
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ -

 ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Београд 11040, Јове Илића 165, Србија

Телефон: (+ 381 11) 309-29-99
Факс: (+ 381 11) 2491-501

Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs;  Презентација: www.fpn.bg.ac.rs

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

 ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ЗА 2015. ГОДИНУ

Усвојен на 03. седници Савета 
Универзитета у Београду - Факултета политичких наука, 

одржаној 25. фебруара 2016. године.

Београд, фебруар 2016.

   1



С А Д Р ЖА Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА ................................. 3

2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТА .................................................... 4

3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТА ................................................. 7

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА ............................................................... 7

5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА ........................................................... 8

6. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА ............................................................................. 11

7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ .......................... 14

7.1. Акредитовани студијски програми
7.2. Учење страних језка

8. НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА ................ 19

8.1. Научно-истраживачки центри
8.2. Рад на научно-истраживачким пројектима

9. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ................................................................... 29

10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА .............................. 34

10.1. Рачунарски центар
10.2. Библиотека

11. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА ....................................................... 39

11.1. Студентски живот
11.2. Радови на доградњи, реновирању и адаптацији простора Факултета
11.3. Издавачка делатност 
11.4. Специјалистички програми иновација знања
11.5. Квалитет рада 
11.6. Одржани научни скупови, конференције, трибине, предавања, школе
11.7. Награде у 2015. години

12. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ..................................................................... 56

   2



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 2015. години изабран је нови Савет Факултета који чине:

Председница Савета: 
проф. др Весна Кнежевић-Предић, представник ННВ Факултета,

Чланови Савета:

Представници Наставно-научног већа:

1. Вељановски др Раде
2. Видојевић мр Јелена
3. Глигоријевић мр Милена
4. Дамњановић др Ивана
5. Данковић Степановић др Сања 
6. Кнежевић-Предић др Весна
7. Ковачевић др Маја
8. Павловић др Дејан
9. Симић др Марина
10. Тмушић Марко, маст. политик.
11. Угринић Александра, маст. новин.
12. Хрнчић др Јасна 
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Представници Стручних служби:
1. Милић Данијела
2. Радовановић Слађана
3. Ристић Гордана

Представници студената:
1. Михајловић Катарина
2. Павловић Данијела
3. Петровић Агатина
4. Ристић Ђорђе

Представници Оснивача: 
     1. проф. др Сретен Вујовић
     2. проф. др Гаљина Огњанов
     3. Александар Тимофејев

Савет Факултета је на десет седница одржаних у 2015. години: 

1. усвојио извештај  о раду УБ – Факултета  политичких  наука у календарској  2014.
години;

2. усвојио  финансијски  извештај  и  завршни  рачун  буџетских  корисника  УБ -
Факултетa политичких наука за 2014. 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 2015/2016.
години;

4. доносио одлуке о усвајању измена и допуна Финансијског плана Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука за 2015. годину; 

5. доносио одлуке о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука за 2015. годину; 

6. донео одлуку о процентуалном распореду прихода који се остварују на ФП7 пројек-
ту MeCoDEM на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука за покри-
ће трошкова везаних за њихову реализациу;  

7. донео одлуку о расписивању избора за декана и четири продекана Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука за школску 2015/16, 2016/17. и 2017/18. го-
дину;

8. донео  одлуку о  расписивању избора  за  чланове Савета  Факултета  представника
Наставно-научног већа и Стручне службе Универзитета у Београду-Факултета поли-
тичких наука за школску 2015/16, 2016/17, 2017/18. годину;

9. усвојио оставку проф. др Бранка Васиљевића, на лични захтев, на чланство у Из-
борној комисији Савета Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за
утврђивање  Изборне  листе  и  избор  декана  и  продекана  Факултета  за  школску
2015/16, 2016/17. и 2017/18. годину;

10. разматрао захтев Изборне комисије Наставно-научног већа Универзитета у Београду
– Факултета политичких наука у вези са тумачењем одређених изборних правила,
односно попуњавањем празнина и недоречености уочених у изборној процедури;

11. утврђивао изборне листе за избор декана и продекана Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука за школску 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. годину; 

12. доносио одлуке о избору декана и продекана Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука за школску 2015/16, 2016/17. и 2017/18. годину;
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13. усвајао Аутентичног тумачења члана 49. Статута Универзитета у Београду – Факу-
лтета политичких наука; 

14. донео одлуку о оснивању УБ-ФПН Центра за студије конституционализма;
15. донео одлуку о висини накнаде за  пријављивање испита у ванредном октобарском

року  на  Универзитету  у  Београду  –  Факултету  политичких  наука  за  школску
2014/2015. годину;

16. донео одлуку о висини надокнаде наставницима за одржане испите у ванредном ок-
тобарском испитном року; 

17. донео одлуку о висини надокнаде наставницима који учествују у организацији и из-
вођењу наставе на студијама II степена – Регионалном мастер програму Студије ми-
ра Универзитета у Беoграду – Факултета политичких наука;

18. доносио одлуке о формирању комисије за расписивање јавног позива за  прикупља-
ње писмених  понуда  за  давање у закуп пословног  простора  УБ-ФПН за  намену
постављања апарата за топле и хладне напитке и храну за потребе запослених и сту-
дената; 

19. усвојио Извештај о раду деканског колегијума Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука у мандатном периоду од 1. октобра 2012. године до 30. септембра
2015. године; 

20. донео одлуке о конституисању новог сазива Савета и верификацији мандата члано-
вима Савета Факултета, председнику Савета Факултета и заменику  председника Са-
вета Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за мандатни период за
школске 2015/16, 2016/147 и  2017/18. године; 

21. усвојио  акт  Процене  угрожености  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука; 

22. усвојио  План  заштите  и  спасавања  у  ванредним  ситуацијама  Универзитета  у
Београду – Факултета политичких наука; 

23. усвојио План заштите од удеса са аспекта терористичких напада Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука; 

24. усвојио Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука; 

25. донео  Правилник  о  измени  и  допуни  Правилника  о  зарадама  запослених  на
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука бр. 12-2760/1 од 17.10.2013.
године и 12-3676/1 од 18.12.2014. године; 

26. усвојио Правилник о измени и допуни Правилника о зарадама запослених на 
Универзитета у Београду – Факултету политичких  наука бр. 12-2760/1 од 
17.10.2013. год, 12-3676/1 од 18.12.2014.год. и 12-3001/1 од 03.12.2015. год.;

27. донео  одлуку  о  именовању  студента  продекана  Универзитета  у  Београду  –
Факултета политичких наука у 2015/2016. години;

28. доносио  одлуке  о  стипендирању  студената,  умањењу  школарина  и  ослобађању
плаћања школарине у школској 2015/2016. години; 

29. донео одлуку о плаћању пренетих ЕСПБ за студенте основних академских студија
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука који су прву годину студи-
рања  уписали  у школској  2007/2008.  години,  а  којима  је  у  школској  2015/2016.
продужен рок за завршетак студија;  

30. донео одлуку о плаћању уписаних ЕСПБ изнад броја ЕСПБ предвиђеног акредита-
цијом, за студенте основних академских студија Универзитета у Београду – Факу-
лтета политичких  наука који у школској  2015/2016. години уписују другу годину
студирања; 

31. донео одлуку о издвајању сопствених средстава Факултета за Фонд за стипендира-
ње студената Универзитета у Београду – Факултета политичких наука у школској
2015/2016. години; 
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32. усвојио План рада Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за кален-
дарску 2016. годину; 

33. усвојио Финансијски план Универзитета у Београду – Факултета политичких наука
за 2016. 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 2015.  години изабран  је  нови декан и  декански  колегијум који  су ступили на
дужност  01. октобра 2015. године.

Декан: 
проф. др Драган Р. Симић

Продекани: 
доц. др Марко Симендић, продекан за студије I степена
проф. др Веселин Кљајић, продекан за студије II и III степена
проф.  др Дејан Миленковић, продекан за квалитет, самовредновање и научно-
истраживачки рад

Студент продекан:
Јована Стевановић

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

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

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

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

Стручна служба

Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, материјално-
финансијске, библиотечке, техничке, помоћне и друге опште послове за потребе деловања 
Факултета.
Стручну службу чине следеће службе:

1. Служба за наставу и студентска питања,
2. Служба за опште послове,
3. Служба за материјално-финансијско пословање,
4. Служба библиотеке и документације,
5. Рачунарски центар.

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 2015. години. одржано
је:  

1. 11 седница Наставно-научног већа Факултета, 
2. 11 седница Изборног већа Факултета, 
3. 48 седница одељења Факултета, и то: 

• Политиколошко одељење – 10 седница,
• Одељење за социјални рад и социјалну политику – 12 седница,
• Одељење за новинарство и комуникологију – 14 седница,
• Одељење за међународне студије – 12 седница. 

Наставно-научно веће је на својим седницама :
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1. Утврђивало уписне квоте на студијским програмима првог, другог и трећег степена
студија  Универзитета  у  Београду  –  Факултета  политичких  наука у  школској
2015/2016. години, 

2. Донело предлог одлуке о увећању буџетских квота при упису друге, треће и четврте
године студирања на студијским програмима основних академских студија на УБ –
Факултету политичких  наука у школској  2015/2016.  години,  за  20% у односу на
претходну годину,

3. Донело предлог одлуке о увећању уписне квоте на студијском програму основних
академских студија социјалне политике и социјалног рада на УБ-ФПН у школској
2015/2016. години, 

4. Доносило одлуке о утврђивању услова за рангирање студената у оквиру буџетских
квота на вишим годинама основних академских студија у школској 2015/2016. годи-
ни, 

5. Доносило одлуке о условима уписа наредних година студија на основним академ-
ским  студијама  Универзитета  у  Београду  –  Факултета  политичких  наука  у
2015/2016. години, 

6. 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 2015/2016. годину,

7. Донело предлог одлуке о ослобађању плаћања дела школарине самофинансирајућих
студента основних академских студија УБ – Факултета политичких наука по утврђе-
ној скали у школској 2015/2016. години,

8. Донело предлог одлуке о плаћању пренетих ЕСПБ за студенте основних академских
студија УБ-ФПН који су прву годину студирања уписали у школској 2007/2008. го-
дини, а којима је у школској 2015/2016. продужен рок за завршетак студија,  

9. Донело предлог одлуке о плаћању уписаних ЕСПБ изнад броја ЕСПБ предвиђеног
акредитацијом, за студенте основних академских студија УБ-ФПН који у школској
2015/2016. години уписују другу годину студирања, 

10. Донњело предлог одлуке о издвајању сопствених средстава Факултета за Фонд за
стипендирање студената УБ-ФПН у школској 2015/2016. години, 

11. Донело одлуку о признавању ЕСПБ студенатима УБ-ФПН који су прву годину сту-
дирања уписали школске 2006/2007. године, а којима је статус студента престао у
школској 2015/2016. години,

12. усвајало календара наставе за студије I, II и III степена за школску 2015/2016. годину
на УБ-ФПН, 

13. Усвајло одлуке о изменама Плана извођења наставе у летњем семестру школске
2014/2015. године, 

14. Донело План извођења наставе на програмима основних и мастер академских сту-
дија на УБ-ФПН у школској 2015/2016. години, 

15. Утврђивало предлог кандидата за представнике УБ-ФПН  у органима Универзитета
у Београду за мандатни период 2015-2018. године,  

16. Доносило предлоге одлуке о именовању прeдставника Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука у Већу медицинских наука Универзитета у Београду,

17. Донело одлуку о формирању Већа за студије II и III степена УБ-ФПН за мандатни
период школска 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. година,

18. Формирало  Дисциплинску комисију  за  дисциплинску одговорност  студента  УБ-
ФПН за мандатни период за школску 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. годину,

