564 0,52
- припремна настава 2.399.020 0,80

4. Приходи од закупа простора: 6.320.995 2.108.652 33,36 2,42 0,70
- закуп К - 20 студ. Клуб 584.948 544.642 93,11 0,22 0,18
- Клуб Политиколог 198.011 381.975 192,91 0,07 0,13
- закуп књижаре Сл. Гласник 2.652.841 1,02
- закуп сала 203.760 27.886 13,69 0,08
- закуп за постав. кафе апарата - Маћи 18.000 58.500 325,00 0,01 0,01
- закуп крова ПТТ Србије 1.210.260 0,46
- закуп крова БКА Телеком 623.418 782.037 125,44 0,24 0,26
- закуп крова Вип 486.246 0,19
- закуп Политиколог-студентски 132.124 0,04
- закуп сала Мирос 12.712
- закуп - Грађанска иницијатива 168.776 0,05
- закуп крова Теленор 343.512 0,13

5. Остали сопствени приходи: 20.759.596 15.599.447 75,14 7,95 5,23
Пријава на конкурс прве године ос. ст. 2.803.600 3.469.500 123,75 1,07 1,16
Пријава  на конкурс последипломске студ. 881.020 659.800 74,89 0,34 0,22
Докторске дисертације 1.734.996 0,66
Приход од позитивне курсне разлике 190.654 10.253 5,38 0,07
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Приходи од продаје ридера 105.700 116.983 110,67 0,04 0,04
Приходи од продаје књига 60.556 91.927 151,80 0,02 0,03
Министарство КИМ - израда пројекта 10.650.000 4.790.000 44,98 4,09 1,60
Нострификација диплома 730.000 962.000 131,78 0,28 0,32
приход од тендерске документације 43.214 0,01
Приходи од продаје котлова 78.520 0,03
Приходи од рефундације трош. од закупаца
Разни други приходи , накнаде и сл. 3.524.551 5.455.770 154,79 1,35 1,83

6. Приходи од донација 1.772.514 1.733.399 97,79 0,68 0,58
Свега приходи ( 1 - 6 ) 260.945.597 298.829.424 114,52 100 100

II ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ( 7.1. - 7.3.)
7.1. Примања од продаје осн. средс.
7.2. Примања од повраћаја плас. средстава
7.3. Примања од пов. средстава
III Новчани приливи ( I + II ) : 260.945.597 298.829.424 114,52 100 100

IV ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ :
1. Расходи запослених                     163.693.108 195.007.771 119,13 65,62 66,38

- бруто зарада 159.041.844 190.832.581 119,99 63,76 64,96
- превоз на посао и са посла 2.111.717 2.357.853 111,66 0,85 0,80
- накнаде ( породиље) 1.362.377 169.935 12,47 0,54 0,06
- отпремнина за пензију 922.625 340.754 36,93 0,37 0,12
- накнаде за запослене до V степена 254.545 1.298.648 510,18 0,10 0,44
- отпремнина у сл. смрти , помоћ за лечење 8.000

2. Стални трошкови: 8.903.432 11.202.109 125,82 3,57 3,81
Трошкови платног промета 1.070.267 1.252.673 117,04 0,43 0,43
Енергетске услиге: 4.889.125 6.436.151 131,64 1,96 2,19
- енергетске услуге- струја 1.178.954 2.142.739 181,75 0,47 0,73
- енергетске услиге- централ. грејање 3.710.171 4.293.412 115,72 1,49 1,46
Комуналне услуге: 1.639.351 1.678.664 102,40 0,66 0,57
- комуналне услуге-водовод и канализ. 844.023 891.969 105,68 0,34 0,30
- комуналне услуге- заштита имовине 32.657 61.943 189,68 0,01 0,02
- комуналне услуге- кориш.градског зем. 82.778 86.683 104,72 0,03 0,03
- комуналне услуге - градска чистоћа 679.893 638.069 93,85 0,28 0,22
Услуге комуникација: 1.251.099 1.378.849 110,21 0,50 0,47
-услуге телефона 1.084.407 1.259.116 116,11 0,43 0,43
- мобилни телефон 15.600 3.200 20,51 0,01
- интернет 88.664 0,04
- пошта 62.428 116.533 186,67 0,02 0,04
Трошкови осигурања:

Трошкови закупа опреме: 47.360 0,02
Трошкови ТВ претплате: 6.230 6.853 110,00
остали непоменути трошкови 448.919 0,15

