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1. УВОД

Израстао  на  темељима  Високе  школе  политичких  наука  (1960),  прве  школе  у 
области политичких наука у овоме делу Европе, Факултет је од 1968. године у саставу 
Универзитета у Београду. У 2008. години ФПН слави четрдесет година постојања што ће 
бити обележено посебним догађајима.

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

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

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

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

Реформишући  и  прилагођавајући  свој  наставни  план  и  програм  принципима 
Болоњске  декларације  и  усклађујући  га  са  Законом  о  високом  образовању  Републике 
Србије,  Факултет  ће  током  2008.  године  наставити  са  реализацијом  својих  задатака  и 
постављених циљева:

1. Наставићемо да радимо на даљњој реформи наставно - научног процеса (који је 
главни задатак Факултета) и прилагођавању наставних планова и програма како би 
студенти могли што успешније да завршавају своје студије. У 2008. години кренула 
је друга генерација студената  по новом “Болоњском” програму, а од јесени креће и 
трећа;

2. Број  студената  који  се  уписују  на  прву  годину  основних  академских  студија  ће 
остати  500, што је у складу са потребама и захтевима тржишта;

3. Такође, велико интересовање влада и за студије II и III степена. Планирамо да у 
2008.  години  упишемо  на  дипломске  академске  студије  480  студената,  на 
специјалистичке академске студије 320 студената, и на специјалистичке струковне 
240 студената;

4. Наставићемо  са  процесом  самоевалуације  како  би  рад  Факултета  прилагодили 
светским стандардима високог  образовања,  а  то  значи да ћемо након завршетка 
школске  године  урадити  самовредновање  и  према  потреби  модификовати  и 
прилагодити програме и начине рада;

5. У раду Управе и стурчних органа Факултета, настојаћемо да се послови што више 
аутоматизују преко Информационог система ФПН-а, и да студенти што лакше могу 
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за  заврше своје  административне  послове  (електронска  пријава  испита,  преглед 
завршених послова и слично);

6. Наставићемо  започете  пројекте  у  оквиру  научно-истраживачког  рада  преко  13 
пројеката  Министарста  за  науку  Републике  Србије  у  којима  учествује  наставно 
особље са Факултета, и преко 7 научно-истраживачких центара;

7. У 2008. години очекујемо да проширимо облике међународна сарадње и да је у 
неким  сегментима  подигнемо  на  виши  ниво.  Очекујемо  већу  сарадњу  са 
факултетима политичких наука из региона (Хрватска, БиХ, Македонија, Црна Гора), 
али и наставак успешне сарадње са досадашњим партнерима;

8. У  2008.  години  планирамо  да  започнемо  са  реализацијом пројекта  ДОГРАДЊА 
ОБЈЕКТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 
у  вредности  од  168.506.038,00  дин.  Пројекат  предвиђа  доградњу  простора 
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. За 2008. годину одобрена су средства у износу од 50 мил. динара из 
Националног инвестиционог плана Републике Србије;

9. Факултет  ће наставити да прилагођава  свој  рад и  правна акта  новим законским 
прописима и принципима Болоњске декларације;

10. Због потешкоћа у финансирању Факултета током 2007. године, Факултет планира 
да у 2008. години поправи своју материјално-финансијску ситуацију и да оствари 
више средстава на тржишту.

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

– довршење  процеса  обликовања  програмског  оквира  Факултета  и  акредитација 
Факултета као високошколске академске иниституције;

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

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

    Декан

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

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

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

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

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

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

Делатност Факултета

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

Делатност Факултета је:
1. Универзитетско образовање - шифра: 80325

Факултет има следеће врсте универзитетског образовања:
- основне академске студије,
- дипломске академске студије (master)
- специјалистичке академске студије
- докторске академске студије
- основне струковне студије
- специјалистичке струковне студије

2. 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)

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

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

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

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

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

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

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

Факултет ће, 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  неће  нарушити  интерес 
Универзитета, односно високошколске јединице у њеном саставу. 

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

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

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

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

3. четири представника оснивача.

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

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

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

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

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

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

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

Декан Факултета:
1. представља и заступа Факултет,
2. организује и усклађује рад и руководи радом и пословањем 

Факултета,
3. председава Наставно-научним и Изборним већем Факултета, 

припрема и предлаже дневни ред седница Наставно-научног и 
Изборног  већа,

4. доноси опште акте у складу са законом и овим Статутом,
5. предлаже Наставно-научном већу и Савету Факултета мере за 

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

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

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

првог и другог степена,
15. одлучује у радноправним стварима у складу са прописима о радним 

односима,
16. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и општим 

актима Факултета.

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

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

декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.

Декан: 
проф. др Милан Подунавац

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

    научноистраживачку делатност

Студент продекан:
Слободан Томић
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

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

Наставно-научна јединица 

Наставно-научну  организациону  јединицу  чине  наставници  и  сарадници 
Факултета.

Наставно-научна организациона јединица обавља наставну и научно-истраживачку 
делатност  у  остваривању  основних  академских,  дипломских  академских (master), 
специјалистичких  академских,  докторских  академских,  основних  струковних и 
специјалистичких  струковних   студија,  као  и  остваривању  образовања  током  читавог 
живота. 

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

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

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

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

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

Стручна служба

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

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

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

Стручни органи Факултета ће наставити да раде у оквиру својих надлежности у 
складу за Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом 
Универзитета у Београду — Факултета политичких наука, те другим правним актима и 
прописима која су ова тела донела.
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7. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА

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

Наставно особље су: наставници, истраживачи и сарадници Факултета.

Ненаставно  особље  на  Факултету  чине  лица  која  обављају  стручне, 
административне и техничке послове.

На Факултету политичких наука, дана 23. фебруара 2008. године  било је укупно 
120 запослених.

Наставна јединица има укупно 73 запослених, од тога 1 запослени са 50% радног 
времена.

По звањима:
- 22 редовна професора,
- 19 ванредних професора,
- 17 доцената,
- 8 асистената,
- 3 виша предавача страног језика,
- 1 наставник страног језика,
- 2 асистента приправника.

Стручна служба има укупно 47 запослених, од тога 3 запослених су у радном 
односу на одређено време.

Током 2008. године, у плану је да се за потребе извођења вежби и помоћи настави 
ангажује 10-ак младих сарадника и наставника вештина.

У току 2008. године ће бити избори за:
● избор ванредног односно избор редовног професора– др Весна Кнежевић-Предић - 

ужа научна међународно правна област,
● избор ванредног, односно редовног професора - др Јелица Стефановић-Штамбук - 

ужа научнаобласт за међународне студије,
● избор ванредног односно избор редовног - др Радмила Накарада- ужа научнаобласт 

за међународне студије,
● избор  ванредног,  односно  редовног  професора  -  др  Бранимир  Стојковић  -  ужа 

научна област Комуникологија и информатика,
● избор доцента, односно ванредног професора - др Сања Граић-Степановић - ужа 

научна међународно правна област,
● избор доцента за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада,
● избор асистента за ужу научну област Социјална политика.
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8. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Реформисање наставно-научног процеса

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

Уважавањем препорука Европске конференције националних удружења за 
политичке науке:

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

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

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

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

Студије на ФПН-у

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

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

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

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

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

Факултет  организује  и  изводи  студије  у  току  школске  године  која,  по  правилу, 
почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци.
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Школска  година  има,  по  правилу,  42  радне  недеље,  од  чега  30  наставних  и  12 
недеља за консултације, припрему испита и испите.

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

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

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

Поред  политиколошких дисциплина  у  студије  политичких  наука  укључене су  и 
друге научне дисциплине (социолошке, филозофске, правне, економске и културолошке) 
које су неопходне за  целовито научно и  стручно образовање профила који се школују. 
Њихово изучавање омогућава шири увид у друштвене и политичке феномене. Факултет 
политичких наука  на  тај  начин обезбеђује студентима широко хуманистичко,  научно и 
стручно образовање. 

