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1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

Факултет је високошколска установа, односно високошколска јединица са својством
правног  лица  у саставу Универзитета  у Београду (групација  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).

Делатност Факултета

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

Делатност Факултета је:
Универзитетско образовање - шифра: 80325
Факултет има следеће врсте универзитетског образовања:

- основне академске студије,
- дипломске академске студије (мастер)
- специјалистичке академске студије
- докторске академске студије
- основне струковне студије
- специјалистичке струковне студије

Научно-истраживачки рад - шифра: 73201
Делатност  Факултета  обухвата  послове  истраживања  и  развоја  (основна,

примењена  и  развојна  истраживања):  научно-истраживачки  пројекти,  студије,  анализе,
елаборати, научни и стручни скупови и друго (шифра: 73) и то:

- истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама
(73105)

- истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама (73201)
- истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама (73202).

Образовање током читавог живота, програми сталног стручног усавршавања.

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

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

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

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

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

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

3. четири представника оснивача.

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

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

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

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

У 2012. години изабран је нови Савет Факултета који чине:

Председник Савета: проф. др Зоран Стојиљковић, представник ННВ Факултета,

Чланови Савета:

Представници Наставно-научног већа:
Атлагић др Синиша 
Бркић др Мирослав
Васиљевић др Бранко 
Ђорђевић др Снежана
Кљајић др Веселин 
Радосављевић др Иван
Симић др Драган 
Стојиљковић др Зоран
Тодоровић др Неда
Филиповић Драгана 
Хрнчић др Јасна
Џуверовић др Немања

Представници Стручних служби:
Вукчевић Милош
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Илић Шундерић Ивана
Милић Данијела

Представници студената:
Јана Живаљевић
Милан Јовановић
Светлана Ђуричић
Божана Марковић

Представници Оснивача: 
проф. др Сретен Вујовић
проф. др Гаљина Огњанов
Александар Тимофејев
Бранко Ружић (9.10.2014. г.  на лични захтев усвојена оставка на чланство)

Савет Факултета је на осам седница одржаних у 2014. години: 

1. усвојио извештај  о раду УБ – Факултета  политичких  наука у календарској  2013.
години;

2. усвојио  финансијски  извештај  и  завршни  рачун  буџетских  корисника  УБ -
Факултетa политичких наука за 2013. годину;

3. доносио одлуке о висини школарине и накнада на студијским програмима првог,
другог  и  трећег  степена  за  држављане  Републике  Србије  и  студенте  стране
држављане,  који се изводе на Факултету политичких наука у школској 2014/2015.
години;

4. усвојио извештај о реализацији пројекта „Доградња објекта Универзитета у Београ-
ду- Факултета политичких наука“ у периоду 2008.-2014. година;

5. усвојио иницијативу о укидању Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сек-
тору („Сл. гласник РС“, бр. 108/13) и Правилника о начину умањивања нето прихо-
да запосленог у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 115/2013. и 8/2014) на иници-
јативу Политиколошког одељења Универзитета у Београду – Факултета политичких
наука, 

6. донео одлуке о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки Универзитета  у
Београду – Факултета политичких наука за 2014. годину; 

7. донео одлуке о отпису књига из библиотеке Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука;

8. донео одлуке о донацији књига Универзитету у Бањој Луци - Факултету политичких
наука и Факултету политичких наука из Подгорице, Универзитет Црне Горе;   

9. донео одлуке о отпису и  донацији два рачунара Факултету политичких  наука из
Подгорице, Универзитет Црне Горе; 

10. донео одлуку о разрешењу проф.  др  Славише Отрловића са места  продекана за
квалитет, самовредновање и научноистраживачку делатност; 

11. усвојио Правилник о поступку јавне набавке унутар Универзитета у Београду – Фа-
култета политичких наука; 

12. донео одлуке о помоћи студентима основних академских  студија Универзитета  у
Београду  –  Факултета  политичких  наука  са  поплављених  подручја,  у  школској
2013/2014. години; 

13. усвојио  измену  Финансијског  плана  Универзитета  у  Београду  –  Факултета
политичких наука за 2014. годину; 

14. донео Правилник о буџетском рачуноводству Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука; 
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15. донео одлуку о оснивању УБ-ФПН Центра за студије културе;
16. донео одлуку о образовању Комисије за контролу јавних набавки Универзитета у

Београду – Факултета политичких наука; 
17. усвојио оставку члана  Савета  Универзитета  у Београду –  Факултета  политичких

наука Бранка Ружића; 
18. донео  одлуку  о  измени  Правилника  о  избору  чланова  Студентског  парламента

Универзитета у Београду – Факултета политичких наука;
19. донео одлуку о увећању буџетских квота при упису друге, треће и четврте године

студирања на студијским програмима основних академских студија на Универзитету
у Београду – Факултету политичких наука у школској 2014/2015. години, за 20% у
односу на претходну годину;

20. донео  одлуку  о  плаћању  пренетих  ЕСПБ  у  продуженој  години  студирања  у
2014/2015. години на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука; 

21. утврђивао висине накнада за поједине услуге и радње које пружа Универзитет у
Београду – Факултет политичких наука; 

22. донео Правилник о измени и допуни Правилника о зарадама запослених на Универ-
зитету у Београду – Факултету политичких наука бр. 12-2760/1 од 17.10.2013. годи-
не; 

23. усвојио Акт о процени ризика радних места на Универзитету у Београду – Факулте-
ту политичких наука;

24. донео одлуку о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за
једну школску годину основних,  мастер и докторских  студија на Универзитету у
Београду – Факултету политичких наука;

25. јавно се огласио  поводом физичког напада на декана Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука; 

26. доносио одлуке о избору студента-продекана Универзитета у Београду - Факултета
политичких наука за школску 2014/2015. годину; 

27. доносио  одлуке  о  стипендирању  студената,  умањењу  школарина  и  ослобађању
плаћања школарине у школској 2014/2015. години; 

28. доносио одлуке о давању сагласности на избор најповољнијег понуђача за закуп
пословног простора у згради Факултета – више седница;  

29. усвојио План рада Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за 2015.
годину; 

30. усвојио Финансијски план Универзитета у Београду – Факултета политичких наука
за 2015. годину;

31. усвојио  План  јавних  набавки  Универзитета  у Београду –  Факултета  политичких
наука за 2015. годину.

3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ

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

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

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

декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.

У 2012.  години изабран  је  нови декан и  декански  колегијум који  су ступили на
дужност  01. октобра 2012. године.
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Декан: 
проф. др Илија Вујачић

Продекани: 
проф. др Ана Чекеревац, продеканка за студије I степена
проф. др Ђорђе Павићевић, продекан за студије II и III степена

Студент продекан:
Андрија Николић

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

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

Наставно-научна јединица 

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

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

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

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

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,
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3. Служба за материјално-финансијско пословање,
4. Служба библиотеке и документације,
5. Рачунарски центар.

5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

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

НАСТАВНО-НАУЧНО И ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

Стручни органи Факулета су редовно радили и доносили одлуке. У 2014. години. одржано
је:  

• 9 седница Наставно-научног већа Факултета, 
• 9 седница Изборног већа Факултета, 
• 41 седница одељења Факултета, и то: 

- Политиколошко одељење – 9 седница,
- Одељење за социјални рад и социјалну политику – 11 седница,
- Одељење за новинарство и комуникологију – 10 седница,
- Одељење за међународне студије – 11 седница. 

Наставно-научно веће је на својим седницама :
• Утврђивало уписне квоте на студијским програмима првог, другог и трећег степена

студија  Универзитета  у  Београду  –  Факултета  политичких  наука у  школској
2014/2015. години, 

• Доносило одлуке о утврђивању услова за рангирање студената у оквиру буџетских
квота на вишим годинама основних академских студија у школској 2014/2015. го-
дини, 

• Доносило одлуке о условима уписа наредних година студија на основним академ-
ским  студијама  Универзитета  у  Београду  –  Факултета  политичких  наука  у
2014/2015. години, 

• Доносило  предлоге одлука о  висини  школарине  на  студијама  I,  II  и  III степена
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за држављане Републике
Србије и студенте стране држављане за школску 2014/2015. годину,

• Доносило предлоге одлуке о именовању прeдставника Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука у Већу друштвено-хуманистичких наука Универзитета
у Београду,

• Донело одлуку о именовању представника одељења Факултета за чланове Библи-
отечког одбора и Комисије за издавачку делатност УБ-ФПН, 

• Формирало Комисије одељења Универзитета у Београду – Факултета политичких
наука за признавање страних високошколских исправа ради запошљавања, 

• Донело одлуку о формирању Стручног савета УБ-ФПН Центра за студије културе,
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• Донело одлуку о могућности избора изборних предмета из целокупне понуде из-
борних предмета мастер академских студија на Универзитету у Београду – Факу-
лтету политичких наука, 

• Донело  одлуку о  измени  акредитованог  студијског  програма мастер академских
студија  Политичко  насиље  и  држава на  Универзитету у Београду –  Факултету
политичких наука, 

• Донело одлуку о измени и допуни акредитованог студијског програма мастер ака-
демских студија политикологије – мастер међународних студија, модул:  Европске
интеграције, 

• Усвојило измену акредитованог студијског програма Докторских академских студи-
ја политикологије – међуанродне и европске студије и допуну предлога одлуке о
усвајању новог студијског програма Докторских академских студија политикологи-
је – међуанродне и европске студије Универзитета у Београду – Факултета политич-
ких наука, 

• Донело одлуку о утврђивању рока до када студенти уписани на магистарске студије
на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука могу да пријаве тему за
израду магистарске тезе, 

• Доносило одлуке о броју испитних рокова у школској 2014/2015. години на студија-
ма првог, другог и трећег степена студија на УБ-ФПН, 

• Усвојило календара наставе за школску 2014/2015. годину на УБ – ФПН,
• Донело  предлоге  одлука  о  стипендирању  студената,  умањењу  школарина  и

ослобађању плаћања школарине у школској 2014/2015. години; 
• Донело предлог мера поводом ситуације настале услед протеста студента и блокаде

Факултета,    
• Усвајало извештај Комисије за организовање и спровођење поступка студентског

вредновања  педагошког  рада  наставника  УБ  -  Факултета  политичких  наука  за
зимски семестар школске 2013/2014. године, 

• Формирало  комисије  за  писање  реферата  за  избор  у научна  звања  и  доносило
предлоге одлука за избор у научна звања, 

• Донело  одлуке  о  давању  сагласности  за  рад  наставника  Факултета  у  другим
високошколским установама - више седница,

• Донело одлуку о ангажовању наставника са других високошколских установа за
извођење наставе  и за потребе реакредитације студијских програма,

• Донело одлуке о ангажовању професора по позиву на Универзитету у Београду  -
Факултету политичких наука у школској 2014/2015. години,

• Донело предлог одлуке о избору проф. др Синише Таталовића у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду, 

• Донело предлоге одлуке о продужењу радног односа проф. др Мирољубу Радојко-
вићу и проф. др Иви Висковићу за наредне три академске године, а на основу члана
78. став 1. и 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10,93/12. и 89/13.),

• Донело  одлуке  о  ангажовању пензионисаних  наставника  Факултета,  на  основу
члана 78. став 4. и 5. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број
76/05),

• Усвајало  пријаве  докторских  и  магистарских  радова и  формирало  и  именовало
комисије за докторске и магистарске радове,

• Доносило  предлоге  одлука  о  признавању  страних  високошколских  диплома  -
основних, магистарских и мастер студија, 

• Доносило  одлуке  о  признавању  ЕСПБ  остварених  на  другим  високошколским
установама  у  Републици  Србији  и  одлуке  о  признавању  положених  испита  и
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поновном упису на студијске програме основних и мастер академских студија на
Универзитету у Београду – Факулетету политичких наука,

• Донело Прелдог одлуке о изменама финансијског плана за 2014. годину,
• Донело Предлог одлуке о усвајању финансијског плана за 2015. годину.

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

 6. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА

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

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

административне и техничке послове.

У Наставно-научној јединици запослено је 114 наставника и сарадника, од чега два
са 50% радног времена и 2 са 20% радног времена. 

По звањима:
1. 37 редовних професора,
2. 13 ванредних професора,
3. 20 доцената,
4. 24 асистента,
5. 4 наставника страног језика,
6. 3 наставника вештина
7. 13 стручних сарадника за подршку научноистраживачком раду

Радни однос мирује, на основу члана 79. став  1. тачка 4. и става 2. Закона о раду
(“Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09. и 32/13.): 

а) доценткињи др Милици Делевић, за време трајања мандата заменика генералног
секретара Европске банке за обнову и развој, почев од 01.07.2013. године,

б) ван. проф. др Тањи Мишчевић, за време обављања функције Шефа преговарачког
тима Владе Републике Србије за вођење преговора о приступању Евопској унији, почев од
01.09. 2014. године. 
 
 Продужен је  радни однос  за  школску 2014/2015,  2015/2016.  и 2016/2017.  годину
професорима: 

а)  редовном  професору  др  Мирољубу  Радојковићу,  на  основу  одлуке  Сената
Универзитета у Београду 02 број: 61202-2212/2-14. ЛД од 20.06.2014. године,

б) редовном професору др Иви Висковићу, на основу одлуке Сената Универзитета у
Београду 02 број: 61202-2213/2-14. ЛД од 20.06.2014. године.

У Стручној служби, ненаставно особље, запослен је укупно 51 радник, 45 радника
на неодређено, 3 радника на одређено време од 24 месеца, 2 радника на одређено време од
12 месеци и 1 радник на одређено време од 6 месеци. 

У пензију су отишли:
1. Проф. др Мирослав Хаџић, редовни професор - 22.04.2014. г.
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2. Проф. др Бранимир Стојковић, редовни професор - 23.04.2014. г.
3. Проф. др Мисрослав Симић, редовни професор - 30.09.2014. г.
4. Даринка Татић, пословни секретар - 22.04.2014. г.
5. Вера Рсовац, помоћник шефа Службе за наставу и студентска питања

- 31.12.2014. г.