19. Донело одлуку о усвајању измена и допуна Правилника о мастер академским студи-
јама Универзитета у Београду – Факултета политичких наука, 

20. Донело допуну одлуке о именовању Библиотечког одбора и Комисије за издавачку
делатност УБ–ФПН, 
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21. Донело одлуку о формирању Научно-стручног савета УБ–ФПН Центра за истражи-
вање у социјалној политици и социјалном раду,  

22. Донело предлог одлуке о формирању Центра за студије конституционализма УБ-
ФПН, 

23. Дало подршку листи евидентираних кандидата за ректора Универзитета у Београду
за школску 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. годину, 

24. Донело одлуку о формирању Изборне комисије и бирачког одбора Наставно-науч-
ног већа за утврђивање изборне листе и предлога за избор декана УБ-ФПН за шко-
лску 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. годину, 

25. Донело одлуку о утврђивању Изборне листе за избор декана и одлуку о утврђивању
предлога за избор декана Универзитета у Београду – Факултета политичких наука,
за школску 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. годину,

26. Донело одлуке о формирању Изборне комисије ин Бирачког одбора Наставно-науч-
ног већа за утврђивање изборне листе и избор 12 представника Наставно-научног
већа у Савету УБ-ФПН за школску 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. годину, 

27. Донело одлуку у складу са Актом упозерења о отклањању недостатака  Комисије за
акредитацију и проверу квалитета РС, бр. 612-00-00086/АУ/2014-04 од 20.02.2015.
године, 

28. Донело одлуку о извођењу наставе из изборних предмета на докторским академ-
ским  и  мастер  академским  студијским  програмима  на  УБ-ФПН  у  школској
2015/2016. години, 

29. Донело одлуку о измени акредитованог  студијског програма Докторских  академ-
ских студија политикологије Универзитета у Београду – Факултета политичких на-
ука, 

30. Донело  одлуку о  измени  студијских  програма основних  академских  студија   на
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука акредитованих у складу са
одлуком  Комисије  за  акредитацију  и  проверу  квалитета  РС  бр.  01-672/1  од
12.03.2015. године - основене академске студије социјалне политике и социјалног
рада; бр. 01-824/1 од 25.03.2015. године - основне академске студије новинарства;
бр. 01-1205/1 од 30.04.2015. године - основне академске студије политикологије и
бр. 01-1206/1 од 30.04.2015. године - основне академске међународне студије, 

31. Усвајало каленадар наставе на основним, мастер и докторским академским студија-
ма у школској 2015/2016. години на Универзитету у Београду – Факултету политич-
ких наука, 

32. Донело  одлуку о  организовању ванредног  испитног  рока  октобар  1  у  школској
2014/2015. години на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука,

33. Донело одлуку о организовању ванредних испитних рокова (новембар и децембар
2015. и март 2016. године) за студенте основних академских студија Уб-ФПН који
су школској 2015/2016. години уписали наредну годину студирања (5, 6, 7. и 8.), а
који су одслушали уписани студијски програм,  

34. Усвајало извештај  Комисије за  организовање и спровођење поступка студентског
вредновања педагошког рада наставника УБ - Факултета политичких наука за летњи
семестар школске 2013/2014. године, 

35. Усвајало извештај о пролазности на испитима по предметима у школској 2013/2014.
години на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука, 

36. Формирало комисије за писање реферата за избор у научна и истраживачка звања и
доносило предлоге одлука за избор у научна и истраживачка звања, 

37. Дало позитивно мишљења за избор др Јелене Клеут у звање доцента за ужу научну
област Комуникологија на Универзитету у Новом Саду – Филозофском факултету, 

38. Донело  одлуке  о  давању  сагласности  за  рад  наставника  Факултета  у  другим
високошколским установама у школској 2015/2016. години - више седница,
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39. Донело  одлуку о  ангажовању наставника са  других  високошколских  установа за
извођење наставе  у школској 2015/2016. години - више седница,

40. Донело одлуке о ангажовању професора по позиву на Универзитету у Београду  -
Факултету политичких наука у школској 2015/2016. години,

41. Донело предлог одлуке о избору проф. др Лидије Баста Флајнер и проф. др Дејана
Јовића у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду, 

42. Донело предлоге одлуке о продужењу радног односа проф. др Мирјани Васовић,
проф. др Радмили Накарада, проф. др Бранку Васиљевићу, проф. др Драгану Весе-
линову и  проф.  др Ивану Радосављевићу 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.),

43. 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),

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

45. Доносило  предлоге  одлука  о  признавању  страних  високошколских  диплома  -
основних, мастер и докторских студија, 

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

47. Донело предлог одлуке о усвајању завршног рачуна буџетских корисника УБ-ФПН
са стањем на дан 31. децембра 2015. године,

48. Разматрло извештаја комисије за утврђивање оправданости сумње на плагијат у 
одбрањеној докторској дисертацији др Радмиле Чокорило, 

49. Донело Прелдог одлуке о изменама Финансијског плана за 2015. годину,
50. Донело Предлог одлуке о усвајању Финансијског плана за 2016. 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 асистената.  

 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
један  са 70% радног времена, један са 30% и један са 20% радног времена. 

По звањима:
- 39 редовних професора,
- 12 ванредних професора,
- 19 доцената,
- 29 асистента,
- 4 наставника страног језика,
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- 2 наставника вештина
- 10 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, 32/13, и 75/14.): 

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) доценту др Владимиру Павићевићу, за време обављања јавне функције народног
посланика  у  Скупштини  Републике  Србије,  почев  од  2.  марта  2015.  Године  до  краја
мандата. 

Радни однос мирује, на основу члана 78.  и члана 192.  Закона о раду ("Службени
гласник РС", број.24/05, 61/05, 54/09, 32/13. и 75/14.):

а) доценту др Филипу Ејдусу, за време трајања постдокторских студија на
Универзитету у Бристолу, почев од 1. октобра 2015. године до 30.09.2017. године. 

 Продужен је  радни однос  за  школску 2015/2016,  2016/2017.  и 2017/2018.  годину
професорима: 

а)  редовној  професорки  др  Мирјани  Васовић,  на  основу  одлуке  Сената
Универзитета у Београду 02 број: 61202-1225/2-15. ЛД од 17.06.2015. године,

б)  редовној  професорки  др  Радмили  Накарада,  на  основу  одлуке  Сената
Универзитета у Београду 02 број: 61202-1374/2-15. ЛД од 17.06.2015. године,

в)  редовном  професору  др  Бранку  Васиљевићу,  на  основу  одлуке  Сената
Универзитета у Београду 02 број: 61202-1372/2-15. ЛД од 17.06.2015. године,

г)  редовном  професору  др  Драгану  Веселинову,  на  основу  одлуке  Сената
Универзитета у Београду 02 број: 61202-1373/2-15. ЛД од 17.06.2015. године,

д)  редовном  професору  др  Ивану  Радосављевићу,  на  основу  одлуке  Сената
Универзитета у Београду 02 број: 61202-1663/2-15. ЛД од 17.06.2015. године.

У  Стручној  служби  -  ненаставно  особље,  запослено  је  укупно  48  радника,  43
радника на неодређено, 3 радника на одређено време од 24 месеца, 2 радника на одређено
време од 12 месеци и 2 радника на одређено време од 6 месеци. 

У пензију су отишли:
1. Доц. др Ратка Марић, доценткиња – 11.07.2015. г.
2. Лила Радоњић, наставница вештина – 05.06.2015.г.

                  3. Драгован Лазаревић, наставник вештина – 18.02.2015.г.
                  4. Недељко Гашић, шеф Службе за наставу и студ. питања – 09.04.2015.г
                  5. Драгиња Скробо, спремачица – 01.07.2015.г.

 
У звање редовног професора изабрани су: др Гордана Даша Духачек, др Раде 

Вељановски и др Зоран Стојиљковић.
У звање ванредног професора изабрани су: др Марина Симић и др Милош Бешић.
У  звање  асистента  изабрани  су: Анита  Бургунд,  маст.соц.рад. (поновни  избор),

Александар  Милошевић,  маст.  политик.  међун.  посл.  (поновни  избор), Александра
Угринић,  маст.  новин.  (поновни  избор), Биљана  Ђорђевић,  маст.  политик.,  Дејан
Јовановић, маст. политик., Душан Вучићевић, дипл. спец. политик. (поновни избор), Иван
Станојевић, маст. политик. међун. посл., мр Катарина Лончаревић, Лидија Мирков, маст.
комуник.,  Марко  Вековић,  маст.  политик.,  Марија  Вучинић  Јовановић,  маст.  соц.
рад.,Сузана Михајловић Бабић, маст. политик. и Стефан Сурлић, маст. политик.
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У  звање  наставника  страног  језика  –  Енглески  језик  изабрана  је  Драгана

Филиповић.
У звању наставника вештина за ужу научну област Подручја примене социјалног

рада, наставни предмет Стручна пракса I, II, III и IV, са 30% радног времена, изабрана је
мр Јелена Танасијевић.

 
У радном односу на одређено време, до окончања научно-истраживачких пројеката

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

1. Тијана Докић,
2. Маријана Матовић,
3. Ненад Кнежевић,
4. Никола Јовић,
5. Марко Недељковић,
6. Марко Ковачевић,
7. Горан Тепшић, 

Укупно запослених на УБ - Факултету политичких наука на дан 31. децембра 2015.
године, на неодређено и одређено време је 162.  

Табела: Број запослених у протекле 3 године

Врста запосленног особља (на 
неодређено и одређено време)

2013. година 2014. година 2015. година

Наставно особље 108 114 114

Ненаставно особље 51 51 48

Укупно: 159 165 162
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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, и интердисиплинарне мастер студије које трају две године и 
њиховим завршетком стиче се најмање 120 бодова, 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 

Факултет је 08.  маја 2015. године добио  Уверење о акредитацији  високошколске
установе (број: 612-00-00086/2014-04) које је издала Комисија за акредитацију и проверу
квалитета Републике Србије.

Факултет  је  07.  октобра  2104.  добио  Дозволу  за  рад (број:  612-00-01979/14-04)
издану од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а 2015.
године, од Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије добио решења
о реакредитацији за следеће студијске програме:

Листа aкредитованих 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-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани 
политиколог

2 ОМ основне академске
студије међународне

политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
политиколог за
међународне

послове
3 ОН основне академске

студије новинарства
друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
новинар

4 ОС основне академске
студије социјалне

политике и социјалног
рада

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
социјални радник

5 МДД мастер академске
студије политикологије

– демократија и
демократизација

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

6 МЈУ мастер академске
студије политикологије -

јавна управа, локална
самоуправа и јавне

политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

7 ММП мастер академске
студије међународне

политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог за
међународне

послове
8 МСП мастер академске

студије социјалне
политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

9 МСР мастер академске
студије социјалног рада

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер социјални
радник

10 МЈЕ мастер академске
студије -

Интердисциплинарне
мастер студије ју

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог
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гоисточне Европе
11 МАМ мастер академске

студије политикологије -
политичка аналитика и
менаџмент у политици

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

12 МКО мастер академске
студије комуникологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
комуниколог

13 МКУ мастер академске
студије културологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер културолог

14 МРП мастер академске
студије политикологије -

студије рода

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

15 МНО мастер академске
студије новинарства

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер новинар

16 МЕП мастер академске
студије политикологије -

еколошка политика

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

17 МПИ мастер академске
студије политикологије

– избори и изборне
кампање

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

18 МПС мастер академске
студије политикологије
– политички систем и

привредни развој

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

19 МПН мастер академске
студије политикологије
– политичко насиље и

држава

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

20 МПР мастер академске
студије политикологије

– политиколошке
студије религије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

21 МСМ мастер академске
студије међународне

политике – регионалне
мастер студије мира

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог за
међународне

послове
22 ДП докторске академске

студије политикологије
друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука
-политичке науке

23 ДМ докторске академске
студије политикологије -
међународне и европске

студије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
стпен високог 
образовања

доктор наука
-политичке науке

24 ДС докторске академске
студије политикологије -

социјална политика и
социјални рад

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука-
политичке науке

25 ДК докторске академске
студије културологије

-студије културе и
медија

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен
високог 
образовања

доктор
културолошких

наука
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Број студената по студијским програмима

Факултет  политичких  наука  у  Београду  је  у  прву годину  основних  академских
студија у школској 2015/2016. години уписао 500 студенaта: 

- 150 буџетских студената и
- 350 самофинансирајућих  студената  (студенти уписани на основу афирмативних

мера су у оквиру наведене квоте).
Што се  тиче  последипломских  студија,  укупно  455 студената  је  уписало  мастер

академске студије у школској 2015/16. години, док су прву годину докторских академских
студија уписала 43 студента. 