Кључна  опредељења  и  закључци  Болоњске  декларације,  коју  је  наша  земља 
прихватила 2003. године, треба постепено да наш образoвни систем приближе а потом и 
трајно  интегришу  у  европски  образовни  систем.  Следи  период  јачања  његове 
компетитивности  али  и  привлачности  за  друге  средине,  вредности  и  културе. 
Проширивањем и обогаћивањем капацитета европских образовних институција подстиче 
се јачање њених социјеталних димензија, кључних институција политичког, економског, 
друштвеног и технолошког система, што је заправо потврда доминантне визије Факултета 
политичких наука.  Тиме се учвршћује  основна мисија ФПН и афирмише стратегијски, 
системски  приступ  реформама  и  успоставља  склад  између  профилисања  система 
образовања и потреба државе, друштва и привреде.

Од када је дошло до суштинске промене става према свету информација и знања, 
учења  и  образовања,  од  када  се  образовање  третира  као  јавно  добро  и  исплатива 
инвестиција,  покренуте  су  бројне  иницијативе  које  отварају  нове  могућности  за 
унапређивање  образовне  делатности  али  и  формирање  различитих  форми  сарадње  и 
партнерства  између  бројних  и  комплементарних  институција.  Ради  се  коначно  о 
обликовању  најделикатнијег  и  најважнијег  ресурса  –  људског  потенцијала.  Да  би  се 
омогућио његов  што  квалитетнији  развој,  лансирана су  два  нова  принципа –  принцип 
мобилности свих агенса у процесу образовања (националног и интернационалног типа) и 
принцип  доживотног  учења  у  образовању,  посредством  реиновационог  учења.  Ова 
промена  узроковала  је  потребу  усаглашавања  образовних  система  у  погледу  њихових 
програмских  оријентација  (курсева)  и  интервала  студија,  образовних  циклуса 
(двоциклусног  степена),  новог  профила  литературе,  методологије  студија  и  њихове 
евалуације. Од 2006. године успостављен је систем бодова и њихова преносивост (ECTS – 
Европски систем преноса  бодова) и  акумулација.  Све  ове  промене дају  нови  квалитет 
систему образовања и отварају питање његове евалуације и механизама акредитације и 
јавне одговорности за његово вођење и развој.

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

1. Новинарско-комуниколошко одељење
2. Одељење за међународне студије
3. Политиколошко одељење
4. Одељење за социјалну политику и социјални рад.
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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 један од 
три светска језика (енглески, немачки и француски), који ће изучавати у току све четири 
године. 

I) ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Политиколошко одељење 
проф. др Ненад Кецмановић (шеф одељења)

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

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

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

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

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

1. Политичка теорија и образовање  за демократију
 Звање: политиколог из области политичке теорије и образовања за 

   демократију
2. Јавна управа и локална самоуправа

Звање: политиколог из области јавне управе и локалне самоуправе
3. Политичко насиље и држава

Звање: политиколог из области политичког насиља и државе

Дипломске академске студије одељења за политикологију:
1. Политичка теорија и образовање за демократију - 60 ЕСПБ

Звање: дипл. политиколог – мастер из области политичке теорије и 
   образовања за демократију
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2. Јавна управа и локална самоуправа – 60 ЕСПБ
Звање: дипл. политиколог – мастер из области јавне управе и локалне 

   самоуправе
3. Политичко насиље и држава – 60 ЕСПБ

Звање: дипл. политиколог – мастер из области политичког насиља и 
   државе

Одељење за међународне студије
проф. др Иво Висковић (шеф одељења)

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

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

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

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

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

Захваљујући свом капацитету, Одељење за међународне студије развија се и као 
један од снажних научно-истраживачких центара у области међународних политичких и 
економских односа, спољне политике, међународног права и међународних организација, 
европских, балканских, америчких и других регионалних студија, студија безбедности и 
пратећих дисциплина.

Студије другог степена (раније последипломске студије) постоје као мастер и као 
специјалистичке  академске,  односно  специјалистичке  струковне  студије  међународних 
односа  (смерови:  Међународне  студије,  Европске  интеграције,  Студије  међународне  и 
националне безбедности, Студије САД и Хуманитарно право, а треба да почну и Студије 
мира) и имају за циљ образовање стручњака за рад у области научних истраживања, али и 
специјалиста  у  дипломатији,  државној  администрацији,  новинарству,  итд.  Те  студије 
конципиране су у складу с искуствима водећих светских високошколских институција ове 
врсте с којима ФПН негује интензивну сарадњу.

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

Образовни профил који се стиче у оквиру одељења за основне међународне студије: - 240 
ЕСПБ

1. Међународна политика
Звање: политиколог за међународну политику

2. Европске интеграције
Звање: политиколог за европске интеграције

Дипломске академске студије одељења за међународне односе:

1. Дипломске академске студије међународне политике - 60 ЕСБП
Звање: дипл. политиколог – мастер из области међународне политике

2. Дипломске академске студије европских интеграција - 60 ЕСПБ
Звање: дипл. политиколог – мастер из области европских интеграција

3. Дипломске академске студије међународне безбедности - 60 ЕСПБ
Звање: дипл. политиколог - мастер из области међународне 
            безбедности

4. Дипломске академске студије мира - 60 ЕСПБ
Звање: дипл. политиколог - мастер из области студија мира

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

Одељење за новинарство и комуникологију у чијем саставу је и Катедра за 
новинарство, представљало је, у једном дугом периоду развоја, јединствене 
универзитетске студије на територији Србије и окружењу. Студије новинарства постоје 39 
година и стекле су завидну репутацију у свим медијима. Дипломирани студенти Факултета 
политичких наука заузимају најзначајнија места у штампаним и електронским медијима, 
али и у области PR-а, као и у истраживачким тимовима и институцијама – агенцијама за 
испитивање јавног мњења било као уредници, новинари, сарадници или истраживачи. 
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Током  четворогодишњих  студија  студентима  новинарства  нуди  се  комплетно 
интердисциплинарно  образовање  које  им  поред  знања  из  општеобразовних  предмета 
(филозофија,  социологија,  политички  систем,  основи  права,  политичке  доктрине, 
економија,  социјална  психологија,  теорија  културе  и  страни  језици)  нуди  и  стручне 
предмете  избалансираном  комбинацијом  теоријских  и  практичних  знања  из  области 
журнализма.  Специфично  новинарски,  дакле  стручни,  предмети  чине  50%  укупних 
дисциплина.  Остали  предмети  (обавезни  факултетски  и  опште  образовни  чине  40% и 
језици 10%) су у функцији образовања неопходног савременом новинару  XXI века, које 
почива на постулату: један новинар = једна редакција.

И  поред  све  већег  броја  различитих  курсева  новинарства,  број  наших  бивших 
студената ангажованих на најзначајнијим местима у свим медијима потврђује предност у 
односу  на  остале  –  приликом  запошљавања.  У  2002.  години  организована  је  и  Берза 
новинара која је за само годину дана омогућила да се у рад београдских редакција укључи 
више од 100 студената треће и четврте године. Таква тенденција се наставља јер захтеви за 
све бољим и професионалнијим информисањем се настављају, отварајући простор за нове 
медије и наравно искључиво високо обучене кадрове које ствара управо наш Факултет.

У првој години студија студенти се, поред опште образовних предмета, сусрећу и са 
првим стручним предметима као што су: Теорија и техника новинарства I, Стилистика, 
Информатика  и  Медијски  систем  Србије.  У  другој  години  поред  Теорије  и  технике 
новинарства  II  ту  су  и  предмети  Агенцијско  новинарство,  Новинарство  у  штампи  и 
Медији  и  друштво.  Облици  наставе  усклађени  су  са  програмима  и  стандардима 
најпознатијих светских универзитета и покривени са најновијом литературом доступном 
сваком  студенту  појединачно.  И  на  овој,  као  и  на  наредним  годинама,  предавачи  су 
најпознатији теоретичари али и практичари из области новинарства, односно специјалисти 
за одређене области медија, пре свега поједине облике новинарског изражавања (жанрови).