У звање редовног професора изабрани су: др Мирослав Бркић, др Сања Данковић 
Степановић, др Часлав Копривица, др Зоран Крстић и др Слободан Марковић.

У звање ванредног професора изабрани су: др Небојша Владисављевић (поновни 
избор), др Дејан Миленковић, др Јован Теокаревић (поновни избор) и др Јасна Хрнчић. 

У звање доцента изабран је др Небојша Мрђа. 
У звање асистента изабрани су: мр Милена Глигоријевић (поновни избор), Милован

Декић,  маст. политик.  (поновни избор),  Милица  Јевтић,  маст. новинарства,  Александра
Крстић,  маст.  новинарства  (поновни  избор),  Милан  Крстић,  маст.  политикологије
међународни послови,  Стеван Недељковић,  маст. политикологије  међународни послови,
Марина  Пантелић,  маст.  политикологије,  мр  Ивана  Радић  Милосављевић  и  мр  Јелена
Сурчулија Милојевић (поновни избор).

У звање наставника страног језика изабран је Бошко Француски.
Радни  однос  на  одређено  време,  до  окончања  научно-истраживачких  пројеката

Факултета, засновали су  на пословима и радним задацима стручног сарадника за подршку
научноистраживачком раду:

1. Марко Вековић,
2. Тијана Докић,
3. Биљана Ђорђевић,
4. Катарина Лончаревић,
5. Маријана Матовић,
6. Иван Станојевић,
7. Стефан Сурлић,
8. Ненад Кнежевић,
9. Никола Јовић,
10. Дејан Јовановић,
11. Марко Недељковић,
12. Марко Ковачевић,
13. Горан Тепшић.

Укупно запослених на УБ - Факултету политичких наука на дан 31. децембра 2014.
године, на неодређено и одређено време је 165.  

Табела: Број запослених у протекле 3 године

Врста запосленног особља (на
неодређено и одређено време)

2012. година 2013. година 2014. година

Наставно особље 106 108 114

Ненаставно особље 49 51 51

Укупно: 152 159 165
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7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Студије на ФПН-у

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

Утврђена је матичност Факултета у области политичких наука на основним 
академским, дипломским академским (мастер), специјалистичким академским, 
докторским академским, основним струковним, специјалистичким струковним студијама, 
и то: политичке теорије, методологије политичких наука, политичког образовања, 
конституционализма, политичке аналитике, политичког менаџмента, политиколошких 
студија религије, студија политичког насиља, јавне управе и локалне самоуправе, 
организације и управљања политичким системима, политичке историје, упоредне 
политике, политичке економије, међународне економије, економског система Србије, 
савремених економско-социјалних система, међународних односа, спољне политике, 
дипломатских студија, европских студија, регионалних студија, мировних и безбедносних 
студија, међународног права, међународних организација, политичке социологије, јавних 
политика, комуникологије, информатике, новинарства, медијских студија, социјалне 
политике,  социјалног рада, социјалне екологије и еколошке политике, теорије културе и 
студија рода.

Основне академске студије трају четири године и њиховим завршетком стиче се 
најмање 240 ЕСПБ.

Дипломске академске студије (мастер) трају једну годину и њиховим завршетком 
стиче се најмање 60 ЕСПБ, када је на основним студијама остварено 240 ЕСПБ.

Факултет организује и изводи студије у току школске године која, по правилу, 
почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци.

Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних и 12 
недеља за консултације, припрему испита и испите.

Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења 
наставе.

Зимски семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и четири (4) 
недеље за консултације, припрему испита и испите.

Летњи семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и осам (8) недеља 
за консултације, припрему испита и испите.

Основне академске студије трају четири године и одвијају се у оквиру четири 
одељења:
1. Политиколошко одељење
2. Одељење за међународне студије
3. Новинарско-комуниколошко одељење
4. Одељење за социјалну политику и социјални рад.

Настава се одвија кроз општеобразовне курсеве (заједничке предмете за сва четири 
одељења) и посебне одељенске и изборне предмете, којима се обезбеђује јасно 
профилисање посебних струка. Поред тога, студенти имају могућност да бирају између 
неколико светских језика, који ће изучавати у току све четири године. 
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7.1.  АКРЕДИТОВАНИ  СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ РЕАЛИЗОВАНИ У 2013.  
ГОДИНИ

Основне академске студије:

1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — Акредитоване решењем 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-
04.
2.  ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ  МЕЂУНАРОДНЕ ПОЛИТИКЕ -  Акредитоване
решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-
1976/2008-04.
3.  ОСНОВНЕ  АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ  НОВИНАРСТВА  -  Акредитоване  решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-
04.
4. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ 
РАДА - Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике 
Србије, број: 612-00-1976/2008-04

Дипломске академске студије:

5. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР 
ПОЛИТИКОЛОШКИХ СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.

Модул: Политичка теорија, политичка социологија и институције,
Модул: Политичко насиље и држава,

6. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР РЕГИОНАЛНИХ 
СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
Републике Србије, број: 612-00-1035/2010-04.

Модул: Студије САД-а
Модул: Регионалне студије Азије

7. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР 
МЕЂУНАРОДНИХ СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.

Модул: Европске интеграције,
Модул: Међународна безбедност,
Модул: Међународна политика,
Модул: Студије мира,
Модул: Међународно хуманитарно право и право људских права.

8. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НОВИНАРСТВА: Акредитоване решењем Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.

9. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КОМУНИКОЛОГИЈЕ: Акредитоване решењем 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-
04.

10. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: Акредитоване 
решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-
1976/2008-04.
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11. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА: Акредитоване решењем 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-
04.

11. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КУЛТУРОЛОГИЈЕ — МАСТЕР ТЕОРИЈЕ 
КУЛТУРЕ И СТУДИЈА РОДА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.

Опција: Теорија културе или Студије рода.

12. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИЧКА АНАЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ У 
ПОЛИТИЦИ: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
Републике Србије, број: 612-00-318/2011-04.

13. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ — МАСТЕР ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ: 
Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, 
број: 612-00-1035/2010-04.

14. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ — МАСТЕР ЈАВНЕ УПРАВЕ, ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ И ЈАВНИХ ПОЛИТИКА : Акредитоване решењем Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1035/2010-04.

15. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ - РЕГИОНАЛНЕ МАСТЕР 
СТУДИЈЕ МИРА (на српском и енглеском језику): Акредитоване решењем Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-00086/2014-04.

Докторске студије:

9. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ: Акредитоване решењем 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-
04.
10. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МЕЂУНАРОДНЕ И 
ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
11. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КУЛТУРОЛОГИЈЕ — СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ И 
МЕДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
12. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — СОЦИЈАЛНЕ 
ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
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Табела 1: Листа свих студијских програма који се реализују у високошколској институцији

Р.Б. Шифра 
студијског 
програма

Назив студијског 
програма 

Образовно 
поље

врста и ниво 
студија

Звање 
Диплома 

1 ОП основне академске
студије политикологије

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани 
политиколог

2 ОМ основне академске
студије међународне

политике

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
политиколог за
међународне

послове
3 ОН основне академске

студије новинарства
друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
новинар

4 ОС основне академске
студије социјалне

политике и социјалног
рада

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
социјални радник

5 МДД мастер академске студије
политикологије –

демократија и
демократизација

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

6 МЈУ мастер академске студије
политикологије - јавна

управа, локална
самоуправа и јавне

политике

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

7 ММП мастер академске студије
међународне политике

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог за
међународне

послове
8 МСП мастер академске студије

социјалне политике
друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

9 МСР мастер академске студије
социјалног рада

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер социјални
радник

10 МЈЕ мастер академске студије
- Интердисциплинарне

мастер студије
југоисточне Европе

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

11 МАМ мастер академске студије
политикологије -

политичка аналитика и
менаџмент у политици

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

12 МКО мастер академске студије
комуникологије

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
комуниколог

13 МКУ мастер академске студије
културологије

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер културолог

14 МРП мастер академске студије
политикологије - студије

друштвено-
хуманистичк

академске/други 
степен високог 

мастер
политиколог
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рода е науке образовања
15 МНО мастер академске студије

новинарства
друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер новинар

16 МЕП мастер академске студије
политикологије -

еколошка политика

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

17 МПИ мастер академске студије
политикологије – избори

и изборне кампање

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

18 МПС мастер академске студије
политикологије –

политички систем и
привредни развој

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

19 МПН мастер академске студије
политикологије –

политичко насиље и
држава

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

20 МПР мастер академске студије
политикологије –

политиколошке студије
религије

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

21 МСМ мастер академске студије
међународне политике –

регионалне мастер
студије мира

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог за
међународне

послове
22 ДП докторске академске

студије политикологије
друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука
-политичке науке

23 ДМ докторске академске
студије политикологије -
међународне и европске

студије

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/трећи 
стпен високог 
образовања

доктор наука
-политичке науке

24 ДС докторске академске
студије политикологије -

социјална политика и
социјални рад

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука-
политичке науке

25 ДК докторске академске
студије културологије

-студије културе и медија

друштвено-
хуманистичк
е науке

академске/трећи 
степен
високог 
образовања

доктор
културолошких

наука

 16



Број студената по студијским програмима:

Факултет  политичких  наука  у  Београду  је  у  прву годину  основних  академских
студија у школској 2014/2015. години уписао 500 студенaта: 150 буџетских студената и 350
самофинансирајућих студената.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БУЏЕТСКИ
СТУДЕНТИ

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ
СТУДЕНТИ

Основне академске студије политикологије 35 65
Основне академске студије међународне  политике 35 105
Основне академске студије новинарства 50 110
Основне академске студије
социјалне политике и социјалног рада 30 70

УКУПНО 150 350

У  2014.  години  на  Факултету  је  дипломирало  456  студената,  от  тога  108
дипломираних по старом систему, а 348 по болоњском.

7.2. 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 два облика студија другог и трећег степена: 
1. једногодишње мастер студије,
2. трогодишње докторске студије.

У школској 2014/15 на мастер студије се уписало 344 студената (самофинасирајућих 276 и
буџетских 68) и то:

1. Европске студије - 17,
2. Комуниколгија - 26,
3. Међународна безбедност - 18,
4. Међународна политика - 33,
5. Новинарство - 16,
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6. Политичка теорија, политичцка социологија и институције - 20,
7. Политичко насиље и држава - 19,
8. Социјална политика - 27,
9. Социјални рад - 38,
10. Теорија културе и студије рода - 24,
11. Међународно хуманитарно право и право људских права - 11,
12. Еколошка политика - 26,
13. Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе - 15,
14. Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике - 26,
15. Политичка аналитика и менаџмент у политици - 28.

У школској 2014/15 на докторске студије се уписало 43 студената и то 8 буџетских и 35 
самофинансирајућих:

1. Студије културе и медија - 14,
2. Међународне и европске студије - 14,
3. Социјална политика и социјални рад - 9,
4. Студије политикологије - 6.

У школској 2014/15, у другом семестру биће отворен  конкурс за упис мастер академских 
студија, Регионалне студије САД-а.

У школској 2013/14 студије је завршило: 
а) магистарске - 21, 
б) докторирало (по старом) 30,  по болоњи 2, 
в) мастер - 181, 
г) специјалистичке  академске - 12. 

 
7.3. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Наставни програми страних језика на ФПН прилагођени су новим стандардима 
европске језичке политике (The Common European Framework of Reference for Languages – 
CEF) и захтевима реформе образовања у оквиру Болоњског процеса. 

Студенти уче један од страних језика: енглески, француски и немачки, у зависности
од тога који су језик учили у средњој, односно у основној школи.  Настава страних језика
ФПН почиње од нивоа Б2, што значи да су студенти савладали ниво Б1 изабраног језика. 

Настава  се  организује  у двосеместралним  модулима  који  се  надовезују један  на
други  у  зависности  од  смера,  односно  департмана,  од  општег  курса  страног  језика  с
елементима језика струке до курса страног језика као језика струке.

На предмету Енглески језик у првој и другој години се уз наставу на Факултету раде
вежбе и користи видео материјал на  onlajn платформи  My English Lab.  На тај  начин се
студентима пружа прилика да вежбају индивидуално енглески језик уз контролу и потпуни
увид наставника у њихов рад.

Захваљујући сарадњи са ДААД-ом (Немачком службом за академску размену) 
велики број студената који учи немачки језик протеклих година добијао је стипендије, 
било за мастер студије, летње курсеве језика у Немачкој или парламентарну праксу у 
Бундестагу. Факултет је 2005. годие добио лиценцу за полагање испита Тест ДаФ који 
представља стандардизовани испит из немачког језика, признат на свим универзитетима на
немачком говорном подручју.  
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8. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

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

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

1. реализацију  пројеката  из  програма  основних  истраживања  Министарства  за
просвету, науку и технолошки развој Републике Србије;

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

3. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

8.1. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТРИ

У  складу  са  Статутом  Факултета и  Правилником  о  научно-истраживачким
центирма  Факултета,  научно-истраживачка  делатност  се  одвија  у  оквиру  следећих
научно-истраживачких центара Факултета: 

1. Центар за демократију
2. Центар за медије и медијска истраживања
3. Центар за јавне политике Европске уније
4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава
5. Центар за студије рода и политике
6. Центар за студије Азије и Далеког истока
7. Центар за студије мира 
8. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
9. Центар за Еколошку политику и одрживи развој (ЦЕПОР)
10. Центар за Јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике
11. Центар за научна и примењена истраживања
12. Центар за интердисциплинарне студије Балкана
13. Центар за студије културе
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8.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НAУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ЦЕНТАРА ФПН-а

У складу са Статутом Факултета  и  Правилником о  научноистраживачким центирма Факултета,  научноистраживачка делатност  се
одвија у оквиру Научноистраживачких центара Факултета (НИЦ). Извештај о раду  НИЦ-а је у табели. 

