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1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

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

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

СР Србије" бр. 48/68).

Делатност Факултета

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

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

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

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

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

- истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама 
(73105)

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

Образовање  током  читавог  живота,  програми  сталног  стручног  
усавршавања.

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

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

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

3



2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

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

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

3. четири представника оснивача.

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

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

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

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

У 2009. години изабран је нови Савет Факултета којег чине:

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

Чланови Савета:
• проф. др Адамовић Светлана, представник ННВ Факултета,
• проф. др МирославХаџић, представник ННВ Факултета,
• проф. др Добривоје Станојевић, представник ННВ Факултета,
• проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, представник ННВ Факултета,
• проф. др Радмила Накарада, представник оснивача, 
• проф. др Стојковић Бранимир, представник ННВ Факултета,
• проф. др Слободан Самарџић, представник ННВ Факултета,
• проф. др Љубинка Трговчевић Митровић, представник ННВ Факултета,
• проф. др Мијатовић Бошко, представник оснивача, 
• проф. др Милорад Ступар, представник оснивача,
• доц. др Ђорђе Павићевић, представник ННВ Факултета,
• доц. др Веселин Кљајић, представник ННВ Факултета,
• проф. др Сретен Вујовић, представник оснивача, 
• мр Гордана Залад, представник ННВ Факултета,
• проф. др Гаљина Огњанов, представник оснивача, 
• Александар Тимофејев,  представник оснивача,
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• Бранко Ружић,  представник оснивача, 
• Гордана Ристић, представник Стручне службе Факултета, 
• Оливера Ковачевић, представник Стручне службе Факултета, 
• Катарина Петровић, представник Стручне службе Факултета, 
• Маја Гарабиљевић, представник студената,
• Алекса Бољановић, представник студената,
• Јелена Вук, представник студената,
• Марија Пајић, представник студената.

3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.

У 2009. години изабран је нови декан и декански колегијум који су ступили на 
дужност  01. октобра 2009. године.

Декан: 
проф. др Илија Вујачић

Продекани: 
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проф. др Ана Чекеревац, продеканка за студије I степена
проф. др Јелена Ђорђевић, продеканка за студије II и III степена
проф. др Вукашин Павловић, продекан за развој
проф.  др,  Весна  Кнежевић  Предић  продеканка  за  квалитет,  самовредновање  и  
научноистраживачку делатност

Студент продекан:
Милан Крстић

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

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

Наставно-научна јединица 

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

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

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

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

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

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

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

Стручна служба

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

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

5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

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

НАСТАВНО-НАУЧНО И ИЗБОРНО ВЕЋE 

У периоду од  25. фебруара 2010. године до 30. децембра 2010. године одржано је 8 
седница Наставно-научног већа.

У назначеном периоду Веће је разматрало предлоге и доносило одлуке:

1. Предложило усвајање курикулума дипломских академских студија – мастер Јавна 
управ, локална самоуправ и јавне политике Универзитета у Београду - Факултета 
политичких наука – 25.02.2010. године,

2. Усвојило  програм  специјалистичких  академских  студија Медијација  као 
специјалистички  програм  иновације  знања  Медијација,  и  програм 
специјалистичких струковних студија  Студије за  послове европских интеграција 
као  специјалистички  програм  иновације  знања Обука  за  рад  на  пословима 
европских интеграција на Универзитету у Београду-Факултету политичких наука – 
25.02.2010. године,

3. Донело одлуку о признавању 1 ЕСПБ члановима ПР-тима Универзитета у Београду 
- Факултета политичких наука - 25.02.2010. године,

4. Донело одлуку о признавању ЕСПБ само по једном основу у току једне школске 
године студентима Универзитета у Београду - Факултета  политичких наука који 
ЕСПБ остварују кроз добровољни рад у заједници 25.02.2010. године,, 

5. Донело  предлог  одлуке  о  избору  проф.  др  Мирослава  Прокопијевића  у  звање 
гостујућег професора Универзитета у Београду – 25.02.2010. године, 

6. Донело предлог одлуке о ангажовању доц. др Дејана Миленковића на предмету 
„Медијско право  и  медијске  политике“  Универзитета  у  Београду  –  Факултета 
политичких наука – 25.02.2010. године, 

7. Разматрало предлог измена и допуна Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“ број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08) – 22.04.2010. године,

8. Усвојило извештаје Комисије за организовање и спровођење поступка студентског 
вредновања  педагошког  рада  наставника  Универзитета  у  Београду  -  Факултета 
политичких наука – 22.04.2010. и 01.07.2010. године, 

9. Донело предлог одлуке о висини школарине на студијским програмима  I,  II и  III 
степена  Универзитета  у  Београду  –  Факултета  политичких  наука  у  школској 
2010/2011. години – 22.04.2010. године, 

10. Донело  одлуку  о  продужењу  рока  за  завршетак  дипломских академских мастер 
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студија Социјална политика за генерацију студената 2008/2009 за шест месеци – 
22.04.2010. године, 

11. Донело  одлуку  о  именовању  представника  Универзитета  у  Београду-Факултета 
политичких  наука  у  Већима  научних  области  правно-економских,  друштвено-
хуманистичких,  медицинских  наука  и  Већу  за  мултидисциплинарне  студије 
Универзитета у Београду – 22.04.2010. године, 

12. Донело  одлуку о  именовању  чланова  Комисије  за  организовање  и  спровођење 
поступка  студентског  вредновања  педагошког  рада  наставника  Универзитета  у 
Београду – Факултета политичких наука – 22.04.2010. године,

13. Донело предлог одлуке о продужењу радног односа проф. др Сретену Сокићу за 
наредне две академске године, а на основу члана 78. став 1. и 2. Закона о високом 
образовању – 22.04.2010. године, 

14. Покренуло иницијативу за доношење предлога одлуке о додели титуле почасног 
доктора Универзитета у Београду проф. др Мајклу Волзеру, професору емеритусу 
Института за напредне студије Универзитета Принстон – 22.04.2010. године, 

15. Донело  одлуку  о  формирању  Стручног  савета  Центра  за  истраживање  медија 
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука – 22.04.2010. године,

16. Донело  одлуку о повећању броја менторства у поступку пријаве, израде, оцене и 
одбране магистарске тезе у школској 2009/2010. години, за студенте који студије 
завршавају  у  складу  са  чланом  123.  став  3.  Закона  о  високом  образовању  – 
22.04.2010. године,

17. Донело предлог одлуке о расписивању конкурса за упис на студије II и III степена 
на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука у школској 2010/2011. 
години – 03.06.2010. годинер,  

18. Донело  одлуку  о  утврђивању  стандарда  специјалистичких  програма  иновације 
знања на Универзитету у Београду  -  Факултету политичких наука – 03.062010. и 
01.07.2010. године, 

19. Донело предлог одлуке о избору проф. др Владимира Пиштала у звање гостујућег 
професора Универзитета у Београду – 03.06.2010. године,

20. Донело одлуку о формирању Стручног савета Центра за студије мира Универзитета 
у Београду-Факултета политичких наука – 03.06.2010. године,

21. Донело  одлуку  о  прихватању  учешћа  у  реализацији  научноистраживачких 
пројеката Универзитета у Београду-Факултету политичких наука у циклусу 2011-
2014. година – 01.07.2010. године,

22. Донело  одлуку  о  именовању  кандидата  Универзитета  у  Београду-Факултета 
политичких  наука  за  чланове  Матичног  научног  одбора  за  друштвене  науке 
Министарства  за  науку  и  технолошки  развој  Републике  Србије  –  01.07.2010. 
године, 

23. Усвојило  курикулум  дипломских  академских  студија  –  мастер  Политичка 
аналитика и менаџмент Универзитета у Београду - Факултета политичких наука – 
01.07.2010. године, 

24. Усвојило  специјалистички  програм  иновације  знања  Универзитета  у  Београду-
Факултета  политичких  наука  „Квантитативна  истраживања  социјалних  и 
политичких ставова, вредности и понашања“ – 01.07.2010. године,

25. Донело  одлуку  да  се  студентима  основних  академских  студија  међународне 
политике који су  I  годину студија уписали 2006/2007.  године, наставни предмет 
„Социјална и политичка екологија“ (5 ЕСПБ), положен на I години студија, призна 
као изборни предмет у IV години студија – 01.07.2010. године,       

26. Донело одлуку  о  динамици расписивања докторских студија  на  Универзитету  у 
Београду – Факултету политичких наука – 01.07.2010. године, 

27. Сгласило се да Универзитет у Београду – Факултет политичких наука учествује на 
Конкурсу за предлагање пројеката Министарства за наука и технолошки развој РС 
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у  периоду  2011-2014.  године  са  пројектом  под  називом  „Цивилно  друштво  и 
религија“ као самосталним пројектом – 15.07.2010. године,

28. Донело предлог одлуке о оснивању Центра за јавну управу, локалну самоуправу и 
јавне политике Универзитета у Београду-Факултета политичких наука – 15.07.2010. 
године,

29. Донело предлог одлуке о усвајању финансијског плана Универзитета у Београду – 
Факултета политичких наука за 2011. годину – 14.10.2010. године, 

30. Донело одлуку о ангажовању доц. др Јасне Хрнчић, биране за ужу научну област 
Подручја примене социјалног рада, у оквиру уже научне области Психологија и 
ментално здравље, на предметима „Ментална хигијена“ и „Развојна психологија“ 
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука – 14.10.2010. године, 

31. Усвојило следеће специјалистичке програме иновација знања на Универзитету у 
Београду – Факултету политичких наука: 
•  Политиколошке студије религије,
•  Верске заједнице у Србији,
•  Тероризам и организовани криминал, 
•  Рехабилитација,
•  Социјална терапија – 14.10.2010. године, 

32. Усваојило  календар  наставе  за  школску  и  академску  2010/2011.  годину  – 
14.10.2010. и 30.12.2010. године, 

33. Донело  одлукеуо  увећању  буџетских  квота  на  вишим  годинама  основних 
академских  студија  Универзитета  у  Београду-Факултета  политичких  наука  у 
школској 2010/2011. години, - 14.10.2010. године, 

34. Донело  одлуку  о  именовању  чланова  Комисије  за  обезбеђење  кавалитета  рада 
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука – 14.10.2010.- године, 

35. Донело  одлуку  о  именовању  чланова  Комисије  за  дисциплинску  одговорност 
студената  УБ  –  ФПН  у  мандатном  периоду  школска  2010/2011,  2011/2012.  и 
2012/2013. година – 14.10.2010. године,  

36. Донело предлог одлуке о оснивању Центра за еколошку политику и одрживи развој 
(ЦЕПОР)  Универзитета  у  Београду-Факултета  политичких  наука  –  14.10.2010. 
године,

37. Усвојило измене курикулума основних академских студија Одељења за социјалну 
политику и социјлани рад Универзитета у Београду - Факултета политичких наука 
– 25.11.2010. године, 

38. Донело  одлуку  о  давању  сагласности  за  потписивање  уговора  о  сарадњи  за 
интердисциплинарни  мастер  програм  студија  Југоисточне  Европе  –  25.11.2010. 
године, 

39. Усвојило  курикулум интердисциплинарног мастер програма Студија Југоисточне 
Европе – 25.11.2010. године,

40. Донело одлуку о промени назива наставног предмета основних академских студија 
политикологије „Религија и политика“ у „Политикологија религије“ Универзитета 
у Београду - Факултета политичких наука – 25.11.2010. године, 

41. Донело  одлуку  о  формирању Стручног савета  Центра  за  јавну управу,  локалну 
самоуправу и јавне политике УБ-ФПН и Центра за еколошку политику и одрживи 
развој (ЦЕПОР) УБ-ФПН – 25.11.2010. године,

42. Донело  одлуку  о  формирању  Већа  за  студије  II  и  III  степена  Универзитета  у 
Београду – Факултета политичких наука – 30.12.2010. године,

43. Усвојило Правилник о мастер академским студијама Универзитета у Београду – 
Факултета политичких наука – 30.12.2010. године,

44. Донело  одлуку  о  прихватању  партнерског  учешћа  Универзитета  у  Београду  – 
Факултета  политичких наука  – Центра за  студије  рода  и политике и Центра  за 
екологију  и  одрживи развој  (ЦЕПОР)  и  Института  за  филозофију  и  друштвену 
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теорију у организацији конференције „Екологија и екофеминизам: нова политичка 
одговорност“ – 30.12.2010. године,

45. Донело предлог одлуке о продужењу радног односа проф. др Мирославу Хаџићу за 
наредне три академске године, а на основу члана 78. став 1. и 2. Закона о високом 
образовању – 30.12.2010. године,

46. Донело  предлог одлуке о оснивању Центра за научна и примењена истраживања 
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука – 30.12.2010. године,

Наставно-научно веће је на својим седницама:
1. Донело одлуку о ангажовању сарадника-демонстратора за извођење 

вежби на Универзитету у Београду-Факултету политичких наука, у 
школској 2010/11. години, 

2. Доносило одлуке о ванредним испитним роковима, 
3. Давало  сагласности  наставницима  Универзитета  у  Београду-

Факултета  политичких  наука  за  рад  у  другим  високошколским 
установама,

4. Доносило  одлуке  о  ангажовању  наставника  за  са  других 
високошколских  установа  за  извођење  наставе  на  Универзитета  у 
Београду-Факултету политичких наука,

5. Усвајало  пријаве докторских и магистарских радова,
6. Формирало и именовало комисије за докторске и магистарске радове,
7. Доносило  предлоге  одлука  о  признавању страних високошколских 

диплома,основних, мастер, магистарских и докторских студија,

Изборно веће је на одржаних 7 седница у назначеном периоду:
1. Доносило предлоге одлука о изборима наставника,
2. Доносило одлуке о избору сарадника,
3. Формирало комисије за писање реферата о пријављеним кандидатима 

за изборе у звања наставника и сарадника.

У 2010. години одржане су 42 седнице одељења Факултета и то: 
• Политиколошко одељење – 10
• Одељење за новинарство и комуникологију – 11
• Одељење за међународне студије – 10
• Одељење за социјални рад и социјалну политику – 11 седница. 
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6. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА

У Наставно-научној јединици запосленa су 104 наставника и сарадника од чега 1 са 
70% радног времена, 2 са 50% радног времена и 1 са 20% радног времена. 