Основне академске студије

Табела 2: Број уписаних студената на прву годину основних академских студија по 
годинама:

Студијски програм Школска година
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Основне академске студије 
политикологије

123 109 105 100

Основне академске студије 
међународне  политике

184 157 161 141

Основне академске студије 
новинарства

195 160 164 160

Основне академске студије
социјалне политике и социјалног рада

139 104 107 100

Укупно 641 530 537 501

Студије другог и трећег степена

Табела 3: Број уписаних на мастер студије

Студијски програм Школска година

2012/13 2013/14 2014/15

Европске студије 17 21 17

Комуникологија 29 28 26

Међународна безбедност 19 24 18

Међународна политика 35 35 13

Новинарство 26 25 16

Политичка теорија, политичка социологија и институције 14 14 20

Политичко насиље и држава 21 27 19

Социјална политика 25 20 27

Социјални рад 15 31 38

Теорија културе и студије рода 36 28 24

Међународно хуманитарно право и право људских права 25 15 11

Еколошка политика 23 21 26

Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе 18 17 15
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Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 29 15 26

Политичка аналитика и менаџмент у политици 18 20 28

Регионалне студије САД 24 25 23

Студије мира 18 24 0

Регионалне студије Азије 14 13 0

Укупно 406 403 347

Табела 4: Број уписаних на прву годину - докторске студије:

Студијски програм Школска година

2012/13 2013/14 2014/15

Студије културе и медија 11 14 14

Међународне и европске студије 21 22 14

Социјална политика и социјални рад 0 6 9

Студије политикологије 12 10 6

Укупно 44 52 43

Број студената који су завршили своје студије

У 2015. години на oсновним академским студијама Факултета политичких наука је
дипломирао 471 студент; од тога је 189 студената дипломирало по „старом систему“, а 282
по болоњском. 

На мастер академским студијама у 2015. години завршне радове је одбранило 149
студената и 19 студената магистарских студија. 

Што се тиче докторских академских студија, 5 студената је одбранило докторате.
Такође, број „старих“ доктораната који су одбранили своје радове је 17. 

 
7.2. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

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

Студенти  уче  један  од  три страна  језика:  енглески,  француски  и  немачки,  у
зависности од тога који су језик учили у средњој, односно у основној школи. Почетни ниво
језичке компетенције студената који на факултету настављају учење страног језика јесте
ниво  Б1  према  наведеној  европској  стандардизацији  језичких  компетенција  и  новим
стандардима продуктивних и рецептивних језичких вештина, где се највећи значај придаје
конкретној реализацији језичке способности, односно комуникативном аспекту језика. 
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Настава се организује у двосеместралним модулима који се надовезују један на 
други у зависности од смера, односно департмана. На смеру Међународни односи студенти
уче четири године страни језик, а на осталим смеровима две.

Студенти ФПН-а који уче немачки језик имају прилику да похађају летње курсеве
немачког  језика  на  универзитетима  у  Немачкој  захваљујући  стипендијама  ДААД-а
(Немачка служба за  академску  размену),  и  такође  су  већ  годинама  корисници  ДААД
стипендија  за  мастер  студије  у  Немачкој,  као  и  ИПС-а  (Међународна  парламентарна
стипендија Немачког савезног парламента). 

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

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.

Факултет  је  акредитован  за  обављање научно-истраживачке  делатности  Одлуком
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број: 660-01-00257/2013-17) од 17.
децембра 2013. године.

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 европске и међународно-правне студије
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
14. Центар за студије конституционализма.
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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 мира

Конференција: 
”Интерпретације 
југословенских сукоба и 
њихове последице: између 
суштинског неслагања и 
дијалога”                              

Организовање научне 
конференције о 
супротстављеним 
интерпретацијама 
сукоба на простору 
бивше Југославије, 
заједно са Форумом за 
цивилну мировну 
службу (Немачка) и 
Нансен дијалог центром
Србија.

Петоро са ФПН, 
укупно са 
партнерским 
организацијама 9.
На конференцији 
је учествовало 29 
предавача из 
Србије, БиХ, 
Хрватске, 
Македоније, 
Уједињеног 
Краљевства, 
Републике Ирске, 
Аустрије

Дводневна 
међународна научна 
конференција на ФПН; 
Зборник текстова са 
конференције (у 
штампи)

Форум за 
цивилну 
мировну службу 
(Forum Ziviler 
Friedensdienst) 

Центар за истраживање
медија

Истраживачки пројекат: WHO 
MAKES THE NEWS?
Global Media Monitoring 
Project (GMMP 2015)

Анализа  извештавања  
писаних, електронских и 
wеб медија завршена у 
2015.години:

јануар-фебруар : припрема
и обука истраживачког 
тима

Двасесет Мастер 
студената са 
програма 
Комуникологија и 
Новинарство 
(монитори)

Пет сарадница  

1) Електронска 
публикација Извештај   
мониторинга за Србију. 
Достипно на: 
http://cdn.agilitycms.com/
who-makes-the-
news/Imported/reports_20
15/national/Serbia.pdf

Истраживање 
спроведено 
волонтерски и као
део образовног 
процеса на мастер
курсу Аналза 
медија



март- април: мониторинг 
мај-јуни: обрада података

јули-октобар: писање 
извештаја

Центра за 
истраживање медиа 
– докторанткиња са 
програма Култура и 
медији  
(координатортке-
аналитичарке)

2) Реферат на научној 
конференцији„Тумачења 
наслеђа -  од прошлости 
ка будућности“ одржаној 
на ФПН 27. новебмра 
2015.  Рад под називом 
„Медији, род и наслеђе“
предат у штампу.

3) Представљени 
резултата истраживања у 
Народној Скупштини  
Републике Србије на 
позив  Женске 
Парламентарне мреже и 
Мисије ОЕБС у 
Републици Србији

Започета израда база података  
са резултатима ГММП за 
период  1995-2015.

Прикупљање, секундарна 
обрада, превод и 
компилација основних 
истраживачких података 
из света и Србије 

Три докторанткиње 
са програма Култура
и медији  

Прикупљање и 
прелиминарна селекција 
података за озраду базе

Проширење ахривског 
пројекта о политичкој 
комуникацији у Србији 1990-
2000

Медијска документација 
Ебарт поклонила ФПН око
2000 видео касета са 
инфромативним 
програмима водећих ТВ 
станица  из период после 
2000 године. 

Добијени материјал 
само
смештен у 
просторије ФПН  

Центар за европске и 
међународно-правне 
студије

DEPOCEI (Development of 
Policy Oriented Training 
Programmes in the context of 
European Integration )

Рад на развоју тренинг 
програма, курикулума и 
приручника за обуку у 
одређеним секторима 
јавних политика ЕУ; 
држање тренинг програма 
представницима цивилног 

3 Тренинг програм 
одржани у мају на 
Факултету политичких 
наука

Европска унија – 
ТЕМПУС 
пројекат



сектора, државне управе и 
пословне заједнице

HEART (Developing Human 
Rights Education at the Heart of 
Higher Education )

Рад на завршном 
извештају пројекта

3 Завршни извештај Европска унија – 
ТЕМПУС 
пројекат

Основни принципи 
Међународног покрета 
Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца у акцији

Пројекат се изводи у 
сарадњи са Црвеним 
крстом Србије и 
подразумева промовисање 
основних принципа кроз 
округле столове у 
Београду, Новом Саду и 
Крагујевцу и кроз 
такмичење у писању есеја 
на ову тему за студенте 
факултета у Србији

1  - Три округла стола 
(Београд, Нови Сад, 
Крагујевац)
 - Збирка радова – 
награђени радови на 
конкурсу Основни 
принципи Међународног 
покрета Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца у 
акцији

Амбасада 
Швајцарске 
Конфедерације у 
Београду

Студија о обичајном 
међународном хуманитарном 
праву

Прикупљање и анализа 
релевантих националних 
докумената (судске праксе,
националног 
законодавства и војних 
приручника) у сврху 
утврђивања постојања 
обичајних правих правила 
међународног 
хуманитарног права

2 Извештај о пракси 
Републике Србије у 
области обичајног 
међународног 
хуманитарног права

Међународни 
комитет Црвеног 
крста

Међународно такмичење из 
међународног хуманитарног 
права “Jean Pictet”

Припрема екипе од троје 
студената  за учешће на 
такмичењу 

3 Учешће на такмичењу Амбасада 
Швајцарске 
Конфедерације у 
Београду

Политички идентитет Србије у Прикупљање грађе за 3  - Конференција Министарство 



регионалном и глобалном 
контексту

истраживање, писање 
академских радова

„Политички идентитет 
Србије у регионалном и 
глобалном контексту“ 
 - Зборник радова са 
конференције 
„Политички идентитет 
Србије у регионалном и 
глобалном контексту“

просвете, науке и 
технолошког 
развоја

Центар за 
интердисциплинарне 
студије Балкана

Перспективе мултиетничког 
друштва на Косову

   

После истраживања 
јавног мнења на Косову, 
завршеног у 2014. 
години, у току 2015. су 
аутори (асистенти са 
Факултета политичких 
наука из Београда и 
Приштине) наставили са
својим истраживањима 
и припремањем прилога
за зборник. Текстови у 
зборнику су преведени, 
а зборник је одштампан 
на енглеском, српском и 
албанском језику. 
Зборник је представљен 
у Приштини у мају 2015.

Стефан Сурлић
Јелена Лончар
Милена 
Глигоријевић
Никола Бељинац
Душан Вучићевић
Никола Јовић
Јован Теокаревић
(седморо са ФПН-
а) + троје колега са
приштинског 
Факултета 
политичких наука 
Укупно: 10

Зборник
Perspectives of a 
Multiethnic Society in 
Kosovo (Перспективе 
мултиетничког 
друштва на Косову), на 
три језика: енглеском, 
српском и албанском. 
Издавач: Иницијатива 
младих за људска 
права, Београд, 2015. 

http://www.yihr.rs/bhs/p
erspektive-
multietnickog-drustva-
na-kosovu/

НВО 
Иницијатива 
младих за 
људска права је, 
користећи грант 
који је добила од
Амбасаде 
Велике 
Британије у 
Србији, 
ангажовала 
Центар да обави 
ово 
истраживање. 

Популизам у Македонији и 
Србији: редовно стање или 
претња либералној 
демократији? 

Пројекат се ради у сарадњи 
са македонским НВО  
Macedonian Center for 

Припрема међународне 
научне конференције на 
ову тему: 

-елаборација основне 
теме и подтема (за 
делове, тј. сесије 
конференције) 

Александра 
Крстић
Ана Милојевић
Душан Спасојевић
Небојша 
Владисављевић
Ђорђе Павићевић
Марко Симендић

Међународна научна 
конференција, на тему 
„Популизам у 
Македонији и Србији: 
редовно стање или 
претња либералној 
демократији?“ 
одржана 

Balkan Trust for 
Democracy 
(BTD), Београд



European Training, из 
Скопља. 