Научноистраживачки 
центар

Назив 
пројекта

Опис активности 
на пројекту

Број ангажованих 
истраживачица и 
истраживача

Очекивани резултати
на пројекту (скупови, 
конференције, 
зборници, текстови...)

Извори 
финансирања 

Центар за студије САД
Oбележавање 
десетогодишњице Центра за 
студије Сједињених 
Америчких Држава Факултета 
политичких наука 
Универзитета у Београду 

Циљ пројекта је био да се 
у оквиру обележавања 
десетогодишњице Центра 
за студије Сједињених 
Америчих Држава 
факултета политичких 
наука Универзитета у 
Београду продуби знање и 
разумевање о улози 
Сједињених Америчких 
Држава у међународним 
односима данас као и о 
стању српско – америчких 
односа.

2 Курс „Америчка историја
кроз филм“ који је од 19. 
јуна до 3. јула 2014. 
године изводио проф. др 
Владимир Пиштало. 
Курс је похађало 150 
студената. Одржана
Међународна научна 
конференција под 
називом „Политика 
Сједињених Америчких 
Држава према региону 
Западног Балкана и 
Републици Србији“ 26. и 
27. септембра 2014.
Зборник радова са 
конференције „Политика 
Сједињених Америчких 
Држава према региону 
Западног Балкана и 
Републици Србији“. 

Амбасада 
Сједињених 
Америчких 
Држава у 
Републици Србији

Центар за студије рода 
и политике

Родна равноправност и 
култура грађанског статуса: 
историјска и теоријска 

Прикупљање, 
рецензирање и припрема 
текстова за штампу

Уреднице и тим 
Центра за студије 
рода и 

Зборник радова
Образовање, род, 
грађански статус, 

Министарство за 
просвету, науку и 
технолошки 



утемељења у Србији 
интердисциплинарни пројекат 
Министарства за просвету, 
науку и технолошки развој 
(бр. 47021)

20 ауторки и аутора
од којих су 
ангажовани на 
пројекту 47021

ур. Даша Духачек, 
Катарина Лончаревић и  
Драгана Поповић 

развој Србије

Родна равноправност и 
култура грађанског статуса: 
историјска и теоријска 
утемељења у Србији 

Тим Центра за 
студије рода, лектор,
дизејнерка и ауторка

Уџбеник за курс Судије 
рода:
„Студије рода
од  Декларације о 
правима жене и 
грађанке до Другог 
пола“, Даша Духачек

Министарство за 
просвету, науку и 
технолошки 
развој Србије

Универзитет у 
Београду – 
Факултет 
политичких наука 
(ФПН)

Истраживање Родно засновано
насиље у школама у Србији у 
оквиру ширег пројекта Школа 
без насиља УНИЦЕФа и 
Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја

Рад на 50 појединачних 
извештаја и израда 
завршног Извештаја о 
родно заснованом насиљу 
у школама у Србији

Тим Центра за 
студије рода -  три  
истраживачице,
консултанткиња и 
координаторка

Предато 50 појединачних
извештаја за 50 школа у 
којима се радило 
истраживање и предат 
завршни 
Извештај о родно 
заснованом насиљу у 
школама у Србији

УНИЦЕФ

Феминстичка критичка 
анализа 

Организовање годишњег 
међународног курса на 
Интер Универзитетском 
Центру у Дубровнику 
(InterUniversity Center – 
IUC, Dubrovnik)

Тим Центра за 
студије рода и
30 учесница и 
учесника (из 
региона и шире 
међународне 
академске 
заједнице, Аустрија,
Русија, Француска, 
Шведска, Чиле, 
итд.)

одржан скуп/курс
од 26 до 30 маја на Интер
Универзитетском Центру 
у Дубровнику 
(InterUniversity Center – 
IUC, Dubrovnik) 

Global Fund for 
Women (USA),
 средства 
учесница/ка
и Министарство 
за просвету, науку 
и технолошки 
развој Србије 
(пројекат 47021)

Часопис за феминистичку 
теорију и студије културе, 
Генеро

Прикупљање, 
рецензирање и припрема 
текстова за штампу

Уреднице, 
дизајнерка, 
лектор/ка, 

12 текстова за часопис Global Fund for 
Women и 
Министарство за 



 и  12 аутора/ки просвету, науку и 
технолошки 
развој Србије 
(пројекат 47021)

Центар за студије мира Ethnic Stereotypes and National 
Myths as an Obstacle to 
Reconciliation: Albanian-
Serbian Relations

Анализа уџбеника за 
основне школе из историје
и српског језика; 
организовање фокус група
у Београду и Приштини; 
интервјуи са учесницима и
стручњацима.

Седам са ФПН, 
десет са 
истраживачима на 
терену

Уређен зборник са 
резултатима 
истраживања

Berghof
Foundation

South-East European Master 
Programme in Peace Studies

Писање програма студија, 
силабуса, стварање 
библио-течког фонда и 
универзитетске мреже 
између Србије, Бих и 
Хрватске с циљем 
оснивања регионалног 
мастер програма.

Троје са ФПН, 
укупно 11 са 
партнерским 
организацијама

Регионални мастер 
програм је акредитован у
септембру месецу и 
расписан конкурс за упис
студената

Swiss National
Science Foundation

Центар за истраживања
у социјалној политици 
и социјалном раду

Advancing  social  welfare  for
vulnerable groups of 
children and their families

Припрема резултата 
пројекта за  публиковање
Штампање публикације
Информисање шире и 
сручне  јавности о 
резултатима пројектa

3 Штампана монографија 
резултата пројекта
Припрема 2 рада за 
објављивање у стручним 
и научним часописима

УНИЦЕФ
Европска Унија

Развој услуга у заједници са 
децу са сметњама у развоју и 
њихове породице

Штампање публикације о 
резултатима пројекта
Информисање шире и 
сручне  јавности о 
резултатима пројектa

3 Штампана публикација
“Када среда долази 
недељом”
Припрема 2 рада за 
објављивање у стручним 
и научним часописима

UНИЦЕФ
Европска Унија

Темпус пројекат -
Strengthening Higher Education 
for Social Policy making and 

Развијање наставних 
планова и програма (на 
основним и мастер 
студијама) у областима 

10 Iзвештаји радне групе о 
реализованим 
активностима
Два стручна скупа 

Eвропска Унија 



Social Services delivery 
(SHESPSS)

креирања социјалне 
политике, социјалног рада
и организације социјалних
услуга; 
Развијање партнерства 
између сектора који се 
баве горе наведеним 
областима, унутар држава 
и између различитих 
држава и истраживачких 
дисциплина.  
Развијање стандарда 
компетенција у 
социјалних радника у 
различитим областима
Испитивање потреба за 
запошљавањем 
социјалних радника u Sr-
biji

тимова у Данској и 
Великој Британији и три 
у Београду, Нишу и 
Новом Саду
Тродневна радионица на 
ФПН-у са учешћем 
страних и домаћих 
партнера
Нацрти иновираних 
наставних силабуса и 
цуррицулума
Нацрт докумената о 
факултетским 
стандардима образовања 
Нацрт докумената о 
стандардима  
компетенција социјалних
радника у различитим 
областима
Реализовано 
истраживање  потреба за 
запошљавањем 
социјалних радника у 
Србији и припремљен 
рад за публиковање о 
резултатима 
истраживања

Центар за студије Азије
и Далеког истока

Политички идентитет Србије у
регионалном и глобалном 
контексту (број пројекта: 
179076)

Окупљање 
заинтересованих 
истраживача, сарадника 
Центра и јапанских 
колега; истраживање; 
припрема излагања; 
организовање 
конференције/научног 
скупа; одржавање скупа са
петоро учесника са наше и

Са Факултета 
руководилац 
Центра, проф. др 
Драгана Митровић и
ас. мр Марко 
Тмушић и др Петар 
Матић

Local Government System 
and the Decentralization 
Reform in Japan and in 
Serbia
- научни скуп

Факултетски и 
лична средства 
руководиоца 
Центра



шесторо учесника са 
јапанске стране (Doshisha 
University, Kyoto, Faculty 
for Politics and Economics)

Центар за јавну управу, 
локалну самоуправу и 
јавне политике

Предлог практичнх политикa
„Јавне политике у Србији

- Будућност иза угла“

Формирање тимова 
студената основних 
студија уз помоћ 
предметног професора и 
сарадника у настави;
Одабир тема у оквиру 
којих се раде предлози 
практичних политика уз 
помоћ предметног 
професора и сарадника у 
настави;
Структурирање проблелма
(тим старијих истраживача
асистира тимовима 
судената у примени 
метода) уз помоћ  
предметног професора и 
сарадника у настави
Прикупљање и обрада 
података (тим старијих 
истраживача асистира 
тимовима судената);
Израда предлога 
практичних политика под 
уз менторски рад 
предметног професора и 
сарадника у настави;
Организација 
конференције;

3 (два сарадника у
настави и
предметни
професор)

15 ангажованих
студената

Конференција
„Јавне политике у Србији
- Будућност иза угла“
30.05.2014.
Иницијатива младих за 
људска права - Центар за 
јавну управу, локалну 
самоуправу, јавне 
политике
Факултет политичких 
нуака, Универзитет  у 
Београду

Објављењн зборник 
практичникх политика
„Јавне политике Србије - 
Будућност иза угла“

Поројекат
извршен и

финансиран као
Пројекат

Иницијативе
младих за људска

права

Иницијатива
младих за људска
права обезбедила

финансирање
студената

ангажованих у
реализацији

пројекта

- пружање стручне и 
логистичке подршке за 
одржавање стручне 
конференције струковне 

1 (предметни
професор)

Конференција

„Дани јавних политика“ Пројекат ГАЈП-а у



Пројекат:
„Дани јавних политика“

студентске организације 
Група за анализу и 
креирање јавних политика
- Гајп,
- утврђвање дневног реда 
конференције уз стручну 
помоћ предметног 
професора и сарадника, 
- саветодавна помоћ 
студентској организацији 
као реализатору пројетка 
од стране предметног 
наставника
- учешће на 
Конференцији.

Пројекат ГАЈПа

Укључивање
студената

Факултет политичких
наука, Универзитет у

Београду, 7-8. 11. 2014

коме је Центар 
био партнерска 
организација 
финансиран од 
стране Конрад 
Аденауер 
Стифтунг-а



8.2. РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

Факултет научно-истраживачке активности финансира из неколико извора. Основна
изстраживанња се финансирају путем пројектног финансирања од стране Министарства за
науку и технолошки развој Републике Србије. 

Истраживачи  ФПН  у  периоду  од  2011-2014.  године  учествују  у  13  научно-
истраживачких  пројеката  које финансира  Министарство просвете,  науке и  технолошког
развоја Републике Србије. 

То су следећи пројекти и истраживачи:

1. Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (број 
пројекта: 179076). 

Истраживачи са ФПН: проф. др Слободан Самарџић, проф. др Весна Кнежевић-
Предић, проф. др Радмила Накарада, проф. др Драган Симић, проф. др Бранко Васиљевић,
проф. др Тања Мишчевић, проф. др Предраг Симић, проф. др Јелица Стефановић-
Штамбук, проф. др Сања Данковић – Степановић, проф. др Мирјана Васовић, проф. др 
Илија Вујачић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Душан Павловић, проф. др Небојша 
Владисављевић, проф. др Чедомир Чупић, проф. др Јелена Ђорђевић, проф. др Сњежана 
Миливојевић, проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др Зоран Стоиљковић, проф. др Ана 
Чекеревац, проф. др Мира Лакићевић, проф. др Мирољуб Радојковић, проф. др Добривоје 
Станојевић, проф. др Неда Тодоровић, проф. др Раде Вељановски,  проф. др Драган 
Симеуновић, проф. др Драган Веселинов, проф. др Иван Радосављевић, проф. др 
Мирољуб Јевтић, проф. др Дарко Надић, проф. др Милан Петричковић, проф. др 
Драгослав Кочовић, проф. др Зоран Крстић, проф. др Веселин Кљајић, проф. др Славиша 
Орловић, проф. др Драгана Митровић, проф. др Дејан Миленковић, доц. др Сања Домазет, 
доц. др Небојша Мрђа, доц. др Милош Бешић, доц. др Синиша Атлагић, доц. др Маја 
Ковачевић, доц. др Филип Ејдус, доц. др Немања Џуверовић, доц. др Саша Мишић, доц. др
Марко Симендић, доц. др Владимир Павићевић, доц. др Дејан Павловић, доц. др Бојан 
Ковачевић, доц. др Ивана Дамњановић, доц. др Наталија Перишић, асист. мр Драган 
Живојиновић, асист. мр Милош Хрњаз, асист. др Душан Спасојевић, асист. мр Никола 
Бељинац, асист. др Бојан Вранић, асист. мр Јелена Лончар, асист. мр Јелена Видојевић, 
асист. мр Драгана Станковић, асист. мр Ана Милојевић, асист. мр Јелена Сурчулија, асист. 
мр Марко Тмушић, асист. мр Марина Пантелић, мр Жарко Пауновић, истраживач сарадник
и истраживачи-приправници: Тијана Докић, Иван Станојевић, Дејан Јовановић, Марко 
Недељковић, Марко Ковачевић, Никола Јовић и Горан Тепшић. 

2. Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утеме-
љења у Србији (број пројекта: 47021).

Истраживачи са ФПН: проф. др Гордана Даша Духачек, проф. др Љубинка Трговче-
вић, проф. др Јелена Ђорђевић, проф. др Бранимир Стојковић, проф. др Сњежана Миливо-
јевић, проф. др Невенка Жегарац, проф. др Мирослав Бркић, доц. др Јасна Хрнчић, доц. др
Марина Симић,  и истраживачице: Катарина Лончаревић, Адриана Захаријевић, Анита 
Бургунд, Иван Миленковић, Маријана Матовић.