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

На четвртој, завршној години студија, студентима је омогућено да изаберу један од 
четири образовна профила: новинар, комуниколог, културолог и политиколог за политичку 
аналитику и менаџмент. Профилирање има за циљ да се студентима пруже знања и умећа 
која ће им омогућити да се запошљавају не само у медијским већ и другим институцијама 
и организацијама. Такође, профили омогућавају новинарима, да се у опредељењу за позив, 
специјализују за праћење културолошких, комуниколошких и практично политичких (нпр. 
партијских, изборних, маркетиншких) тема и проблема.
На Факултету постоји студентски часопис Политиколог који уређују искључиво студенти 
новинарства као и однедавно стручни PR тим ФПН-а састављен такође од наших 
студената. Све је то у циљу што потпунијег и што практичнијег образовања будућих, 
надамо се – високих новинарских професионалаца.
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Образовни профил који се стиче у оквиру основних студија новинарско - комуниколошког 
одељења - 240 ЕСПБ

1. Основне академске студије новинарства
Звање: политиколог - новинар

2. Студије комуникологије
Звање: политиколог - комуниколог

3. Студије теорије културе
Звање: политиколог - културолог

Дипломске академске студије одељења за новинарство и комуникологију:

1. Дипломске академске студије новинарства - 60 ЕСПБ
Звање: дипл. политиколог - мастер из области новинарства

2. Дипломске академске студије теорије културе  - 60 ЕСП
Звање: дипл. политиколог - мастер из области културологије

3. Дипломске академске студије комуникологије - 60 ЕСПБ
Звање:дипл. политиколог -  мастер из области комуникологије

4. Дипломске академске студије рода и политике  - 60 ЕСПБ
Звање: дипл. политиколог  - мастер из области студије рода  и политике

5. Дипломске академске студије еколишке политике - 60 ЕСПБ
Звање: дипл. политиколог - мастер из области еколошке политике

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

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

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

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

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

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

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

Образовни профили: - 240 ЕСПБ

1. Основне академске студије социјалне политике 
Звање: политиколог за социјалну политику

2. Основне академске студије социјалног рада
Звање: социјални радник

Дипломске академске студије

1. Дипломске академске студије социјалне политике - 60 ЕСПБ 
Звање: дипл. политиколог - мастер из области социјалне политике 

2. Дипломске академске студије социјалног рада  - 60 ЕСПБ
Звање: дипл. социјални радник – мастер

Интеродељенски студијски програм

У оквиру Одељења за новинарство и комуникологију и Политиколошког одељења 
Факултета, изводе се основне академске студије политичке аналитике и менаџмента.

Образовни профил: - 240 ЕСПБ

Политичка аналитика и менаџмент
Звање: политиколог из области политичке аналитике и менаџмента

Дипломске академске студије 

Дипл. академске студије политичке аналитике и менаџмента – 60 ЕСПБ
Звање: дипл. политиколог – мастер из области политичке аналитике и 
менаџмента                                    
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БРОЈ СТУДЕНАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА:

Факултет  политичких  наука  у  Београду  ће  у  прву  годину  основних  академских 
студија у школској 2008/2009. години уписати 500 студената: 135 буџетских студената и 
365 самофинансирајућих студената.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
БУЏЕТСКИ 
СТУДЕНТИ

САМОФИНАНСИ-
РАЈУЋИ 

СТУДЕНТИ
1. Основне академске политиколошке 
студије

30 70

2. Основне академске међународне 
студије

35 105

3. Основне академске студије 
новинарства
    и комуникологије

40 120

4. Основне академске студије социјалне 
политике
    и социјалног рада

30 70

У К У П Н О
135 365
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II) СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

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

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

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

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

1. једногодишње мастер студије,
2. двогодишње специјалистичке академске студије, 
3. једногодишње струковне специјалистичке студије.

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

 
Припремамо заједничке програме са угледним факултетима из Велике Британије, 

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

У  школској  2008/09.  години  Факултет  политичких  наука  ће  у  прву  годину 
студијских програма другог степена уписати:

Студијски 
програм

Буџетски студенти Самофинансирајућ
и студенти

У К У П Н О

Дипломске 
академске студије

96 384 480

Специјалистичке 
академске  студије

64 256 320

Специјалистичке 
струковне студије

0 240 240

Факултет  политичких  наука  ће  у  прву  годину  трећег  степена  студија,  оносно  на 
докторске  студије,  уписати  65  (шездестпет)  студената  и  то  буџетских  студената  15 
(петнаест) и самофинансирајућих 50 (педест).
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III) 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 четири страна језика: енглески, руски, француски и немачки, 
у зависности од тога који су језик учили у средњој, односно у основној школи. Почетни 
ниво језичке компетенције студената који на факултету настављају учење страног језика 
јесте ниво Б1 према наведеној европској стандардизацији језичких компетенција и новим 
стандардима продуктивних и рецептивних језичких вештина, где се највећи значај придаје 
конкретној реализацији језичке способности, односно комуникативном аспекту језика. 

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

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

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

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

У сарадњи са Алтернативном академском образовном мрежом (ААОМ) и 
Амбасадом Француске у Београду, на факултету ће се наставити са реализацијом 
специјалистичких струковних студија симултаног превођења за француски језик.
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9. ПЛАН И ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 2006-2010. ГОДИНА

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 пројекaта из програма основних истраживања Министарства за науку и 
заштиту животне средине Републике Србије;

2. преузимањем  уговорних  обавеза  и  ангажманом  на  научноистраживачким 
пројектима, експертизама и слично;

3. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

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

1. Центар за демократију

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

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

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

– проучавањем и истраживањем стања у области људских права и њихове заштите;
– подизањем нивоа демократске политичке културе.
Центар сарађује са другим академским и научноистраживачким центрима и институцијама 
у земљи и иностранству, које се баве истраживањима и образовањем за демократију.

2. Центар за медије и медијска истраживања

Центар  ће,  у  оквиру  одељења за  медије,  обављати наставну  делатност,  односно 
обуку  студената  новинарског  смера,  стручно  усавршавање  запослених  у  медијима  у 
смислу  јачања  општег  нивоа  знања  новинара,  као  и  њиховог  усмеравања  на  поједине 
новинарске специјалности, вршити радијску и ТВ продукцију, као и издавачку делатност. 
У  оквиру  одељења  за  медијска  истраживања,  организоваће  се  научноистраживачка 
делатност  која  је  у  функцији  унапређивања  знања  из  области  јавне  и  политичке 
комуникације и улоге масовних медија у савременом друштву и подизања стандарда у 
академским истраживањима из ових области. Такође ће се вршити унапређивање наставе, 
теоријска  и  емпиријска  истраживања,  примењена  истраживања,  организовати 
истраживачке радионице, и вршити истраживања за трећа лица. 
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3. Центар за међународно хуманитарно право и међународне организације

Центар представља интелектуално средиште за континуиран рад на истраживању 
савременог развоја  међународног хуманитарног  права  и  међународних организација.  У 
оквиру научно-истраживачке делатности Центра приоритетни задаци су: рад на развијању 
научних метода у области међународних организација како би се на тај начин помогло у 
извођењу  наставе  на  основним,  последипломским  и  докторским  студијама.  Центар 
организује  већ  две  године  заредом  регионалну  школу/курс  из  „Међународног 
хуманитарног права“, као и   семинаре, округле столове и друге облике научног рада. У 
оквиру  његове  делатности  је  и  организација  програма  обуке  припадника  одређених 
циљних група који се у својим професионалним делатностима сусрећу са питањима из 
области међуанродног хуманитарног права и међуанродних организација. 