-идентификовање 
могућих учесника, 
дуготрајни контакти, 
позиви учесницима 
-организација саме 
конференције 
-одржавање 
конференције 

Јован Теокаревић
(седморо са ФПН-
а) 
+
Петоро осталих 
учесника из 
Србије 
Укупно: 12 
(Укупан број 
учесника на 
конференцији: 40) 

11-13. новембра 2015. у
Скопљу

Миграције Припрема тематског 
броја часописа 
Синтезис који Центар 
за интердисциплинарне 
студије Балкана 
објављује заједно са 
извршним издавачем - 
Центром за 
хуманистичке науке 
„Синтезис“ 

10 (аутори чланака
и других прилога у
часопису) 

Објављен бр. VI/1 
(2014) часописа 
Синтезис
VI/1 (2014)
eISSN: 2334-7716
на тему „Миграције“
(изашао у 2015. 
години) 

 

Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја 
Републике 
Србије (донација
Центру за 
хуманистичке 
науке 
„Синтезис“ – 
извршном 
издавачу 
часописа) 

Балкански семинар 2015: 
Грчка и Турска

Циљ: упознавање академске 
заједнице Србије са 
динамиком 
унутрашњеполитичких и 
спољнополитичких изазова 
са којима се суочавају Грчка 

Организација 
тродневног семинара на 
ФПН-у:
-избор предавача и тема
-позиви студентима и 
професорима ФПН-а, 
као и другим 
заинтересованима

Двоје иностраних 
предавача и троје 
организатора 
семинара са ФПН-
а (Јован 
Теокаревић, 
Стефан Сурлић и 
Гордана Ристић).

Шест предавања 
иностраних предавача 
(Биргил Демирташ, са 
Универзитета у Анкари
и Димитриос 
Сотиропулос са 
Универзитета у Атини),
одржаних 9-11. 
новембра 2015. На 

Предавачи су 
сами платили 
превоз до 
Београда, а 
предавања су 
одржали 
бесплатно. ФПН 
им је обезбедио 
смештај у 



и Турска Предавањима је 
присуствовало 70-
80 слушалаца, 
међу којима - 
највише студената 
ФПН-а; сви 
учесници су 
добили 
сертификате о 
похађању 
семинара.  

ФПН-у, у оквиру 
Балканског семинара 
2015: Грчка и Турска 

факултетским 
апартманима, 
као и оброке у 
факултетском 
ресторану. 

Центар за студије рода Родна равноправност и 
култура грађанског 
статуса: историјска и 
теоријска утемељења у 
Србији (пројекат 
Министарства број 47021)

Припрема и организација 
скупа Тумачење наслеђа:
од прошлости ка 
будућности
који је одржан у 
новембру 2015 

Око 30учесница и 
учесника

Конференција Министарство за 
просвету, науку и 
технолошки 
развој Србије

Универзитет у 
Београду – 
Факултет 
политичких наука 
(ФПН)

Феминстичка критичка 
анализа

Припрема и организација 
редовне годишње 
међународне 
конференције/летње 
школе  разматрала 
актуелна питања 
феминистичких теорија.

Присутних 30, од 
чега 20 студенткиња
и студената 
међународних 
докторских 
програма и 
постдипломских 
студија ФПНа

Међународна 
конференција/летња 
школа, 
ИнтерУниверзитетски 
Центар, Дубровник

Међународна 
фондација
Global Fund for 
Women и  
Министарство за 
просвету, науку и 
технолошки 
развој Србије

Часопис Генеро
број 19 

Прикупљање, 
рецензирање текстова, 
прелом  и штампање

Објављен број 
часописа за 2016 
годину

Министарство за 
просвету, науку и 
технолошки 
развој Србије
Универзитет у 
Београду – 
Факултет 



политичких наука 
(ФПН)

Центар за студије Азије
и делеког истока

Традиционални семинар са 
студентима Дошиша 
универзитета из Кјота

Семинар студената 
основних студија нашег и 
студената Факултета за 
политичке науке и 
економију Кјото 
универзитета, Јапан

Лична средства

Учешће на конференцији на 
Ђинан универзитету три члана 
Центра, Гуанџоу, НР Кина, 
новембар 2015.

Уводно излагање проф. 
Митровић, излагања ас. 
мрс М. Тмушића и мрс 
Драгана Траиловића и 
објављивање сва три 
излагања у зборнику

Делимично 
коришћењем 
материјалних 
средстава 
факултетског 
пројекта код 
Министарства 
науке РСрбије, 
лична средства

Учешће на конференцији 
Normal Capital Univesity, 
Пекинг, НР Кина, новембар 
2015.

Уводно излагање и 
објављивање пратећег 
текста у зборнику

Трошкове је 
сносио спонзор 
конференције

Центар за истраживања
у социјалној политици 
и социјалном раду

Темпус пројекат: 
Strengthening Higher 
Education for Social Policy 
making and Social Services 
delivery (SHESPSS)

Развијање наставних 
планова и програма (на 
основним и мастер 
студијама) у областима 
креирања социјалне 
политике, социјалног 
рада и организације 
социјалних услуга; 

Развијање стандарда 
компетенција у 
социјалних радника у 
различитим областима

10 
истраживача/ица

Два стручна скупа 
тимова у  Београду и 
Новом Саду
Нацрти иновираних 
наставних силабуса и 
цуррицулума
Нацрт докумената о 
факултетским 
стандардима 
образовања 
Дорада нацрт 
докумената о 
стандардима  
компетенција 

Европска Унија 



Развијење програма 
иновације знања за 
професионалце за 
менторски и 
супервизијски рад

Припрема материјала и 
тренинга за евалуацију 
програма

социјалних радника у 
различитим областима
Припрема докумената 
за публиковање
Тренинг за евалуаторе

Monitoring the outcomes of 
community services for 
vulnerable families with children
and juvenile offenders

Пројекат је усмерен на 
реализацију пет 
различитих истраживања, 
оба са циљем да се 
унапреди пракса социјалне
заштите као и да  користи 
деци и њиховим 
породицама у складу са 
политиком социјалне 
инклузије. 

Двадесет студената 
са смера за 
социјални рад и 
социјалну политику 
и пет експерата 
(професора ФПН).

Започета истраживања и 
анализе на четири 
студије. 
Дефинисана 
методологија 
истраживања, едуковани 
истраживачи, обављена 
теренска истраживања 
(студенти са смера за 
социјални рад и 
социјалну политику).

УНИЦЕФ
Европска Унија



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  2011-2015.  године  учествују  у  13  научно-
истраживачких  пројеката  које финансира  Министарство просвете,  науке и  технолошког
развоја Републике Србије. 

То су следећи пројекти:

1. Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (број пројекта: 
179076). 
2. Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у 
Србији (број пројекта: 47021).
3. Конфликти и кризе – сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку (број пројекта:
47030).
4. Темперамент и структура симптома поремежаја личности (број пројекта: 175013).
5. Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски 
контекст (број пројекта: 179049).
6. Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Србије 
(број пројекта: 47026).
7. Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти (број 
пројекта: 179041).
8. Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни 
приступ (број пројекта: 47010).
9. Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку (број пројекта: 
177011).
10. Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције 
(број пројекта: 47011).
11. Цивилно друштво и религија (број пројекта: 179008).
12. Историја српске филозофије (број пројекта: 179064).
13.  Демократски  и  национални  капацитети  политичких  институција  Србије  у процесу
међународних интеграција (број пројекта: 179009).

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

У  2015.  години  није  било  прикључења  нових  младих  истраживача  пројектима
МПНТР;  међутим,  пројектни  циклус  је  продужен,  те  ће  наведени  пројекти  према
последњој информацији добијеној од стране МПНТР трајати до 30. јуна 2016. године. 

Редни
број

Име и презиме Статус Пројекат на коме је истраживач 
ангажован

1. Тијана 
Докић

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

2. Маријана 
Матовић

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

3. Марко 
Недељковић

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

4. Марко 
Ковачевић

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

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

6. Ненад 
Кнежевић

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

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 је и у 2015. години био на пројектима које финансира Европска унија. 

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,

   29



Крагујевца, Новог Сада и Подгорице. Одлуком Извршне агенције ЕУ за образовање,
аудио-визуелне и културне политике, пројекат је продужен и завршио се средином
2015. године.

2. ФПН као координатор Темпус пројекта – 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. Одлуком Извршне агенције ЕУ за
образовање, аудио-визуелне и културне политике, пројекат је продужен до априла
2016. године.

3. 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.

4. 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. 

5. Жан Моне програм на Одељењу за међународну политику.

У 2015. добијена су два нова пројекта из ове групе – Еразмус +  Key Action 1 пројекат
мобилности  за  студенте,  наставно и  ненаставно особље са Универзитетом у Констанцу
(Немачка)  и  Еразмус  +  Key Action  2  пројекат  о  стратешком  партнерству Одељења  за
социјални рад са Универзитетом у Стирлингу (Велика Британија). 
  

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,  а  2015/16.  године  уписана  је  четврта  генерација  студената.
Приликом реакредитације програм је значајно осавремењен и допуњен, а листа партнера
за мобилност проширена.  Настава се одвија на енглеском језику, а поред професора са
ФПН предају и еминентни инострани професори, као и велики број гостију. Програм се
паралелно одвија и на Универзитету у Грацу.

Регионалне мастер студије мира – у сарадњи са Универзитетима у Базелу, Сарајеву
и Загребу – прва генерација студената уписана је 2015/16. године. Настава се одвија на
енглеском језику. 
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В. Билатерални споразуми

Sciences Po –  размена пет студената годишње на нивоу основних или мастер студија, на
један или два семестра.
ХЕСП/АФП – подршка Политиколошком и Новинарском одељењу.

Г. Остали облици сарадње

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

2. 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 на 
Политиколошком и Новинарском одељењу

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.

Пројекат продужен до 
априла 2016.
Контакт особа на ФПН: 
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 

Контакт особа на ФПН: 
проф. Невенка Жегарац
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Универзитет у Новом Саду и још четири 
републичке и невладине организације из 
Србије.

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. 

Контакт особа на ФПН: 
Проф. др Небојша 
Владисављевић

Jean Monnet, 2014. Одељење за међународне студије Контакт особе на ФПН: 
Проф. др Слободан 
Самарџић/Ивана Радић

Sciences Po, 
обновљен  2014.

билатерални уговор о размени студената Конкурс на интернет 
страници Факултета, два 
пута годишње

Erasmus + Key Action
1
2015

Мобилност  студената,  наставног  и
ненаставног  особља  са  Универзитетом  у
Констанцу

Контакт особа на ФПН: 
Доц. др Бојан Вранић

Erasmus + Key Action
2
2015

Стратешко партнерство са Универзитетом у
Стирлингу

Контакт особа на ФПН:
Проф. др Невенка Жегарац

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.
Реакредитација 2015.

Универзитет Babes-Bolyai, 
Клуж-Напока 
Централноевропски 
универзитет, Будимпешта
Универзитет Св. Климент 
Охридски, Софија  
Универзитет Југоисточне 
Евопе, Тетово 
Универзитет Св. Кирил и 
Методиј, Скопље
Лондонски универзитет-
ски колеџ
Универзитет у Болоњи
Универзитет у Љубљани
Универзитет у Новом Саду
Универзитет у Регенсбургу
Универзитет у Ријеци
Универзитет у Сарајеву

Проф. др Јован 
Теокаревић
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Универзитет у Загребу

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 (Универзитет Сајнс По – Француска, Универзитет у 
Варшави - Пољска, Универзитет у Бечу – Аустрија, итд.), у 2015. години је започет програм
размене са Универзитетом у Констанцу у оквиру програма Еразмус плус. 