3. Конфликти и кризе – сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку (број 
пројекта: 47030).

Истраживачи са ФПН: проф. др Предраг Симић, проф. др Јелица Стефановић-
Штамбук.
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4. Темперамент и структура симптома поремежаја личности (број пројекта: 175013).
Истраживачи са ФПН: проф. др Тамара Џамоња Игњатовић.

5. Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и 
европски контекст (број пројекта: 179049).

Истраживачи са ФПН: проф. др Ђорђе Павићевић

6. Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај 
Србије (број пројекта: 47026).

Истраживачи са ФПН: проф. др Илија Вујачић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др
Ђорђе Павићевић, проф. др Душан Павловић, проф. др Небојша Владисављевић, проф. др 
Милан Јовановић, проф. др Сања Граић – Степановић, асист. мр Душан Спасојевић, асист. 
мр Никола Бељинац, доц. др Марко Симендић, асист. мр Бојан Вранић, истраживачица 
Биљана Ђорђевић.

7. Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти (број
пројекта: 179041).

Истраживачи са ФПН: проф. др Зоран Кинђић.

8. Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – 
мултидисциплинарни приступ (број пројекта: 47010).

Истраживачи са ФПН: проф. др Зоран Славујевић.

9. Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку (број 
пројекта: 177011).

Истраживачи са ФПН: проф. др Слободан Марковић.

10. Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне 
интервенције (број пројекта: 47011).

Истраживачи са ФПН : проф. др Тамара Џамоња-Игњатовић, проф. др Невенка 
Жегарац, проф. др Мирослав Бркић, доц. др Јасна Хрнчић, асист. др Војин Видановић.

11. Цивилно друштво и религија (број пројекта: 179008).
Истраживачи са ФПН: проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Дарко Надић, проф. др 

Милан Петричковић, проф. др Драгослав Кочовић, проф. др Зоран Крстић, проф. др Бошко
Телебаковић, Велизар Антић, Марко Вековић, Стефан Сурлић.

12. Историја српске филозофије (број пројекта: 179064)
Истраживачи са ФПН: проф. др Часлав Копривица

13. Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у 
процесу међународних интеграција (број пројекта: 179009)
Истраживачи са ФПН: проф. др Милан Јовановић, Асист. мр Душан Вучићевић.

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.
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Списак  ангажованих  младих  истраживачица  и  истраживача  на
научноистраживачким  пројектима  Министарства  просвете,  науке  и  технолошког
развоја 2011-2015. године

Редни
број

Име и презиме Статус Пројекат на коме је истраживач 
ангажован

1. Иван 
Станојевић

докторант Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

2. Тијана 
Докић

докторанткиња Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

3. Катарина 
Лончаревић

докторанткиња Родна  равноправност  и  култура  грађанског
статуса:  историјска и теоријска утемељења у
Србији (47021)

4. Биљана 
Ђорђевић

докторанткиња Конституционализам и владавина права у 
изградњи националне државе - случај Србије 
(ев. бр. 47026)

5. Марко Вековић докторант Цивилно друштво и религија (ев. бр. 179008)

6. Стефан Сурлић докторант Цивилно друштво и религија (ев. бр. 179008)

7. Маријана 
Матовић

докторанткиња Родна  равноправност  и  култура  грађанског
статуса:  историјска и теоријска утемељења у
Србији (47021)

8. Дејан 
Јовановић

докторант Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

9. Марко 
Недељковић

докторант Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

10. Марко 
Ковачевић

докторант Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

11. Никола Јовић докторант Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

12. Горан Тепшић докторант Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

13. Ненад 
Кнежевић

докторант Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)
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9.    МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Интензивна  сарадња  са  домаћим  и  међународним  организацијама  и  образовним
институцијама један је од приоритета Факултета политичких наука. Неговање регионалне
и међународне сарадње и успостављање редовних веза са иностраним институцијама, рад
на заједничким истраживачким пројектима,  размена наставника,  сарадника и студената,
учешће  на  научним  и  стручним  скуповима  у  иностранству  и  други  облици
међууниверзитетске  сарадње представљају основу за  укупно  унапређивање наставног  и
истраживачког рада на Факултету. 

Међууниверзитетска  и  међународна сарадња  одвијала  се  у  неколико  праваца,  а
нагласак у 2014. години био је на пројектима које финансира Европска унија. Ове године
акредитован је и још један програм мастер студија на енглеском језику.

А. Учешће у пројектима у области образовања и истраживања које финансира
Европска унија

1. Темпус пројекат са Универзитетом Роехемптон у Лондону – Трогодишњи Темпус
пројекат   „Delivering Human Rights education into the Heart of Higher Education“ –
„Увођење образовања о људским правима у средиште високог образовања“; проф.
Весна Кнежевић-Предић. Рад на пројекту званично је почео крајем јануара 2012.
Координатор  је  Универзитет  Роехамптон  у Лондону, а  партнери  су, осим  ФПН,
универзитети  из  Манхајма,  Гетеборга,  Тиране,  Приштине,  Сарајева,  Зенице,
Крагујевца, Новог Сада и Подгорице. Одлуком Извршне агенције ЕУ за образовање,
аудио-визуелне и културне политике, пројекат је продужен до средине 2015. године.

2. ФПН по први пут координира Темпус пројектом – у току је пројекат „Development
of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration” -
„Развој тренинг програма усмерених на јавне политике ЕУ у контексту европских
интеграција“.  Пројекат  је  трогодишњи,  а  партнери  су универзитети  из  Лондона
(Роехамптон)  и  Аликантеа,  Политехнички  институт  Леирија  (Португалија),
невладина  организација  NISPACee из  Словачке,  универзитети  у Сарајеву, Тузли,
Подгорици и Нишу и Београдска отворена школа. Званична контакт особа за ФПН
је проф. Весна Кнежевић-Предић.

3. У 2014. започела су три нова пројекта: 
◦ Темпус пројекат „Strengthening Higher Education for Social Policy making

and  Social  Services  delivery“ -  Координатор  је  Универзитет  у Нишу, а
остали  партнери  су  универзитети  из  Данске  (Универзитетски  колеџ
Зиланд), Италије (Катанија), Велике Британије (Институт за образовање,
Универзитет у Лондону), као и Универзитет у Новом Саду и још четири
републичке и невладине организације из Србије. Званична контакт особа
за ФПН је проф. Невенка Жегарац. 

◦ трогодишњи  научно-истраживачки  пројекат  на  тему  Медији,  сукоби  и
демократизација, у  оквиру   FP7  програма  Европске  уније  за
истраживање и технолошки развој. Координатор је Универзитет у Лидсу,
а остали партнери су универзитети Хамбург и Рур из Немачке, Роудс из
Јужне Африке,  Оксфорд из Велике Британије,  Стокхолм из Шведске и
Амерички  универзитет  из  Египта.  Званична  контакт  особа  за  ФПН је
проф. Небојша Владисављевић. 

◦ Одељење  за  међународну  политику  добило  је  Жан  Моне  програм.
Контакт особе су проф. Слободан Самарџић и Ивана Радић.

 29



Б. Заједнички међународни програми мастер студија

Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе
Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе настале су као резултат Темпус
пројекта чији је координатор био Универзитет у Грацу и где је ФПН је био укључен у рад
свих радних група. Овај заједнички међународни програм је на ФПН успешно покренут
школске 2012/13. године, са 18 уписаних студената – домаћих и иностраних,  а 2014/15.
године уписана је трећа генерација, са највећим бројем страних студената до сада. Настава
се одвија на енглеском језику, а поред професора са ФПН на програму предају и еминентни
инострани  професори,  као  и  велики  број  гостију.  Програм  се  паралелно  одвија  и  на
Универзитету  у  Грацу,  а  у  новом  циклусу акредитације  биће  значајно  осавремењен  и
допуњен. Академски координатор програма на ФПН је проф. др Јован Теокаревић.

Регионалне мастер студије мира – у сарадњи са Универзитетима у Базелу, Сарајеву
и Загребу – акредитоване су 2014.  године.  Настава ће се одвијати на  енглеском језику.
Академски координатор на ФПН је проф. др Радмила Накарада

В. Билатерални споразуми

• Међународни комитет Црвеног крста – Центар за међународно хуманитарно право,
проф. Весна Кнежевић-Предић; наставак сарадње формализоване 2004/05. године
која,  између  осталог,  обухвата  организацију  традиционалне  регионалне  школе
међународног хуманитарног права у септембру сваке године.

• Sciences Po – размена пет студената годишње на нивоу основних или мастер студија,
на један или два семестра.

• ХЕСП/АФП – Политиколошко одељење: наставак пројекта започетог 2003. године.
Проф.  Мартин  О’Нил  са  Универзитета  у  Јорку,  Велика  Британија,  актуелни  је
нерезидентни  научник,  а  статус  научника-повратника  који  предају  на  Одељењу
имају Катарина Лончаревић и Биљана Ђорђевић.

• На Одељењу за  новинарство,  нерезидентни  научник је  проф.  Дејвид Голдберг, а
статус научника - повратника имају Марина Симић и Јелена Сурчулија.

• Регионална школа људских и мањинских права - од 12. до 17. септембра 2014. 
године у Медулу је одржана осма Регионална школа људских и мањинских права, у 
организацији Центра за међународне и сигурносне студије Факултета политичких 
знаности Свеучилишта у Загребу. Партнер на овом пројекту је Факултет политичких
наука Универзитета у Београду, а школу су подржали Савјет за националне мањине 
Републике Хрватске, Уред за људска права и права националних мањина Владе 
Републике Хрватске, Истарска жупанија, Град Пула и Општина Медулин. Овај 
пројекат је један од резултата Оквриног споразума о сарадњи између Факултета 
политичких наука Универзитета у Београду, Факултета политичких знаности 
Свеучилишта у Загребу, Истарске жупаније, Савета за националне мањине 
Републике Хрватске, Града Пуле и Општине Медулин, а који је потприсан у 
присуству председника Републике Хрватске Иве Јосиповића и председника 
Републике Србије Томислава Николића, 16. октобра 2013. године је у Београду. 
Споразум полази од досадашње добре сарадње између два Факултета, која се 
одвијала на основу споразума о сарадњи из 2002. и 2009. године, као и два 
билатерална научна пројекта о заштити националних мањина, које су од 2009. до 
2012. факултетима финансирали Министарство знаности образовања и спорта 
Републике Хрватске и Министарство науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а у оквиру међудржавног споразума Србије и Хрватске. 
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Г. Остали облици сарадње

• Организовање  предавања  иностраних  професора,  амбасадора  акредитованих  у
нашој земљи и других гостију; организовање промоција књига, трибина, округлих
столова.

• Наставак сарадње са ОЕБС-ом, амбасадама и иностраним културним центрима. 

На Факултету се такође врши и превођење студентске документације на енглески језик.
Ова услуга је веома тражена, с обзиром на то да све већи број наших студената одлучује да
се укључи у неки од програма размене или да своје школовање настави у иностранству.
Наставници, сарадници и студенти Факултета редовно се преко веб сајта и мејлинг листе
обавештавају  о  предавањима  гостујућих  предавача,  могућностима  доделе  стипендија,
летњим школама и конкурсима за постдипломске студије у иностранству. 

Д) ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНЕ АКАДЕМСКЕ САРАДЊЕ 

Партнер и година
почетка

сарадње/добијања
пројекта

Облик сарадње Остале појединости о
сарадњи 

ХЕСП/АФП – 
Будимпешта
2003/04

- подршка развоју наставних програма
1. Партнерско одељење: Политиколошко
- Non-Resident Scholar: Prof. Martin O’Neill
- Returning Scholars: Катарина Лончаревић, 
и Биљана Ђорђевић.
2. Партнерско одељење: Новинарско
- Non-Resident Scholar: Prof. David Goldberg
- Returning Scholars: Марина Симић и Јелена
Сурчулија.

Међународни 
комитет Црвеног 
крста
2004/2005

- регионална школа међународног 
хуманитарног права;
- последња Регионална школа МХП одржана
је крајем септембра 2014.

проф. др Весна Кнежевић 
– Предић

ТЕМПУС/ 
Универзитет 
Рохемптон, Лондон, 
Велика Британија, 
2011

Темпус пројекат/Универзитет Роехемптон у 
Лондону – Трогодишњи Темпус пројекат   
„Delivering Human Rights education into the 
Heart of Higher Education“ – „Увођење 
образовања о људским правима у средиште 
високог образовања. Координатор је 
Универзитет Роехамптон у Лондону, а 
партнери су, осим ФПН, универзитети из 
Манхајма, Гетеборга, Тиране, Приштине, 
Сарајева, Зенице, Крагујевца, Новог Сада и 
Подгорице

Проф. Весна Кнежевић-
Предић
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ТЕМПУС/
Координатор 
Универзитет у 
Београду – ФПН, 
2012

„Development of Policy-Oriented Training 
Programmes in the Context of the European 
Integration” - „Развој тренинг програма 
усмерених на јавне политике ЕУ у контексту
европских интеграција“  одобрен за 
финансирање од стране ЕУ, а пројекат је 
званично почео 15. октобра 2012. Пројекат 
је трогодишњи, а партнери су универзитети 
из Лондона (Роехамптон) и Аликантеа, 
Политехнички институт Леирија (Португал),
невладина организација NISPACee из 
Словачке, универзитети у Сарајеву, Тузли, 
Подгорици и Нишу и Београдска отворена 
школа.

Проф. Весна Кнежевић-
Предић

ТЕМПУС/ 
Координатор 
Универзитет у Нишу,
2013

„Strengthening Higher Education for Social 
Policy making and Social Services delivery“ - 
остали партнери су универзитети из Данке 
(Универзитетски колеџ Зиланд), Италије 
(Катанија), Велике Британије (Институт за 
образовање, Универзитет у Лондону), као и 
Универзитет у Новом Саду и још четири 
републичке и невладине организације из 
Србије.