3. Трошкови путовања: 6.308.951 4.861.918 77,06 2,53 1,66
- трошкови путовања у земљи 60.236 551.836 916,12 0,02 0,19
- трошкови у иностран.-дневнице 2.362.732 872.935 36,95 0,96 0,30
- трошкови превоза - иностранство 2.076.091 2.035.911 98,06 0,84 0,69
- трошкови хотела - иностранство 1.484.491 984.122 66,29 0,59 0,33
- трошкови прев. службено-такси 262.892 345.019 131,23 0,10 0,12
- остали трошкови превоза - шут 62.509 72.095 115,33 0,02 0,02
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4. Услуге по уговору: 55.725.844 70.414.929 126,36 22,34 23,97
- компјутерске услуге 627.818 1.068.181 170,14 0,25 0,36
- услуге усавршавања запопслених 305.541 863.475 282,60 0,12 0,29
- услуге информисања 771.085 1.610.423 208,85 0,31 0,55
- стручне услуге - ауторски хонорар 44.241.689 50.871.981 114,98 17,74 17,32
- стручне услуге - уговор о делу 4.738.196 4.408.417 93,04 1,90 1,50
- репрезентација 2.164.276 3.830.223 176,97 0,87 1,30
- остале опште услуге-  штампани мат.пуб 836.378 920.155 110,02 0,34 0,31
- цивилно служење војног рока 100.473 193.040 192,13 0,04 0,06
- задруга студената 385.343 1.461.566 379,29 0,15 0,50
- услуге заступања пред судовима 144.300 115.000 79,69 0,06 0,04
- остале опште услуге, образ, спорта и сл 1.410.746 5.072.468 359,56 0,56 1,73

5. Амортизација основних средстава: 4.667.996 3.763.071 80,61 1,87 1,28

6. Специјализоване услуге: 11.436 89.470 782,35 0,03
- услуге образ.,културе и спорта 11.436 89.470 782,35
- медицинске услуге
- услуге очувања животне средине

7. Текуће поправке и одржавања 4.010.815 2.585.148 64,45 1,61 0,88
- одржавање зграда и објеката 2.549.955 1.030.246 40,40 1,02 0,35
- поправка опреме 1.460.860 1.554.902 106,44 0,59 0,53

8. Материјал: 4.625.591 5.152.187 111,38 1,85 1,75
- административни материјал 2.213.933 3.611.654 163,13 0,89 1,23
- материјал за образ. кадрова 287.383 166.930 58,09 0,12 0,06
- материјал за сабраћај 13.582 27.519 202,61
- материјал за образовање 102.098 347.553 340,41 0,04 0,12
- материјал за хигијену 188.168 244.794 130,09 0,07 0,08
- материјал за посебне намене (остало) 654.288 467.841 715,10 0,26 0,16
- ситан инвентар 1.161.479 234.132 20,16 0,47 0,08
- материјал радна униформа 4.660 21.764 467,04

9. Пратећи трошкови задужења: 204.011 34.389 16,86 0,08 0,01
- негативне курсне разлике 199.019 5.067 2,55 0,08
- казнени пенали - камата 4.992 29.322 587,38 0,01

10. Накнаде за социјалну заштиту: 515.019 147.182 28,58 0,21 0,05
- стипендије из буџета
- стипендије - студ. из пројеката 515.019 147.182 28,58 0,21 0,05

11. Остали расходи: 789.040 523.610 66,36 0,32 0,18
- порез на добит 736.742 354.393 48,10 0,29 0,12
- порез на имовину - донације у новцу 46.118 56.375 122,24 0,03 0,02
- судске таксе 110.965 0,04
- остали порези 6.180 1.877 30,37

Свега (1-11) 249.448.244 293.781.784 117,77 100,00 100,00
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V Издаци за набавку осн. средс. и инвест. 8.460.722 4.623.238 54,64
Издаци за набавку осн. средстава 5.097.122 4.245.453 83,29
Издаци за капитално оджавање зграде 2.896.348 377.785 13,04
Издаци за набавку стана 467.252

VI Новчани одлив (IV + V) : 257.908.966 298.405.022 115,70
    

Утврђивање резултата пословања:
VII Вишак прихода - суфицит  ( I - IV ) 11.497.353 5.047.639 43,90
VIII Мањак прихода - дефицит ( IV - I) :
IX Коригов. дефицит за набавку о.ср. 
X Коригов. дефицит за примања од пр. о.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
XI Коригов. суфицит  за одлив за наб. о.с.инв. 8.460.722 4.623.238 54,64
XII Укупан суфицит ( VII - XI ) : 3.036.631 424.401 13,98
XIII Укупан дефицит ( VIII + IX ) :
XIV Вишак при.из ранијих год.за покр.деф. 10.673.344
XV Укупан суфицит за нар. год.( XIV - XIII): 10.682.635 13.707.404 128,31



15. ЗАКЉУЧАК

Хармонизујући  демократске,  либералне  и  слободарске  традиције  у  политичкој 
баштини Србије  и ослоњен на политиколошка  језгра  англо-саксонске  и континенталне 
традиције, Факултет политичких наука је данас модерна и отворена школа демократије и 
демократске  политичке  културе,  способна  да  активно учествује  и  унапређује  модерни 
политички  дискурс  и  одговори  на  фундаменталне  императиве  политичке  егзистенције 
нашег друштва и његовог међународног окружења. 