Гостујући студенти на ФПН

Почетком септембра 2015. године преко различитих програма размене студената 
(СИГМА, ЦЕПУС, билатерални уговори, итд.) на ФПН је дошло 15 студената различитих 
нивоа студија. Неки од њих на ФПН-у 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 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). Израда сајта ФПН на енглеском језику је у току.

Студенти ФПН који остварују део студијског програма 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 2015. године преко 40 студената је аплицирало на различите програме размене, 
од којих ће у летњем семестру 2015/16. њих 16 отићи у: Немачку (7), Француску (1), САД 
(1) и Аустрију (1) преко различитих програма размене . 
Такође, на темељу Споразума о сарадњи Иститута за политичке науке Универзитета у 
Варшави и УБ-ФПН, потписаног у јулу 2014, у зимском семестру је на размену отишло 
троје (3) студената УБ-ФПН, док ће их у летњем семестру бити укупно шесторо (6).
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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 2015. године наставио са ИТ модернизацијом како 
би побољшао квалитет свог научно-истраживачког и образовног рада. Фокус рада је био на
набавци новог ИБМ сервера и конфигурација нове Hyper-V платформе, као и миграцији 
постојећег активног директоријума на физички сервер. Од великог значаја је и 
имплементација система за управљање документима - ДОМЕС.

Мрежна инфраструктура

У нашем дата центру налази се осам хардверских сервера. На два истоветна Inspur 
сервера инсталирано је 6 виртуелних сервера (green – backup AD, DNS; yellow – Symantec 
Endpoing Protection; white – web, DNS; racunovodja – Pantheon 5.5 datablab business 
operating system; radius – radius; FIS – database). 

У другом делу године је набављен и конфигурисан ИБМ сервер на који је извршена 
миграција domes – domes и radius – radius сервера, као и инсталација новог mDeamon mail
сервера са SecurityPlus антивирус и антиспам решењем за заштиту електронске поште – 
mail-new.

Такође, извршена је миграција активног директоријума на сервисирани хардверски 
сервер HP Proliant ML110.

Рачунарски центар тренутно администрира 14 различитих серверских система, 
Cisco рутер и 11 управљивих свичева.

Хардверски сервери

Модел сервера ОС Сервиси Име сервера Комада

1 IBM Hyper-V Virtual server blue 1

2 INSPUR Hyper-V Virtual server red 1

3 INSPUR Hyper-V Virtual server black 1

4 Dell Power Edge 1800 Windows server
2008

stari mail
server

fpn-mail 1

5 HP Proliant ML110 Windows server
2008

AD, DNS crimson 1

6 Server Sun Fire X2100 CentOS ftp pink 1

7 Intel storage СС4200-Е Linux nas 1

8 Thecus N5200 Linux backup backup 1

УКУПНО: 8
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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. У току је преконфигурисање сервера како бисмо
повећали број приступних тачака.

Факултету политичких наука располаже са 248 десктоп радних станица:

РАДНЕ СТАНИЦЕ

Macintosh PIV УКУПНО

3 236 239

Од укупно 239 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. 

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.

Факултетски сајт

У току летњих месеци 2015. године јавила се потреба и за постављем новог, у сми-
слу све већег броја објављених информација, функционалнијег сајт факултета. Нови сајт је
израђен у Content managament  сyстему - CMS који подржава све модерне стандарде wеб
дизајна, као и управљање сајтом на даљину.

Слушаонице

Факултет располаже са 20 слушаоница за наставу које 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:

 
Projektor Platno Bela tabla

Amfiteatar EPSON EB-X11 DA daljinski NE

Slušaonica 1 EPSON EB-X11 DA DA

Slušaonica 2 EPSON EB-X18 DA DA

Slušaonica 3 EPSON EB-X11 DA DA

Slušaonica 4 BENQ DA daljinski DA

Slušaonica 5 OPTOMA DA DA

Slušaonica 6 EPSON EB-X20 DA DA
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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 EPSON EB-X20 DA DA

Slušaonica 13 Epson EB-x25 DA DA

Slušaonica 14 EPSON EB-X11 DA DA

Slušaonica 15 EPSON EB-X11 DA DA

Slušaonica 16 DELL 1100MP DA DA

Slušaonica 17 EPSON EB-X18 DA DA

Zbornica PLUS UP-111 DA NE

Kabinet 133 Epson EB-x25 DA mobilno NE

Profesorska čitaonica EPSON EB-X11 DA mobilno NE

Лиценциран софтвер

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

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: 
1. подршка крајњим корисницима за све врсте апликација, 
2. подршка мултимедијалним предавањима, 
3. решавање софверских и хардверских проблема, 
4. одржавање хибридног LAN-а на системском и корисничком нивоу, 
5. одржавање система обједињених комуникација, 
6. заштита мреже од различитих врста претњи (вируса, спама, напада споља и

изнутра), 
7. организовање компјутерских обука за кориснике, 
8. дизајн и израда постера за различите манифестације на факултету, 
9. дизајн  и  израда  лифлета  и  других  пратећих  материјала  за  различите

манифистације на факултету, 
10. набавка компјутерске опреме и потрошног материјала, 
11. ажурирање сајта факултета, 
12. Креирање стратегије развоја ИТ сектора и политике употребе ИТ ресурса на

Факулету, 
13. Подизање хардверских карактеристика свих сегмената мреже ФПН у складу

са светским ИТ развојем, 
14. праћење нових технологија и миграција постојећих сервиса на актуелније.
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10.2. БИБЛИОТЕКА

У 2015. 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 2015. годии је следећа:

Монографских публикација:
• купљено 11 библ. јединицa 
• поклоњено 566 библ. јединица  
•       размењено   33   библ. јединица  

УКУПНО: 570 библ. јединица  

Периодичних публикација:
• купљено је 9 наслова часописа (год. претплата)
• поклоњено је 12 наслова часописа 
• размењено је 5 наслова 

2.  Обрада  периодичних  публикација  -  У  2015.  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 2015. 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 од 2015. године врши
се у новој верзији COBISS3 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.

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 2015. години број
чланака у бази увећао за 580.

6. Међубиблиотечка позајмица - За потребе корисника, пре свега наставног особља
Факултета и студената међубиблиотечком позајмицом из других библиотека  позајмљено је
123  књиге. Другим библиотекама, широм Србије, поштом је послано, на њихову молбу,
321 публикација. Урађено преко 1.000 копија, скенова, које су тражене било из зборника,
било из часописа.
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7. Пружање библиотечких информација корисницима - Захваљујући Узајамној бази
COBISS.SR корисници Библиотеке Факултета политичкох наука у 2015. 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 2015.  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:

1. У просеку,  дневно Библиотеку посети преко 100 студената ФПН, 
2. Сваки студент позајми у просеку 3 књиге,
3. 80% позамљених књига је на српском језику, 15% на енглеском, 5% на другим 

језицима,
4. 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,

5. И даље се књиге не враћају у Правилником Библиотеке предвиђеном року,
6. 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 2016. години
претплати на ову базу. И у прошлој години је захваљујући љубазности промотера EBSCO
за Србију отворена прво  trial верзија  eBook Acameic Collection, да би се иста,  почетком
2015.  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  –  У  2015.  Години  купљене  су  полице  за  књиге,  које  су
делимићно омогућиле да се део фонда, који је годинама неадекватно лежао у влажним и
готово недоступним подрумским просторијама, пренесе у горњи део магацина. Магацини
су сређени, окречени,  пстављене су нове полице и започето је систематско попуњавање
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књигама.  Мала  просторија  са  новим  полицама  попуњена  је  најновијим  доктоеским
дисертацијама и мастер радовима. И даље се у простору бивше  читаонице налази фонд са
књигама који није сасвим заштићен од слободног приступа студената. То запосленима у
Библиотеци ствара бојазан да књиге нису у потпуности безбедно смештене. У 2016. години
се планира постепено пребацивање тог фонда у преуређени магацински простор.

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 2016. 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. 

12. У Библиотеци се за потребе доктораната додељују одговарајући УДК бројеви. 

13. Припремао се списак за набавку нових књига, прегледањем силабуса, на захтев
професора који су захтеве слали мејлом, прегледањем изавачких каталога, на Сајму књига. 

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  доприносе и
побољшани услови за рад и одмор студената: реновиране слушаонице (климатизоване и
технички  опремљене),  добро  опремљена  библиотека  и  читаоница,  рачунски  центар
(директан приступ интернету), ресторан факултета.

За потребе рада студентских организација на Факултету не постоји посебан 
простор, већ само кабинет студента продекана и председника парламента, који користе и 
студентске организације за одржавање састанака. 

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
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студентским  правима,  решавањем  бројних  студентских  питања  и  побољшањем  услова
студирања.
 Тренутни сазив Студентског парламента има 25 чланова и  мандат до октобра 2016.
године, док се избори за наредни сазив одржавају током пролећа 2016. 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 својих
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  2015.  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:

• ТИМ- Тимска иницијатива младих,
• Клуб за Уједињене нације ФПН,
• СУ ФПН- Студентска Унија ФПН,
• Српски политички форум- СПФ,
• Унија студената социјалног рада- УССР,
• Дебатни клуб,
• Европски студентски форум - ЕСФ,
• Студенти за слободу

У току 2015. године се наставила сарадња са „ЕУ инфо центром“ који је студентима
ФПН-а омогућио учешће на Београдском сајму књига. 
У претходној години организовали смо и низ хуманитарних акција. Чланови Студентског 
парламента реализовали су два хуманитарна концерта са циљем прикупљања средстава за 
помоћ онима којима је најпотребнија. Први концерт је реализован у сарадњи са удружењем
НУРДОР, а други - Новогодишњи концерт, за помоћ једној девојчици. Поред тога, 
организован је и спортски хуманитарни турнир, са сличним циљевима. 

Студентски парламент је остварио у претходној години сарадњу са студентским 
парламентом Саобраћајног факултета. Организована је трибина о безбедности у саобраћају
поводом Дана сећања на жртве саобраћајних несрећа. Такође, реализована је и трибина у 
сарадњи са студентском организацијом „Мрежа“ на тему „Утицај медија у изградњи 
репутације“, у оквиру пројекта Школа пословних вештина. 

У децембру 2015.године чланови парламента као и представници студентских 
организација имали су прилику да присуствују седници Градске скупштине Града 
Београда. Ова посета је реализована у сарадњи са Градским већем, поред чега је у плану и 
реализација једног пројекта Градког већа и Студентског парламента Факултета политичких
наука. 

11.2. Радови на доградњи објекта, реновирању и адаптацији простора

Пројекат "Доградња објекта Универзитета у Београду - Факултета политичких
наука - друга фаза" је након изведених радова у 2012. години био у фази мировања због
застоја у исплати средстава од стране Европске инвестиционе банке. Након пуних петнаест
месеци застоја, у другој половини 2013. године дошло је до даљег финансирања и наставка
радова.  У те сврхе је Министарство просвете, науке и технолошког развоја из средстава
зајма Европске инвестиционе банке исплатило извођачу радова ("Акорд Инжењерингу")
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средства  у  износу  од  29.355.639,76  динара,  након  чега  су  радови  настављени.
Министарство просвете и науке је иначе потписник уговора везаног за овај пројекат и то у
својству  Наручиоца  и  да  су  све  време  стручне  службе  Министарства  управљале
реализацијом пројекта и уз ангажовање стручног надзора од стране Министарства. 