4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава

Основан  2004.  године,  Центар  за  студије  Сједињених  Америчких  Држава 
организује већ други циклус Специјалистичких студија САД. У оквиру Специјалистичких 
студија  се  изучавају  и  истражују  историја  САД,  либерална  политичка  традиција  и 
савремена либерална мисао у САД, привредни и правни систем, америчке вредности и 
популарна  култура,  историја  спољне  политике  САД,  савремена  спољна  и  безбедносна 
политика  и  српско-амерички  односи. У  периоду  2004-2006.  године,  у  оквиру 
Специјалистичких  студија  САД  је  организовано  36  гостовања,  трибина  и  предавања 
иностраних професора и високих званичника. Поред тога,  Центар има за циљ вршење 
научних истраживања, и издавачке делатности. Центар има богату стручну библиотеку.

5. Центар за студије рода и политике

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

6. Центар за студије Далеког истока

Потреба за дубљим увидом у изузетно бурна кретања на азијском континенту, који већ 
две  деценије  представља  најдинамичнији  регион  света  са  аспекта  привредног  раста,  и 
нарочито  са  становишта  процена  да  ће  управо  ова  област  бити  средиште  светских 
економских  и  политичких  дешавања  у  овом  миленијуму,  стварају  огроман  простор  за 
проучавање економских, политичких, социјалних, културолошких дешавања и токова у овом 
региону, као и њихову повезаност са глобалним процесима. Центар има за циљ повезивање 
са сродним институцијама, најпре у земљама које припадају азијском континенту, а затим и у 
другим земљама. Тиме би се унапредила сарадња наших истраживача са истраживачима из 
других  земаља,  могућност  учешћа  на  међународним  скуповима,  набављање  потребне 
литературе, формирање међународних истраживачких тимова, могућност конкурисања код 
различитих  домаћих  и  страних  државних  и  приватних  институција  које  помажу  израду 
оваквих  истраживања,  квалитетније  обављање  специјалистичких  студија  и  богатију 
издавачку  делатност,  формирање  приручне  библиотеке  и  базе  података,  вршење 
консултантских  услуга  итд.  До  сада  је  остварена  интензивна  комуникација  са 
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амбасадорима/заменицима  амбасадора  Кине,  Јапана,  Кореје,  Индонезије  ради 
обезбеђивања подршке раду Центра за студије Далеког истока, а Јапан и Кина су посебно 
заинтересовани да пруже значајну финансијску и  логистичку подршку.  У 2008. години 
започеће и рад на специјалистичким студијама Далеког истока.

7. У 2008. години започеће са радом и новоосновнаи Центар за студије мира.

Финансирање научноистраживачког рада

Факултет научноистраживачке активности финансира из неколико извора. Основна 
изстраживанња се финансирају путем пројектоног финансирања од стране Министарства 
за науку и заштиту животне средине Републике Србије. Министарство науке и заштите 
животне средине Републике Србије је започело финансирање 13 нових пројеката у којима 
учествују истраживачи са Факултета политичких наука и то су:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реформи  у  Србији  и  процеса  придруживања  и  приступања  Србије  и  Црне  Горе (број 
пројекта: 149046).

Истраживачи:  проф.  др  Ана  Чекеревац,  проф.  др  Бранко  Васиљевић,  проф.  др 
Дренка Вуковић,  проф.  др Мира Лакићевић,  мр Наталија  Аврамовић,  проф.  др Сретен 
Сокић.

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

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

11. Србија и евроатланске интеграције (број пројекта: 149053).
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Истраживачи:  проф.  др  Љубинка  Трговчевић-Митровић,  доц.  др  Гордана  Даша 
Духачек, проф. др Драган Симић, мр Драган Живојиновић, проф. др Иво Висковић, проф. 
др Милан Подунавац, мр Саша Мишић.

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

Истраживачи: проф. др Милан Јовановић, доц. др Часлав Копривица.
13. Структурне и професионалне промене у масмедијском комплексу Србије 2006-

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

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

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

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

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

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

Програм развоја научно-истраживачког подмлатка 2006 – 2010. године

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.

У  научно-истраживачки  рад  су  поред  наставника  и  сарадника  Факултета 
политичких  наука,  укључени  и  млади  истраживачи  (студетни,  специјализанти, 
постдипломци и докторанти). На овај начин Факултет обезбеђује услове за научни рад и 
услове за стручно усавршавање и напредовање научноистраживачког подмлатка. 

Развој  научноистраживачког  подмлатка  Факултета  је  врло значајан  јер  су  млади 
научници и истраживачи најзначајнији развојни потенцијал и ресурс Факултета који може 
да  обезбеди  континуитет  у  развоју  Факултета  и  који  ће  у  будућности  дати  значајан 
допринос развоју друштва и државе.

Због важности унапређења науке и истраживања као и будућности Факултета,  у 
наредном  периоду  Факултет  ће  у  вези  са  развојем  научноистраживачког  подмлатка 
наставити са стварањем повољнијих услова за одржавање постојећег научноистраживачког 
кадра и ресурса као и са његовим даљим ширењем и увећањем.

С тим у вези планирамо, да у складу са стратегијом развоја  Факултета,  чији  је 
истраживачки  рад  пре  свега  ослоњен  на  научноистраживачке  центре,  оснујемо 
Студентски  истраживачки  центар који  би  окупљао  како  потенцијале  истраживаче 
(припрема и укључивање најбољих студената у истраживачки рад) тако и оне који су се 
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већ  запутили  стазама  научноистраживачког  рада  (специјализанте,  постипломце  и 
докторанте).

Зато  ће  Факултет  у  оквиру  планираног  развоја  научноистраживачког  подмлатка, 
посебну  пажњу  посветити  примени  савремених  метода  селекције,  едукације  и 
усавршавања научног подмлатка, са циљем да се у фази усавршавања знања и способности 
младих  и  талентованих  истраживача  успостави  веза  између  потреба  за  њиховим 
усавршавањем и потреба научних истраживања. 

Развој  научноистраживачког  подмлатка  ће  се  на  Факултету  политичких  наука 
остваривати  преко  Студентског  истраживачког  центра и  Научноистраживачких 
центара (Центар за студије Сједињених Америчких Држава,  Центар за студије рода и 
политике,  Центар за студије Далеког истока, Центар за медије и медијска истраживања, 
Центар  за  међународно  хуманитарно  право  и  међународне  организације, Центар  за 
демократију) и то кроз следеће активности:

1. укључивањем младих истраживача у научноистраживачке програме и пројекте које 
Факултет реализује у оквиру основних истраживања;

2. пружањем  материјалне  помоћи  младим  истраживачима  при  завршетку  њихових 
академских каријера (похађање магистарских и докторских студија);

3. пружањем  стручне  и  саветодавне  подршке  младим  истраживачима  путем 
менторског рада,  који ће својим саветима, сугестијама и мишљењима пратити и 
подстицати младе истраживаче на успешан завршетак њихових школских обавеза 
али и пратити њихов рад на пољу научних истраживања;

4. упућивањем младих истраживача на посебне и додатне врсте едукација (семинари, 
летње школе, радионице...) из домена релевантних за политичке науке, социјални 
рад и  политику,  новинарство, међународне односе,  било да се они организују  у 
земљи или у иностранству,

5. упућивањем истраживача на докторске и постдокторске студије и усавршавања у 
земљи и  иностранству,  а  на  основу сарадње коју  Факултет  остварује  са  другим 
научноистраживачким установама,

6. укључивањем младих истраживача у израду монографија, часописа, приручника и 
зборника који настају као резултат научноистраживачког рада на Факултету;

7. суфинансирањем  радова  и  књига  које  су  настале  као  резултат  рада  младих 
истраживача.