По звањима:
• 36 редовних професора,
• 17 ванредних професора,
• 13 доцената,
• 22 асистента,
• 5 наставника страног језика,
• 2 наставника вештина,
• 1 сарадник у настави,
• 8 стручних сарадника за подршку научноистраживачком раду.

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

1. Редовном професору др Иви Висковићу, због постављења на дужност ванредног и 
опуномоћеног  амабасадора Републике Србије у Савезној Републици Немачкој, 

2. Доценткињи др Милици Делевић због обављања функције директорке Канцеларије 
за европске интеграције Републике Србије.

Редовном професору др Сретену Сокићу, на основу одлуке Сената Универзитета у 
Београду,  06  број:  150-58/IX-5  JJ,  продужен  је  радни  однос  за  школску  2009/2010  и 
2010/2011. годину.

1.   У звање редовног професора изабрани су:
• др Добривоје Станојевић,
• др Тамара Џамоња-Игњатовић,

2.   У звање ванредног професора изабрани су:
• др Раде Вељановски,
• др Слободан Марковић, 
• др Душан Павловић,
• др Зоран Стојиљковић,

3.  У звање доцента изабрани су:
• др Синиша Атлагић,
• др Љиљана Глишовић,
• др Сања Домазет-Даничић,
• др Милош Бешић,
• др Ратка Марић,
• др Марина Симић,
• др Јасна Хрнчић.

4.  У звање наставника страног језика изабрани су:
• мр Мирјана Милановић,

5.   У звање асистента изабрани су:
• мр Синиша Атлагић,
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• дипл. полит. Никола Бељинац, 
• мр Војин Видановић
• мр Јелена Видојевић,
• дипл. полит. Бојан Вранић,
• мр Бојан Ковачевић,
• мр Саша Мишић-поновни избор,
• дипл. полит. Марко Симендић,
• мр Јелена Сурчулија,
• дипл. полит. Марко Тмушић,
• мр Сања Трговчевић,
• дипл. полит. Милош Хрњаз,
• мр Зоран Чупић-поновни избор.

6. У звање сарадника у настави изабрани су:
• Марина Илић.

7.   Радни  однос  од  8.  фебруара  2011.  године  засновали  су  на  одређено  време,  на 
пословима  и  радним  задацима  Стручног  сарадника  за  подршку  научноистраживачком 
раду:

• Велизар Антић,
• Анита Бургунд,
• Вујо Илић,
• Адриана Захаријевић,
• Катарина Лончаревић,
• Марина Пантелић,
• Ивана Радић-Милосављевић,
• Снежана Оташевић.

У току су избори за:
1. једног  доцента,  односно  ванредног  професора  за  ужу  научну  област 

Политиколошко-социолошке студије,
2. једног  доцента,  односно  ванредног  професора  за  ужу  научну  област 

Медијске студије и новинарство,
3. једног  доцента  за  ужу  научну  област  Политичка  теорија,  политичка 

историја и методологија политичких наука,
4. једног доцента  за ужу научну област Европске студије,
5. једног  асистента  за  ужу  научну  област  Политичка  теорија,  политичка 

историја и методологија политичких наука,
6. једног асистента за ужу научну област Подручје примене социјалног рада.

У Стручној служби има 47 запослених. 
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7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Студије на ФПН-у

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основне  академске  студије  трају  четири године  и  одвијају  се  у  оквиру  четири 
одељења:

1. Политиколошко одељење
2. Одељење за међународне студије
3. Новинарско-комуниколошко одељење
4. Одељење за социјалну политику и социјални рад.

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

Основне академске студије:

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

Дипломске академске студије:

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

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

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

Модул: Студије САД-а
Модул: Регионалне студије Азије

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

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

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

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

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

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

Опција: Теорија културе или Студије рода.

Докторске студије:

9. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ: Акредитоване решењем Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
10. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МЕЂУНАРОДНЕ И ЕВРОПСКЕ 
СТУДИЈЕ: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
11. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ КУЛТУРОЛОГИЈЕ — СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА: 
Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, 
број: 612-00-1976/2008-04.
12. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И 
СОЦИЈАЛНОГ РАДА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.

7.2. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У оквиру реформе наставно-научног процеса:

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

б)  Остварена  је  комплетна  промена  свих  наставних  програма  и  прилагођавање 
постојећих курсева темељним нормама и принципима ЕСПБ;

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

г) Створена  је  основа  за  развој  нових  модела  наставе,  као  и  нових  структура 
студија.

Политиколошко одељење 
проф. др Ненад Кецмановић (шеф одељења)

По завршетку четворогодишњих студија студенти ће бити оспособљени да 
примењују и специфична стручна знања која омогућавају да се професионално баве 
пословима аналитичара и организатора у државним органима, политичким партијама, 
локалној самоуправи, јавним службама и корпорацијама, као и непрофитним 
организацијама. Овај студијски програм ће такође оспособити стручњаке у пословима 
политичког одлучивања и управљања, организовања послова у различитим пољима 
политичког деловања, подизања политичке културе и формирања демократске јавности. 
           Звање: политиколог.
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Одељење за међународне студије
проф. др Предраг Симић (шеф одељења)

Стечена знања, способности и вештине омогућаваће завршеним студентима да 
успешно обављају послове као што су: аналитичар међународних односа у службама 
највиших државних органа, међународних привредних организација и корпорација, 
службеник Министарства спољних послова и других министарстава сродног карактера, 
дипломата на раду у дипломатско-конзуларним представништвима, стручњак ангажован 
на укључивању Србије у европске интеграције, као и за рад у различитим међународним 
владиним и невладиним организацијама. 
           Звање: политиколог за међународну политику
                       политиколог за европске интеграције.

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

Студенти Факултета политичких наука заузимају најзначајнија места у штампаним 
и електронским медијима, у области ПР-а, као и у истраживачким тимовима и 
институцијама – агенцијама за испитивање јавног мњења било као уредници, новинари, 
сарадници или истраживачи. Поред тога, по завршетку студија новинарства, поседоваће 
фонд знања неопходних за обављање улоге уредника, менаджера, презентера, стручњака 
за ПР и других позиција које подразумева будући модеран медијски систем Србије и 
савремена индустрија комуницирања. Они ће бити оспособљени не само за рад у 
комуникационим институцијама, већ и за занимања као што су: аташе за културу и 
информисање при дипломатско конзуларним представништвима, медија планер у 
медијима, портпарол у  у органима власти, јавној администрацији, политичким партијама 
и корпорацијама, као и стручни сарадници у повереништву за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја.
               Звање: журналиста.

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

Професија социјалне политике и социјалних радника има широке могућности 
запошљавања у јавном, а све више и у приватном сектору и са изгледима за 
самозапошљавање. Највећи број студената запошљава се у институцијама социјалне 
заштите (центри за социјални рад, установе за заштиту деце ометене у развоју, 
саветовалишта за младе, за брак и породицу, установама и службама за старе, особе са 
инвалидитетом и друге специјалне и друштвене проблеме) у установама и службама 
здравствене делатности, у институцијама државне управе и локалне самоуправе, у 
образованим институцијама (као део специфичних тимова у школама, посебно у 
специјалном васпитању и образовању), у службама и установама за запошљавање, у 
друштвено-хуманитарним организацијама, у институцијама за децу и омладину, за 
друштвену заштиту деце, итд.
                Звање: политиколог из области социјалне политике.
                              политиколог из области социјалног рада.
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БРОЈ СТУДЕНАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА:

Факултет  политичких наука  у  Београду  је  у  прву  годину  основних академских 
студија у школској 2010/2011. години уписао 533 студента: 151 буџетских студената и 382 
самофинансирајућих студената.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
БУЏЕТСКИ 
СТУДЕНТИ

САМОФИНА
НСИ-РАЈУЋИ 

СТУДЕНТИ
УКУПНО

1. Основне академске 
политиколошке студије

34 69 103

2. Основне академске међународне 
студије

37 123 160 

3. Основне академске студије 
новинарства  и комуникологије

50 116 166

4. Основне академске студије 
социјалне политике и социјалног 
рада

30 74 104

У К У П Н О
151 382 533

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДИПЛОМИРАНИМ СТУДЕНТИМА И 
ПРОЛАЗНОСТИ ПО СМЕРОВИМА

а) Подаци о студентима који су завршили студије на основу наставних планова 
донесених пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године

1. Укупно дипломирало на основним студијама од оснивања факултета   8.547
2. Дипломирало на основним студијама у школској 2009/2010. години      377
3. Укупно дипломирало страних држављана од оснивања факултета      330
4. Од тога у школској 2008/2009. години          9

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

1. Укупно завршило основне академске студије од оснивања 
факултета

81

2. Завршило основне академске студије у школској 2008/2009. 
години

81
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7.3. СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

У  школској  2010/2011. години  Факултет  политичких  наука  је  у  прву  годину 
студијских програма другог и трећег степена уписало 392 студената:

У  школској  2009/10.  години,  на  студије  другог  степена, дипломске  академске 
студије, уписало се укупно 284 студената, и то на следеће студијске програме и модуле у 
оквиру  акредитованих  студијских  програма:  Европске  интеграције,  Међународна 
безбедност,  Међународна  политика,  Студије  мира,  Политичка  теорија,  политичка 
социологија и институције, Политичко насиље и држава, Социјална политика, Социјални 
рад, Комуникологија, Новинарство, Теорија културе и студије рода.

У  школској  2009/10.  години,  на  студије  трећег степена,  докторске  студије, 
уписало се укупно 67 студената, на следеће модуле докторских студија политиколошких 
наука:  Студије  политикологије,  Међународне  и  европске  студије,  Студије  социјалне 
политике и социјалног рада, Студије културе и медија.

У  школској  2009/10,  специјализирало  је  5 кандидата,  магистрирало  је  55 а 
докторирало  23 кандидата  (кандидати  који  су  завршили  студије  на  основу  наставних 
планова донесених пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године).

У  школској  2009/10,  дипломске  академске  мастер  студије  завршило  је  79 
кандидата,  специјалистичке  академске  студије  завршило  је  53 кандидата  а 
специјалистичке  струковне  студије  46 (кандидати који  су  завршили студије  на  основу 
студијских програма донесених после ступања на снагу Закона о високом образовању из 
2005. године).
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7.4. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

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

Студенти  уче  један  од  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. 

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.

Приликом полагања пријемног испита студенти наводе језик(е) који(е) су учили у 
средњој школи и језик који би желели да наставе да уче на ФПН. У зависности од 
постигнутих бодова на пријемном испиту, студенти настављају да уче језик за који су се 
определили или, уколико су резултати на тесту слабији (сваке године ће се утврђивати 
праг до којег је могућ избор) настављају да уче језик који су навели да су учили у средњој 
школи.

Настава немачког језика одвија се у сарадњи са лекторима из Немачке у оквиру 
институционалне сарадње ФПН и  ДААД (Немачка служба за академску размену).

Студенти ФПН који уче немачки имали су прилике да похађају интензивне курсеве 
немачког језика захваљујући стипендијама ДААД-а. Поред тога, и прошле и ове године, 
студенти ФПН добили су Међународне парламентарне стипендије немачког савезног 
парламента. У 2010. годеини стипендију је добила Јелена Васић, а за 2011. годину Јелена 
Дувњак.

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

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

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

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

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

3. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

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 међународно хуманитарно право и међународне организације
4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава
5. Центар за студије рода и политике
6. Центар за студије Азије и Далеког истока
7. Центар за студије мира 
8. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
9. Центар за Еколошку политику и одрживи развој (ЦЕПОР)
10. Центар за Јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике
11. Центар за научна и примењена истраживања

1. Центар за демократију

У току 2010. године Центар за демократију је реализовао три пројекта.
У  саиздаваштву  са  фондацијом  Конрад  Аденауер,  издат  је  зборник  Савремена 

држава: структура и социјалне функције (приредили Павловић, Вукашин и Стојиљковић, 
Зоран). 

Поред тога, у оквиру Центра је 24. новембра 2010. организован скуп под називом 
Квалитет политичких институција са ког су саопштења издата у истоименом зборнику 
(приредио Павловић Вукашин). Овим скупом је завршен рад на петогодишњем пројекту 
Подизање капацитета политичких установа у Србији који је финансирало Министарство 
науке и технолошког развоја Републике Србије. Поред чланова истраживачког тима, на 
скупу су учествовали и проф. др Владимир Вулетић, професор на Филозофском факултету 
Универзитета у Београду, Бојан Клачар, координатор на пројектима у ЦеСИД-у и Дaniel 
Bochsler,  научни  истраживач  у  Центру  за  проучавање  недостатака  у  демократији  на 
Централно-европском  универзитету  у  Будимпешти.  На  скупу  је  као  гост  Центра  за 
демократију присуствовао и Џим Серока (Јим Серока), професор на одсеку за политичке 
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науке Аубурн Универзитета из САД.                                                    
Као трећу активност, Центар за демократију реализовао је научну конференцију 

Двадесет година партија и избора у Србији, 8. децембра 2010. године. Конференција је 
организована поводом двадесет  година од првих вишестраначких избора у Србији, а  у 
сарадњи са фондацијом Friedrich Erbert Stiftung. На скупу се расправљало о партијама у 
Србији  и  њиховом  програмском  идентитету,  као  и  о  парламентарним  странкама  и 
изборима. Речи је било и о вечитој енигми финансирања партија и корупције која постоји 
унутар  њих.  Учесници  расправе  били   су  професори  Факултета  политичких  наука 
Славиша  Орловић  који  је  био  главни  организатор  скупа,  Вукашин  Павловић,  Зоран 
Стојиљковић,  Чедомир Чупић,  Милан Јовановић и  Зоран  Славујевић,  затим Владимир 
Вулетић,  професор  на  Филозофском  факултету  у  Београду,  Маријана  Пајванчић  са 
новосадског  и  Ирена  Пејић  са  нишког  Правног  факултета,  као  и  Јован  Комшић  са 
Економског факултета из Суботице.  Као представници невладиних организација скупу су 
присуствовали проф.  др  Драгољуб Мићуновић из Фонд Центар за  демократију,  Ђорђе 
Вуковић  из  ЦЕСИД-а,  Немања  Ненадић  из  Транспарентности  Србија  и  Јованка 
Матић из Института друштвених наука. У 2011. очекује се штампање зборника радова са 
ове конференције.              