Иначе,  пројектом  "Доградња  објекта  Универзитета  у  Београду  -  Факултета
политичких наука", факултет добија бруто простор од  2.477 квадрата (797 м2 пети спрат
нове зграде и 1680 м2 трећи спрат и увучена етажа старе зграде, уз њено ојачање). За те
намене предвиђена су и одобрена средства у износу од 242.483.844,45 динара.  Од тога
средства Министарства просвете и НИПа биће 219.290.750,59 динара.  Факултету остаје
обавеза да из својих средстава или средстава спонзора набави намештај за нове учионице и
канцеларије.   

У  првој  половини  2014.  године  су  исплаћена  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 је
требао  бити  расписан  нови  тендер  за  завршетак  радова. Он  није  расписан  јер
Министарство  просвте,  науке  и  технолошког  развоја  и  извођач  радова  "Акорд
Инжењеринг" још увек нису раскинули постојећи уговор.

Током 2014. и 2015. 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/ 
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11.4. Специјалистички програми иновације знања

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

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

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

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

Сви наведени програми су специјалистички програми. 
Укупан број полазника који је у 2015. години учествовао у програмима иновација 

знања је 15, 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 2015. години било организовано укупно 128 догађаја:
 - 15 конференција и скупова,

- 61 предавања и промоција,
- 30 трибина,
- 22 школа и семинара.

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

Теме Датум Место Организатор/говорник/аутор

Научна конференција
посвећена часопису  
„Политикологија 
религије“

30.1.2015. Ролинс Колеџ, 
Флорида

Проф. др Мирољуб Јевтић

Турска и Србија у 21.
веку

16.4.2015. Crowne Plaza Факултет политичких наука, 
Фондација за политичка, економска 
и друштвена истраживања СЕТА и 
магазин Инсајт;
др Филип Ејдус, доцент на 
Факултету политичких наука;  
главни саветник премијера Турске 
Гокан Ћетинсаја.

Стандарди и 
компетенције у 
образовању 
социјалних радника

20.4.2015. Слушаоница 3 Проф. др Ђорђе Павићевић;  Ласло 
Чикош, државни секретар 
министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања;  проф. 
др Јелисавета Тодоровић са 
Универзитета у Нишу;  проф. др 
Невенка Жегарац;  Србијанка 
Ђорђевић из Коморе социјалне 
заштите;

Да свако дете има 
право да одраста у 
окриљу породице

11.5.2015. Слушаоница 1 Државни секретар Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Ласло Чикош; 
проф. др Мира Лакићевић; Дасенка 
Кралева, председница FICE 
International; Кетлин Брашић, 
специјалиста за програм заштите 
деце УНИЦЕФ-а;

Сусрет социјалних 
радника 

05.06.2015. Амфитеатар Проф. др Ана Чекеревац; Весна 
Трбовић представник јавног сектора 
из области социјалне заштите; 
проф.др Невенка Жегарац, проф. др 
Драгослав Кочовић; Рустем Бериша

Годишња 
међунаронда научна 
конференција - 
Сабор политиколога 
„Нова Европа и њена
периферија“

26-29. 
09.2015.

Слушаоница 1 и 
слушаоница 3

 Удружење за политичке науке 
Србије и Факултет политичких наука

Индикатори 
професионалног/ 
непрофесионалног 
понашања новинара 
и медија и 
могућности за 
побољшање стања

26.10.2015 Слушаоница 1 Проф. др Драган Симић; Саша 
Мирковић; др Јованка Матић; 
Асистенткиња Александра Угринић, 
Србољуб Богдановић из РЕМ-а; 
Недим Сејдиновић председник 
извршног одбора НДНВ; проф. др 
Дубравка Валић Недељковић; 
доцент др Дејан Пралица; доцент др.
Маја Вукадиновић, доцент др 
Владимир Баровић; проф. др 
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Добривоје Станојевић, проф. др 
Мирјана Николић; мр Динко 
Грухоњић; мр Данка Нинковић, 
доцент др Ана Мартиноли;

Годишња 
конференција на 
пројекту 
Министарства 
просвете (бр. 179076)
- ,,Политички 
идентитет Србије у 
глобалном и 
регионалном 
контексту''

9.11.2015. Слушаоница 1 проф. др Драган Р. Симић; Проф. др 
Весна Кнежевић Предић

Регионална 
Конференција 
Европских Студената
за Слободу

10.11.2015. Амфитеатар Либертаријански клуб (Либек); 
Никола Парун (Либек); Милица 
Костић, чланица Извршног одбора 
Европских Студената за Слободу; 
Иван Бертовић, Регионални 
директор Европских Студената за 
Слободу за Балкан; Петар 
Чекеревац, Извршни менаджер 
Либертаријанског клуба – Либек; 
Вук Велебит, Председник Студената 
за Слободу на Факултету 
политичких наука; 

„Интерпретације 
југословенских 
сукоба и њихове 
последице : између 
суштинског 
неслагања и 
дијалога''

13. и 14.11. 
2015.

Слушаоница 1 проф. др Дејан Миленковић; Проф. 
др Радмила Накарада, председник 
Програмског одбора Конференције; 
Јасна Драговић-Сосо са Голдсмита, 
Универзитета у Лондону; Синиша 
Малешевић са Универзитета Колеџ у
Даблину.

Медији, конфликти и
демократизација

04.12.2015. Слушаоница 3 Херман Васерман са Универзитета у 
Кејптауну; Катрин Волтмер, 
представница Универзитета у Лидсу;
проф. др Сњежана Миливојевић; 
Јудит Лонер и Сандра Бањац испред 
Универзитета у Хамбургу;

Насиље и деца 18.12.2015. Професорска 
читаоница

Европски студентски форум; проф. 
др Жељке Кошутић из Института за 
медицинско здравље Београд; проф. 
др Драган Попадић са Филозофског 
факултета, психолог Златко 
Богатиновски, Игор Ракић из Школе 
Интелектуалних Вештина и Драгана 
Ћорић и Ана Митић;

Предавања, промоције и признања

Теме Датум Место Организатор/говорник/аутор
Додела сертификата 
„Америчке историје 
кроз филм“

9.1.2015. Центар за америчке 
студије

Центар за америчке студије
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Презентација мастер 
програма и 
докторских студија 
на Централно-
европском 
универзитету у 
Будимпешти (ЦЕУ)

21.1.2015. Слушаоница 3 Кристина Димовска (ЦЕУ);
Проф. др Душан Павловић

Switzerland: a small 
State – provider of 
„good offices“

12.1.2015. Факултет 
политичких наука

Амбасадор Швајцарске 
Конфедерације у Србији и Црној 
Гори Њ.Е. Жан Данијел Рух; 
директор и оснивач „Конфликт 
форума“ Алистер Крук; проф. др 
Илија Вујачић

Значај молитвеног 
доручка за Србију

25.2.2015. Центар за америчке 
студије

Проф. др Владимир Маринковић, 
потпредседник Народне 
Скупштине РС

„Србија на путу ка 
Европској Унији“

2.3.2015. Слушаоница 3 Милан Крстић, асистент 

Савет Европе: 
паневропска 
институција у 
заштити 
демократских 
људских права и 
владавине права

9.3.2015. Слушаоница 1 Њ.Е. Ан Брасер, председница 
Парламентарне скупштине Савета 
Европе

Спољна политика 
Израела – однос 
Израела и Србије

12.3.2015. Слушаоница 1 Амбасадор Израела Њ.Е. Јосеф 
Леви

Додела сертификата 
полазницима курса 
Примењене реторика

11.3.2015. Слушаоница 1 Проф. др Добривоје Станојевић; 
сарадница Лидија Мирков

Успон Кине и 
источно-азијски 
безбедносни 
поредак: реакција 
Јапана

17.3.2015. Амфитеатар Проф. др Сеићиро Такаги, 
истраживач у Институту за 
међународне односе, професор 
емеритус на Факултету политичких
наука у Токију; Њ.Е. Масафуми 
Куроки, амбасадор Јапана; проф. др
Илија Вујачић;

Након председничког
мандата

20.3.2015. Амфитеатар Студентска унија; Борис Тадић

Зашто су нам важне 
античке жене?

27.3.2015. Слушаоница 3 Центар за студије рода; 
Проф. Светлана Слапшак

Геометрија есеја 2.4.2015. Слушаоница 1 Лазар Џамић, шеф стратегије 
Google тима у Лондону

Global Citizen 
Exchange Program

3.4.2015. Слушаоница 1 AIESEC;
Јелена Овука, потпредседница за 
одлазеће волонтерске праксе при 
организацији AIESEC;
Душан Стојковић, председник 
локалне канцеларије AIESEC на 
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Факултету организационих наука

Донирана помоћ 
студентима 
угроженим у мајским
поплавама

7.4.2015. Факултет 
политичких наука

Жикић Фондација;
Милан Косановић и Ирина 
Месинга, представници Жикић 
Фондације;

Амерички избори 
2016.

15.4.2015. Центар за студије 
САД

Центар за студије САД;
професор Џејмс Квирк са 
америчког Универзитета у 
Вашингтону; проф. др Драган 
Симић;

Централна Европа и 
Западни Балкан у 
европској политици

17.4.2015. Слушаоница 1 Проф. др Петар Друлак, заменик 
министра спољних послова Чешке; 
проф. др Илија Вујачић;

Промоција књиге 
„Реинституционализа
ција високог 
образовања на 
западном Балкану“

23.4.2015. Професорска 
читаоница

Проф. др Илија Вујачић; проф. др 
Нада Ковачевић, проректорка 
Универзитета у Београду; проф. др 
Марина Вукасовић из Центра за 
управљање у високом образовању, 
Универзитета у Генту; доц. др Маја 
Ковачевић, чланица уређивачког 
одбора;

Рат и сећање: 150 
година од завршетка 
америчког 
Грађанског рата

23.4.2015. Центар за студије 
САД

Проф. др Драган Симић; проф. др 
Дејвид Голдфилд са Универзитета 
Северна Каролина;

Истраживачко 
новинарство – црна 
хроника

23.4.2015. Слушаоница 1 Студенстка организација Тимска 
иницијатива младих на Факултету 
политичких наука; репортери 
Машан Лекић, аутор емисије 
„Досије“ и Младен Мијатовић, 
аутор емисије „Црна хроника“;

Представљање 
публикације 
„Размишљања о 
грађанској слободи“ 
Петера Фошкола – 
континуирана 
важност данас

24.4.2015. Слушаоница 3 Проф. др Дејвид Голберг са 
Универзитета у Лондону; мр Јелена
Сурчулија Милојевић, 
асистенткиња са Факултета 
политичких наука; проф. др Илија 
Вујачић; амбасадор Шведске Њ.Е.  
Кристер Асп; амбасадор Финске Њ.
Е. Пека Орпана;

15 година сарадње 
Србије и Немачке

27.4.2015. Слушаоница 1 Јадранка Јоксимовић, министарка 
без портфеља за Европске 
интеграције; Сигмунд Милер, 
директор Немачке организације за 
техничку сарадњу у Србији; 
амбасадор Немачке Њ.Е. Хајнц 
Вилхелм; Јасмина Вуловић, 
заменик директора КfW-а у Србији;

Free Market Road 
Show 2015

30.4.2015. Амфитеатар Либертаријански клуб – Либек; 
Милош Николић, председник 
Либертаријанског клуба; Зундрих 
Ричард, професор са Универзитета 
у Бечу; Борис Беговић;
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Промоција књиге 
Међународно 
комуницирање у 
информационом 
друштву

4.5.2015. Амфитеатар 
Народне библиотеке
Србије

Зоран Хамовић, главни уредник 
издавачке куће Клио; проф. др 
Мирољуб Радојковић; др Бранимир
Стојковић; мр Александар Вранеш 
са Факултета политичких наука у 
Бања Луци;

Промовисана књига 
проф. др Саве 
Живанова „Европа 
пред Први светски 
рат: корени, узроци и
поводи Великог рата“