Факултет ће настојати да и даље финансира трошкове магистарских и докторских 
студија  младих  истраживача,  као  и  друге  трошкове  научноистраживачког  подмлатка  у 
земљи  и  иностранству.  Такође,  наставићемо  да  дајемо  и  посебне  подстицаје  младим 
истраживачима кроз одобравање плаћеног одсуства у трајању од једне године за стручно и 
научно усавршавање у иностранству или ради писања књига и монографија.

Поред ових видова помоћи, Факултет ће младим истраживачима пружити и друге 
видове подршке која се односи на стручну, техничку и материјалну помоћ у складу са 
организационим и финансијским могућностима Факултета.

Мислимо да ћемо овим активностима омогућити даљи развој научноистраживачког 
подмлатка  на  Факултету,  а  самим  тиме  и  обезбедити  несметани  развој  Факултета  у 
будућности.
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10.    МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Интензивна сарадња са домаћим и међународним организацијама и образовним 
институцијама један је од приоритета Факултета политичких наука. Обнова регионалне и 
међународне сарадње након 2000. године и успостављање редовних веза са иностраним 
институцијама, рад на заједничким истраживачким пројектима, размена наставника, 
сарадника и студената ФПН, учешће на научним и стручним скуповима у иностранству и 
други облици међууниверзитетске сарадње представљају основу за укупно унапређивање 
наставног и истраживачког рада на ФПН. Факултет је уложио значајне напоре како би 
смањио заостајање за савременим светским трендовима у политичким наукама, а 
резултати ових напора огледају се у постепеном приближавању наставних и 
истраживачких програма ФПН савременим стандардима у Европи и свету.

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

Међународна сарадња Факултета одвијаће се у неколико праваца:

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

2. Са међународним организацијама – при чему ће се студентима ФПН пружити прилика 
да искористе разне могућности које ове организације нуде.

3. Са амбасадама и  иностраним културним центрима – студенти ФПН ће бити и даље у 
прилици  да слушају бројне госте-предаваче. Од 2003. године, Факултет политичких наука 
организује дебате под називом «Дијалог о Европи». Стручне расправе, које се одржавају 
једном месечно, имају за циљ унапређење јавног дијалога о актуелним процесима 
европских интеграција и положају Србије у њима. У оквиру «Дијалога о Европи» сваког 
месеца по један представник амбасада земаља чланица ЕУ, земаља кандидата, као и 
европских организација, одржава уводно излагање након којег следи разговор. 

4. Учешће у међународно финансираним пројектима у области образовања и 
истраживања – Факултет је у 2006. години конкурисао за два ТЕМПУС пројекта, а 
заједно са Универзитетом из Анконе, Италија, добио средства за истраживања из Неw 
Неигхбоурхоод Програма Европске уније.  Са овим пројектом настављамо и у 2008. 
години.

У оквиру Visiting Student Programa, Факултет ће и даље бити добар домаћин и 
иностраним студентима који на њему раде истраживања за своје дипломске радове или 
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магистарске и докторске тезе, тако да су наши студенти у прилици да се и на самом 
Факултету друже са колегама из иностранства. 

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

Наставници, сарадници и студенти Факултета редовно ће се обавештавати, преко 
огласних табли, веб-сајта и електронске поште, о могућностима доделе стипендија, 
летњим школама, конкурсима за постдипломске студије у иностранству.
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11. ПЛАН АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА

11.1. ПЛАН РАДА РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА

Мисија Рачунарског центра Факултета политичких наука је да се  ФПН укључи још 
више  у  информатичку  револуцију  стварањем  одговарајуће  инфраструктуре  и 
истовременим  подизањем  информатичке  свести  студената/клијената  и  запослених. 
Олакшаним комуницирањем, доступношћу информација и предностима најсавременијих 
технологија,  инспирисати   студенте/клијенте  и  запослене  на  креативност  и  врхунске 
резултате!

 У 2008. години рачунарски центар ће посебну пажњу посветити следећим 
областима деловања:

Wеб сите:
● Побољшати интеракцију између сајта и корисника;
● Миграција сите-а са ХТМЛ на XМЛ и друге савременије технологије;
● Израда страница за приступ ПДА-а, и мобилних телефона(WАП);
● Доступност података у XМЛ формату;
● Креирање или прихватање одговарајуће “онтологије”  и  интеграција у 

семантички Wеб.

Мрежа:
○ Надоградња постојеће мреже, 
○ Документовање мреже (пожељно је користити УМЛ);
○ Wирелесс приступ на ФПН-у;
○ Увођење QоС-а;
○ Аутоматизовати ажурирање евиденције хардwаре-а и софтwаре-а;
○ Оптимизација сервиса штампе по спратовима и одељењима;
○ Побољшати сарадњу са РЦУБ-ом;
○ ВоИП;
○ Дигитална мултимедијална библиотека (ВоД);
○ Дигитална мултимедијална банка видео прилога, репортажа тзв. (ВоД);
○ Инернет радио;
○ Wеб ТВ.

Аполо информациони систем:
● Додатна обука корисника;
● Документовање апликације;
● Даљи развој и примена апликације.

 Тим рачунског центра:
● Потпуна аутономија рачунског центра ФПН-а од спољних сарадника;
● Увођење унутрашњих односа и комуникација са особљем ФПН-а базираних 

на стандардима из фамилије ИСО 9000:2000 ;
● Евиденција тражених и пружених услуга од стране рачунског центра;
● Примена искустава других факултета у раду и организацији.

-Обука запослених: План обуке и ангажовање одговарајућих предавача.
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У календарској 2008. години, поред редовног одржавања и подршке, а у складу са 
својим стратешким планом и могућностима, Рачунарски центар Факултета политичких 
наука намерава следеће активности:

Р.бр. Активност Период реализације

1.
Набавка 3 нотебоок рачунара, ласер колор 
штампач, и скенер за Новинарско-
комуниколошку катедру 

I квартал 2008.

2.
Набавка и конфигурација 4-5 приступних 
тачака за бежични приступ студената и 
професора на ФПН-у

I квартал 2008.

3.

Набавка 30 рачунара P IV (16 за потребе 
наставног особља, 5 за потребе библиотеке, 3 
за допуну капацитета Интернет учионице, и 6 
за потребе електронских шалтера у холу 
факултета и потребе студентских 
организација)

I квартал 2008.

4.
Довршити процес увођења електронског 
деловодника и заједничке електронске огласне 
табле

I квартал 2008.

5.

Набавка и конфигурација сервера за потребе 
складиштења и приступа архиви медијских 
прилога, репортажа и другог сродног 
материјала (укључујући ВоД сервис)

II квартал 2008.

6.
Редизајн сајта ФПН-а, и интерног портала 
ФПН у циљу побољшавања интеракције са 
студентима

II квартал 2008.

7.

Постићи потпуну ажурност електронског 
статуса студената са стварним стањем у бази 
факултета (тј. поред пријаве испита преко 
Интернета, студентима омогућити увид у 
положене испите, оцене и др.)

II квартал 2008.

8. Прилагодити информациони систем Аполло 
евиденцији досијеа последипломаца

II квартал 2008.

9. Дизајнирати WАП верзију сајта ФПН-а III квартал 2008.

10. Редовни сервиси опреме и припрема за нову 
школску годину и упис нових студената

III квартал 2008.

11.

Припрема факултета за увођење учења на 
даљину у току 2009.године (консултације и 
одабир конкретног решења, припрема 
наставног особља и рачунарске мреже за нову 
опрему и нове активности које овај процес 
захтева)

IV квартал 2008.
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11.2. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ

Факултет поседује библиотеку са 103.000 библиографских јединица (са више од 
60.000 књига и са бројним часописима, документима, магистарским и докторским тезама) 
из области које се изучавају на Факултету. 