2. Центар за медије и медијска истраживања

Центар за медије и медијска истраживања Факултета политичких наука је 
током 2010. године успешно реализовао неколико вишегодишњих и започео неколико 
нoвих пројеката: Научно-истраживачки пројекат  Новинарство на раскршћу, 
Монографија Деца у медијском огледалу, Припрема за увођење курса Права детета и 
новинарска пракса, Припрема за увођење курса Род, медији и култура различитости,  
Архив политичке комуникације, Студијски боравак студената новинасртва у  
Холандији.

1. Научно-истраживачки пројекат Новинасртво на раскршћу
Центар за медије и медијска истраживања добио је подршку за израду научно-

истраживачког пројеката под називом Новинарство на раскршћу - професија на прагу 
информационог друштва на конкурсу Швајцарске агенције за развој. Пројект се 
реализује у оквиру Регионалног програма за истраживачки развој (Regional Research 
Project Programe) у периоду јули 2010 - јуни 2011. год.  

У 2010. год. реализован је први део пројекта - постављање и израда емипријског 
истраживања, а у 2011. год. се очекује писање студије и одржавање научне конференције 
под називом  “Governance, Social Change and Information Society in Serbia – Journalism as a 
Profession at the Crossroads” на Фкултету политичких наука.

Пројекат ради тим у саставу проф. др Сњежана Миливојевић, проф. др Мирољуб 
Радојковић, мр Маја Раковић, мр Ана Милојевић, Маријана Матовић и Александра 
Угринић. 

2. Монографија Деца у медијском огледалу 
На овнову истраживачког пројекта Деца у медијском огледалу који је током 2009. 

год Центар реализовао у сарадњи са канцеларијом УНИЦЕФ-а у Београду, проф. др 
Сњежна Миливојевић написала је истоимену монографију. Монографија има 70 стр. и 
садржи преглед основних резултата истраживања, интерпретативну анализу одабраних 
медијских садржаја, примере новинарских пракси и релевантне литературе.  

Планирано је да се током 2011.  организује стручни разговор о главним 
проблемима у извештавању о деци у медијима у Србији. Разматра се могућност да се 
истраживачка сарадња у овој области настави и да се следће године реализује појекат 
који би се бавио проблемима представљања и заштите деце у новим медијима. Студија 
је доступна на wеб страницама Центра:   
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http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/content-files/Publikacija%20-%20Deca%20u%20medijskom
%20ogledalu.pdf

3. Припрема за увођење курса Права детета и новинарска пракса  
Током 2010. год. Факултет је потписао уговор о сарадњи са канцеларијом 

УНИЦЕФ-а у Београду о укључивању у наставу курса Права детета и новинарска 
пракса. Наставни материјал за курс пирпремио је Универзитет у Дабилну а 
локализацију материјала за Србију обавља тим Центра за медије у саставу проф. др 
Сњежана Миливојевић, доц. др Дејан Миленковић и сарадница у настави Маријана 
Матовић. Наставни материјал обихвата: Силабус, Водич за студенте, Online материјал, 
у укупном обиму од 200 страна. Локализација укључује стручну рецензију превода, 
прилагођавање и допуну материјала правним и регулативним оквиром Србије, преглед 
медијске праксе и одговарајућих  студија случаја, процену значаја међународних 
примера изнетих у материјалу и стилизацију целине текста.

У следећој години планира се радионица са ауторима силабуса и универзитетима 
из Србије, Црне Горе и Киргистана на ФПН (фебруар 2011), радионаица у Даблину (мај 
2011) и Црној Гори, септембар (2011). ФПН планира увођење курса иновације знања на 
основу припремљеног наставног материјала.

4. Припрема за увођење курса Род, медији и култура различитости
У сарадњи са УНДП и Управом за родну равноправност, проф. др Сњежана 

Миливојевић је припремила комплетан наставни материјал за курс под називом Род,  
медији и култура различитости. Материјал ће моћи да се користи у настави на 
универзитетима у Србији који имају академске могућности за то. Центар ће током 
наредне године радити на увођењу овог курса у одговарајуће наставне програме на 
Новинарском смеру и Студијама рода на основним или мастер студијама.

Центар планира да заједно са Управом и УНДП организује стручне радионице 
на млађе предаваче/ице који на акредитованим факултетима планирају да преузму 
наставу на курсу.  

5. Архив политичке комуникације
Изградња Архива политичке комуникације почела је 2006. године. Пропјекат је 

до сада реализован у две фазе. 
Прва фаза завршена је крајем 2007. год дигитализовањем око 1200 видео трака 

са снимцима ТВ прогрма из периода 1990-2000. Видео материјал је дигитализован, 
грађа је делимично систематизована али Архив није био комплетиран и спреман за 
јавно коришћење. Овај део пројекта реализован је уз финансијску помоћ Мисије ОЕБС 
и Амбасаде Холандије у Србији.

Друга фаза је започета у лето 2009. године захваљујући финансијској помоћи 
Амбасаде САД у Београду. До краја 2009. дигитализовано је преосталих 400 сати видео 
материјала, нарпављена  дупликат колекција на посебно набављеном серверу за 
архивирање и завршена каталогизација. Рад је завршен 31. јануара 2010. године, а јавно 
отварање Архива обављено је у априлу 2010. године у присуству г. Mary Warlick, 
амбасадорке САД у Београду.

У  следећој фази планира се даље прикупљање грађе, израда копија за неколико 
највећих давалаца материјала, израда wеб сајта, информативног видео материјала и 
отварање Архива за јавно коришћење у одговарајућој форми.

6. Студијски боравак студената новинасртва 
У сарадњи са канцеларијом Мисије ОЕБС у Србији успешно је трећу годину за редом 
реализован програм студијских боравака студента новинарства у Холандији. Петоро 
студенткиња и студента четврте године посетило је током једномесечног боравка 
неколико одабраних академских и медијских организација. Репортажу о боравку 
представили су на јавном часу за студенте ФПН, представнике ОЕБС и Холандске 
амабасаде и у емисији Јавна одбрана. 
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3. Центар за међународно хуманитарно право и међународне организације

Уз подршку Универзитета Оксфор и Међународног комитета Црвеног крста (МКЦК), 
Центар је извршио ажурирање података за студију о имплементацији међународног 
хуманитарног права на националном нивоу. У том смислу, је између осталог, завршена 
анализа пресуда Већа за ратне злочине Окружног суда у Београду, а извршена је и анализа 
националног законодавства у области заштите података о личности.

Крајем 2009. године је отпочела и сарадња са Војском Републике Србије, МКЦК и 
Амбасадом Краљевине Норвешке на пројекту израде Приручника за практичну примену 
међународног хуманитарног права у обуци јединица Војске Србије. Приликом израде 
приручника Центар је организовао тродневни регионални састанак, на коме су 
присуствовали чланови Радне групе, саставлјене од представника МКЦК, Војске Србије, 
Центра и регионалних координатора међународног хуманитарног права из Македоније, 
Црне Горе и Босне и Херцеговине. Током трајања скупа изнесене су сугестије и коментари 
о приручнику и вођена дискусија о потреби за сличним приручником у региону, али и о 
неопходности успоставлјања ближе сарадње међу институцијама на регионалном нивоу 
ради  остваривања ефикасније имплементације међународног хуманитарног права на 
Балкану.

Ценар је 2010. године радио и на процесу прикупљања и ажурирања података за 
студију о примени обичајних правила међународног хуманитарног права у Републици 
Себији. За потребе студије, прикупљени су пдоаци који говоре о пиримени обичајних 
правила МХП у законима и правоснажним пресудама националног законодавства као и у 
изјавама владиних званичника у периоду од 2004. године.

Центар је у сарадњи са ФПН (који је суиздавач књиге) организовао промоцију 
књиге проф. др Обарада Рачића, „Уједињене нације – између моћи и права“.

Током 2010. године, Центар је активно радио на процесу ажурирања литературе и 
прикупљања  података за извођење мастер студија „Међународно хуманитарно право и 
право људских права“ на ФПН. На мастер програму је учествовало 22 полазника, међу 
којима је седам стипендиста МКЦК, Амбасаде Краљевине Норвешке и Мисије ОЕБС у 
Србији.

Осим тога, од 19-24. септембра 2010. године Центар је у сарадњи са Црвеним 
крстом Србије, МКЦК, Амбасадом Краљевине Норвешке, Мисијом ОЕБС-а у Србији и 
Амбасадом Швајцарске организовао седми Регионални курс међународног хуманитарног 
права, на којем је учествовало тридесет осам полазника из шест држава у региону. На 
курсу су први пут учествовали и представници Специјалног тужилаштва за ратне злочине 
Републике Србије.

Успостављена је и сарадња са Центром за мировне операције Војске Србије, на 
чији регионални двонедељни крус „Право у оружаним сукобима“ су позвани сарадници 
Центра и студенти ФПН-а.

Поред ових активности, Центар делује и у издавачкој, документационо-
информационој и библитечкој делатности, где је проширио своју библиотеку за више од 
20 најновијих наслова из обалсти међународног права имеђународних организација, која 
стоји на располагању студентима ФПН-а.

4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава

Активности Центра за студије Сједињених Америчких Држава Факултета 
политичких наука Универзитета у Београду током 2010. године поред уобичајених 
активности (као што су подршка одржавању наставе на специјалистичким академским 
студијама САД или одржавање трибина и промоција књига) биле су посвећен одржавању 
велике међународне конференције која је под насловом „Интеграција Западног Балкана у 
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мрежу глобалне безбедности“ одржана од 27 – 29. септембра 2010. године на нашем 
Факултету.

Гостовања, одржана предавања и промоције књига:
– 8. април 2010. године гост Факултета политичких наука и центра за студије 

Сједињених Америчких Држава био је господин Џејмс Стајнберг, аменик државног 
секретара Сједињених Америчких Држава,

– 25. мај. 2010. године предавање Министра одбране у Влади Републике Србије, 
господина Драгана Шутановца, 

– 7. мај 2010. године - Њ. Е. госпођа Мери Б. Ворлик, Амбасадорка Сједињених 
Америчких Држава у Републици Србији,

– 28. мај 2010. године -предавање професора Томаса Келија са Универзитета Ну 
Хемпшајр у Америци. Тема предавања  је била "Одрживи развој", 

– 24. мај 2010. године - др Дарко Трифуновић са Факултета безбедности 
Универзитета у Београду. Тема предавања је “Безбедност мега догађаја: 
Олимпијске игре у Кини 2008 и Светско првенство у фудбалу- Јужна Африка 
2010”,

– 21. мај 2010. године – предавање проф. др Марвина Хофмана са Универзитета Бун 
у Северној Каролини. Тема предавања била је „Спољна политика Обамине 
администрације“,

– 15. 12. 2010. - Промоција књиге „Спољна политике Србије: стратегије и 
документа“, – ФПН, амфитетар. Учесници: проф. др Илија Вујачић – декан 
Факултета политиких наука у Београду; Амбасадор Мирко Стефановић- државни 
секретар у Министарству спољних послова, др Станислав Сретеновић- Институт за 
савремену историју, проф. др Драган Р. Симић, проф. др Предраг Симић Боривоје 
Ердељан- Председник Форума за међународне односе, Милан Крстић- студент 
продекан ФПН-а ,

– 9. новембар 2010. године - представљање књиге “Кад овације утихну ” бившег 
америчког амбасадора у Југославији Вилијема Монтгомерија. На промоцији књиге 
су говорили: проф. др Илија Вујачић, декан Факултета политичких наука 
 Универзитета у Београду; Драган Бисенић, у име издавача (Клуб Плус и Дан 
Граф); проф. др Драган Р. Симић, директор Центра за студије САД Факултета 
политичких наука Универзитета у Београду; Небојша Човић, бивши потпредседник 
Владе Србије; и аутор, Вилијем Монтгомери, бивши амбасадор САД у Београду,  

– 29. октобра 2010. – промоција књиге “Евроатлантизам и савремени медјународни 
односи”  проф. др Лидије Чехулић Вукадиновић са Факултета политичких знаности 
Свеучилишта у Загребу. На промоцији су говорили: Проф. др Илија Вујачић, Декан 
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука, Проф. др Радован 
Вукадиновић, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу, Проф. др 
Драган Р. Симић, директор Центра за студије САД Факултета политичких наука 
Универзитета у Београду, Драган Бисенић, спољно-политички новинар, Академик 
Драган К. Вукчевиц, Издавацка куца ЦИД Подгорица, Аутор, проф. др Лидија 
Чехулић Вукадиновић, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу.

– мај 2010. године -студенти са Универзитета Клемсон из Јужне Каролине, на челу са 
проф. др Владимиром Матићем,

– март 2010. Године- делегација „National War College“ на челу са проф. др Џимом 
Сероком
Конференција:  “Интеграција  западног  балкана  у  мрежу  глобалне 

безбедности” 
Конференција:  “Интеграција  западног  балкана  у  мрежу  глобалне  безбедности”, 

одржана је на ФПН од  27- 29. септембар 2010. године.  На конференцији је учествовало 
више од 30 страних и домаћих истраживача, а у публици је било више од 150 људи. 

Курсеви
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Проф. др Владимир Пиштало, добитник Нинове награде за роман „Тесла, портрет 
међу маскама“ одржао је, захваљујући подршци амбасаде Сједињених Америчких Држава 
у Београду, тромесечни курс „Америчке вредности и популарна култура“ (у марту, априлу 
и мају  2010.  године).  На курсу  је  учествовало више од 150 студената  нашег и других 
факултета као и одређени број полазника Дипломатске академије Министарства спољних 
послова Републике Србије.
 

5. Центар за студије рода и политике

Центар за студије рода и политике се протеклом периоду - према својим 
програмским задацима - бавио пре свега подршком наставним програмима, 
истраживачким пројектима и обнављањем часописа из области студија рода. 