13.5.2015. Амфитеатар Проф. др Илија Вујачић; проф. др 
Љубодраг Димић, члан САНУ и 
професор Филозофског факултета; 
Драгољуб Којчић, директор и 
главни уредник Завода за уџбенике;
доц. др Милош Ковић са 
Филозофског факултета; проф. др 
Сава Живанов, аутор;

Изложба “Представа 
за јавност“

13.05.2015. РТС Галерија Проф. др Илија Вујачић; члан ПР 
тима Сандра Планојевић; уредник 
Зоран Станојевић; члан ПР тима 
Светлана Комненић; члан ПР тима 
Анита Микулић; амбасада САД; 
фондација КАС

Предавање Иве 
Јосиповића на 
тему ,,Индивидуална 
кривична 
одговорност за ратне 
злочине“

14.05.2015. Слушаоница 8 Проф. др Иво Јосиповић; проф. др 
Весна Кнежевић-Предић

Предавање Режиса 
Дебреа „Увод у 
медиологију“ 

18.05.2015. Професорска 
читаоница

Режис Дебре француски филозоф и
медиолог; проф. др Јелена 
Ђорђевић

Разговор о књизи 
„Философија 
ангажовања“ Часлав 
Копривица

19.05.2015. Мала сала 
Коларчеве 
задужбине

Проф. др Мило Ломпар; проф. др 
Предраг Крстић; проф. др Милан 
Брдар; проф. др Часлав Копривица

Безбедносни изазови 
АСЕАН-а

21.05.2015. Центар за америчке 
студије

Јован Јовановић екс амбасадор; 
проф. др Драган Симић

Студентски 
годишњак

26.05.2015. Слушаоница 1 Вељко Јовановић главни одговорни 
уредник; проф. др Ђорђе 
Павићевић; Иван Кутларевић аутор

Презентовање 
резултата 
студентских 
истраживања

27.05.2015. Амфитеатар Студенти ФПН-а

Презентовање 
студентских 
истраживачких 
пројеката

29.05.2015. Амфитеатар Проф. др Иван Радосављевић; 
Никола Јовић, Вељко Јовановић; 
проф. др Ана Чекеревац; студенти

Предавање 
председника 
Републике Српске 
Милорада Додика

08.06.2015. Амфитеатар Милорад  Додик; проф.др Илија 
Вујачић; проф. др Ненад 
Кецмановић декан ФПН  Бања 
Лука; Српски политички форум

Предавање USAID-a 
у центру за студије 
САД

10.07.2015 Центар за студије 
САД (Слушаоница 
13)

Проф. др Драган Симић; Џон Дру 
Гиблин аташе за културу у 
амбасади САД у Београду; Џефри 
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Скарин представник USAID-a.
Реформа политичког 
и изборног система у
Србији

10.07.2015. Слушаоница 3 Проф. др Илија Вујачић; Михајло 
Ђукић са инсититуа економских 
наука; доц. др Душан Спасојевић; 
проф. др Милан Јовановић; проф. 
др Славиша Орловић; народни 
посланици Верољуб Арсић и Весна
Марјановић; професори Слободан 
Антонић, Небојша Владисављевић,
Зоран Стојиљковић, Игор Кубат и 
др.

Гостовање посланика
Доњег Дома 
Британског 
парламента Роберта 
Халфона

28.09.2015 Слушаоница 5 Проф. др Драган Симић; Британски
посланик Роберт Халфон

Магазин „Оригинал“ 
представљен 
студентима

29.09.2015 Слушаоница 1 Јелена Ђоковић директорка 
„Оригинал“ магазина; Вељко 
Лалић главни и одговорни уредник 
Недељника; Јован Стојановић 
директор маркетиншке агенције 
Direct media Београд; Марко 
Прелевић главни уредник магазина 
„Оригинал“.

Добро дошле, колеге 01.10.2015 Амфитеатар Проф. др Драган Симић; проф. др 
Чедомир Чупић; Андрија Николић 
студент продекан;

Предавање Жордија 
Вакера „Шпанија: 
Изградња напредног 
друштва“

16.11.2015. Слушаоница 3 Жорди Векер регионални директор 
за Европу фондација за отворено 
друштво и кодиректор Иницијативе
за отворено друштво за Европу.

Предавање 
професора Бикса

21.10.2015. Центар за студије 
САД (Слушаоница 
13)

Проф. Брајан Бикс са Универзитета
у Минесоти

Предавање 
Министра Дачића о 
међународној 
позицији Србије

23.10.2015. Амфитеатар Министар Ивица Дачић; проф. др 
Драган Симић; 

Који је изборни 
систем најбољи у 
Србији

26.10.2015. Слушаоница 3 Асистент ДУшан Вучићевић; 
Александра Јерков посланица у 
Народној скупштини РС; Верољуб 
Арсић потпредседник парламента; 
Гордана Чумић народна посланица;

Предавање 
професора Кенет 
Ејнар Химе

27.10.2015. Слушаоница 13 Проф. Кенет Ејнар Химе

Изградња државе на 
Балкану: Спољни и 
унутрашњи утицаји.

27.10.2015. Професорка 
читаоница

Проф. др Деница Костовицова са 
Лондонске школе; 

Промоција књиге 
„Политичка 
економија дуга и 

31.10.2015. Професорка 
читаоница

Василис Фускас професор са 
Универзитета у Источном Лондону;
проф. др Бранко Васиљевић;  проф.
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деструкције“ др Иван Вујачић; проф. др 
Слободан Самарџић; проф. др 
Радмила Накарада

ГРадски менаджер 
Горан Весић одржао 
предавање на тему 
„Креирање политике 
града и учешће 
грађана“

04.10.2015. Амфитеатар Проф. др Драган Симић, проф. др 
Славиша Орловић, градски 
менаджер Горан Весић.

„Индонезија у 
данашњем свету“

12.11.2015. Слушаоница 1 Проф. др Драган Симић; Њ. Е. др 
Абдурахман М. Фахир

Theorizing feminist 
security studies

19.11.2015. Слушаоница 3 Факултет политичких наука и 
мисија ОЕБСа у Србији; Проф. 
Лаура Сјоберг. 

Безбедност у 
савременој Европи

23.11.2015. Амфитеатар проф. др Драган Р. Симић; 
председник Владе Републике 
Србије Александар Вучић; 
генерални секретар НАТО-а Јенса 
Столтенберга; 

Промоција књиге: У 
вртлогу уставности

24.11.2015. Слушаоница 1  проф. др Живојин Ракочевић, 
коментор књиге, мр Јово Марковић,
политиколог и др Бранко Надовеза, 
рецензент књиге.

Сусрет са Миром 
Адањом-Полак

27.11.2015. Слушаоница 1 Мира Адања-Полак

Научни скуп: 
Тумачење наслеђа: од
прошлости ка 
будућности

28.11.2015. Професорска 
читаоница

проф. др Дејан Миленковић, 
продекан за квалитет, 
самоевалуацију и 
научноистраживачку делатност;
 проф. др Даша Духачек, 
директорка Центра за студије рода.

Представљање 
истраживања 
„Прекарни рад и 
живот медијских 
радника“

11.12.2015. Слушаоница 4 Центар за демократију ФПН-а, и 
Центар за синдикализам. Јадранка 
Јелинчић, чланица Фондације за 
отворено друштво; Проф. др Зоран 
Стојиљковић, Срећко Михаиловић

Састанак 
студентских 
организација са 
представником 
градског већа

9.12.2015. Зборница Представник Градског већа града 
Београда Драгомир Петронијевић;

Промоција 
зборника ,,Радослав 
Ратковић- живот и 
дело“ 

14.12.2015. Амфитеатар проф. др Драган Р. Симић; проф. др
Драган Симеуновић; проф. др 
Мијат Дамјановић; проф. др 
Драган Веселинов;

Додела награде 
„Светлана Лана 
Адамовић“ за успех 
на предметима 
Савремени 
економски системи и

29.12.2015. Зборница проф. др Драган Р. Симић; отац 
Светлане Лане Адамовић проф. др 
Љубиша Адамовић;  добитник 
награде Никола Стојановић;
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Међународни 
економски односи

„The Еconomist: svet 
u 2016.“

29.12.2015. Амфитеатар Центар за студије Сједињених 
Америчких Држава Факултета 
политичких наука и издавачко 
предузеће Color Press Group; 
проф. др Драган Р. Симић; Бошко 
Јакшић, спољнополитички 
коментатор дневног листа 
“Политика”; проф. др Душан 
Павловић;  проф. др Иво Висковић;

Трибине

Теме Датум Место Организатор/говорник/аутор

Слобода говора или
увреда? Случај 
Шарли Ебдо

16.1.2015. Амфитеатар Студенти за слободу; 
Марко Сомборац, карикатуриста 
листа Блиц, Мухамед Јусуфспахић, 
муфтија србијански, Владимир 
Ајзенхамер са Факултета безбедности

Симулација рада 
парламента 
Уједињеног 
Краљевства

2.2.2015. Слушаоница 3 Дарко Мандић, председник БЕУМ-а; 
проф. др Зоран Крстић; проф. др 
Јован Теокаревић; сарадник Стефан 
Сурлић

Православље и 
српски национални 
идентитет 

12.3.2015. Амфитеатар Српски политички форум;
Проф. др Владета Јеротић; проф. др 
Драгомир Сандо; проф. др Часлав 
Копривица;

Жене у јавном 
животу – изазови и 
препреке

12.3.2015. Амфитеатар Студентска унија;
Аида Ћоровић, чланица одбора за 
људска и мањинска права и 
равноправност полова; Татјана 
Војтеховски, власница агеније 
Wojtehovski Communications;

ММФ, решење за 
економску кризу у 
Србији?

18.3.2015. Слушаоница 1 Студенти за слободу;
Дејан Шошкић, бивши гувернер НБС;
проф. Мирослав Прокопијевић, 
економиста; Милан Ћулибрк, главни и
одговорни уредник недељника НИН;

Левица и десница –
поглед на кључна 
питања у Србији

18.3.2015. Амфитеатар Студентска унија;
Борислав Стефановић, председник 
посланичке групе Демократске 
странке;
Драган Маршићанин, функционер 
Демократске странке;

У лавиринту 
социјалне заштите

19.3.2015. Слушаоница 3 Проф. др Невена Жегарац;
Светлана Миленковић, руководилац 
службе за обуку хранитељских 
породица и развој хранитељства из 
Центра за породични смештај и 
усвојење Београда;
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Виолета Јерко-Пресечки, једна од 
водећих чланова волонтерског сервиса
„Пипи“; Јована Зарић, студенткиња;

Приче из душе 3.4.2015. Амфитеатар Удружење Душа и Кец;
Вера Ерац, психилошкиња и 
практичарка примењеног позоришта и
плеса из удружења Трансформатор;

„Зашто мрзимо 
себе? О србофобији
и аутофашизму“

27.05.2015. Амфитеатар Проф. др Зоран Видовић; проф. др 
Зоран Аврамовић; проф. др Чедомир 
Антић; Зоран Ћирјаковић

Студентска дебата о
будућности ОЕБС-а

29.05.2015. Слушаоница 1 Проф. др Илија Вујачић; др Дијана 
Вукомановић шеф делегације при 
ОЕБС-у; Андреи Загорски шеф одсека
ИМЕМО РАС и проф МГИМО 
универзитета; Милена Стошић 
амбасадор младих при ОЕБС-у; проф. 
др Весна Кнежевић- Предић; 
учесници: Јелена Пејић, Миљана 
Пејић, Бојана Туцовић, Данијела 
Војиновић,Никола Стојановић, Ђорђе 
Јовићевић; Судије: Жоае Соареш, 
Спенсер Оливер, Мајкл Ујехара