Студентима је на располагању читаоница са 115 места, у којој могу да поред књига 
користе и базе података и архиве других организација и институција са којима факултет 
сарађује као што су: ЦОБИСС, Универзитетска библиотека, Народна библиотека Србије, 
База података “Архив”. Такође, претрага библиотеке Факултета могућа је електронским 
путем.

Библиотека ФПН-а у 2008. години наставља да развија своју основну делатност у 
складу са законским одредбама предвиђеним Законом о библиотечкој делатности. 

Ревизија целокупног фонда Библиотеке

Треба истаћи да је последња, делимична ревизија фонда урађена 2000. г. Извештаји 
указују на потребу свеобухватне ревизије према Упутсвима за вођење ревизије и отписа. 
Планирана је темељнија анализа фонда Библиотеке у циљу ефикаснијег пружања услуга 
њеним корисницима. У том циљу планирана је редукција постојећег фонда као последице 
недостатка смештајног простора с једне стране, а са друге застарелости и нерелевантности 
публикација које ће отписом бити понуђене у размену са библиотекама које имају интерс 
да чувају и такву врсту публикација, пре свега са Народном библотеком Србије. 

Током рада на ревизији паралелно ће се вршити пресигнирање и реинвентарисање 
публикација  како би  се  фонд Библиотеке  организовао према стандардима за  чување и 
коришћење грађе и на тај начин обезбедили услови за њено аутоматизовано коришћење. 
Током ревизије фонда планирана је и заштита у виду чишћења, повезивања, укоричавања, 
техничка  и  конзерваторска  заштита  оштећених  примерака.  Опремање  и  сређивање 
магацинског простора обављаће се у складу са финансијским могућностима Факултета. На 
овом послу радиће: (3 библиотекара, 3 књижничара, 1 волонтер, 1 војник на цивилном 
служењу војне обавезе са пола радног времена). 

Обрада серијских публикација

Периодичне  публикације  које  се  налазе  у  фонду  Библиотеке  до  сада  су  само 
евидентиране кроз евиденционе картоне и захтевају приоритетно, обраду у електронском 
каталогу. У том циљу 3 библиотекара и 1 књижничар похађали су семинар у Народној 
библиотеци  Србије  на  коме  су  едуковани  за  електронску  обраду  тзв.  континуираних 
публикација према међународном стандарду ISBD(S), као и унос холдинга, локацијских 
података, односно ажурирање постојећих годишта и бројева сваког појединачног наслова 
часописа. За 2008. годину планирано је да се у базу COBISS.SR унесе комплетан фонд 
периодике  са  свим локацијским подацима  који  ће  корисницима Библиотеке  омогућити 
увид  у  постојање  сваког  годишта  и  сваког  броја  одређеног  наслова  часописа  које 
Библиотека поседује.

Ретроспективан унос у базу COBISS.SR записа из базе APOLO

Планирано је пребацивање, које у пракси значи поновну обраду, публикација које 
су се до укључивања Библиотеке ФПН у Узајамну базу COBISS.SR уносиле у локалну базу 
APOLO.  Неопходност  овог  посла  условљена  је  захтевима  да  ФПН  има  јединствену 
библиотечку  базу  података  која  ће  као  таква  обезбедити  и  јединствено  претраживање, 
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исписивање статистике, инвентарне књиге и свих видова извештавања нужна за савремено 
аутоматизовано библиотечко пословање.

Набавка нових публикација

Набавка нових наслова књига, периодике, некњижне грађе, пре свега електронских 
публикација, електронских база података и сл. одвијаће се у складу са буџетом Факултета. 
Набавка ће се вршити, пре свега, на основу силабуса професора у којима је препоручена 
литература  за  студије  свих  степена  студирања.  Осим  обавезне  литературе  коју  чине 
уџбеници,  набављаће  се  и  сва  остала  научна  литература  која  је  везана  за  основне  и 
последипломске студије на српском али и на осталим језицима. Међутим, набавка ће се 
вршити и на основу претраживања база података које пружају информације о релевантној 
литератури.  Ту  пре  свега  мислимо  на  координирану  набавку  која  се  одвија  преко 
KOBSON-a, а која ће обезбедити с једне стране координирану набавку страних часописа, 
али пре свега, бесплатан приступ страним базама и сервисима, светским часописима са 
пуним текстовима, електронским књигама, цитатним базама, али и презентацију сопствене 
издавачке  делатности.  Свакако  да  ће  ове  нове  медијске  и  технолошке  могућности 
захтевати усавршавања у претраживањима, праћења свих новитета преко интернета али и 
нови профил библиотечко информационих стручњака који ће бити у стању да иду у корак 
са револуционарним променама у библиотекарству. 

Перманенто образовање кадрова Библиотеке

Модул Позајмице и циркулације, Библиографија истраживача, Програм аналитичке 
обраде  према  ISBD(CR),  Претраживања  KOBSON-a,  Развијени  курсеви  за  обраду 
интегрисаних извора, континуираних публикација, електронских публикација, састављана 
статистика и исписа из локалне базе и сл.  

У складу са свакодневним развојем библиотечке делатности у библиотеци ће се 
обављати  и  послови  пројектовања  информационих  подсистема,  примењивађе  се  нове 
технологије, пројектоваће се специјализоване базе података, истраживаће се и анализирати 
информације,  нудити  стручне  оцене  и  мишљења,  пратиће се   међународни стандарди, 
сакупљати и обрађивати научни пројекти, магистарски радови, специјалистички радови и 
докторске дисертације, ствараће се постепено минитезауруси из одређених грана науке, 
сарађиваће са издавачима у циљу квалитетне набавке и попуњавања фонда, пратиће се 
измене  и  допуне  класификације  докумената  према  UDC,  припремаће  се  предавања  за 
стручно усавршавање како библиотечких радника тако и корисника којима је потребно 
указати на најновије претраживаче, на комбиновани начин претраживања база, праћење 
контроле квалитета базе, сугестије у циљу рзвијања нормативних датотека базе, развијаће 
се локални шифрарници у који ће обезбедити вишеструке комбинације претраживања али 
и  специфичност  информација,  извештавања  и  сл.  Аутоматизацијом  библиотечке 
делатности у целини, планирано је да сви запослени у Библиотеци пролазе кроз додатне 
обуке  и  курсеве  у  складу  са  пословима  које  обављају.  Аутоматизовано  пословање 
библиотеке  доводи  до  реорганизације  послова,  те  се  понеки  стари  послови  укидају,  а 
њихово место заузимају нови програмски модули који ће убрзати процесе рада и пружити 
брже и квалитетније информације корисницима. 

За 2008. годину планирана је  инплементација новог програмског модула који се 
односи на аутоматизовану циркулацију грађе и задуживање корисника. У овој години, како 
је то иначе и пракса у другим библиотекама које су већ прешле на овај вид рада, прва 
година  подразумева  рад  у  тестној  бази  али  која  ће  активирањем  редовне  базе  бити 
апсолутно  искоришћена.  У  тестном  периоду  аутоматизоваће  се  корисничка  база,  како 
студената  тако  и  професора,  извршиће  се  штампање  комплетних  налепница  са  бар 
кодовима преко којих се врши задуживање и регистрација код кога се и до ког периода 
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публикација налази. Овај обиман посао укључиће рад најмање два књижничара, који ће у 
најскоријем времену проћи обуку после које се стиче лиценца за инсталацију Програма 
позајмице.  Услов  за  израду  Библиографије  истраживача  јесте  комплетна  обрада 
периодичних  публикација  у  локалној  бази,  снабдевање  комплетним  библиогрфијама 
истраживача, професора,  са ФПН, обуку кадрова унутар Библиотеке али и ангажовање и 
обуку спољних сарадника, студената, који би помогли у бржој реализацији овог пројекта.