Од школске 2009/2010 године студије рода нису самосталан програм, већ се 
програм студија рода изводи у оквиру Академског (мастер) програма Теорије културе и 
студије рода. Независно од веома добре сарадње у извођењу овог програма, за даље 
учвршћивање легитимитета студија рода, а пре свега за успостављање даљих програма 
размене са међународним високошколским програмима ово јесте проблем и пожељно је 
да програм студија рода поново буде самосталан и гради свој идентитет.

У претходној години је успешно изведен изборни курс из области студија рода, 
Теорије и политике рода на докторским студијама. Курс је пратило и успесно завршило 
једанаест студената/киња прве генерације докторских студија.

Једна од најзначанијих делатности Центра јесу научна истраживања: 
Истраживање чија је тема Целовита анализа родне димензије образовног материјала  
(Comprehensive analysis of gender dimension in educational material) за које је Центар за 
студије рода и политике у мају 2009. године склопио уговор са Програмом за развој 
Уједињених нација (United Nations Development Program- UNDP). Пошто је истраживање 
успешно завршено у 2010. г. резултати су штампани и представљени (академској) 
јавности.

После две године истраживачки тима Центра за студије рода је успешно завршио 
пројекат Министарства науке, Политике родне равноправности: образовање као 
показатељ родне равноправности. Резултати су објављени већ два пута, у Годишњаку 
ФПНа за 2009. и за 2010. годину. 

У јулу 2010. г. Центар је организовао истраживачки тим и успешно припремио 
интердисциплинарни пројекат Родна равноправност и култура грађанског статуса:  
историјска и теоријска утемељења, који је окупио више професора/ки Факултета 
политичких наука. Крајем децембра 2010. године Центар за студије рода је добио 
обавештење да је пројекат прихваћем  и добио подршку Министарства. Посебно је важно 
што је тиме у рад Центра укључена и група од четири млађе истраживачице. 

Осим тога у току је дугогодишњи истраживачки пројекат Југословенски феминизми 
(1919-1991) који се ради у сарадњи са Institutum Studiorum Humanitatis из Љубљане и 
Центром за женске студије из Загреба. Пројекат је подржавала међународна мрежа 
европских програма женских студија и студија рода, ATHENA (Advanced Thematic Network  
in Activities in Women’s and Gender Studies), сада новооснована мрежа ATGENDER. 

У 2010. години тим Центра за студије рода је припремио два броја часописа Генеро 
који ће као темат имати први број, политике родне равноправности, а други број, пресек 
теорија кутура и студија рода; оба броја ће изаћи из штампе почетком 2011. 

6. Центар за студије Азије и Далеког истока

Рад Центра је током 2010. године био обележен настојањима да се прошири база 
контаката са амбасадама држава Азије чија су представништва присутна у Београду,  а 
постојећа  одржи  на  потребном  нивоу,  медијском  позиционирању  Центра  и  његових 
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чланова,  те  покушајима  да  коначно  решимо  питање  просторија  Центра.  Осим  овога, 
активности  су  биле  усмерене  на  прикупљање  информација  и  лобирање  за  добијање 
истраживачких пројеката,  организовање активности којима се јачају односи сарадње са 
појединим  земљама  и  уједно  у  академској  и  широј  културној  јавности  представљају 
активности Центра.  Једна од битнијих активности односила се и на настојање да личним 
ангажманом помогнемо коначно окончање процедуре акредитације Регионалних студија 
Азије као мастер програма. Као и претходних година, већина активности је била резултат 
рада  председника  Стручног  савета  Центра,  професора  Чупића  и  руководиоца  Центра, 
професорке  Митровић.  У  том  смислу  је  уочена  потреба  за  одређеним  кадровским 
променама,  како  би  се  дала  шанса  новим  и  за  неопходан  предан  рад,  спремнијим 
члановима. 

Вишемесечна  сложена  процедура  за  добијање  гранта  Јапанске  фондације 
Интеллецтуал  Еxцханге  2010-2011, започета  крајем  2009.  године,  резултирала  је 
додељивањем  овог  гранта  руководиоцу  Центра,  професорки  Драгани  Митровић,  као 
првом добитнику овог гранта из Србије. Боравак руководиоца Центра  у Јапану трајао је 
од 10.  јуна  до 22.  јула  2011.  године.  Осим два  предавања о  Политичкој и  економској 
ситуацији  у  Србији,  које  је  одржала  на  Досхисха  Универзитету  у  Кјоту,  професорка 
Митровић  је  одржала  и  семинар  о  концепту  регионалне  силе  у  XX  и  XXИ  веку,  са  
посебим освртом на регионалне силе евроазијског  поднебља.  Током боравка у  Јапану, 
професорка  Митровић  је  учествовала  и  на  међународној  конферецији  у  Сапороу,  на 
Славистичком центру Универзитета  Хокаидо,  где је  имала излагање на  тему „Цхина’с 
респонсе  то  тхе  wорлд  ецономиц  црисес”.  Професорка  Митровић  је  боравак  на 
Универзитету Хокаидо искористила да представи Факултет, као и Центар за студије Азије 
и  позове  их  на  сарадњу.  Професорка  Митровић  је  током  спровођења  истраживања  о 
савременој политичкој економији Јапана, посетила и Универзитет у Кобеу, одосно, његов 
Факултет  за  економију  и  право  за  последипломске  студије,  где  је  са  професорима 
разговорала о будућој сарадњи и иницијативи о успостављању формалне сарадње између 
Универзитета  у  Кобеу  и Универзитета  у  Београду.  Током посете  Амбасади Републике 
Србије  у  Токију,  професорка  Митровић  је  у  разговору  са  амбасадором  Мркићем  и 
саветницом  за  политичка  питања,  госпођом  Јанковић,  добила  савет  да  је  пут  до  ове 
сарадње најбољи уколико иде преко успостављања сарадње између нашег факултета  и 
поменутог  факултета  за  последипломске студије  Универзитета  у  Кобеу  или Центра  за 
студије Азије и овог факултета. Оно што би нам помогло у овом процесу су успостављени 
лични контакти и показана добра воља јапанских колега, који би изнутра подржавали ову 
иницијативу.

Медијски наступи чланова Центра - Током године Центар за студије Азије је 
више пута био присутан у медијима, и приликом јавних иступања својих чланова, а 
нарочито др Јордана Динића, члана Стручног савета Центра и руководиоца Центра, 
професорке Драгане Митровић. Посебно су били запажени њихови наступи у 
телевизијским емисијима Б92 Инфо „Увећање“, и „Планета“, Б92, „Дневник“, као и на 
РТС „Око магазин“, те Радио Београду 1, али и у недељницима „НИН-у“ и „Дневном 
телеграфу“. Осим наступа у медијима, руководилац Центра је имала и јавна предавања у 
Дому културе Студентски град и Дому културе у Зрењанину, на теме о економском 
развоју НР Кине и Светској економској кризи.  У овим наступима руководилац и чланови 
Центра били су представљани управо тако, а када је год било могуће спомињали су и 
Регионалне студије Азије, као програм кроз који се на ФПН изучава овај део света.

Делегација ЦАСС и САНУ на ФПН и на ИМПП; Форум за међународне 
односе - Током посете делегације Кинеске академије друштвених наука САНУ, домаћини 
су са кинеским гостима били угошћени и на ФПН, где им је организован округли сто са 
неколико професора нашег факултета, укључујући и Руководиоца Центра. На позив 
Форума за међународне односе, руководилац Центра, професорка Митровић је 
учествовала на конференцији „Србија и свет – стратегија спољне политике Србије“ у 
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организацији Форума, Европског покрета и Фондације Фридрих Еберт, о билатералним 
односима Републике Србије и НР Кине. У свом излагању, као и у тексту у пратећој 
публикацији, професорка Митровић је истакла потребу за сарадњом између Министарства 
спољних послова и Центра за студије Азије и Далеког истока ФПН. Искоришћена је 
прилика да још један део стручне јавности, као и медији буду упознати са постојањем и 
радом овог центра нашег факултета.  

Дани Јапана, манифестација на ФПН, од 26. до 28. октобар 2010. - У склопу 
најаве уписа нове генерације на мастер Регионалне студије Азије ФПН, Центар за студије 
Азије и Далеког истока ФПН је од 26. X до 28. X 2010. организовао Дане Јапана на 
Факултету политичких наука. Ова манифестација је замишљена и реализована као 
својеврсни празник пријатељства и популарисања академског изучавања Јапана – његове 
културе, религије, политике, економије, социологије, геополитике. Посебност ових 
дешавања била је изложба фотографије руководиоца Центра и Регионалних студија Азије, 
професорке др Драгане Митровић „Јапан очима мога срца“, насталих током боравка у 
Јапану, али и учешће заменика амбасадора Јапана. Наиме, манифестацију су  отворили 
председник Стручног савета Центра, проф. Чупић и господин Терухито Схинада, заменик 
амбасадора Јапана својим обраћањем. Међутим, господин Схинада је учествовао и у 
другој манифестацији из програма - „Јапан, импресије“, предавању уз приказ слајдова и 
разговор са присутнима, које је заједно са њим одржала проф. Митровић.  Осим овог 
сусрета, наредна два дана на програму су била и предавања на тему Политички систем 
Јапана, које је одржао проф. др Зоран Крстић, Дух Јапана, јапански идентитет,  Бранко 
Лазић, дипл. спец. Регионалних студија Азије, Економски систем савременог Јапана – 
успавани џин, Ђорђе Калуђеровић, Регионалне студије Азије,   Особености јапанских 
корпорација: кеиретсу и заибатсу, Радош Дрљевић, Регионалне студије Азије, те 
Гранични спор Јапана и Републилке Кореје, Ђ. Калуђеровић и Р. Дрљевић, предавање и 
разговор. 

Изложба „Јапан очима мога срца“ у КЦБ - У склопу манифестације „Ревија 
савременог јапанског филма“, одржане од 24. до 29. новембра 2010. године, у Културном 
центру Београда, као пратећи програм постављена је изложба фотографија руководиоца 
Центра, професорке Митровић. 

Предавање амбасадора Јапана на ФПН, 16. децембра 2010. - У четвртак, 16. 
XИИ 2010., у организацији Центра за студије Азије и Далеког истока ФПН, Њ. Е. г. Тошио 
Цунозаки, амбасадор Јапана у Србији, одржао је предавање на тему “Безбедносна 
политика Јапана”. 

Контакти са амбасадама НР Кине, Индонезије, Русије, Кореје, Индије и 
договори о даљој сарадњи - Како би се успоставила или побољшала сарадња и са 
осталим државама Азије које имају дипломатска представништва у Србији, руководилац 
Центра је покушала и успела да организује низ састанака са амбасадорима, политичким 
саветницима и другим дипломатама у амбасадама НР Кине, Кореје, Индонезије, Русије и 
Индије. 

Повезивање фирми – цонсултинг - Не мали труд и време утрошени су да би се, 
на молбу одређених привредих субјеката из Србије, пронашли одговарајући партнери у 
Кини и Јапану, успоставили контакти или превазишле неке препреке у постојећој 
сарадњи. У том смислу успоставили смо, посредством личних познанстава у МОФЦОМ, 
контатке између Института Михаило Пупин и једне од највећих фирми за хидроградњу на 
свету, кинеске корпорације ЦИНЦО, а конкретни исходи везани за успостављање 
дугорочне сарадње зарад наступа на трећим тржиштима се очекују. У току је и процес 
привлачења потенцијалног инвеститора из Јапана у домаћег кондитора, кроз 
докапитализацију. 
Ово је једна од активности којом Центар намерава да се више бави у будућности, када 
буде имао одговарајуће ресурсе, пре свега просторије и довршен сајт, али и нови Стручни 
савет  са  стручно  оспособљеним  и  заинтересованим  члановима  за  обављање  и  ових 
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послова,  како  би  дошао  до  средстава  за  истраживања  и  друге  делатности,  али  и  био 
друштвено користан и на овај начин. 

Учествовање у организовању две конференције у ИМПП, успостављање 
сарадње са Wухан универзитетом и ИМПП- На позив ИМПП и Амбасаде Јапана у 
Београду, руководилац Центра и млађи сарадници Центра, тада студенти Регионалних 
студија Азије, прикључили су се у организовању и реализацији две међународне 
конференције, у Институту за међународну политику и привреду, одржане током 
септембра 2010. године: DEVELOPMENT POTENTIALS OF FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT: INTERNATIONAL EXPERIENCES, у организацији ИМПП-а и Hanns 
Seidel Fondacije, te JAPAN AND SERBIA: REGIONAL COOPERATION AND BORDER 
ISSUES: A COMPARATIVE ANALYSIS. 

Учесници првог скупа из НР Кине, са Универзитета Wuhan, будући су професори 
докторских студија – Регионалне студије Азије – те је ово била одлична прилика за њихов 
први долазак у Београд, радну сарадњу и упознавање. У организацији програма за госте из 
Кине је учествовала и Амбасада НР Кине у Београду. Када је у питању други скуп, на  
њему је била присутна и група последипломаца из Јапана, са унивезитета Doshisha, те је то 
била изврсна прилика да се и наши последипломци са Регионалних студија Азије упознају 
са њима, покажу им град и заједнички присуствују конференцији. Ово је веома битно за 
будући  рад  Центра  и  конкретан  пројекат,  са  којим  смо  конкурисали  код  Јапанске 
фондације,  а у коме је предвиђено и учешће асистената на пројекту. 

7. Центар за студије мира

Током 2010. године, Центар за студије мира је организовао више активности.
- У фебруару је на Факултету политичких наука предавање одржао Јохан Галтунг, 
оснивач студија мира и члан почасног савета Центра за студије мира. Предавање под 
називом „Peace Studies and the 21st Century: Challenges, Responses“ било је веома посећено 
и медијски пропраћено.
- У априлу 2010. одржана је на ФПН трибина о односу мира и развоја на примеру 
концепта фер трговине на којој је гост био економиста Ненад Бумбић.
- Током прве половине 2010. је за студенте основних студија ФПН одржан курс 
„Анализа сукоба II“.
- Септембра 2010. одржана је тродневна радионица „Trаnscend Themes Around The 
World: The Mediаtion Workshop“ коју је водио Јохан Галтунг. Радионицу је подржала 
регионална канцеларија Friedrich Ebert фондације из Београда.
- У другој половини 2010, Центар је започео са одржавањем радионица за мастер 
модул студија мира, које се једном месечно одржавају о темама од важности за ову област. 