Проф. др Невенка Жегарац

ФП7/Координатор 
Универзитет у Лидсу,
Велика Британија, 
2013

Медији,  сукоби  и  демократизација  -  у
оквиру Седмог оквирног програма Европске
уније за истраживање и технолошки развој.
Партнери су универзитети Хамбург и Рур из
Немачке,  Роудс  из Јужне Африке,  Оксфорд
из Велике Британије, Стокхолм из Шведске
и Амерички универзитет из Египта. 

Проф. др Небојша 
Владисављевић

Jean Monnet, 2014. Одељење за међународне студије Проф. др Слободан 
Самарџић/Ивана Радић

Sciences Po, 
обновљен 2014.

билатерални уговор о размени студената

Е) ПРЕГЛЕД ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕЂУНАРОДНИХ ПРОГРАМА МАСТЕР СТУДИЈА 
НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Назив програма и година
акредитације

Партнери Академски координатор
на ФПН 

Интердисциплинарне мастер студије 
Југоисточне Европе, 2012.

Универзитет у Грацу
Универзитет у Загребу
Универзитет у Скопљу
Универзитет у Љубљани
Универзитет у Сарајеву
Универзитет у Болоњи
Универзитет у Поатјеу
Универзитет у Новом 

Проф. др Јован 
Теокаревић
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Саду
Универзитет Југоисточне 
Европе у Тетову

Регионалне мастер студије мира, 
2014.

Универзитет у Базелу
Универзитет у Сарајеву
Универзитет у Загребу

Проф. др Радмила 
Накарада

Ф) РАЗМЕНА СТУДЕНАТА

Осим текућих програма размене, крајем 2014. године отворен је конкурс у оквиру програма
Еразмус плус, где Универзитет у Београду може да учествује у својству партнера. УБ-ФПН 
је аплицирао за размену са четири европска универзитета, почетком фебруара 2015. 
Универзитет у Београду ће донети одлуку да ли ће ове предлоге и подржати.  

Гостујући студенти на ФПН

Почетком септембра 2014. године преко различитих програма размене студената 
(Erazmus Mundus, MIRESS, билатерални уговори, итд.) на ФПН је дошло 15 студената 
различитих нивоа студија. Неки од њих на ФПН проводе семестар или два (основне и 
мастер студије), док се други баве истраживачким радом (докторске).
 Интересовање страних студената за Факултет политичких наука је велико, готово 
свакодневно стижу мејлови са разних страна од студената који се распитују за услове под 
којима би могли доћи у Београд и на ФПН-у остварити део својих студија код нас или се 
бавити истраживачким радом. 

Највећу препреку доласку страних студената представља недовољно знање српског 
језика као јединог акредитованог језика на коме се изводи настава. За гостујуће студенте 
који дођу на ФПН Универзитет у Београду је организовао курс српског језика, али је то 
знање недовољно да би могли да прате наставу на српском. Међутим, велики број 
професора је расположен да страним студентима изађе у сусрет кроз консултације и 
полагање испита на енглеском. Такође, новина за мастер студенте је понуда два мастер 
програма Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе и Регионалне студије мира, у 
оквиру којих се настава одржава на енглеском језику. 

На сајту ФПН налазе се преведени силабуси свих предмета на постојећим 
смеровима основних студија, али енглеска интернет страна није доступна у потпуности 
(сви заинтересовани добију линковану радну верзију енглеске веб стране од ЕСПБ 
координатора). 

Студенти ФПН који остварују део студијског прогарама на неком другом 
универзитету у иностранству

Студенти ФПН који део студијског програма проводе на неком страном 
универзитету, унапред се договоре са матичном институцијом о томе који ће им испити 
бити признати кад се врате на ФПН. 

 У првој половини 2014. године преко 40 студената је аплицирало на различите 
програме размене, од којих је њих 20 добило стипендије и отишло је у САД (2) и земље 
Европске уније: Француску (5), Чешку (3), Белгију (2), Холандију (1), Русију (1), Словенију
(1) и Аустрију (5) преко различитих програма размене. 
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Такође, на темељу Споразума о сарадњи Иститута за политичке науке Универзитета у 
Варшави и УБ-ФПН, потписаног у јулу 2014, ове године је расписан конкурс за одлазак 
четворо домаћих студената - они ће летњи семестар 2014/15. провести на Универзитету у 
Варшави као студенти на размени.

Одлука о преносу бодова са иностраних универзитета, донета новембра 2009. 
године, мотивисала је студенте да у већој мери конкуришу за стипендије. Студенти Уговор 
о учењу припремају заједно са ЕСПБ координатором, а Уговор учењу испред матичне 
институције потписује надлежни продекан. 

10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА

10.1. РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР

Факултет политичких наука је и 2014. године наставио са ИТ модернизацијом како
би побољшао квалитет свог научно-истраживачког и образовног рада. Фокус рада је био на
опремању Интернет учионице комплетно новом, модернијом опремом. Од великог значаја
је и инсталација новог систем за управљање документима - ДОМЕС.

Мрежна инфраструктура

У нашем дата центру налази се седам хардверских сервера. На два истоветна Inspur сервера
инсталирано је  10 виртуелних сервера (green2008 – AD, DNS; green –  backup  AD, DNS;
brown –  Symantec  Messaging  Gateway  antivirus/  antispam  software;  yellow –  Symantec
Endpoing Protection;  cyan – file  sharing;  white –  web,  DNS;  racunovodja – Pantheon 5.5
datablab business operating system; radius – radius; FIS – database; domes - domes).

Рачунарски центар администрира укупно 17 различитих серверских система.

хардверски сервери

Модел сервера ОС Сервиси Име сервера Комада

2 INSPUR Hyper-V Virtual server red 1

3 INSPUR Hyper-V Virtual server black 1

4 Dell Power Edge 1800 Windows server
2008

Mail server fpn-mail 1

5 XP Proliant ML110 Debian Linux Proxy server magenta 1

7 Server Sun Fire X2100 CentOS ftp pink 1

8 Intel storage СС4200-Е Linux nas 1

9 Thecus N5200 Linux backup backup 1

УКУПНО: 7

Факултет је покривен бежичном мрежом. Од 2012. године, у сарадњи са РЦУБ-ом,
обезбеђен је  eduroam – educational roaming сервис,  бесплатни  универзитетски  сервис за
бежични приступ Интернету широм света.

Факултету политичких наука располаже са 248 десктоп радних станица:
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РАДНЕ СТАНИЦЕ

Macintosh PIV УКУПНО

3 245 248

Од укупно 248 десктоп рачунара, 21 се налази у Интернет учиниоци, 20 се налази у
слушаоницама  и  служи  за  потребе  наставе, а  остали  рачунари  су  распоређени  по
кабинетима и користе се у раду наставног и ваннаставног особља.

Ове године Факултет је опремио Интернeт учионицу са  21  HP ProDesk 600 Small
Form Factor PC са Windows 7 Professional 64-bit опертивним системом и 21 монитором
21,5”.

Факултет располаже и великим бројем лаптоп рачунара.

Систем за управљање документима

Од краја 2014. године на ФПН се почело са интеграцијом система за управљање
документима који представља скуп рачунарских програма који се користе за складиштење
електронских  докумената  и  скенираних  папирних  докумената,  као  и  за  праћење
докумената кроз њихов животни циклус.

У плану је имплементација система на свим потребним локацијама. С обзиром да је
у питању  Веб апликација очекујемо једноставан приступ са било ког оперативног система.

Mail server - MDeamon

Услед хардверског краха раније коришћеног маил сервера били смо принуђени на
поновну инсталацију маил сервера. Одлучили смо се на нови Mdeamon маил сервер због
низа  корисних  својстава  које  овај  производ  нуди.  MDeamon  побољшава  пословну
комуникацију  унапређујући  сигурност  електронске  поште,  колаборацију,  удаљени  и
бежични приступ,  каo и  синхронизацију података. С тим у вези,  урађена је  аутоматска
синхронизација корисничких налога са новим активним директоријумом као и аутоматски
бекап маил-а.

Web hosting

Урађена  је  и  комплетна  миграција  преосталих  поддомена  Факултета  са  раније
коришћеног  SiteGround web сервера на  наш web сервер -  white.fpn.bg.ac.rs. Рачунарски
центар  пружа пуну  (24x7) подршку  функционалности  web  сервера  и  видљивост
презентације, као и заштиту сервера од потенцијалних хакерских напада.

Слушаонице

Факултет располаже са 20 слушаоница које се користе за наставу. Све слушаонице
су опремљене најновијим рачунарима (HP Compaq 8000 Elite SFF E8400 са LCD HP 21,5“
мониторима  и  оперативним  системом  Windows  7),  пројекторима,  белим  таблама  и
платнима. У слушаоници 8 је инсталирана нова интерактивна табла  Hitachi,  StarBoard
FX-TRIO-77E.

Распоред је следећи:
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 Пројектор Платно Бела табла

Amfiteatar EPSON EB-X11 DA daljinski NE

Slušaonica 1 EPSON EB-X11 DA daljinski DA

Slušaonica 2 ACER P1265 DA DA

Slušaonica 3 EPSON EB-X11 DA DA

Slušaonica 4 BENQ DA daljinski DA

Slušaonica 5 OPTOMA DA DA

Slušaonica 6 OPTOMA EP726i DA DA

Slušaonica 7 DELL 2300MP NE NE

Slušaonica 8 EPSON EB-X18 NE NE

Slušaonica 9 EPSON EB-X11 DA DA

Slušaonica 10 FOUNDER Kina DA DA

Slušaonica 11 OPTOMA EP726i DA DA

Slušaonica 12 FOUNDER Kina DA DA

Slušaonica 13 ACER P1265  (USA) DA DA

Slušaonica 14 EPSON EB-X11 DA DA

Slušaonica 15 EPSON EB-X11 DA DA

Slušaonica 16 DELL 1100MP NE NE

Slušaonica 17 BENQ PB6240 DA DA

Zbornica PLUS UP-111 DA NE

Profesorska čitaonica Optoma DX609v DA pokretno DA pokretna

Лиценциран софтвер

На  Факултету  се  користи  искључиво  лиценциран  софтвер.  На  већини  радних
станица се налази Windows 7 и Windows 8 оперативни системи.

У циљу заштите електронске поште користи се централизовано софтверско решење
Symantec Messaging Gateway. Овај пакет је интегрисан у наш хибридни систем и показао
се врло делотворним у заштити од спама (нежељене поште). 

Као заштита од вируса на радним станицама користи се такође Symantec производ,
Symantec  Endpoing  Protection. Oвим  прозводом  је  постигнута  централизација,  као  и
аутоматско  ажурирање  антивирус  дефиниција.  Symantec Endpoint Protection интегрише
Symantec AntiVirus са  напредним  техникама  откривања  и  елиминисања  злонамерног
софтвера.

Запослени у компјутерском центру

Запослени  у  рачунском  центру  обављају  низ  текуће активности,  као  што  су:
подршка  крајњим  корисницима  за  све  врсте  апликација,  подршка  мултимедијалним
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предавањима, решавање софверских и хардверских проблема, одржавање хибридног LAN-
а  на  системском и  корисничком нивоу, одржавање система обједињених  комуникација,
заштита  мреже од  различитих  врста  претњи  (вируса,  спама,  напада  споља  и  изнутра),
организовање  компјутерских обука за  кориснике,  дизајн  и  израда  постера  за  различите
манифестације на  факултету, дизајн  и израда лифлета  и других пратећих  материјала за
различите  манифистације  на  факултету,  набавка  компјутерске  опреме  и  потрошног
материјала,  ажурирање  сајта  факултета, Креирање  стратегије  развоја  ИТ сектора  и
политике употребе ИТ ресурса на Факулету, Подизање хардверских карактеристика свих
сегмената мреже ФПН у складу са светским IТ развојем, праћење нових технологија и
миграција постојећих сервиса на актуелније.

Донација застареле опреме

Од прошле године, Факултет је увео праксу донирања застареле опреме. У те сврхе
рачунарски  центар  је  сервисирао  10  застарелих  рачунара које  је  Факултет  донирао
студенитма из Обреновца погођеним мајским поплавама.

10.2. БИБЛИОТЕКА

У 2014. години Библиотека ФПН наставља са својим редовним делатностима прописаним 
Законом о библиотечкој делатности који се односи на високошколске библиотеке. 

1. Евиденција набаљених књига и публикацијау 2014. годии је следећа:

Монографских публикација:
• купљено 261 библ. јединицa (стране књиге - Тендер набавка страних књига)
• поклоњено 645 библ. јединица  
• размењено 80 библ. јединица  

УКУПНО: 986 библ. јединица  
Периодичних публикација:

• купљено је 9 наслова часописа (год. претплата)
• поклоњено је 10 наслова часописа 
• размењено је 4 наслова 

2.  Обрада  периодичних  публикација  -  У  2014.  години  настављено  је  са
ретроактивним  ажурирањем, попуњавањем сваког појединачног броја одређеног наслова
часописа у електронску базу периодике, али и текућег фонда (нових пристиглих бројева.
Будући да се све више у научној  јавности  траже научни чланци,  сматрамо да ФПН за
потребе обраде чланака у часописима и зборницима радова потребује још једног стручњака
како би се ажурно обављао тај сегмент библиотечке делатности. У 2014. години наставио
се  на  рад  на  платформи COBISS3 у  сегменту ажурирања и  попуњавања холдинга,
локацијских података. У овој новој верзији програма обављали су се послови искључиво
преузимања већ обрађених записа са хоста. Креирање нових записа и даље је настављено у
старој верзији COBISS2 Каталогизација.