Обрада текућег прилива публикација

Све нове публикације које стижу у Библиотеку свим видовима набавке: куповином, 
поклоном,  разменом  уносиће  се  ажурно  и  према  прописаним  стандардима  за  њихову 
обраду  (ISBD(M),  ISBD(S),  ISBD(CR),  ISBD(ER),  ISBD(CR).  Примена  ових  стандарда 
захтеваће непрекидну обуку у самој Библиотеци. План и програм ове обуке накнадно ће 
бити  достављен  управи  Факултета.  Захваљујући  новим  верзијама  програма  и  система 
COBIS Библиотека  ће  започети и  ажурирање сопственог књиговодства.  То значи да  ће 
моћи да извештава о материјалним средствима утрошеним за куповину сваке публикације 
али и вредностима поклоњених књига или оних које су разменом набављена. Овај посао ће 
свакако захтевати прецизан унос сваког броја рачуна, дистрибутера, датума пристизања 
публикације у Библиотеку, укупног броја примерака једног наслова али и аутоматизовање 
размене која ће бити видљива захваљујући презентацији корисничког програма OPAC.

Аутоматизација електронских бројача везана за инвентарне бројеве али и сигнатуре 
обезбедиће искључивање могућности дуплих инвентара, дуплих и погрешних сигнатура 
али  и  излиставање  из  базе  инвентарних  и  сигнатурних  књига  чиме  се  прекида  са 
пословима вођења ручних инвентарних и сигнатурних књига.

Периодичне обуке корисника Библиотеке

Планирано је периодично обучавање корисника Библиотеке која ће се одвијати у 
групама. Програм обуке обухватиће структуру полазника, време и место одржавања обуке. 
На  тај  начин  студенти  али  и  остали  корисници  фонда  Библиотеке  научиће  сами  да 
претражују базу COBISS.SR, како локалну тако и узајамну. Наставиће се, према позиву, са 
презентацијама КОБСОН базе студентима последипломских студија.

Презентација рада Библиотеке на веб страници Факултета

Израда концепције  веб презентације Библиотеке на сајту  ФПН обухватиће осим 
најзначајних  информација  о  раду  и  пружању  услуга  Библиотеке  и  списковима  нових 
књига, часописа али и чланака из одређених студијских научних области. 
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12. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА

Поред већ поменутих реализованих задатака и рада на реформи и модернизацији 
наставе на Факултету, Управа ће у 2008. години наставити да помаже у раду студентских 
организација као и да унапређује услове студирања, а такође наставиће и рад на 
модернизацији и побошабању услова рада студената и запослених. Наставићемо са 
започетим реновирањима и адаптацијам 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.

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 које ће ФПН и даље у складу 
са његовим могућностима помагати:

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

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.

Током пролећа 2008. године одржаће се избори за Студентски парламент.
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12.2. Радови на доградњи и адаптацији објекта Факултета

ФПН ће током 2008. године започети радове на реализацији пројекта „Надоградња 
објекта Универзитета у Београду – Факултета политичких наука“ који ће реализовати уз 
финансијску подршку Националног инвестиционог плана Републике Србије. 

Укупна вредност пројекта је 169.517.906,00 дин. За започињање радова на пројекту 
Факултету су за 2008. годину одобрена средства у износу од 50.000.000,00 динара.

Пројекат  предвиђа  доградњу  простора  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.

Пројектом планирамо да доградимо следећи простор неопходан за рад Факултета:
- Простор  за  наставу  –  7  слушаоница  површине  1100  м²  које  ће 

располагати са 1000 нових места за студенте,
- Простор  за  читаоницу  и  библиотеку  –  површине  680  м²,  који  ће 

омогућити да у њему ради 300 студената,
- Простор за медијски центар – медијски студио са кабинетима површине 

750 м², који ће омогућити несметан рад за 750 студената новинарства 
(толико их сада укупно има на ФПН-у), као и наставног особља,

- Доградњом овог простора, затварамо раван кров изнад четвртог спрата 
(који прокишњава) и због којег кабинети на том спрату уопште нису у 
употреби. Доградњом ћемо решити тај проблем, и на тај начин ћемо тај 
простор од 680 м² поново вратити у функцију рада Факултета.

Значај реализације овог пројекта је влики, јер ћемо њиме решити неколико 
кључних проблема, који овог момента оптерећују рад Факултета и онемогућавају га у 
његовом даљем развоју, а то су:

● недостатак простора за реализацију наставе (слушаоница) због потребе 
да се у складу са Болоњским процесом ради у више мањих група,

● недостатак простора за адекаватан рад студената и припрему за испите 
(недовољан простор за савременоу читаоницу са информатичком 
опремом која, поред класичних књига и часописа, треба да  омогући 
коришћење електронских часописа, књига и публикација) неопходних за 
студирање,

● недостатак простора за Медијски центар (потребан за студије 
новинарства) у коме би се инсталирала неопходна опрема за практични и 
теоријски рад будућих новинара,

● недостатак простора за кабинете професора, јер део зграде прокишњава 
и неупотребљив је за рад (цео четври спрат где су професорски 
кабинети).
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14. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2008. ГОДИНУ

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука је научна, истраживачка и 
образовна институција чији је оснивач Влада Републике Србије. Упркос те чињенице, 
Факултет финансијска средства за свој рад и функционисање прима и из других извора, јер 
средства из државног будџета која су у 2007. години била у износу од 44,12 % од укупних 
средстава, нису довољна.

Финансијски план за 2008. годину који дајемо у прилогу, усвојен је на 8. седници 
Савету Универзитета у Београду - Факултета политичких наука, 07. новембра 2007. године.

Опис Буџетски 
приход

Сопствени 
приход

Укупно % 
учешћа

0 1 2 3 = 1+2

I Планирани текући приходи:

1.0. Буџетски приходи (1.1.+ 1.2.+ 
1.3.)

31.100.000,00 - 31.100.000,00 19.68

1.1.Министарство просвете и 
спорта:
- материјални трошкови

15.000.000,00
 15.000.000,00

- 15.000.000,00 9,49

1.2. Министраство за науку 
- пројекти
-остали захтеви : сл.пут, штам. књига, 
сту. и сл.

 15.300.000,00
 14.100.000,00
  1.200.000,00

-   15.300.000,00 9,68

1.3. Министарство културе
- пријава на конкурс "Политиколог"

   700.000,00
   700.000,00

-      700.000,00 0,45

1.4. Град Београд
- пријава на конкурс за Омладинске 
програме

      100.000,00
      100.000,00

- 100.000,00 0.06

2.0. Сопствени приход:( 
2.1.+2.2.+2.3.+3.)

-  127.000.000,00 127.000.000,00 80,32

2.1. Основне студије:
- школарине са испитима 
61.000.000,00

- 61.000.000,00  61.000.000,00 38,58

2.2. Студије II и III степена :
- докторске студије 
11.000.000,00
- спец. академсме ст. 
27.000.000,00
- спец. струковне ст. 
11.000.000,00
- мастер 
8.000.000,00

- 57.000.000,00 57.000.000,00 36,05
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2.3. Остали приходи:
1. рефундација трош. зак. 

100.000,00  
2. закуп сала и прос. 

3.800.000,00
3. продаја образаца 

70.000,00
4. продаја књига 

100.000,00
5. ностриф. диплома и сл. 

430.000,00
6. пријава на конкурс и сл. 