Са почетком одржавања мастер студија мира на ФПН, Центар је пружао ослонац за 
развој и унапређивање појединачних истраживања студената мастер студија мира. Да би 
омогућио  незапосленим  талентованим  студентима  да  похађају  студије,  Центар  је  са 
Амбасадом Краљевине  Норвешке у  Београду  склопио  уговоре  о  донацијама  које  су 
омогућиле да по пет студената буду ослобођени плаћања школарине у  школскoj 2010/11. 
Ови студенти активно учествују у раду Центра.

Током 2010. Центар је конкурисао код неколико домаћих и страних институција за 
средства за истраживачке пројекте и до краја 2010. добијен је грант од Бергхоф фондације 
за студије сукоба из Берлина за истраживање које ће се обавити 2011. године. 

Центар  је  започео  са  формирањем библиотеке  и  материјала  за  интернет 
презентацију.  Током следеће  године  ће бити могуће  унапређивање презентације,  као и 
интезивније стварање библиотечког фонда.

На институционалном плану, Центар је у сталној комуникацији са групом 
универзитета из региона са којима је конкурисао за средства за развој курикулума 
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регионалног мастера студија мира. Поред тога, развијена је сарадња са Нансен дијалог 
центром из Београда. 

8. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду

Центар је формиран у другој половини 2009. године.  Промене у друштву настале 
процесом  транзиције  и  глобализације,  намећу  нове  истраживачке  подухвате  и 
представљају извор тема којима се бави Центар за истраживања у социјалној политици и 
социјалном раду. Центар је своје активности усмерио на истраживачки рад на теоријским 
проблемима,  издавање  публикација,  презентоване  истраживања,  организовање  разних 
додатних  врста  едукација  из  области  социјалне  политике  и  социјалног  рада  као  и 
повезивање са релевантним институцијама.

9. Центар за еколошку политику и одрживи развој

Центар за еколошку политику и одрживи развој (ЦЕПОР) основан је у новембру 
2010. године.  У састав Стручног савета Центра именовани су: проф. др Петар Ђукић, 
проф. др Ивица Радовић, проф. др Бранко Васиљевић, проф. др Вукашин Павловић, проф. 
др Дарко Надић, проф. др Тања Мишчевић и мр Срђан Поповић, саветник за одрживи 
развој. Као председник Стручног савета Центра изабран је проф. др Дарко Надић. На свом 
првом састанку Савет ЦЕПОР-а изабрао је проф. др Вукашина Павловића за руководиоца 
Центра.

Већ у процесу свог формирања Центар је започео реализацију бројних активности 
и  пројеката.  У  августу  2010.  године  у  оквиру  ЦЕПОР-а  започела  је  реализација 
једногодишњег  пројекта  „Одрживи развој  у  Србији:  компарација  британског  и  нашег  
модела“. Пројекат је финансиран од стране Министарства животне средине и просторног 
планирања  Републике  Србије.  Половина  средстава  са  пројекта  искоришћена  је  за 
стипендирање једног дела мастер студија на Универзитету Оxфорд из области одрживог 
развоја  студента  Факултета  политичких  наука  Дамјана  Рехм  Богуновића.  Колега 
Богуновић ће током студија на Оxфорду,  а  као део рада на пројекту,  урадити анализу 
британског модела одрживог развоја, док ће се истраживачки тим у Србији фокусирати на 
наш модел. Истраживачки тим на пројекту чини широк круг сарадника не само на нашег 
факултета већ и са Архитектонског, Биолошког, Економског и других факултета. Посебан 
простор дат је млађим сарадницима и докторантима Факултета политичких наука. Током 
прва два месеца чланови тима су прикупљали и упознавали се са теоријском литературом 
о одрживом развоју. У октобру су анализирани документи које је Србија усвојила како на 
националном, тако и на локалном нивоу у циљу постизања одрживог развоја (Национална 
стратегија  одрживог  развоја,  Стратегија  развоја  града  Београда:  циљеви,  концепција  и 
стратешки  приоритети  одрживог  развоја,  различите  стратегије  одрживог  развоја 
београдских  и  других  општина  у  Србији)  и  рађене  компаративне  анализе  са  другим 
европским стратегијама одрживог развоја са фокусом на Стратегију одрживог развоја ЕУ. 
Наредна два месеца била су посвећена заступљености одрживог развоја у  Србији кроз 
покушај да се стекне увид и одговори на два важна питања: 1) колико и којим аспектом 
одрживог развоја се баве поједина министарства у Влади Републике Србије и, 2) колико су 
питања одрживог развоја заступљена у универзитетском образовању у Србији.

Током  2010.  године  започете  су  и  припреме  за  конференцију  под  називом 
„Универзитет  и  одрживи  развој“  која  ће  се  одржати  на  Дан  планете  Земље,  као  и 
организација  бројних  активности  током  недеље  од  18-22.  априла  2011.  која  ће  бити 
посвећена заштити животне средине и одрживом развоју.
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Поводом формирања Центра, Факултет политичких наука и Центар за еколошку 
политику  и  одрживи  развој  у  првој  недељи  децембра  посетила  је  проф.  др  Миранда 
Шројерс  са  Слободног  Универзитета  у  Берлину.  Проф  Шројерс  је  директорка 
Истраживачког  центра  за  еколошку  политику  и  бави  се  компаративним  еколошким 
политикама Европе, САД и источне Азије. У току своје посете, проф. Шројерс је одржала 
предавање студентима ФПН на тему глобалих климатских промена.

10. Центар за Јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике

Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике је основан крајем 
2010. године са циљем да допринесе унапређењу теоријског и практичног рада професора, 
наставног особља и студената у три повезане области: јавне управе, локалне самоуправе и 
јавне политике. Центар ће отворити канал за емпиријска истраживања, израду анализа и 
студија које ће имати практичну димензију, као и за стицање нових знања и вештина.

11. Центар за научна и примењена истраживања

Истраживања  се  сматрају  једним  од  кључних  ослонаца  за  доносиоце  одлука  и 
уопште  у  вођењу  јавних  политика.  У  циљу  јачања  капацитета  Факултета  политичких 
наука крајем 2010.  године формиран је  Центар који ће изаћи у сусрет  како захтевима 
савремених  трендова  у  друштвеним  наукама,  тако  и  потребама  институција  нашег 
друштва у целини са циљем:

- Организације и реализације научних и примењених истраживања,
- Јачање истраживачких капацитета Факултета политичких наука,
- Едукација студената у оквиру рада центра,
- Промовисање емпиријских истраживања за потребе јавних политика,
- Промовисање Факултета као лидера у области емпиријских истражавања и то на 

националном и регионалном нивоу.
Центар је од 01-10. децембра 2010. године реализовао емпиријско истраживање  на 

репрезентативном узорку од 1.196 испитаника, чији су резултати пренети су свим водећим 
медијима.

8.2. РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

Министарство науке Републике Србије финансирало је 6 пројеката који у периоду 
од 2005-2010. године и који су прошле године успешно завршени. 

Факултет је учествовао на конкурсу Министарства за науку и технолошки развој 
Републике Србије за нове научно-истраживачке пројекте за период 2011-2014. година, где 
сму му одобрена три пројекта:

1. Пројекат:  “Политички  идентитет  Србије  у  регионалном  и  глобалном  
контексту”.  Руководилац:  др  Весна  Кнежевић-Предић,  редовна 
професорка. Евиденциони број пројекта: 179076. На пројекту су ангажоване 
82 истраживачице и истраживача;

2. Пројекат:  “Родна  равноправност  и  култура  грађанског  статуса:  
историјска  и  теоријска  утемељења”,  руководилац:  др  Гордана  Даша 
Духачек,  редовна  професорка.  Евиденциони  број  пројекта:  47021.  На 
пројекту су ангажоване 27 истраживачицa и истраживача;

3. Пројекат: “Цивилно друштво и религија”. Руководилац: др Мирољуб Јевтић, 
редовни  професор.  Евиденциони  број  пројекта:  179008.  На  пројекту  су 
ангажоване 13 истраживачице и истраживача.
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Пројектно  финансирање  обухвата  финансирање  научноистраживачког  рада 
истраживача и финансиреање директних материјалних трошкова истраживања.

9.    МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Интензивна сарадња  са  домаћим и међународним организацијама и  образовним 
институцијама један је од приоритета Факултета политичких наука. Неговање регионалне 
и међународне сарадње и успостављање редовних веза са иностраним институцијама, рад 
на заједничким истраживачким пројектима, размена наставника, сарадника и студената 
ФПН,  учешће  на  научним  и  стручним  скуповима  у  иностранству  и  други  облици 
међууниверзитетске сарадње представљају основу за укупно унапређивање наставног и 
истраживачког  рада  на  ФПН.  Факултет  је  уложио  значајне  напоре  како  би  смањио 
заостајање за савременим светским трендовима у политичким наукама, а резултати ових 
напора  огледају  се  у  постепеном приближавању наставних и истраживачких програма 
ФПН савременим стандардима у Европи и свету.

Разни облици међууниверзитетске и међународне сарадње представљају основу за 
укупно унапређивање наставног и истраживачког рада на ФПН. 

Међународна сарадња Факултета одвијала се у неколико праваца:

1.  Са  сродним  академским  институцијама -   где  је  нагласак  на  успостављању  и 
одржавању редовних веза са иностраним институцијама, размени наставника, сарадника и 
студената,  заједничким  истраживачким  пројектима,  организацији  научних  и  стручних 
скупова, развијању заједничких постдипломских програма. Раније успостављена сарадња 
са  факултетима  политичких  наука  у  Сарајеву,   Подгорици,  Загребу,  Љубљани 
кулминирала  је  заједничким састанком  декана  ових  факултета  у  октобру  2010  где  су 
договорене смернице за даљи развој регионалне сарадње.

Такође, настављена је сарадња Политиколошког одељења са програмом HESP/AFP 
где  је  проф.  Јасна  Драговић-Сосо  са  Голдсмитс Универзитета  у  Лондону  одређена  за 
нерезидентног научника за академску 2010-2011. годину, док шесторо младих наставника 
и сарадника са ФПН има статус научника-повратника.

У 2010. години нарочито је добра била и сарадња са WUS Aустрија и DAAD-ом.

2.  Са  међународним  организацијама –  овде  се  нарочито  истиче  сарадња  са  Мисијом 
ОЕБС-а  у  Београду,  Програмом  за  развој  Уједињених  нација  (УНДП),  као  и  са 
Међународним комитетом Црвеног крста (у области међународног хуманитарног права, 
подржано и од стране амбасада Норвешке и Швајцарске).

3. Са амбасадама и иностраним културним центрима – студенти ФПН-а су и ове године 
имали прилику  да слушају бројне госте-предаваче – детаљан преглед дат је у наставку. 
Поред амбасада са којима Факултет већ дуго сарађује (амбасаде земаља-чланице ЕУ и 
САД), ове године смо први пут имали пројекат са Амбасадом Канаде. 
Такође,  у  сарадњи са  Институтом Сервантес  за  студенте  је  организован почетни курс 
шпанског језика по веома повољној цени.

4.  Учешће  у  међународно  финансираним  пројектима  у  области  образовања  и  
истраживања.
Темпус  пројекат  са  Универзитетом  у  Грацу  –  Трогодишњи  Темпус  IV  Joint  Project 
"Example of excellence for Joint (Degree) Programme Development in South-Eastern Europe" - 
"Пример  изузетности  за  развој  заједничких  (дипломских)  програма  у  Југоисточној 
Европи" који у име Факултета координира проф. Јован Теокаревић. Координатор пројекта 
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је Универзитет у Грацу, а партнери су, осим ФПН, универзитети из Минхена, Бамберга 
(ДЕ),  Левена  (БЕ),  Болоње,  Гронингена,  Љубљане,  Барселоне,  Поатјеа,  Клуза,  Скадра, 
Сарајева,  Загреба,  Задра, Скопља и Новог Сада. Циљ пројекта је стварање заједничких 
стандарда за заједничке МА програме кроз 5 радних група и покретање 4 МА програма 
(ФПН  је  укључен  у  рад  свих радних група  и  интердисциплинарни мастер  програм  о 
Југоисточној Европи). Током 2010. године завршена је израда наставног плана и програма 
ових студија који је усвојен на Наставно-научном већу и припремљена је документација за 
акредитацију, уз паралелан рад чланова тима у радним групама. Почетак студија очекује 
се наредне академске године.

Факултет  је  партнер  и у Tempus  IV Joint  Project  „Master  d’études  européennes  à 
double  diplomation  en  Serbie“,  који  координира  Université  de  Nice-Sophia  Antipolis. 
Партнери:  Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, Универзитет Сингидунум, 
Институт економских наука Београд, Универзитет у Фрајбергу и Универзитет Коимбра. У 
име Факултета пројекат координира проф. Тања Мишчевић.

ФПН је обавио свој део припрема за учешће у два нова TEMPUS програма (рок за 
аплицирање 15.02.2011). 

У  оквиру разних  mobility  програма  које  координира  Универзитет  (CEEPUS, 
Basileus,  JoinEU-SEE) и  сопственог Visiting  Student  Programa,  Факултет  је  домаћин  и 
бројним иностраним студентима. Такође, на Факултету је све траженија услуга превођења 
студентске документације на енглески језик, јер све већи број наших студената одлучују 
да се укључи у неки од програма размене или да своје школовање настави у иностранству. 

А) ПРЕГЛЕД АКАДЕМСКЕ САРАДЊЕ 

Партнер и година 
почетка сарадње

Облик сарадње Остале појединости о 
сарадњи (учесници, 

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

- подршка развоју наставних програма
- партнерско одељење: политиколошко
- Non-Resident Scholar: Јасна Драговић-
Сосо
- Returning Scholars: Дејан Павловић, 
Владимир Павићевић, Душан Павловић, 
Небојша Владисављевић, Марко 
Симендић и Катарина Лончаревић

Међународни 
комитет Црвеног 
крста
2004/2005

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

Седма Регионална школа МХП одржана 
од 19. до 25.09.2010.