У  оквиру  четири  департмана  (политикологија,  међународни  односи, 
комуникологија  и  новинарство,  социјални  рад  и  социјална  политика)  студенти  се 
припремају  за  модерна  и  захтевна  занимања  истраживача,  политичких  аналитичара, 
новинара, дипломата, стручњака у области европских интеграција, социјалних радника.

Отвореност  факултета,  заједнички  студијски  програми и развијена  међународна 
сарадња са универзитетима у Европи и Америци, омогућава нам да будемо равноправни и 
активни партнери на тржишту политичких наука. 

Висок  колективни  стандарад  студената  и  професора  (рачунарски  центар, 
библиотека,  модерно  организовани семинари)  и  пријатан  амбијент  зеленила  у  коме  је 
факултет смештен, чини га подједнако добрим и за озбиљан студиј и за угодан боравак. 

Реформишући  и  прилагођавајући  свој  наставни  план  и  програм  принципима 
Болоњске  декларације  и  усклађујући  га  са  Законом  о  високом  образовању  Републике 
Србије, Факултет је током 2008. године успшено реализовао своје задатке и постављене 
циљеве:

1. Наставно научни процес (који је главни задатак Факултета) је успешно реализован;
2. Факултет је успешно припремио сву потребну документацију и програме којима је 

поднео захетв за акредитацију институције као и студијских програма;
3. Број студената који се уписују на прву годину основних академских студија је 500, 

али  је  због  великог  интересовања  и  дозволе  Министарства  просвете,  Факултет 
уписао 608 студената што је још увек у складу са потребама и захтевима тржишта,

4. Такође,  велико  интересовање  је  владало  и  за  студије  II  и  III  степена 
(специјалистичке струковне, специјалистичке академске и магистарске студије), где 
смо  током школске  2007/07.  године уписали  445  студената.  То само  говори  да 
Факултет својим програмима прати потребе за релевантним знањима и кадровима 
који се траже на тржишту,

5. Усвојени нови наставни планови основних академских студија и студија II и III 
степена су у току године допуњени и делимично измењени у складу са измењеним 
условима који су тражени у процесу акредитације;

6. Научно-истраживачки  рад  је  унапређен  са  седам  новооснованих  Научно-
истраживачких центара и 13 пројеката Министарста за науку Републике Србије у 
којима учествује наставно особље са Факултета,

7. Међународна сарадња се развија и унапређује из године у годину. Успостављени 
су  контакти и сарадња са  Факултетима политичких наука  у  региону (Хрватска, 
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија), а ФПН је учествовао и помогао у 
изради Плана и програма Факултета политичких наука у Републици Српској (Бања 
Лука).  Такође,  са  чувеном  Школом  за  економију  и  политичке  науке  (Лондон), 
започео је процес институционализације сарадње за “Студије Балкана”, тј. ФПН је 
изабран за партнера за ову врсту студија, што је за наш Факултет велико признање, 
али и обавеза,

8. Поводом облежавања 40 година од рада и деловања Факултета, прошла година је 
била у том знаку и тим поводм је организована Свечана седница Савета ФПН-а (12. 
новембра  2008.  године)  као  и  велика  Међународна  научна  конференција  под 
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називом “Држава  и  демократија”  (28-29.  новембар)  са  96  учесника  из  земље  и 
иностранства;

9. У протеклој  години, успели  смо да  из властитих средстава  уредимо 5 кабинета 
наставника, да опремимо нову рачунарску учионицу, обновимо библиотечки фонд, 
унапредимо студентски стандард (студентски клуб ресторан, књижара, просторије 
за студентске организације) и студентски живот (подршка за несметан материјални 
рад студентског парламента и студентских организација),

10. Успешно смо реализовали први део пројекта доградње објекта Факултета (петог 
спрата) из средстава Националног инвестиционог плана – прикупили и добили сву 
потребну  документацију  и  пројекте,  тако  да  ће  градња  почети  01.  марта  2009. 
године;

11. Факултет је успешно прилагодио свој рад и правна акта новом Закону о високом 
образовању и принципима Болоњске декларације те се тиме приључио европској 
заједници  високошколских  установа  које  раде  по  усклађеним  и  признатим 
стандардима који важе за Европу,

12. Упркос финансијским проблемима у које нас је ставило Министарство просвете, 
материјално-финансијско пословање Факултета је било позитивно, што се види из 
свих послова које смо урадили и финансијског суфицита од 424.401динара који смо 
остварили.

У наредној години, Факултет ће наставити да ради на унапређењу својих основних 
циљева  и  задатака,  а  нарочито  на  унапређењу  наставног  процеса  (усвајање  нових 
докторских студија), покретању нових образовних и научно-истраживачких пројеката, али 
и на обнови и реконструкцији простора.

У Београду; 25. фебруара 2009. год.     Декан

Проф. др Милан Подунавац
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