3.500.000,00

-       3.500.000,00      8.000.000.00 5,05

3. Меморандумска ставка
- рефундација боловања преко 30 
дана

1.000.000,00 1.000.000,00 0,64

Укупно приход ( 1 - 3 ) 31.100.000,00 127.000.000,00  158.100.000,00 100,00

Опис Буџетска сред. Сопствена сред. Укупно
% учашћа

0 1 2 3 = 1+2
II Планирани текући расходи :
*
4.Плате и додаци запослених * 27.891.216,00 27.891.216,00 20,31

5.Социјална давања запосленим
7. отпремнина за пензију
8. боловање
9. помоћ запосленим

-
-
-
-

 1.820.000,00
     720.000,00

     1.000.000,00
     100.000,00

1.820.000,00
    720.000,00

    1.000.000,00
      100.000,00

1,33
0,53
0,73
0,07

6. Јубиларна награда - 800.000,00 800.000,00 0.59

7.Накнаде за запосл.- превоз 907.000,00     1.593.000,00 2.500.000,00     1,82

8.Стални трошкови
10. плат. пром. и банк. усл.
11. енергетске услуге – грејање
12. енергетске услуге – струја
13. комуналне услуге
14. услуге комуникац. - телеф.
15. трош. осигурања - камере
16. закуп имовине и опреме

 10.623.000,00
   746.000,00

   5.993.000,00
   1.000.000,00
   1.400.000,00

   1.484.000,00 
-
-

      5.730.000,00
    254.000,00
  4.007.000,00
    500.000,00
    450.000,00
     119.000,00
    100.000,00
    300.000,00

 16.353.000,00
   1.000.000,00
10.000.000,00
1.500.000,00
1.850.000,00
1.603.000,00
   100.000,00
   300.000,00

    11,91
0,73
7,27
1,10
1,35
1,17
0,07
0,22 

9.Трошкови путовања
17. трош. пут.служ. пут земљи
18. трош. пут.служ. пут иност.
19. трош. пут у оквиру рада
20. остали трош. транспорта

1.100.000,00
-

1.100.000,00
-
-

3.200.000,00
     50.000,00
2.450.000,00
   300.000,00
   400.000,00

4.300.000,00
     50.000,00
3.550.000,00
   300.000,00
   400.000,00

3,13
0,04
2,58
0,22
0,29

10. услуге по уговору
- административ.ус. ус.превођ.сл.
- остале стручне усл.- наука ( а.х. и у. 
о делу)
- компјутерске услуге
- ус.за усв. запосл. - котиз. 
усавршавање
- усл. информисања – огласи

16.600.000,00

 11.900.000,00
-
-
-

    300.000,00
-

 47.650.000,00
100.000,00

   36.050.000,00
      1.000.000,00
         750.000,00
      1.100.000,00

1.000.000,00
   200.000,00

64.250.000,00
100.000,00

  47.950.000,00
     1.000.000,00
       750.000,00

     1.100.000,00
1.300.000,00

200.000,00

46,76
0,07

34,90
0,73
0,55
0,80
0,95
0,15
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- услуге штампања
- стручн.ус., адвокатске усл.
- репрезентација
- остале опш.ус.-задруга ст.,војска, 
акред. и сл.
- усл. у домаћ. – хем. чишћење

-
4.400.000,00

-

     1.850.000,00
     5.500.000,00

100.000,00

  1.850.000,00
  9.900.000,00

100.000,00

1,34
7,20

0,07   

11. специјализоване услуге
- услуге културе
- медиц. ус.- лекарск прег.

-
-
-

 200.000,00
50.000,00

         150.000,00

 200.000,00
       50.000,00

150.000,00
       

0,15
0,04
0,11

12. Амортизација
- зграде
- основних средстава

-
-
-

5.000.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00

5.000.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00

3,63
0,73
2,90

13.Текуће поправке зграде и 
основних сред.

21. одржавање зграде
22. одржавање основ. средс.

-      7.750.000,00
      7.000.000,00
         750.000,00

   7.750.000,00
    7.000.000,00
       750.000,00

5,64
5,10
0,54

14. Материјал
- административни материјал
- мат. за образ. и усав. запо. стр. лит.
- материјал за саобраћај
- мат.обр.спорт и културу
- мат. за хигијену
- материјал за посебне намене
- ситан инвентар

500.000,00
      100.000,00

-
-

      400.000,00
-
-

     4.500.000,00
     2.500.000,00
        500.000,00
        50.000,00

          50.000,00
        300.000,00
      600.000,00
500.000,00     

     5.000.000,00
   2.600.000,00
       500.000,00
       50.000,00

        450.000,00
       300.000,00
     600.000,00
500.000,00      

3,63
1,88
0,36
0,04
0,32
0,22
0,44
0,37

15. Пратећи трошкови задужења
- негативне курс. разл.
-  казне за кашњење

-
-
-

           90.000,00
          50.000,00
          40.000,00

        90.000,00
         50.000,00
         40.000,00

0,07
0,04
0,03

16. Накнаде за образовање – 
стипендије

- 600.000,00 600.000,00 0,44

17. Порези, таксе
23. порез на добит
24. таксе за разне дозволе

            
            -

-

         800.000,00
        600.000,00
        200.000,00

       800.000,00
       600.000,00
       200.000,00

0,59
0,44
0,15

Укупни тек. трош. ( 4 - 17)  29.730.000,00   107.624.216,00   137.354.216,00 100,00

18. Улагања у инвестиције - зграда -     13.000.000,00   13.000.000,00

19. Улагање у основна средства 1.370.000,00
     

 6.375.784,00
   

7.745.784 ,00

Укупна улагања (18+ 19): 1.370.000,00
      

   19.375.784,00
    

20.745.784,00    

Рекапитулација:
1.Укупни текући приходи :      158.100.000,00 дин.  100,00 %
2.Укупни текући расходи:        137.354.216,00 дин.   86,88 %

3. Укупна улагања (1-2) :            20.745.784,00 дин.   13,12 %

3. Легенда: Према Упутству  Министарства просвете и спорта за израду  
                       Предлога финансијског плана за 2008.год. зараде ће се 
                       израчунавати јединствено за све директне и индиректне 
                       кориснике буџетских средстава у Министарству финансија.
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                       Индиректни корисник има право да планира до 30 % сопствених 
                       средстава ( само школарине).
                       Основица септембарска зарада исплађена у новембру , 
                       помножена са 4,2 % ( у складу са предвиђеним повећањем ) 
                        x 12 месеци: 
                       (7.747.563,00 x 12 = 92.970.720 x 30 % = 27.891.216,00 дин.)

Основне економске предпоставке и смернице за припрему Предлога финансијског 
плана Факултета за 2008. год. узете су из Меморандума о буџету и економској и 
финансијској политици за 2008.годину, са пројекцијама за  2009. и 2010. годину.
Пет директних корисника буџетских средстава је изабрано и обавештено да предлог 
финансијског плана за 2008.год, и наредне две фискалне године припремају по 
програмима, и то:

● Министарство здравља,
● Министарство за државну управу и локалну самоуправу,
● Министарство просвете,
● Министарство трговине и услуга,
● Министарство вода.

У односу на постојећи начин планирања буџета, чије је основно тежиште на 
апропријацијама по економским класификацијама, тј. планирање буџета по ствакама 
расхода и издатака, основно тежиште у програмском моделу израде буџета  налази се на 
резултатима који се остварују , односно циљевима који се постижу ангажовањем свих 
предвиђених ресурса ( материјалних и људских).

Предлог финансијског плана за 2008.год. израђује се на основу предложеног обима 
средстава. Новина у односу на предходне године је да су предложени обими буџетских 
средстава проширени и обухватају све расходе и издатке изузев расхода за финансирање 
јавног дуга и издатака за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана.

Параметри из Меморандума који су коришћени приликом утврђивања обима 
средстава су:

● замрзавање фонда плата буџетских корисника током целе 2008. год. на нивоу који 
ће бити достигнут у новембру 2007. год. тј. након реализације потписаних 
протокола о повеђању плата,

● накнаде у натури и накнаде за запослене могу расти до нивоа пројектоване 
инфлације (односно 6%),

● на истом нивоу учешћа у БДП - у из 2007. год. (7%) остају расходи за социјалну 
заштиту, животне средине, здравство,рекреацију, културу и религију.

У Београду, 25. фебруара 2008. године Декан

Проф. др Милан Подунавац
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