проф. др Весна Кнежевић 
– Предић

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

проф. пр Мирослав 
Хаџић,
проф. пр Сњежана 
Миливојевић
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IG Alpbach 
Belgrade - Associate 
Member of the 
European Forum 
Alpbach

2008/2009

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

Трећа летња школа европских 
интеграција одржана је од 13. до 
25.09.2010.

Проф. Тања Мишчевић

ТЕМПУС/
Универзитет у 
Грацу

2008/2009

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

Проф. Јован Теокаревић

Erasmus Mundus 
External 
Cooperation 
Window и остали 
mobility програми

2008/2009

Наставак интензивне сарадње Ивана Илић-Шундерић

Б) ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ДЕШАВАЊА

Датум Догађај Напомена

16.03.2010. Проф. Срђан Дармановић, предавање 
„Партијски изборни системи у региону 
Западног Балкана са посебним осветом 
на систем са доминантном партијом у 
Црној Гори“ 

18.03.2010. Предавање: Greg Pitts (Odeljenje za 
komunikologiju Univerziteta Severne 
Alabame): "Media Changes and 
Challenges in the U.S." 

У сарадњи са Амбасадом 
САД

22.03.2010. Предавање: Monitory Democracy, John 
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Keane, University of Westminster

23.03.2010. Staff seminar: The Life and Death of 
Democracy, John Keane, University of 
Westminster

23.04.2010 Посета делегације Кинеске академије 
друштвених наука

У сарадњи са САНУ

13.05.2010. Дан Кипра и предавање амбасадора 
Хомера Мавроматиса

У сарадњи са Амбасадом 
Кипра

19.05.2010. Дискусија са амбасадором Јиржијем 
Севидијем, помоћником генералног 
секретара НАТО задуженим за 
политику одбране и планирање  

Организатори ФПН и 
Центар за цивилно-војне 
односе, уз подршку 
Амбасаде Републике 
Чешке, НАТО контакт 
амбасаде у Београду

13.-25.09.2010. Трећа летња школа европских 
интеграција

У сарадњи са ИГ Алпбах

19. - 25.09.2010 Седма регионална школа МХП У сарадњи са МКЦК, уз 
подршку амбасада 
Норвешке и Швајцарске

27-29.09.2010. Конференција: Интеграција Западног 
Балкана у мрежу глобалне 
безбедности“

Уз подршку амбасаде 
САД и Балканског фонда 
за демократију

04-05.10.2010. Научни скуп Развој политичких 
институција у Србији – 10 година 
после 5. октобра

У сарадњи са 
Регионалном 
канцеларијом Фондације 
Хајнрих Бел

06.10.2010. Панел дискусија Ко су лидери 
регионалне сарадње на Западном 
Балкану? 

Организатор Београдски 
центар за без6едносну 
политику

12.10.2010. Предавање – Robert Hackett: 
Новинарство и свет у кризи: 
Објективност и изазови 

У оквиру једнонедељног 
боравка у региону, у 
сарадњи са Амбасадом 
Канаде и издавачком 
кућом Clio

20.10.2010. Презентација стипендија за 
међународну парламентарну праксу у 
Бундесдагу и ДААД стипендија

У сарадњи са Амбасадом 
Немачке и ДААД-ом

02.11.2010. Представљање 5 најбољих 
студентских радова – једномесечни 
студијски боравак у Холандији

У сарадњи са ОЕБС-ом и 
Амбасадом Холандије

09.11.2010. Промоције књиге „Кад овације 
утихну“ Вилијема Монгтомерија

У сарадњи са издавачем

12.11.2010. Heinrich Neisser, бивши савезни 
министар Аустрије и бивши 
председник аустријског парламента – 
предавање „Austrian Politics since 
European Union Accession“

У сарадњи са Амбасадом 
Аустрије
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В) КУРСЕВИ/СЕМИНАРИ ГОСТУЈУЋИХ ПРОФЕСОРА

Период Професор/институција Назив курса/семинара Напомена
1-
15.03.2010.

Лидија Баста-Флајнер Сложени системи 
управљања

У оквиру Brain Gain 
програма, WUS 
Austria

16-17.03.10. Луциа Веснић-Алујевић Online политичка 
комуникација

У оквиру Brain Gain 
програма, WUS 
Austria

Г) СТУДЕНТСКА РАЗМЕНА

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

Гостујући студенти на ФПН

Почетком октобра 2010. године преко различитих програма размене студената 
(Еразмус Мундус, МИРЕСС, итд.) на ФПН је дошло 8 студената различитих нивоа 
студија, док је њих 6 из претходне године добило продужетак стипендије за још један 
семестар. Неки од њих на ФПН проводе семестар или два (основне и мастер студије), док 
се други баве истраживачким радом (докторске).
 Оно што је новина јсте да смо на размени имали двоје студената који су сами 
платили трошкове школарине. Обоје врло добро говоре српски језик тако да су били у 
могућности да прате предаванја и користе библиотеку у потпуности. 

Интересовање страних студената за Факултет политичких наука је велико, готово 
свакодневно стижу мејлови са разних страна од студената који се распитују за услове под 
којима би могли доћи у Београд и остварити део својих студија код нас или се бавити 
истраживачким радом. Нарочито је било велико интересовање студената који конкуришу 
за стипендију код Вишеградског фонда и ЦЕЕПУСА (послато преко 20 писама 
прихватања за летњи семестар 2010/11). 

Највећа препрека доласку страних студената представља незнање српског језика 
као јединог акредитованог језика на коме се изводи настава. За гостујуће студенте који 
дођу на ФПН Универзитет у Београду је организовао курс српског језика, али је то знање 
недовољно да би могли да прате наставу на српском. Међутим, велики број професора је 
расположен да страним студентима изађе у сусрет кроз консултације и полагање испита 
на енглеском.  

На сајту ФПН налазе се преведени силабуси свих предмета на постојећим 
смеровима основних и мастер студија, али је енглеска интернет страна још увек 
недоступна (сви заинтересовани добију линковану радну верзију енглеске веб стране од 
ЕСПБ координатора). 

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

Студенти више не узимају статус мировања при одласку у иностранство, већ се 
унапред договоре са матичном институцијом о томе који ће им испити бити признати кад 
се врате на ФПН. 
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 Почетком 2010. године 15 студената је аплицирало на различите програме 
размене, од којих је четворо студената основних студија ФПН добило стипендије и 
отишло је у САД (2) и Немачку (1) и Холандију (1) преко различитих програма размене. 
Одлука о преносу бодова са иностраних универзитета према Болоњској декларацији, 
донета   новембра 2009. године, умногоме је мотивисала студенте да у знатно већој мери 
конкуришу за стипендије. Студенти Уговор о учењу припремају заједно са ЕСПБ 
координаторoм, а Уговор о учењу испред матичне институције потписује продекан за 
основне студије. 

Одржане презентације програма размене студената

– 12. новембар 2010 – презентација ЕРАЗМУС МУНДУС програма размене, ЕУ,
– 19. новембар 2010 – презентација програма размене Института за отворено 

друштво, САД ,
– 6. новембар 2010 – презентација ФОРКАСТ програма размене, САД. 

Унапређене процедуре у вези са преносом бодова
3. Успостављен систем уписивања оцена у индекс остварених на иностраној 

високошколској установи,
4. Решење о преносу бодова и испита остварених током боравка на високошколској 

установи у иностранству,
5. Решење о признавању испита на основу универзитетски акредитованих курсева 

проведених у иностранству, 
6. Решење о преносу бодова и испита остварених на високошколској установи у 

иностранству приликом пребацивања на ФПН 
7. Припремљен Водич за стране студенте
8. Припремљено Упутство за студенте ФПН  који желе да остваре део студијског 

програма на другом Универзитету у иностранству.
9. У припреми је део сајта ФПН под називом Информациони пакет, који ће бити 

инфо пулт за све стране студенте заинтересоване да дођу на ФПН у Београд
10. Припремљена матична књига за стране студенте

Д) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМИ ИНОВАЦИЈЕ ЗНАЊА

У оквиру програма сталног усавршавања на Факултету политичких наука у 
Београду реализују се следећи програми иновације знања:

- Специјалистички програм иновације знања „Политиколошке студије 
религије“,

- Специјалистички програм иновације знања „Верске заједнице у Србији“,
- Специјалистички програм иновације знања „Тероризам и организовани 

криминал“,
- Специјалистички програм иновације знања „Рехабилитација“,
- Специјалистички програм иновације знања „Социотерапија“,
- Специјалистички програм иновације знања „Медијација“,
- Специјалистички програм иновације знања „Обука за рад на пословима 

европске интеграције“,
- Специјалистички програм иновације знања „Квантитативна 

истраживања социјалних и политичких ставова, вредности и понашања“.

Сви наведени програми су специјалистички програми. 
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Одлука о усвајању програма: 

1. „Медијација“ и „Обука за рад на пословима европске интеграције“ 08-428/1 донета је 
25. фебруара 2010. године на 3. седници Наставно-научног већа. 

2. „Квантитативна истраживања социјалних и политичких ставова, вредности и понаша-
ња“ донета је 01. јула 2010. године на 6. седници Наставно-научног већа.

3. „Верске заједнице у Србији“, „Рехабилитација“, „Социотерапија“, „Политиколошке 
студије религије“ и  „Тероризам и организовани криминал“ 08-2260/1 донета је 14. ок-
тобра 2010. године на 8. седници Наставно-научног већа.

Укупан број полазника који је до сада учествовао/учествује у програмима 
иновације знања је 128. 

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.  

10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА

10.1. РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР

Факултет  перманентно  улаже  у  развој  информатичких  технологија  како  би 
побољшао квалитет и ефикасност у свом раду.

2010. године фокус рада рачунарског центра био је на бољој организацији послова 
и већем професионалном усмерењу самих запослених.

Запослени у компјутерском центру

Како  би  рад  рачунарског  цетра  подигли  на  што  виши  ниво,  2010.  године 
организоване су обуке за запослене у рачунарском центру. Колега Саша Савановић, који 
ради на позицији оператера корисничке подршке успешно је завршио курс CompTIA A+ 
(version 2009). Курс CompTIA A+ указује на способност IТ техничара да обавља операције 
као што су инсталација, конфигурација, превентивно одржавање и базично умрежавање 
рачунара.

Запослени у рачунском центру су током 2009. године обављали следеће активности:
- Подршка крајњим корисницима за све врсте апликација
- Подршка раду информационог система „Apollo“ 
- Подршка мултимедијалним предавањима
- Решавање софверских и хардверских проблема
- Одржавање хибридног LAN-а на системском и корисничком нивоу
- Одржавање система за видео надзор
- Одржавање система за евиденцију долазака
- Обрада података из система за евиденцију долазака
- Заштита  мреже  од  различитих  врста  претњи  (вируса,  спама,  напада 

споља и изнутра)
- Организовање компјутерских обука за кориснике
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- Дизајн постера за различите манифестације на факултету
- Дизајн  лифлета  и  других  пратећих  материјала  за  различите 

манифистације на факултету
- Израда конкурса за новине
- Набавка компјутерске опреме и потрошног материјала
- Ажурирање сајта факултета 
- Креирање стратегије развоја IТ сектора и политике употребе IТ ресурса 

на Факулету
- Подизање хардверских карактеристика  свих сегмената  мреже  ФПН у 

складу са светским IТ развојем
- Праћење  нових  технологија  и  миграција  постојећих  сервиса  на 

актуелније.

Тренутно стање рачунарске опреме на Факултету политичких наука је следеће:

РАДНЕ СТАНИЦЕ

Macintosh PIV УКУПНО

4 119 203

Од укупно 203 активна десктоп рачунара, 21 се налази у Интернет учиниоци, 18 се 
налази у  слушаоницама и  служи  за  потребе  наставе,  9  користи новинска редакција,  5 
читаоница, 3 ПР служба и 4 часопис „Политиколог“. Остали рачунари су рапоређени по 
кабинетима и користе се у раду наставног и ваннаставног особља.

Факултет располаже са 18 слушаоница које се користе за наставу. Слушаонице су 
опремљене пројекторима, белим таблама и платнима. Распоред је следећи:

Слушаонице Пројектор Платно Бела 
табла

Одрађени 
број радних 

сати 
пројектора

Амфитеатар DELL 2400MP ДА даљински НЕ 493
Слушаоница 1 OPTOMA ДА даљински ДА 247
Слушаоница 2 ACER P1265 ДА ДА 1311
Слушаоница 3 ACER P1265 ДА ДА 1825
Слушаоница 4 DELL 2400MP ДА даљински ДА 1238
Слушаоница 5 OPTOMA ДА ДА 218
Слушаоница 6 INFOCUS IN24+EP ДА ДА 1602
Слушаоница 7 DELL 2300MP НЕ НЕ 1058
Слушаоница 8 INFOCUS IN24+EP НЕ НЕ 1591
Слушаоница 9 BENQ PB6240 ДА ДА 1728
Слушаоница 
10 FOUNDER ДА ДА 0304 - 34
Слушаоница 
11 ACER P1265 ДА ДА 586
Слушаоница 
12 FOUNDER Kina ДА ДА 0173 - 47
Слушаоница 
13 HP VP6111  (USA) ДА ДА 1487
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Слушаоница 
14 OPTOMA EP726i ДА ДА 216
Слушаоница 
15  НЕ ДА  
Слушаоница 
16 OPTOMA EP726i НЕ НЕ 102
Слушаоница 
17 BENQ PB6240 НЕ ДА 1204
Зборница PLUS UP-111 ДА НЕ 68
Библиотека DELL 1100MP НЕ НЕ 49

Виртуелизација

С  обзиром  на  општи  стратешки  тренд  у  развоју  информационих  технологија, 
рачунарски центар је током 2010. године приступио виртуелизацији серверских система. 
Циљ  виртуелизације  је:  консолидација  и  ефикасније  коришћење  IT ресурса,  смањена 
комплексност  IT инфраструктуре,  смањен броје  физичких сервера,  смањење потребног 
простора  у  data  центру,  смањена  потрошња  струје,  повећана  поузданост  IT 
инфраструктуре, једноставнија администрација сервера.. 