3.  Оnline  обрада  –  Настављено  је  са  обрадом публикација  оnline, на  основу
међународног стандарда за опис електронских публикација.  Овај стандард се постепено
анализира и примењује у сегменту описа радова наставника ФПН који су објавили своје
радове на сајтовима, или своја предавања на скуповима или неки други вид ауторства.
Укратко, то је све оно чега нема у штампаном облику. Овај вид обраде у бази COBISS.SR
свакако обезбеђује да многе друге научне активности наставника Универзитета у Београду
могу бити доступне научној јавности, како у Србији, тако и у региону али и свету.

 37



4. Библиографије истраживача -  У библиотеци се перманентно ради на попуњавању
библиографија наших наставника, асистената и стручних сарадника. Сви радови који се од
стране наставника донесу у библиотеку бивају истог дана унети у базу, што је аутоматски
доступно online. За сваки рад наставника или сарадника на ФПН уколико је рад са пројекта
уноси се број пројекта како би се тиме олакшало извештавање за Министарство.  Такође,
претраживањем  сами  запослени  у библиотеци  када  открију радове  наставника  ФПН  у
оквиру неких других целина, едитирањем на хост уносе стандардне и  неопходне податке
везане  за  шифру истраживача  и  шифру факултета  као  и  типологију документа  и  тако,
упркос што не поседујемо публикацију дајемо информацију и попуњавамо библиографију
истраживача подацима који се односе на наше наставнике. Тако се у 2014. години број
чланака у бази увећао за 680.

6. Међубиблиотечка позајмица - За потребе корисника, пре свега наставног особља
Факултета и студената међубиблиотечком позајмицом из других библиотека  позајмљено је
150  књига. Другим библиотекама, широм Србије, поштом је послано, на њихову змолбу,
352 публикације. Урађено преко 1.000 копија, скенова, које су тражене било из зборника,
било из часописа.

7. Пружање библиотечких информација корисницима - Захваљујући Узајамној бази
COBISS.SR корисници Библиотеке Факултета политичкох наука у 2014. години имали су
могућност  добијања библиотечких  информација о књигама и  часописима,  чланцима из
локалне електронске базе ФПН али и из свеукупне библиографске базе,  тзв.  Виртуелне
библиотеке Србије. Та претраживања се одвијају свакодневно и улазе у редовне послове
библиотеке. За посебне комплексније захтеве  претраживање се вршило и из базе КОБСОН
али  и  нових  база  на  које  се  ФПН  претплатио.Та  претраживања  обављају  искључиво
библиотекари.  Корисници  Библиотеке  осим професора  и  студената  током 2014.  године
били су и студенти других факултета али и гостујући студенти и истраживачи из региона и
Европе.  Корисници  библиотеке  су  и  професори  у  пензији  као  и  разна  друга  лица  и
институције  као  и  гостујући  професори.  Треба  напоменути  да   библиотечки  радници
редовно дају информације и телефонским путем. 

На основу извештаја  запослених  у Библиотеци  који  раде  на  пружању основних
библиотечко информационих услуга и на издавању и задуживању публикација, просечно
дневно коришћење фондова Библиотеке ФПН се може оценити веома високом оценом:

• У просеку,  дневно Библиотеку посети преко 80 студената ФПН, 
• Сваки студент позајми у просеку 3 књиге,
• 80% позамљених  књига  је  на  српском језику, 15% на  енглеском,  5% на  другим

језицима,
• Још увек можемо рећи да је негативан биланс коришћења online база података, тек

сваки 30-ти студент показује интересовање за стране базе података, углавном су то
студенти последипломских студија,

• И даље се књиге не враћају у Правилником Библиотеке предвиђеном року,
• Велики број књига и даље стоји на задужењу одређеног броја наставника ФПН и по

неколико година и поред усмених молби да се књиге врате.
 

 8. EBSCO complete - База је коришћена по захтеву корисника, како у простору саме
библиотеке тако су библиотекари вршили, на захтев мејлом, сложенија претраживања, а
резултате су корисницима прослеђивали електронском поштом.  Political Science Complete
представља  једну  од  база  сервиса  EBSCO коју чине  у  пуном  тексту  чланци
најрелевантнијих светских часописа који се односе на политиколошку науку, као и књиге и
свакако представља изузетан допринос квалитету студирања. Праћење светских збивања у
дисциплинама  које  се  изучавају  на  факултету  готово  истог  дана  када  су  објављене
неупоредиво подстичу динамику и квалитет студирања. На задовољство наставног особља
и студената Управа ФПН се определила да се и у наредном периоду, тј. У 2015. Години
претплати на ову базу. У прошлој години је захваљујући љубазности промотера EBSCO за
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Србију отворена прво  trial верзија  eBook Acameic Collection, да би се иста, крајем 2014.
године нашла у оквиру КОБСОН-а те је целој академској јавности на тај начин обезбеђен
приступ захваљујући финансијској подршци Министарства за науку и технолошки развој. 

9. Реално окружење модула ПОЗАЈМИЦЕ, који обезбеђује како online увид у статус
публикације, да ли је слободна или заузета, до када је заузета, могућност наручивања са
даљине, слање опомена и практичну могућност ефикасне циркулације публикација. Дошао
је крај  понекад вишегодишњим задржавањима књига,  њиховом невраћању. Запослени у
библиотеци,  који имају лиценце за рад у том програму имају и нове могућности али и
обавезе. Свакако ће то помоћи и студентима, поготово када имамо у виду да за студенте
немамо  довољан  број  примерака  наслова  који  су  тражени,  који  представљају  њихову
обавезну литературу.

10.  Смештај  фондова  –  Већ  четврту  годину  фондови  Библиотеке  ФПН  нису
адекватно смештени с обзиром да се радови на згради Факултета још нису примакли крају.
Наговештено нам је да ће се почетком 2015. године средити део подрумских просторија,
окречити, поставити под, у коме се чува библиотечка грађа. Будући да су за горњи магацин,
читаоницу и једну подрумску просторију набављене полице, реално је да очекујемо да ће
се у 2015. Години бар делимично решити дугогодишњи проблем недостатка адекватног и
стандардима предвиђеног магацинског простора.

11. Запослени у Библиотеци су учествовали на неколиким стручним семинарима,
предавањима,  презентацијама напредних  библиотечких  програма,  предавањима страних
стручњака из области библиотекарства, библиотечког менаџмента, нових информационих
технологија, везаних за приступ сервисима и базама. Ова предавања су свакако допринела
образовању  библиотечких  радника,  усвајању  нових  знања  и  стиче  се  утисак  да  се
библиотечко информациони системи, могућности пружања научних информација, ресурса
и знања одвија динамичније у свету српске библиотечке академске заједнице него што су о
томе обавештени сами наставници и остали конзументи научних информација, а поготово
сами студенти због којих се заправо све ово и развија. Зато се надамо, да ће 2015. година
дати могућност ближе сарадње и боље комуникације наставног особља са библиотечким
стручњацима.  Та  и  таква  сарадња  се  већ  показала  плодоносном  у  оквирима  научних
пројеката,  пружања  релевантних  и  брзих  информација  на  одређене  теме,  ефикасности
сарадње, уштеди у времену итд. на многим факултетима где се та сарадња остварила. 

11. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА

Поред већ поменутих реализованих задатака и рада на реформи и модернизацији
наставе на Факултету, Управа је наставила и рад на модернизацији и побољшавању услова
рада студената и запослених. 

11.1. Студентски живот

Студентске организације

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

Поред  ових  студентских  организација,  квалитету  студентског  живота
придоносе и побољшани услови за рад и одмор студената: реновиране слушаонице
(климатизоване и технички опремљене), добро опремљена библиотека и читаоница,

 39



рачунски  центар  (директан  приступ  интернету),  студентски  клуб-ресторан
“Политиколог” (башта) као и посебан простор за рад студентских организација.

За потребе рада студентских организација на Факултету је издвојен посeбан 
простор.

Студентски парламент

Студентски  парламент је  самосталан  орган  Факултета  преко  којег  студенти
остварују и штите своја права и интересе. Студентски парламент чини везу студената и
управе  Факултета  политичких  наука.  Превасходно,  Студентски  парламент  се  бави
студентским  правима,  решавањем  бројних  студентских  питања  и  побољшањем  услова
студирања.
 Тренутни сазив Студентског парламента има 25 чланова и  мандат до октобра 2015.
године, док се избори за наредни сазив одржавају током пролећа 2015. године.  Од 2014.
године избори за Студентски парламент су непосредни, изборне јединице су подељене по
смеровима.  На тај  начин  студенти  имају своје представнике у Студентском парламенту
сразмерно броју студената по смеровима који најбоље могу да заступају интересе своји
колега  са  смера.  Осим  тога,  Студентски  парламент  делегира  и  20%  чланова  из  реда
студената у органе Факултета. 

Студентски  парламент  остварује  своје  циљеве  акцијама  и  пројектима  које
самостално  или  у  сарадњи  са  другим  парламентима,  невладиним  организацијама  или
државним  институцијама  спроводи.  Студентски  парламент  је  у  току  2014.  године
сарађивао  и  пружао  подршку у раду свим  организацијама  са  Факултета  у спровођењу
пројеката  и  организацији  различитих  едукативних  активности.  Тренутно  на  факултету
делују следеће организације:

1. ТИМ- Тимска иницијатива младих,
2. Клуб за Уједињене нације ФПН,
3. СУ ФПН- Студентска Унија ФПН,
4. Унија студената социјалног рада- УССР,
5. Српски политички форум- СПФ,
6. Дебатни клуб,
7. Европски студентски форум - ЕСФ,
8. Клуб студената ФПН,
9. Спортско друштво Политиколог.

У  току  2014.  године  остварили  смо  сарадњу  са  “ЕУ  инфо  центром” који  је
студентима  ФПН-а  омогућио  учешће  на  пројекту “Амбасаде  држава ЕУ отварају своја
врата”.  У току пројекта  студенти су обишли већину амбасада држава Европске уније у
Србији  и  упознали  се  са  њиховим  радом  и  организацијом.  Чланови  Студентског
парламента  учествовали  су на  радионицама и  конференцији  у организацији “Удружења
студената са хендикепом” у циљу стицања знања за пружање подршке и ојачавање наших
студената са хендикепом. 

У  претходној  годин  организовали  смо  и  низ  хуманитарних  акција.  Захваљујући
великом одзиву студената и запослених на Факултету, прикупљена је помоћ за студенте из
поплавама угрожених подручја. Поред тога, организован је хуманитарни турнир са циљем
прикупљања средстава за операцију једног студента и низ других хуманитарних дешавања.
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11.2. Радови на доградњи објекта, реновирању и адаптацији простора

Пројекат "Доградња објекта Универзитета у Београду - Факултета политичких
наука - трећа фаза" који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије из средстава зајма Европске инвестиционе банке у првој половини 2014.
године  је  исплатило  извођачу  радова  ("Акорд  Инжењерингу")  средства  у  износу  од
16.992.065,55 динара, након чега су радови настављени. У другој половини 2014. године
није било нових исплата  јер се очекивао ребаланс буџета  Репбулике Србије у којем су
требала бити одобрена већ раније планирана средства за завршетак радова на објекту у
износу од 28.400.740,00 динара. Како је ребаланс касно усвојен средства нису исплаћена
извођачу  "Акорд  Инжењерингу",  а  он  је  у  међувремену  обавестио  инвеститора
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да не може више
да ради на реализацији уговора и да тражи његов споразумни раскид. Министарство се
сагласило са тим предлогом и финансијска средства преостала у 2014. години пребацило у
буџет  за  реализацију  пројекта  у 2015.  години,  када  ће  бити  расписан  нови  тендер  за
завршетак радова. 

Током  2014.  године  Факултет  политичких  наука  није  учествовао  са  својим
средствима  у  финансирању  наведеног  пројекта.  Због  недостатка  властитих  средстава
Факултет током протекле године није имао значајнијих улагања у реновирање и адаптацију
простора, осим редовног одржавања зграде и опреме. 

Факултет је припремио и нови пројекат за опремање новог саграђеног простора који
је као захтев за донацију упутио на адресу Владе НР Кине, преко Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, Канцеларије за придруживање ЕУ и Министарства спољних
послова  Републике  Србије.  У  захтеву су  тражени:  намешатј  за  учионице  и  кабинете,
опрема за медијски центар, рачунарска опрема, ВРФ систем за вентилацију. 

 
11.3. Издавачка делатност 

Издавачка делатност Факултета и проширење сарадње с водећим издавачким кућама
као и  стварање услова за  формирање библиотечко-информционог  центра  важан  су део
општих оквира који стварају услове за развој академског и истраживачког језгра куће.

Факултет  је  самостално  и  у  суиздаваштву,  објавио  десетак  књига,  углавном
наставника и сарадника Факултета, као и:

– два броја факултетског часописа под називом „Годишњак ФПН“,
– два броја часописа „Политичке перспективе“,
– два броја часописа „Политички живот“,
– четири броја часописа „ЦМ – Управљање коминицирањем“.

Информације о новим издањима факултета и електронске верзије истих могу се пронаћи и
преузети на Интернет адреси факултета: http://www.fpn.bg.ac.rs/category/publikacije/ 

11.4. Специјалистички програми иновације знања

У оквиру програма сталног усавршавања на Факултету политичких наука у 
Београду реализује се 10 програма иновација знања:

1. Специјалистички програм иновације знања „Политиколошке студије религије“
2. Специјалистички програм иновације знања „Верске заједнице у Србији“
3. Специјалистички програм иновације знања „Тероризам и организовани криминал“
4. Специјалистички програм иновације знања „Рехабилитација“
5. Специјалистички програм иновације знања „Социотерапија“
6. Специјалистички програм иновације знања „Увод у медијацију“
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7. Специјалистички програм иновације знања „Породична медијација“
8. Специјалистички програм иновације знања „Обука за рад на пословима европске 

интеграције“
9. Специјалистички програм иновације знања „Методе и технике квантитативних 

истраживања социјалних и политичких ставова, вредности и понашања“
10. Специјалистички програм иновације знања „Медијација у случајевима мобинга“.