Пројекат 
„Цивилизација-
симулација 
спољнополитичког 
одлучивања“

01.06.2015. Центар за 
америчке 
студије

Никола Стојановић иницијатор 
пројекта; студент Слађан Ранкић; 
докторант и асистент Милан Крстић

Трибина „Насиље 
над женама“

02.06.2015. Слушаоница 3 Гордана Стевановић заменица 
заштитника грађана; Тања Игњатовић 
Аутономни женски центар; 

Закон о несталим 
бебама

09.09.2015 Слушаоница 1 Горан Филиповић из Београдске 
групе; Радиша Павловић из Удржења 
за истину и правду о несталим 
бебама; Иван Ерцеговчевић из листа 
„Наше новине“; проф. др Ђорђе 
Павићевић; 

Јункеров план за 
запошљавање 
младих

12.10.2015 Слушаоница 1 Сузана Марјановић маркетинг 
менаджер у iSerbia, Бобан Стојановић,
Александар Дашић оснивач и 
директор портала Млади,  Дарко 
Мандић оснивач и председник 
Удуржења БЕУМ,Марина Живановић 
из удружења БЕУМ,

Апатија у свету 
ријалитија – где су 
данас рок ен рол и 
бунт

19.11.2015 Амфитеатар Студентска унија; Душан Весић 
новинар и писац; Иван Ивачковић 
новинар и писац;

Зашто (не)одлазимо
из Србије

22.10.2015 Амфитеатар Биљана Пејић представница 
националне службе за запошљавање; 
др Срђан Вербић министар просвете, 
науке и технолошкох развоја; 

Један радни дан 
народног посланика

26.10.2015 Слушаоница 1 Сузана Трнинић новинарка; народне 
посланице Гордана Чумић, Славица 
Ђукић Дејановић и Душица 
Стојковић;
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Парламентаризам у 
Србији од 1991 до 
данас – Развој, 
пракса и искуства

27.10.2015 Слушаоница 3 Проф. Владимир Павићевић, Верица 
Радета, Предраг Марковић.

Трибина недељника
Време - ,,Како 
преживети четврт 
века у новинарству”

04.11.2015 Слушаоница 1 главни уредник Времена Драгољуб 
Жарковић; одговорни уредник Филип 
Шварм и новинар Милан Милошевић.

„Секс, дрога, 
насиље и страх“

5.11.2015. Амфитеатар Психотерапеут и координаторка 
пројекта „Причајмо о томе“ – Бојана 
Обрадовић

„Препреке 
истраживачког 
новинарства“

13.11.2015. Амфитеатар Тимска иницијатива младих; 
Бранкица Станковић, ауторка емисије 
Инсајдер; Мирјана Јевтовић, 
новинарка Инсајдера; Миодраг 
Чворовић, продуцент Инсајдера; 

 „Са гостом на ти“ 27.11.2015. Амфитеатар  Зоран Кесић
Промоција књиге 
„историја 
швјцарске“ томаса 
мајсена

30.11.2015. Слушаоница 1 проф. др Драган Р. Симић ; професор 
Томас Маисен, директор Немачког 
Историјског Института у Паризу''

Tрибина "Србија 
између истока и 
запада"

11.12.2015. Слушаоница 1 Милован Дрецун – народни посланик 
Српске напредне странке, проф. др 
Владимир Маринковић – 
потпредседник Народне скупштине 
Републике Србије и члан 
председништва Социјалдемократске 
партије Србије, др Дијана 
Вукомановић –народна посланица, 
шефица делегације Народне 
скупштине у ПС ОЕБС и председница
Извршног одбора Социјалистичке 
партије Србије и Јован Палалић – 
генерални секретар Српске народне 
партије,

Tрибина,,Југоноста
лгија"

01.12.2015. Амфитеатар Дража Петровић, новинар 
колумниста, Неле Карајлић, рок 
музичар и глумац и Мухарем Баздуљ, 
новинар и књижевник.

Tрибина „Верска 
толеранција у 
Србији“

02.12.2015. Слушаоница 4 надбискуп Римокатоличке цркве, 
Станислав Хочевар ; Муфтија 
србијански Мухамед Јусуфспахић ; 
Рабин Јеврејске заједнице Србије 
Исак Асиел.

„Војводина – 
Аутономна 
Покрајина као 
модел средњег 
нивоа власти“

15.12.2015. Амфитеатар Форум за егалитаризам и социјалну 
правду у сарадњи са Европским 
студентским форумом ФПН; 
председник Покрајинске Владе др 
Бојан Пајтић;

„Толеранција на 
корупцију“

18.12.2015. Слушаоница 1 Омладинска демократска асоцијација;
проф. др Зоран Стојиљковић; 
Директорка Агенције за бробу против 
корупције, Татјана Бабић; проф. др 
Чедомир Чупић; Новинарка КРИК-а 
Драгана Пећо; 
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,,Ко су идоли 
младима данас“

22.12.2015. Амфитеатар Европски студентски форум; проф. др
Ратко Божовић; глумци Бранислав 
Лечић и Сергеј Трифуновић;

„Колико је реално 
нуклеарно 
разоружање?“

24.12.2015. Амфитеатар неформална студентска група „Млади 
за разоружање“ у оквиру пројекта 
„ICAN Academy –Youth supports 
humanitarian disarmament “ подржаног
од стране Ерасмус+ и невладине 
организације „Подршка, Права, 
Приступ – Србија”; Милош Хрњаз, 
асистент на Факултету политичких 
наука; Милан Ћирковић, истраживач у
Астрономској опсерваторији Београд;

Школе и семинари

Теме Датум Место Организатор/говорник

Такмичење у 
беседништву

22.4.2015. Амфитеатар Маст. комуник. Лидија Мирков; проф. др  
Добривоје Станојевић; проф. др Ђорђе 
Павићевић;

ПР дани 2015. 13.05.2015. Слушаоница 1 ПР менаджер ФПН-а Сенка Игњатовић; 
проф. др Илија Вујачић; Норберт Бекман 
директор представништва фондације КАС;
Дру Гиблин аташе за културу амбасаде 
САД; Игор Божић извршни продуцент ТВ 
Н1; амбасада САД; фондација КАС

Представа „Месец 
сакривен пурпуром“

19.05.2015. Амфитеатар Проф. др Јелица Стефановић Штамбук; 
Александар Радовић сценариста

Отворен центар за 
јавне политике ЕУ

20.05.2015. ФПН проф. др Нада Ковачевић проректор за 
образовање Универзитета у Београду; 
проф. др Ђорђе Павићевић; Нина 
Стојановић фондација ЕРАСМУС +; проф.
др Весна Кнежевић- Предић координатор 
пројекта

Гостовање 
студената из Јужне 
Каролине

21.05.2015. Центар за 
америчке 
студије 

Проф. Владимир Матић

Курс „Енглески за 
новинаре“

26.05.2015. Професорска 
читаоница

Стивен Старк аташе за штампу америчке 
амбасаде; проф. Драгана Филиповић

Посета студената из
Мостара

01.06.2015. Слушаоница 5 Проф. др Ана Чекеревац; мр Драган 
Живојиновић

Посета КИМ 
студента ФПН

03.06.2015. КИМ Студентска организација Српски 
политички форум

Посета делегације 
Шангајског 
института за 
међународне 
студије 

04.06.2015. зборница Проф. Yang Jiemian директор Академског 
комитета; проф. др Илија Вујачић; проф. 
др Драган Р. Симић; проф. др Радмила 
Накарада
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Потписан 
ERASMUS+ 
споразум између 
Универзитета у 
Београду – 
Факултета 
политичких наука и 
Универзитета у 
Констанцу, 
Отворена друга 
летња школа 
„Демократизација у
постконфликтним 
друштвима“

14.07.2015. Универзитет у 
Констанци

Проф. др Владимир Павићевић, ректор 
универзитета проф. др Рудингер

Завршен курс 
„Енглески за 
новинаре“

17.07.2015. Амбасада САДа Проф. Драгана Филиповић; Аташе за 
штампу амбасаде САД-а Стивен Старк; 
заменик амбасадора САД-а у Београду 
Гордон Дугуид; Анђеле Миливојевић, 
Теодора Тодоровић Драгана Тодоровић, 
Милица Блажић, Виолета Антонов, 
Мирјана Марић Величковић, Смиљана 
Слијепчевић, Сања Петровски и 
Анастазија Спасојевић.

Симулација рада 
Народне скупштине

20.10.2015 Слушаоница 1 Студенти

Мигрантска криза –
одговорност ЕУ

29.10.2015 Слушаоница 1 Др Слободан Јанковић са института за 
међународну привреду и политику; проф. 
др Ђорђе Павићевић; Владимир 
Петронијевић из групе 484; 

Промоција 
зборника радова 
Србија и 
глобализација

29.10.2015 Слушаоница 3 Проф. др Радош Смиљковић, проф др. 
Зоран Стоиљковић, др Срећко Ђукић; 

„Дани јавних 
политика“

6.11. 2015. Слушаоница 1  проф. др Дејан Миленковић; проф. др 
Снежана Ђорђевић из Центра за јавну 
управу, локалну самоуправу и јавне 
политике и Норбет Бекман - Диркес 
директор Фондације Конрад Аденуер.

“Балкански 
семинар: Грчка и 
Турска”

10.11.2015. Слушаоница 4 Центар за интердисциплинарне студије 
Балкана (CISBalk); проф. др Јован 
Теокаревић; проф. др Димитрис 
Сотиропоулос; Биргул Демиртас из 
Анкаре;

"Косовски троугао: 
Београд - Приштина
- Брисел

4.12.2015. Међународна невладина организација 
"Подржите нас"

Дебата између 
студената 
Факултета 
политичких наука у 
Београду и 
студената 
Факултета за 
социјалне и 
економске науке у 

23.11.2015. Центар за евроатланске студије из Србије 
и М.Е.С.А. 10 из Словачке уз подршку 
Националне задужбине за демократију из 
Вашингтона; директор М.Е.С.А. 10 Милан
Језовица; извршни директор Атлантског 
савета Србије Милован Милошевић; 
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Братислави

Семинар Србија-
Јапан 2015 

27.11.2015. Професорска 
читаоница

Центар за студије Азије и Далеког Истока;
проф. др Драгана Митровић

11.7. Награде у 2015. години

Хелена Иванов и Стефан Сириџански, студенти Факултета политичких наука – први
су тим говорника који је успео да уђе у полуфинале Светског универзитетског првенства у 
дебатовању на енглеском као матерњем језику, а да им је матерњи језик – српски. 
Првенство се одржало у Куала Лумпуру.  Поред овог пласмана, Хелена је проглашена 
трећом, а Стефан четвртим најбољим дебатером на свету.

Часлав Копривица добитник награде града Београда за 2014. годину - на свечаној 
седници градске Скупштине проглашени су добитници дванаесте по реду Награде града 
Београда из деветнаест различитих области међу којима су наука, књижевност, култура и 
спорт. За дело из области друштвених и хуманистичких наука за 2014. годину награду је 
добио професор доктор Часлав Д. Копривица за дело „Философија ангажовања”.

Факултет политичких наука заједно са РТС-ом доделио је награде Боривоје 
Мирковић за најбоље студентске радове. Адријано Бришчек за најбољи новински чланак, 
Александра Бабић за најбољи радијски прилог, тим за најбољи ТВ прилог чине 
студенткиње Марија Гачевић, Маја Димитријевић и Александра Бабић
Мушка одбојкашка екипа Факултета политичких наука освојила је прво место на 
јубиларном 10. турниру "Belgrade International Games - BIG".
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12. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ - БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА У 2015. ГОДИНИ

















У Београду, 25. фебруара 2016. године Председница Савета
проф. др Весна Кнежевић Предић