У нашем  data центру тренутно се налазе два физичка сервера  на којима раде 4 
виртуелна  сервера  (green –  AD,  DNS;  violet –  Symantec BrigtMail antivirus/antispam 
software; yellow – Symantec Endpoing Protection; cyan – file sharing)

СЕРВЕРИ
Редни
број

Модел сервера Оперативни 
сервер

Подигнути 
сервиси

Име сервера Комада

1 Intel Dual 
Pentium Xeon 

2,8 Ghz

CentOS, Oracle 
10g Apollo G4

Fpn-1 1

2 INSPUR Hyper-V Virtual server virtualserver 1
3 INSPUR Hyper-V Virtual server black 1
4 Dell Power 

Edge 1800
CentOS Mail server orange 1

5 XP Proliant 
ML110

Debian 
(linux OS)

Proxy server magenta 1

6 Dell Power 
Edge 1800

Windows server 
2003

ex AD, DNS ex green 1

7 Server Sun Fire 
X2100

CentOS ftp blue 1

8 Intel storage 
СС4200-Е

nas 1

УКУПНО: 8

Поред поменутог, Факултет је покривен бежичном мрежом и располаже са 5 WАП 
уређаја који се налазе у медија центру, рачунарском центру, амфитеатру, читатоници и на 
другом  спрату.  У  току ове  године  вршено  је  пребацивање  уређаја  који  се  налазио у 
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деканату  у  читаоницу  библиотеке,  јер  је  тамо  постојала  већа  потреба  за  бежичном 
мрежом,  и  набављен  је  WAP  уређај  који  је  постављен  у  мрежном орману  на  другом 
спрату. У плану је набавка још додатних WAP уређаја. 

Такође, у више наврата је према потребама запослених ширена мрежа Факултета. 
Факултет располаже са 10 мрежних ормана.

Лиценциран софтвер

На Факултету се користи искључиво лиценциран софтвер.
Серверске Windows лиценце којима располажемо су:

• Windows Server 2003 R2, x32 Ed., 
• Windows Server 2008 Std/Ent KMS i 
• Windows Server 2003 R2, x64 Ed. 

На свим радним станицама се налази Windows XP, а поседујемо и 15 Windows Vista 
лиценци. На пар новијих рачунара налази се нови Windows 7.

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

Од  недавно  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,  што  раније 
коришћени  Eset производ није нудио.  Symantec Endpoint Protection интегрише  Symantec 
AntiVirus са напредним техникама откривања и елиминисања злонамерног софтвера.

Нови сајт 

Најзапаженији  успех  2010.  године  рачунарски  центра  је  постигао  постављањем 
модернијег сајта, који је почео са радом у септембру ове године.  Нови сајт је израђен у 
Content managament сyстему - CMS који подржава све модерне стандарде wеб дизајна, као 
и управљање сајтом на даљину.

На  регионалном  Интернет  фестивалу,  Веб  Фест  2010 наш  сајт  је  изабран  за 
најбољи веб сајт у категорији институционални.

Рециклажа застареле и отписане опреме

У складу са сталним техничким развојем, неопходно је вршити и отпис неисправне 
и  застареле  опреме  како  не  би  дошло  до  нагомилавања  хардверског  отпада.  Раније 
коришћени рачунари,  које  више не можемо због  застарелости  опреме да  поправимо и 
надоградимо,  су  срединиом  2010.  године  отписани.  Отписана  рачунарска  опрема  је 
предата фирми која се бави рециклажом компјутерског отпада „Божић и синови“ –  БиС 
рециклажни центар. Том приликом Факултет је отписао 65 монитора, 7 штампача, 39 
рачунара, као и осталу неисправну или застарелу техничку опрему. 

Овим поступком застарела рачунарска опрема је одложена на еколошки безбедан 
начин а Факултет је показао висок ниво еколошке и друштвено одговорне свести. 

10.2. БИБЛИОТЕКА

Осим редовних послова које обавља Библиотека, а које су у складу са Законом о 
библиотечкој делатности у 2010. години обављали су се и ванредни послови који нису 
били предвиђени Планом рада библиотеке.
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1. Набавка нових публикација (монографских и периодичних)

Као и у свим високошколским библиотекама у Библиотеци ФПН набавка књига и 
часописа се обавља у три вида: куповином, поклоном и разменом. На тај начин фонд 
Библиотеке у 2011. увећан је за 988 књига и 45 наслова часописа и то:

Монографских публикација је :

а) купљено је 337 библ. јединица  
б) поклоњено 481 библ. јединица  
в) размењено                             170 библ. јединица    

 УКУПНО:    988 нових књига (библ. јединица) 

Периодичних публикација:

а) купљено 10 наслова часописа (год. претплата)
б) поклоњено         15 наслова часописа 
в) размењено 20 наслова 

Обрада периодичних публикација
У 2010. години настављено је са ажурирањем периодике. То значи да се обради 

(углавном преузимањем са хоста) наслов часописа, а онда се уносе ретроактивно, сва 
годишта, односно сви бројеви одређеног наслова које библиотека поседује. На тај начин 
ћемо обезбедити да ускоро у локалној електронској базима имамо прегледно све бројеве 
одређених наслова часописа које библиотека поседује. Та прегледност обезбеђује и 
квалитетно и поуздано претраживање и позајмицу као и циркулацију, унутар система 
Узајамне каталогизације. Започето је и са штампањем налепница периодике што је новина 
у 2010. 

Обрада монографских публикација у Библиотечко-информационом систему 
COBISS.SR

У локалној база COBISFPN у 2010. години обрађено је књига укупно: 5976 (у 2010. 
купљено 337 књига (40 на енглеском језику), поклоњено 481 књига и 5158 библиотечких 
јединица монографских публикација унето је у базу будући да се уноси стари фонд. 

2. Библиографије истраживача

До сада је у базу COBISS.SR унето 1448 записа– чланака наших професора са 
комплетним стандардним елементима које захтева унос Библиографије истраживача.У 
2010. години 921 чланак и преко 100 записа монографских публикација у којима су наши 
наставници или примарни аутори или секундарни, или уредници или писци предговора, 
односно поговора.

Библиотека је учествовала у изради библиографија истраживача наставника ФПН 
који су укључени у пројекат Министарства за науку и технолошки развој. У библиотеци се 
радило и вредновање радова који су били услов за прихватање пројекта, односно 
утврђивање категоризације радова на основу Критеријума за вредновање научно-
истраживачких радова које је утврдило Министарство. На тим пословима радило се преко 
3 месеца.
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ОБРАДА чланака                         
У 2010. години креиран је  921 чланак у бази COBISFPN. За сада се углавном раде 

члансци чији аутори су наставници ФПН, а који се раде у оквиру Библиографије 
истраживача.

Међубиблиотечка позајмица
За потребе корисника, пре свега наставног особља Факултета и студената 

међубиблиотечком позајмицом из других библиотека  позајмљено је 120 књига.

3. Пружање библиотечких информација корисницима

Захваљујући Узајамној бази COBISS.SR корисници Библиотеке Факултета 
политичкох наука у 2010. 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. Та 
претраживања обавља шеф библиотеке.

Корисници Библиотеке осим професора и студената током 2010. године били су и 
студенти других факултета. Корисници библиотеке су и професори у пензији као и разна 
друга лица и институције као и гостујући професори. Треба напоменути да су 
библиотечки радници често давали информације и телефонским путем. 

Приступање  Библиотеке ФПН програму COBISS2/ ПОЗАЈМИЦА која 
представља  модул над постојећом базом COBISS обезбеђује евиденцију чланова (свих 
корисника библиотеке), евиденцију позајмице, евидентирање потраживања, поравнање 
потраживања, пружа основне информације о организацији и специфичностима позајмице 
и циркулације публикација у конкретној библиотеци. Овим програмом, између осталог, 
постојаће информација  о томе код кога и до када се књига налази у сваком тренутку, тако 
да ће се учинити транспарентним фонд библиотеке и спречити прекомерно задржавање 
задужених књига. 

4. Библиотечки семинири и лиценце

Запослени у Библиотеци ФПН одлазили су на повремене семинаре и предавања у 
Народну библиотеку Србије и Универзитетску библиотеку Светозар Марковић која је и 
надлежна библиотека за све библиотеке на Универзитету. Најзначајнији семинари су пре 
свега информативна презентација COBISS 3. То је потпуно нова платформа на којој ради 
оперативни систем на коме раде програми Узајамне каталогизације. Верзија је веома 
напредна и у 2011. запослени у библиотеци ће редовно похађати семинаре за добијање 
нових лиценци. Остали курсеви су напредни.

Систематизација – у 2010. години Библиотека је послала предлог нове 
систематизације како би се процеси рада могли несметано одвијати. Бидући да Библиотека 
и даље има 3 књижничара, једног библиотекара и једног вишег библиотекара (шеф 
Библиотеке) били смо принуђени да послове распоређујемо не по звањима него према 
знањима и способностима све у циљу што ефикаснијег рада. Књижничари који су стекли 
лиценце за обраду чланака, тј библиографију истраживача добили су могућност да 
аплицирају и те програме уз консултацију са шефом библиотеке. Тако смо успели да за 90 
наставника ФПН унесемо радове за период од 5 година.

Захваљујући новој систематизацији остварила се могућност динамичнијег рада у 
библиотеци, која је превазишла формалну, традиционалну превазиђену поделу запослених 
на књижничаре и библиотекара. Ипак, морамо нагласити да се то остварује искључиво 
захваљујући посебном залагању књижничара и у ишчекивању подмладка, чији профил је 

43



ушао у систематизацију, а односи се на библиотечко-информационог стручњака који ће 
помоћи да библиотека још брже испрати нове технологије и програме који су већ на 
располагању у облику нових софтверских решења. 

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

Сви органи на Факултету формирани су у складу са Законом о високом образовању
као и остала правна акта по основу којих се управља факултетом, а то су:

• Статут Универзитета у Београду - Факултета политичких наука са изменама и 
допунама;

• Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака 
Универзитета у Београду- Факултету политичких наука са изменама и допунама;

• Колективни уговор Универзитета у Београду - Факултета политичких наука;
• Правила о дисциплини и понашању запослених на Универзитету у Београду - 

Факултету политичких наука;
• Правилник о безбедности и заштити на раду Универзитета у Београду -  Факултету 

политичких наука;
• Правилник о заштити од пожара Универзитета у Београду - Факултета политичких 

наука;
• Правилник о раду Службе библиотеке и документације Универзитета у Београду - 

Факултета политичких наука;
• Стратегија обезбеђења квалитета Универзитета у Београду - Факултета политичких 

наука;
• Правилник о избору чланова Студентског парламента Универзитета у Београду - 

Факултета политичких наука;
• Правилник о плаћањима за руковођење и координацију послова на студијама 

другог и трећег степена Универзитета у Београду- Факултету политичких наука;
• Пословник о раду Савета Факултета.
• Пправилник о наставној литератури Универзитета у Београду-Факултета 

политичких наука, март 2008.
• Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета рада Универзитета у Београду-

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

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

Београду-Факултета политичких наука, јун 2008.
• Први извештај о самовредновању рада факултета, јун 2008. Приредила га Комисија 

за обезбеђење квалитета рада Факултета.
• Правилник о плаћањима за руковођење и координацију послова на  студијама II и 

III степена Универзитета у Београду-Факултета политичких наука, септембар 2008.
• Правилник  о  буџетском  рачуноводству  Универзитета  у  Београду  -  Факултета 

политичких наука;
• Акт  о  процени  ризика  радних  места  Универзитета  у  Београду  -  Факултета 

политичких наука;
• Пословник о раду Наставно-научног већа ;
• Правилник о канцеларијском пословању са листом регистратурског материјала и 

роковима чувања Универзитета у Београду - Факултета политичких наука;
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• Правилник о решавању стамбених потреба запослених на Универзитету у Београду 
- Факултету политичких наука са изменама и допунама;

• Пословник  о  раду  стамбене  комисије  Универзитета  у  Београду  -  Факултета 
политичких наука;

• Правилник  о  начину  и  поступку  стицања  звања  и  заснивања  радног  односа 
сарадника Универзитета у Београду - Факултета политичких наука;

• Правилник о мастер академским студијама УБ-ФПН-а;
• План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова на 

УБ-ФПН за 2011. годину;
• Правилник о научно-истраживачким центрима УБ-ФПН.

У априлу 2010. године спроведени су избори за Студентски парламент 
Универзитета у Београду - Факултета политичких наука. 

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

12. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА

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

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

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

12.1 Студентски живот

Студентске организације
У складу са модернизацијом и реформом наставно-научног процеса, на факултету 

се  одвија  врло  интензиван  и  развијен  студентски  живот  који  чине  самоорганизовани 
студенти  кроз  студентски  парламент  и  бројне  студентске  невладине  организације  које 
делују на факултету.

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

На Факултету делују следеће студентске организације:
• АПЕМ  - Акција за политичку еманципацију младих,
• Дебатни клуб,
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• Дипломатски клуб
• Европски студентски форум
• Клуб за УН ФПН,
• Лаократско удружење студената “Плус”
• Савез студената ФПН,
• Спортско друштво “Политиколог”,
• Српски политички форум,
• СУПРА,
• СУФПН - Студенстка унија ФПН 
• ТИМ - Тимска иницијатива младих, 
• Унија студената социјалног рада,

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

Студентски парламент
Студентски парламент, као веза студената и управе ФПН, бави се превасходно 

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

На ФПН су одржани избори за Студентски парламент факултета у априлу 2010. 
године. Састав Парламента је следећи: „Клуб за УН-ФПН“ (3 мандата); „Европски 
студентски форум- ФПН- Лаократско удружење студената ПЛУС“  (8 мандата); „Српски 
политички форум“ (3 мандата); „Тимска иницијатива младих“ (6 мандата); „Дебатни клуб 
и Унија студената социјалног рада“ (5 мандата).

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

За рад председника сутдентског парламента, као и за рад студента продекана, 
Факултет је обезбедио посебан простор и опрему. Парламент има и своју Фејсбук 
страницу, док студент продекан има Фејсбук групу преко које дистрибуира информације 
(ФПН - информације и обавештења). 

Другој седници Студентског парламента Факултета политичких наука у новембру 
2010. године  присуствовала је председница Народне скупштине Републике Србије, проф. 
др. Славица Ђукић Дејановић.