Сви наведени програми су специјалистички програми. 
Укупан број полазника који је у 2014. години учествовао у програмима иновација 

знања је 26, што је знатно мање него претходних година. Сви полазници имају дипломе 
трогодишњих или четворогодишњих студија и баве се или планирају да се баве пословима 
који су сродни специјалистичким програмима које су похађали.  

Иако Правилник о иновацијама знања још увек није усвојен, све постојеће 
процедуре су јасно дефинисане и уредно се примењују. 

11.5. Квалитет рада ФПН

Комисија за унапређење квалитета рада ФПН се бавила унапређењем постојећих 
механизама за процену квалитета – упитника за наставнике и сараднике, ненаставног 
особља, студената и студената који су завршили своје студије. Питања из упитника ће 
имати за циљ да процене квалитет водећи се постојећом Стратегијом квалитета рада ФПН. 

11.6.  Одржани научни скупови, конференције, трибине, предавања, школе 

Отвореност факултета и врло интензивна сарадња са бројним домаћим и 
међународним високообразовним институцијама и организацијама довела је до тога да је 
на Факултету политичких наука у 2014. години било организовано укупно 81 догађај:
 - 13 конференција и скупова,

- 47 предавања и промоција,
- 11 трибина,
- 10 школа и семинара.

Детаљнији подаци налазе се у следећој табели.

Конференције и научни скупови 

Теме Датум Место Организатор/
Говорник/Аутор

Новинарске вештине и 
демократске вредности

8.4.2014. Слушаоница 3 Фондација Конрад Аденауер

Изазови миру у 
Каспијском региону

14.4.2014. Факултет политичких наука
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Развој и тренинг 
програма усмерених на
јавне политике ЕУ у 
контексту Европских 
интеграција

8.5.2014. Слушаоница 1 ДЕПОЦЕИ

Јавне политике у 
Србији – будућност иза
угла

30.5.2014. Слушаоница 1 Центар за јавну управу, локалну 
самоуправу и јавне политике, 
Иницијатива младих за људска 
права

Представљени 
резултати истраживања
„Родно засновано 
насиље“ Центра за 
студије рода и 
политике

6.5.2014. Медија центар Центар за студије рода и политике 
Факултета политичких наука

Студије културе – 
гласови са маргине

7.-8.6.2014. Слушаоница 2 Центар за студије културе ФПН

Избори за Европски 
парламент – пут до 
мандата за већи утицај?

16.6.2014. Слушаоница 2 Пројекат „Жан Моне Модул – 
Уставна политика Европске Уније“ 
уз подршку Европске комисије

Балканска 
компаративна студија 
избора: Утицај 
персоналног гласања 
на демократске 
процесе унутар партије

22.9.2014. Подгорички 
центар за 
мониторинг и 
истраживање

Регионални истраживачки програм 
за Западни Балкан подржан од 
швајцарске Агенције за развој и 
сарадњу у реализацији 
Универзитета Фридбург

Политика Сједињених 
Америчких Држава 
према региону 
Западног Балкана и 
Републици Србији

26-27.9.2014. ФПН Факултет политичких наука и 
Центар за студије САД-а / проф. др 
Илија Вујачић, проф. др Драган Р. 
Симић, Његова екселенција Мајкл 
Кирби

Сабор политиколога 27.9.2014. Слушаоница 1 Удружење за политичке науке и 
Факултет политичких наука / 
проф. др Милан Подунавац, 
проф. др Илија Вујачић

Научни скуп посвећен 
професору Радошу 
Смиљковићу

29.9.2014. Слушаоница 3 Факултет политичких наука / 
проф. др. Вукашин Павловић, 
проф. др Чедомир Чупић, проф. 
др Славиша Орловић, проф. др 
Драгана Митровић, доц. др 
Милош Бешић, проф. др Љубиша
Митровић, проф. др Данило 
Марковић, проф. др Илија 
Вуковић

Саопштење за јавност 
Савета ФПН поводом 
напада на декана Илију
Вујачића

18.11.2014. Слушаоница 3 Савет Факултета политичких наука/ 
проф. др Зоран Стоиљковић, проф. 
др Ђорђе Павићевић, проф. др 
Илија Вујачић,проф. Ана Чекеревац
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Конференција 
„Европеизација 
српског друштва“

28.11.2014. Факултет 
политичких 
наука

Факултет политичких наука у 
сарадњи са фондацијом Конрад 
Аденауер

Предавања, промоције и признања

Теме Датум Место Организатор/
Говорник/ Аутор

Студенткиња ФПН 
најбоља говорница 
света у области дебате

7.1.2014. Светско 
универзитетско 
дебатно 
првенство у 
Индији

Олимпијада дебатовања

Парламентарни избори
у Немачкој и 
перспектива српско-
немачких односа

16.1.2014. Слушаоница 9 Факултет политичких наука 

Филозофија 
олимпизма

21.1.2014. Слушаоница 6 Факултет политичких наука

Презентација 
стипендија за студије у
Француској

27.2.2014. Слушаоница1 Француки институт

Предавање амбасадора
Краљевине Холандије 
у Србији

28.2.2014. Слушаоница 1 Клуб студената Факултета 
политичких наука и Школа 
пословних вештина

Студенти ФПН-а 
освојили турнир у 
Будимпешти

10.3.2014. Будимпешта Дебатни турнир у Будимпешти

Политички активизам 
и изборна 
партиципација ученика
4. разреда средњих 
школа у Београду

13.3.2014. Слушаоница 2 проф. др Милан Јовановић и 
Душан Вучићевић
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Студенти ФПН-а 
најбољи на дебатном 
турниру у Бечу

17.3.2014. Беч Међународни дебатни турнир у Бечу

Промоција књиге 
„Реализам“

20.3.2014. ФПН проф. др Драган Симић са 
Факултета политичких наука и 
Драган Живојиновић

Промоција књиге 
„Милован Ђилас – 
скице за портрет”

21.3.2014. Слушаоница 1 Књижевна задруга Српског 
националног савјета Црне Горе

Српско-македонски 
односи после 2000. 
године

11.4.2014. Центар за 
студије САД

Центар за студије САД

О проблему имиџа 
Русије у иностранству:
на примеру Србије

22.4.2014. Институт за 
филозофију 
Руске академије 
наука

др Синиша Атлагић

Промоција књиге 
„Демократска 
транзиција 
посткомунистичке 
Европе“

28.4.2014. Слушаоница 3 Факултет политичких наука

Употреба дронова у 
цивилном новинарству
и у ратним приликама

8.5.2014. Слушаоница 6 Факултет политичких наука

Промоција књиге “ 
Балканизација 
интернета и смрт 
новинара”

9.5.2014. Слушаоница 3 Факултет политичких наука

Изазови уређивања 
недељника

14.5.2014. Слушаоница 14 Мастер студије новинарства, 
Факултет политичких наука

Бронзе за одбојкашке 
екипе ФПН-а

14.5.2014. Париз Међународни турнир „5 лопти“
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Посматрачки 
селекциони ефекти и 
глобални ризици

22.5.2014. Слушаоница 1 Центар за студије културе, 
Факултет политичких наука

У лавиринту социјалне
заштите: поуке 
истраживања о деци на
породичном и 
резиденцијалном 
смештају

29.5.2014. Слушаоница 1 Факултет политичких наука

Будућост иза угла 30. 5. 2014. Слушаоница 1 Факултет политичких наука

Предавање 
„Швајцарска између 
1914. и 1939. године – 
Историјски приступ“

4.6.2014. Слушаоница 1 Факултет политичких наука 

Хуманитарни концерт 
класичне музике 
„Култура 
солидарности”

6.6.2014. Амфитеатар Центар за студије културе ФПН 

Презентовање 
резултата студентских 
истраживања

9-11. 6.2014. Амфитеатар Факултет политичких наука 

Предавање 
„Неједнакост после 
Пикетија и шта да се 
ради?“

11.6.2014. Слушаоница 3 Факултет политичких наука 

Тероризам из угла
муслимана

9.6.2014. Амфитеатар Проф. др Мирољуб Јевтић, Марко 
Вековић 

Изложба карикатура 
„Снага јавне речи – 
Србија 2014“

10.6.2014. Галерија РТС ПР тим Факултета политичких наука

Студенти ФПН 
најбољи говорници на 
турниру у Румунији

16.6.2014. Румунија Турнир „Babes Bolyai University 
Open”
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Признање награђеним 
студенткињама 
новинарства и 
одбојкашким екипама 
ФПН-а

19.6.2014. Слушаоница 1 Факултет политичких наука

Студенти ФПН 
најбољи дебатери у 
Европи

27.7.2014. Загреб Европско првенство у дебатовању

Програм свечаног 
отварања наставе на 
првој години основних
академских студија – 
школска 2014/2015.

1.10.2014. амфитеатар Факултет политичких наука / проф. 
др Вукашин Павловић, проф. др 
Илија Вујачић, Марко Мечанин

Десетогодишњица 
оснивања Центра за 
студије САД

26.9.2014. Слушаоница 1 Центар за студије САД

Презентациона дебата 
Дебатног клуба

14.10.2014. амфитеатар Дебатни клуб, ФПН

Победа студената ФПН
на такмичењу 
„ПРилика 2014“

10.11.2014. Звездара Театар Друштво Србије за односе с 
јавношћу

Похваљени победници 
„Прилике 2014” и 
кошаркашки тим 
ФПН-а

13.11.2014. Слушаоница 1 Факултет политичких наука

Потписан споразум о 
сарадњи Европског 
универзитета 
Македоније и ФПН

18.11.2014. ФПН ФПН / проф. др Илија Вујачић, проф.
др Живко Андревски, др Бојо 
Андрески и ректор проф. др Лидија 
Наумовска.

Предавање “Медијски 
систем Србије у 
транзицији и европски 
стандарди”

26.11.2014.  Слушаоница 1 Асоцијација независних 
електронских медија, Факултет 
политичких наука, ЦРД, ФОРД 
Србија / Милоад Тадић, проф. Раде 
Вељановски, Дејан Миленковић

Представљање 
часописа “Хоризонс”

28.11.2014. Aмфитеатар ФПН / Вук Јеремић, проф. др 
Предраг Симић, проф. др Радмила 
Накарада, проф. др Драган Симић
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Предавање ,,Шта 
разликује тероризам од
рата“

3.12.2014. Слушаоница 13 ФПН / гост проф. др Бен Бредли, са 
Универзитета Сиракуза у Њујорку

Предавање „Аргентина
и култура људских 
права“

4.12.2014. Слушаоница 1 ФПН / гост амбасадор Аргентине 
њ.е. Рикардо Фернандез

Предавање ,,Да ли је 
борба за квалитет у 
новинарству узалудан 
посао?”

12.12.2014. Слушаоница 1 ФПН / гост проф.др Штефан Рус 
Мол

Проф. Слободан Г. 
Марковић добио орден
почасног члана Реда 
Британског царства – 
МБЕ

12.12.2014. Амбасада 
Велике 
Британије

Амбасадор Њеног Краљевског 
Височаства Денис Киф

Интервенционализам 
Уједињених нација од 
1991. до 2004.

15.12.2014. Амфитеатар ФПН / проф. др Слободан Марковић,
проф. др Вукашин Павловић, проф. 
др Драган Симић, гост проф. др 
Спирос Икономидис

Награде студентима 
генерације

18.12.2014. ФПН ФПН

Представљање 
резултата пилот 
пројекта „Дипломатија
градова“

22.12.2014. Амфитеатар Студенти 3. године основних 
академских међународних студија

Изборне понуде и 
резултати – европски
избори и избори у 
Србији 2014. године

24.12.2014. Амфитеатар ФПН, Фондација Конрад 
Аденауер, проф. др Зоран 
Стојиљковић, Гордана 
Пилиповић, Јелена Лончар, Бобан
Стојановић

Промоција годишњег 
издања часописа 
„Економист”

29.12.2014. Амфитеатар ФПН и Color Press Grupa / Роберт 
Чобан, проф. др Душан Павловић, 
проф. др Драган Симић, проф. др 
Предраг Симић

Додела награде 
„Светлана Лана 
Адамовић“

30.12.2014. Факултет 
политичких 
наука

Проф. др Љубиша Адамовић и 
Факултет политичких наука
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Трибине

Теме Датум Место Организатор/
Говорник/ Аутор

Европска политика 
проширења и Србија 
– Кристијан 
Данијелсон

24.01.2014. Слушаоница 1 проф.др Слободан Самарџић, Бојан 
Ковачевић

Како доћи до 
помирења у региону?

24.1.2014. Слушаоница 1 Дебатни клуб ФПН

Међународни дан 
социјалних радника

19.3.2014. Слушаоница 2 Друштва социјаних радника Србије

Улога религије у 
међународним 
односима

10.4.2014. Слушаоница 1 Проф. др Мирољуб Јевтић и Марко Вековић,
Факултет политичких наука 

Предизборна 
кампања

16.4.2014. Слушаоница 1 Отворени универзитет

Слобода медија у 
Србији

24.4.2014. Амфитеатар Студенти за слободу

Сатира у политичкој 
сфери 

13.6.2014. Слушаоница 1 ПР тим Факултет политичких наука

Студентски протести 
– некад и сад

28.11.2014. Амфитеатар Студентска Унија, Факултет политичких 
наука

Дебата „Малолетници
и деца у правосудном 
систему Србије“

24.11.2014.  Слушаоница 5 Тим за социјално укључивање и смањење 
сиромашта Владе Србије, продукцијска куће
“СхоцкАрт”

Трибина – 45 година 
Политиколога

25.12.2014. Слушаоница 1 Часопис Политиколог, Факултет политичких
наука

Културна и медијска 
сцена Србије

27.12.2014. Амфитеатар Факултет политичких наука, Тимска 
Иницијатива Младих / Оља Бећковић, 
Оливера Ковачевић, Драган Бјелогрлић
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Школе и семинари

„ПР дани“ 8.6.2014. Слушаоница 1 ПР тим Факултета политичких наука уз 
подршку Амбасаде САД

Америчка историја 
кроз филм

19.6.2014. Слушаоница 1 Центар за студије САД  уз подршку 
Амбасаде САД у Београду

Отворена прва школа
европских 
интеграција и 
демократизације

20–
27.6.2014.