Чланови Студентског парламента имали су прилику да посете Бања Луку и у 
оквиру те посете буду гости председника Републике Српске господина Милорада Додика, 
председника Народне скупштине Републике Српске Игора Радојичића и Студентског 
парламента Универзитета у Бањој Луци.

У току је хуманитарна акција студената Факултета политичких наука за помоћ деци 
са Косова и Метохије којом руковиди Комисија за хуманитарне акције Студентског 
парламента Факултета политичких наука.

Основана је Комисија за студенте са посебним потребама, у циљу побољшања и 
олакшања  студирања студентима са посебним потребама.

12.2. Радови на реновирању и адаптацији простора

У 2010. години су реализоване активности прве фазе пројекта „Надоградња објекта 
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука“ уз финансијску подршку 
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Националног инвестиционог плана Републике Србије. Укупна вредност пројекта је 
169.517.906,00 дин. За другу фазу радова на пројекту Факултету су за 2010. годину 
одобрена средства у износу од 36.098.690,00 динара која су утрошена на завршетак 
доградње петог спрата и крова на новом делу објекта површине од 797 м², простора који 
ће служити као читаоница и библиотека. Средства се не исказују у нашем буџету јер нису 
уплаћивана факултету, већ је Министарство просвете Републике Србије (као главни 
инвеститор) сва средства директрно уплаћивало извођачима радова.

Такође, у плану је, да током 2011. године започнемо и са трећом фазом реализације 
овог пројекта финансираног из Националног инвестиционг плана Републлике Србије који 
се односи на доградњу простора над старим делом зграде површине 1440 м²;

Пројекат  предвиђа  доградњу  простора  укупне  површине  од  2.680  м²,  која  би 
решила кључни проблем факултета (простор) и тиме му омогућила да несметано настави 
са  развојем  образовања  у  Србији.  Реализацијом  овог  пројекта  ћемо  добити  нове 
слушаонице,  читаоницу  и  библиотеку,  медијски  центар,  а  решили  бисмо  и  садашњи 
проблем девастирања и пропадања зграде услед прокишњавања.

Због недостатка властитих средстава Факултет током протекле године није имао 
значајнијих улагања у реновирање и адаптацију простора, осим редовног одржавања 
зграде и опреме.

12.3 Издавачка делатност 

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

Факултет  је  самостално  и  у  суиздаваштву,  објавио  двадесетак  књига,  углавном 
наставника и сарадника Факултета,  а објавњен је и четврти број часописа под називом 
„Годишњак ФПН“.

12.4. Центар за перманентно образовање 

ФПН у 2009. години је започео са едукацијом одраслих за којом постоји све већа 
потреба на тржишту. Ова едукација се одвија кроз рад Центра за перманентно образовање 
који ради као саставни део Факултета.

Током  2010.  године  ФПН  је  у  сарадњи  са  Удружењем  грађана  Грађанске 
иницијативе  из  Београда  организовао  два  Специјалистичка  програм  за  наставнике 
основних и средњих школа из „Грађанског васпитања“.
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13. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

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

Учешће сопствених прихода у укупном буџету ФПН-а у 2010. години износило је 
49,15 %.

Упркос отежаним условима рада, можемо рећи да је Факултет имао позитиван и 
успешан биланс у 2010. години јер је остварио суфицит у износу од 49.407.667,00 
динара.

Овај суфицит, већи од уобичајеног, је настао јер је Министарство просвете 
Републике Србије крајем децембра Факултету уплатило средства која је дуговало на име 
школарина у износу од 45.316.377,00 динара.

Укупни приходи ФПН-а у 2010. години су износили 406.275.935,00 динара, а 
расходи 356.868.268,00 динара. 

Детаљан финансијски резултат исказан је у доњој табели.
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010. годину
(исказан у дин.)

Ред.
Опис

Период Период Индекс % учешћа
број I-XII 2009. I-XII 2010. (3:2) 2009 2010
0 1 2 3 4 5 6
I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ :
1. Буџетски приходи 160.367.054 206.298.937 129 47,56 50,78
1.1. Министарство просвете : 138.393.992 182.600.308 132 41,05 44,95

- бруто зарада 122.771.926 131.782.937 107 36,41 32,44
- материјални трошкови 6.110.823 5.500.994 90 1,81 1,35
- рефундација 9.511.243 45.316.377 476 2,82 11,15
-накнада запосленима до V st
- мастер 2006/2007 0,00

1.2. Министарство за науку : 20.267.619 23.668.629 117 6,01 5,83
1.3. Министарство финансија 929.716 0 0,28 0,00

Министарство за рад и соц.политику 695.727 0 0,21 0,00
1.4. Министарство КИМ 0,00
1.5. Град Београд 80.000 30.000 38 0,02 0,01

2. Меморандумске ставке - реф. болов. :

3. Сопствени прих.(3.1+4+5) 176.350.595 200.445.598 114 52,30 49,15
3.1. Школарине и испити:  161.610.502 176.815.910 109 47,93 43,52

- школарина основне студије 82.712.692 89.400.956 108 24,53 22,00
- испити - основне студије 20.458.723 26.975.238 132 6,07 6,64
- школарина последипломске студије 32.622.524 33.163.072 102 9,68 8,16
- испити последипломске студије 1.635.843 1.928.245 118 0,49 0,47
- пројекти 13.106.815 8.226.237 63 3,89 2,02
- докторска дисертација 3.335.843 3.898.400 117 0,99 0,96
-магистарска теза 1.600.393 1.916.400 120 0,05 0,05
- припремна настава 3.288.009 3.489.800 106 0,98 0,86
- иновације знања 649.000 2.863.200 441 0,19 0,70
-докторске студије 2.200.660 4.954.362 225 0,65 1,22

4. Приходи од закупа простора: 1.567.228 6.410.563 409 0,46 1,58
- Клуб Политиколог 436.546 477.609 109 0,13 0,12
- закуп Конрад Аденауер 37.913 42.438 112 0,01 0,01
- закуп Удружење SAD 81.356
- закуп за постав. кафе апарата - Маћи 54.000 66.000 122 0,02 0,02
- закуп VIP 2.392.134
- закуп крова БКА Телеком 897.658 0,00
- закуп Чигоја 102.589
- закуп Политиколог-студентски 166.694 29.259 18 0,05 0,01
- закуп Aлбах 180.165
- закуп - Грађанска иницијатива 361.983 396.626 110 0,11 0,10
- закуп крова Теленор 510.092 1.744.729 342 0,15 0,43

5. Остали сопствени приходи: 12.707.365 17.219.125 136 3,77 4,05
Пријава на конкурс прве године ос. ст. 4.179.800 4.871.758 117 1,24 1,20
Пријава  на конкурс последипломске студ. 899.300 1.105.767 123 0,27 0,27
Универзитетски центар 399.811 1.950.960 488 0,27 0,27
Приход од позитивне курсне разлике 142.716 318.342 223 0,04 0,08
Приходи од продаје ридера 115.630 0 0,03 0,00
Приходи од продаје књига 74.444 53.055 71 0,02 0,01
Нострификација диплома 1.130.000 748.600 66 0,34 0,18
Винер осигурање 738.409 0.01
Остали приходи библиотека ФПН 113.454 0 0,03 0,00
Разни други приходи , накнаде и сл. 5.652.210 6.683.634 118 1,68 1,65

0,14
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6. Приходи од донација 465.500 280.000 60 0,00 0,07

Свега приходи ( 1 -  6 ) 337.183.149 406.275.935 120 100,00 100,00
II ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ( 7.1. -  7.3.)
7.1. Примања од продаје осн. средс.
7.2. Примања од повраћаја плас. средстава
7.3. Примања од пов. средстава
III Новчани приливи ( I + II ) : 337.183.149 406.275.935 100 100 100,00

IV ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ : 319.613.185,00        351.373.623
1. Расходи запослених                     213.738.641 216.894.961 101 66,87 61,73

-  бруто зарада 209.340.986 212.195.991 101 65,50 60,39
-  превоз на посао и са посла 3.524.250 3.868.688 110 1,10 1,10
-  накнаде ( породиље) 339.820 798.847 235 0,11 0,23
-  отпремнина за пензију 533.585 0 0,17 0,00
-  накнаде за запослене до V степена 0,00
-  отпремнина у сл. смрти , помоћ за лечење 31.435

2. Стални трошкови: 10.192.099 13.309.850 131 3,02 3,79
Трошкови платног промета 1.009.552 979.833 97 0,32 0,28
Енергетске услиге: 5.997.045 9.134.127 152 1,88 2,60
-  енергетске услуге-  струја 1.945.952 2.353.251 121 0,61 0,67
-  енергетске услиге-  централ. грејање 4.051.093 6.780.876 167 1,27 1,93
Комуналне услуге: 1.481.423 1.343.739 91 0,46 0,38
-  комуналне услуге-водовод и канализ. 582.414 555.804 95 0,18 0,16
-  комуналне услуге-  заштита имовине 7.601 0 0,00 0,00
-  комуналне услуге-  кориш.градског зем. 90.132 95.056 105 0,03 0,03
-  комуналне услуге -  градска чистоћа 801.276 692.879 86 0,25 0,20
Услуге комуникација: 1.299.310 1.539.106 118 0,41 0,44
-услуге телефона 1.192.857 1.412.507 118 0,37 0,40
-  мобилни телефон
-  интернет
-  пошта 106.453 126.599 119 0,03 0,04
Трошкови осигурања: 301.617 116.420 39 0,09 0,03

Трошкови закупа опреме: 94.620 186.890 0,03 0,05
Трошкови ТВ претплате: 8.532 9.735 114 0,00
остали непоменути трошкови 0,00

3. Трошкови путовања: 2.850.961 4.376.795 154 0,89 1,25
-  трошкови путовања у земљи 180.325 1.161.125 644 0,06 0,33
-  трошкови у иностран.-дневнице 256.878 426.282 166 0,08 0,12
-  трошкови превоза -  иностранство 1.288.156 1.827.122 142 0,40 0,52
-  трошкови хотела -  иностранство 689.245 246.919 36 0,22 0,07
-  трошкови прев. службено-такси 427.427 543.780 127 0,13 0,15
-oстали трошкови превоза 8.930 171.567 1.921 0,00 0,05

4. Услуге по уговору: 79.579.949 99.852.284 125 24,90 28,42
-  компјутерске услуге 1.065.175 1.384.730 130 0,33 0,39
-  услуге усавршавања запопслених 827.861 490.937 59 0,26 0,14
-  услуге информисања 1.598.941 1.041.110 65 0,50 0,30
-  стручне услуге -  ауторски хонорар 56.479.351 69.702.452 123 17,67 19,84
-  стручне услуге -  уговор о делу 5.611.683 8.646.572 154 1,76 2,46
-  репрезентација 2.689.447 3.211.971 119 0,84 0,91
-  услуге штампе 2.772.102 2.084.826 75 0,87 0,59
-  цивилно служење војног рока 182.584 27.436 15 0,06 0,01
-  задруга студената 484.804 566.908 117 0,15 0,16
-  услуге заступања пред судовима 19.000 18.500 97 0,01 0,01
-  остале опште услуге, образ, спорта и сл 7.763.447 12.676.842 163 2,43 3,61
-  услуге ревизије 85.554 0 0,03 0,00

5. Амортизација основних средстава: 3.663.206 3.456.589 94 1,15 0,98

6. Специјализоване услуге: 166.384 192.581 116 0,05 0,05
-  услуге образ.,културе и спорта 166.384 192.581 116 0,05 0.05
-  медицинске услуге
-  услуге очувања животне средине
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7. Текуће поправке и одржавања 2.766.205 2.780.805 101 0,87 0,79
-  одржавање зграда и објеката 907.227 1.048.446 116 0,28 0,30
-  поправка опреме 1.858.978 1.732.359 93 0,58 0,49

8. Материјал: 3.910.423 6.390.722 163 1,22 1,82
-  административни материјал 2.176.185 3.837.868 176 0,68 1,09
-  материјал за образ. кадрова 240.165 413.031 172 0,08 0,12
-  материјал за сабраћај 11.630 39.677 341 0,00 0,01
-  материјал за образовање 462.737 516.615 112 0,14 0,15
-  материјал за хигијену 345.122 464.828 135 0,11 0,13
-  материјал за посебне намене (остало) 503.175 947.603 188 0,16 0,27
-  ситан инвентар 124.194 0 0,04 0,00
-  материјал радна униформа 47.215 171.100 362 0,01 0,05

9. Пратећи трошкови задужења: 54.347 91.729 169 0,02 0,03
-  негативне курсне разлике 12.830 91.729 715 0,00 0,03
-  казнени пенали -  камата 41.517 0 0,01 0,00

10. Остале текуће дотације и трансвери 25.000 0,00 0,00
-  Kраљево 25.000 0,00
-  стипендије -  студ. из пројеката 0,00

11. Остали расходи: 2.690.970 4.002.307 149 0,84 1,14
-  порез на добит 2.559.206 3.984.599 156 0,80 1,13
-  порез на имовину -  донације у новцу 30.606 12.586 41 0,01 0,00
-  судске таксе 101.158 5.122 5 0,03 0,00
-  остали порези

Свега (1-11) 319.613.185 351.373.623 110 100,00 100,00

V Издаци за набавку осн. средс. и инвест . 4.828.735 5.494.645 114
Издаци за набавку осн. средстава 2.670.955 2.043.495 77
Издаци за капитално оджавање зграде 1.627.531 2.743.206 169
Kњиге у библиотеци 530.249 707.944 134
Издаци за набавку стана

VI Новчани одлив (IV + V) : 324.441.920 356.868.268 110
    

Утврђивање резултата пословања:
VII Вишак прихода -  суфицит  ( I -  IV ) 17.569.964 54.902.312 312
VIII Мањак прихода -  дефицит ( IV -  I) :
IX Коригов. дефицит  за набавку о.ср. 
X Коригов. дефицит  за примања од пр. о.с.
XI Коригов. суфицит   за одлив за наб. о.с.инв. 4.828.735 5.494.645 114
XII Укупан суфицит  ( VII - XI ) : 12.741.229 49.407.667 388
XIII Укупан дефицит ( VIII + IX ) :
XIV Део вишка прихода опред.за нар.год 3.663.000 19.500.000
XV Нераспор.вишак за прен. у нар.год 9.078.229 29.907.667 329