Факултет 
политичких 
наука

Факултет политичких наука у сарадњи са 
Универзитетом у Констанцу, Фондацијом 
др Зоран Ђинђић, уз подршку ДААД

Посета Скупштини 
Србије

24.6.2014. Београд Школа европских интеграција и 
демократизације

Регионална школа 
људских и 
мањинских права

12-
17.9.2014.

Медулин Факултет политичких знаности 
Свеучилишта у Загребу, у сарадњи са 
Факултетом политичких наука у Београду, 
Савјетом за националне мањине 
Републике Хрватске, Уредом за људска 
права и права националних мањина Владе 
Републике Хрватске, Истарском жупанија, 
Градом Пула и Општином Медулин

Регионална школа 
међународног 
хуманитарног права

22.9.2014. ФПН ФПН

Четврта регионална 
Школа политичке 
филозофије др Зоран 
Ђинђић

30.9.2014. ФПН ФПН / проф. др Ђорђе Павићевић, Проф. 
др Милан Подунавац, Ружица Ђинђић

Дани Факултета 
политичких наука

14-16.10. 
2014.

ФПН ФПН 

Дани јавних 
политика

17-
8.11.2014.

Слушаоница 1 Група за анализу и креирање јавних 
политика - Факултет политичких наука

Радионица „Питања 
стандарда, 
квалификација и 
мобилности“

27.11.2014. Слушаоница 3 Факултет политичких наука / Универзитет 
у Београду, Новом Саду и Нишу, 
Републички завод за социјалну заштиту, 
Центар за самостални живот особа са 
инвалидитетом, гости са Универзитета у 
Катанији и Лондону
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11.7. Награде у 2014. години

-  Хелена Иванов, студенткиња Факултета политичких наука Универзитета у 
Београду, проглашена је за најбољу говорницу на Светском универзитетском дебатном 
првенству које jе одржаnо у Индији.  Хелена Иванов и Стефан Сириџански, студенти треће
године Факултета политичких наука и чланови Дебатног клуба ФПН, остварили су велики 
успех на 34. Светском универзитетском дебатном првенству пласиравши се у финале 
такмичења. Такмичење „Олимпијада дебатовања” представља највеће годишње 
међународно окупљање студената у коме учествује око 250 универзитета широм света.

- Хелена Иванов и Стефан Сириџански, студенти треће године Факултета 
политичких наука, након освајања првог и другог говорничког места на Светском дебатном
првенству почетком године, освојили су и дебатни турнир у Будимпешти  протеклог 
викенда. У конкуренцији 56 тимова из 25 земаља са три континента, они су успели да 
остваре победу у финалу на тему „Овај дом би суспендовао изборе у земљама са високим 
јавним дугом”. Стефан и Хелена истичу да им је јако драго да су успели да потврде свој 
успех са Светског дебатног првенства и да са поносом представљају српску дебатну 
заједницу на међународним такмичењима. Србију је у Будимпешти представљало још шест
тимова са Правног факултета, Физичког факултета, Факултета организационих наука, 
Факултета за медије и комуникације, као и један средњошколски тим из Прве београдске 
гимназије.

- Марија Симић и Ђорђе Јовићевић, студенти Факултета политичких наука, 
победили су на међународном дебатном турниру у Бечу, што је трећи у низу успеха 
домаћих дебатера на европским турнирима. Студенткиња новинарства Марија Симић и 
студент међународних односа Ђорђе Јовићевић, изборили су се за победу  у конкуренцији 
96 тимова и у Београд донесу још један дебатни трофеј. Тема финала је била „Овај дом 
верује да ниједна држава, ни у једној ситуацији, не треба да промовише нити охрабрује 
грађане да се боре нити да дају живот за своју земљу“, саопштила је организација 
„Отворена комуникација“, која припрема говорнике за ову врсту такмичења.

-  Мушка и женска одбојкашка екипа Факултета политичких наука освојиле су 
бронзане медаље на међународном турниру „5 лопти“ (Тournoi des 5 balons) који је одржан 
у Паризу у периоду од 21. до 26. априла 2014. године. На 35. издању турнира учествовало 
је више од 800 студената из преко 10 земаља. Спортисти нашег факултета на овом 
туриниру учествују већ трећу годину за редом, и сва три пута су освојили медаље. Женску 
одбојкашку екипу су представљале играчице: Тања Ратковић, Кристина Плазинић, Јасна 
Исаиловић, Ана Јаношев, Бојана Илић, Ана Марија Сарић, Кристина Крџавац, Косара 
Стевановић, док је мушку екипу представљао Стефан Владисављев, Филип Стојановић, 
Стефан Милисављевић, Милорад Ћосић, Предраг Вратоњић, Стеван Ћосић, Ненад 
Даниловић и Стефан Дамљановић.

- Радио – репортажа студенткиње новинарства Александра Бабић освојила је 
престижну награду ’Зоран Мамула’, док је Анђела Миливојевић радом у Центру за 
истраживачко новинарство Србије заслужила НУНС – ово признање за најбољи ТВ прилог.
Такође, Факултет политичких наука може да се похвали и запаженим спортским 
резултатима. По други пут наше одбојкашице и одбојкаши постижу успех на 
међународном турниру у Паризу.

- Хелена Иванов и Стефан Сириџански, студенти Факултета политичких наука, 
пласирали су се у финале турнира „Бабес Болyаи Университy Опен”, одржаног у Румунији 
(јул 2014). У конкуренцији  48 дебатних тимова, наши студенти пласирали су се међу 
четири најбоља тима, а за титулу најуспешнијег такмичили су се са дебатерима из Тел 
Авива, са Лунд универзитета и Бостон колеџа. Хелена Иванов проглашена је за најбољу 
говорницу турнира, док је Стефан Сириџарски заузео друго место.

- На Европском првенству у дебатовању, одржаном у Загребу, четворо студената 
Факултета политичких наука постигло је изванредне резултате. Хелена Иванов и Стефан 
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Сириџански су се показали као најбољи у категорији енглески као други језик и освојили 
су прво место. Поред тога, Хелена је проглашена за првог говорника Европе у категорији 
енглески као други језик, док је Стефан био трећи. Наша студенткиња Хелена је своје 
знање потврдила и кад се вредновало знање енглеског као матерњег језика: била је шеста 
говорница по успеху. Студенти Марија Симић и Ђорђе Јовићевић такмичили су се у  
полуфиналу Европског првенства у категорији енглески као други језик.

- У оквиру својих редовних активности Центар за међународно хуманитарно право 
и међународне организације је и ове године припремао екипу студената са нашег 
Факултета за национално Моот Цоурт такмичење из међународног хуманитарног права. 
Тренер екипе је била сарадник – демонстратор Јања Симентић, а Факултет су 
представљали Дијана Капларевић, Ана Миловановић и Стефанос Јокић. У конкуренцији 
шест факултета из Србије, студенткиња Ана Миловановић је освојила прво место и титулу 
најбољег говорника, студент Стефанос Јокић друго место, а Дијана Капларевић треће 
место.

- Тим студената Факултета политичких наука кога чине Анита Микулић, Златко 
Тодоровић и Љубица Хајдин освојио је прво место  на такмичењу „ПРилика 2014“. Они су 
се у конкуренцији 45 екипа пласирали у финале одржано 7. новембра у Звездара Театру. 
Студенти су имали задатак да кроз решавање студије случаја примене своје знање из 
области комуникација и односа са јавношћу.  Студија је укључивала промоцију тарифних 
додатака компаније ВИП мобиле. Такмичење је одржано у оквиру конференције „ПРилика 
2014“ у организацији Друштва Србије за односе с јавношћу. Тема овогодишње 
конференције била је „Комуникација на (с)цени“, а учествовао је велики број предавача и 
стручњака међу којима су Џереми Галбрајт, Пол Холмс, Дамир Југо, Миша Лукић и многи 
други. Стручни жири такмичења чинили су Драгана Ротер (Вип Мобиле), Александар 
Ђорђевић (Вип Мобиле), Бранка Цонић (Неw Момент Неw Идеас Цомпанy), Весна 
Ћеранић (Еxецутиве Гроуп) и Марија Мутић (Центар модерних вештина).

- Кошаркашка екипа студената ФПН-а је у конкуренцији од 16 тимова из десет 
различитих земаља освојила сребрну медаљу на такмичењу ’Еуроијада 2014’, које је 
одржано у Солуну. 

- Студенти генерације: 18. децембра 2014. године одржана је свечана додела награда
студентима генерације Факултета политичких наука. За најбоље академце, који су студије 
уписали школске 2010/11. године, а дипломирали у школској 2013/14. години, проглашени 
су:

а) Пејић Јелена, основне академске студије међународне политике; модул: 
међународна политика просек 10,00; 
б) Котуровић Владимир, основне академске студије међународне политике; 
модул: европске интеграције просек 10,00;
в) Крунић Драгана, основне академске студије новинарства просек 9,82; 
г) Динић Милена, основне академске политиколошке студије просек 9,76; 
д) Полић Сања, основне академске студије социјалне политике и социјалног 
рада просек 9,28. 

- Професор Факултета политичких наука Слободан Г. Марковић добио је орден 
почасног члана Реда Британског царства – МБЕ. Амбасадор Њеног Краљевског Височаства
Денис Киф (Denis Keefe) уручио је Слободану Г. Марковићу, професору Факултета 
политичких наука Универзитета у Београду, орден почасног члана Реда Британског царства
– MBE (honorary member of the Most Excellent Order of the British Empire), почаст краљице 
Елизабете II за његов допринос јачању веза Србије и Уједињеног Краљевства.

- Награда "Светлана Лана Адамовић" је установљена  пре три године и додељује се 
за успех на предметима Савремени економски системи и Међународни економски односи, 
а 2014. године награђена је Јелена Пејић, дипломирана политиколошкиња за међународне 
послове.
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12. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука је научна, истраживачка и 
образовна институција чији је оснивач Влада Републике Србије. Упркос те чињенице, 
Факултет финансијска средства за свој рад и функционисање остварује и из других извора, 
(првенствено сопствених) јер средства која добија из државног буџета нису довољна за 
нормално функционисање. 

Финансијски резултат у 2014. години је позитиван. Факултет је остварио суфицит у
износу од 4.250.805,00 динара. Укупан приход је 436.461.555, 00 дин. Укупни расходи су 
432.210.750,00 динара. 

Учешће буџетских прихода је 217.434.294,00 динара или 49,82%, а сопствених 
прихода 219.027.261,00 динара или 50,18%. 

У 2014. години је забележено смањење сопствених прихода у односу на 2013. 
годину у укупном износу од 20.058.139,00 динара. Смањење је највеће на приходима од 
школарина и испита са 203.819.348,00 динара на 178.891.006,00 динара. Повећање прихода
је забележено на осталим приходима због већег учешћа прихода од научно-истраживачких 
пројеката. Ови приходи су повећани са 15.861.252,00 динара на 20.722.430,00 динара.

Расходи су такође смањени у односу на 2013. годину и то за 23.016.971,00 дин.  
Расходи за плате су повећани у износу од 13.929.309,00 дин. Ово повећање је настало јер су
хонорари за предавања, испите, чланства у комисијама и остале послове, исплаћивани кроз
плату, а не кроз ауторски хонорар. Због тога је дошло до значајног смањења трошкова 
ауторских хонорара са 86.543.830,00 динара у 2013. години на 52.840.382,00 динара у 2014.
години.  

Од осталих трошкова смањење бележе трошкови репрезентације у износу од 
1.758.044,00 дин. Стални трошкови (струја, вода, грејање, комуналије, телефон) су 
смањени за 4.095.901,00 дин. Трошкови услуга штампе су смањени са 4.340.497,00  динара 
на 2.891.279,00 динара. Издаци за набавку основних средстава и инвестиције су повећани 
са 6.506.015,00 динара на 7.730.024,00 динара. С тим да је повећање ових издатака 
изражено на набавци опреме (рачунарске опреме и канцеларијског намештаја за архиву-
ормари и полице за библиотеку), док су издаци за капиталне инвестиције смањени.  

Повећање у односу на 2013. годину бележе трошкови путовања и то трошкови 
службеног путовања у иностранству. Трошкови превоза у иностранство износе 2.397.107,00
динара. Од овог износа 1.643.473,00 динара исплаћено је из средстава научно-
истраживачких пројеката,  а 753.634,00 из сопствених средстава. Трошкови смештаја у 
иностранству износе 2.004.177, 00 динара. Од овог износа 1.585.128,00 динара исплаћено 
је из средстава пројеката, а 419.049,00 динара из сопствених средстава. Трошкови 
дневница за службено путовање у иностранству износе 2.474.184,00 динара, а из средстава 
научно-истраживачких пројеката је исплаћено 2.319.141,00 динара. Учешће сопствених 
средстава је 155.043,00 динара. 
 

На дан 31.12.2014. године на сопственом рачуну Факултет је располагао са 
средствима у износу од: 51.091.365,97 динара.

Детаљан финансијски резултат исказан је у доњој табели.
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У Београду; 26. фебруара 2015. год. Председник Савета ФПН
проф. др Зоран Стојиљковић


	У нашем дата центру налази се седам хардверских сервера. На два истоветна Inspur сервера инсталирано је 10 виртуелних сервера (green2008 – AD, DNS; green – backup AD, DNS; brown – Symantec Messaging Gateway antivirus/ antispam software; yellow – Symantec Endpoing Protection; cyan – file sharing; white – web, DNS; racunovodja – Pantheon 5.5 datablab business operating system; radius – radius; FIS – database; domes - domes).

