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1. 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 (мастер), докторских академских студија, специјалистичких 
студија иновација знања и образовања током читавог живота.

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

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

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)

- издавање књига, брошура и других публикација (22110)
- издавање новина (22120)
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- 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.

2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

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

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

3. четири представника оснивача.

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

Савет Факултета бира председника Савета и његовог заменика, из реда својих 
чланова, тајним гласањем. 
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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 Зоран Стојиљковић, представник ННВ Факултета,
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3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ

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

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

предлаже дневни ред седница Наставно-научног и Изборног  већа,
4. доноси опште акте у складу са законом и 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 Илија Вујачић

Продекани: 
проф. др Ана Чекеревац, продеканка за студије I степена
проф. др Ђорђе Павићевић, продекан за студије II и III степена
проф. др Славиша Орловић, продекан за квалитет, самовредновање и 
научноистраживачку делатност

Студент продекан:
Помак Пајазит
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

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

Наставно-научна јединица 

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

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

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

На Факултету делују следећа одељења:

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

У оквиру наставно-научне организационе јединице 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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5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

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

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.

6. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА

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

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

техничке послове.

У Наставно-научној јединици запослено је 109 наставника и сарадника, од чега 1 са 
70% радног времена, 2 са 50% радног времена и 1 са 20% радног времена. 

По звањима:
1. 36 редовних професора,
2. 16 ванредних професора,
3. 17 доцената,
4. 24 асистента,
5. 4 наставника страног језика,
6. 2 наставника вештина
7. 10 стручних сарадника за подршку научноистраживачком 

раду

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

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

б)  Редовном  професору  др  Бранимиру  Стојковићу,  на  основу   одлуке  Сената 
Универзитета  у Београду 06  број:  020-19209/XXXII/4.1.TK продужен  је  радни  однос,   за 
школску  2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015. годину, од 01.10. 2012. до 30.09. 2015.

в)  Редовном  професору  др  Сретену  Сокићу,  на  основу  одлуке  06  број:  020-
19209/XXXII-4.7.TK Сената Универзитета у Београду продужен је  радни однос за још једну 
школску годину односно до 30. септембра 2013. године.

У Стручној служби, ненаставно особље, запослено је укупно 48 радника, 46 радника 
на неодређено а 2 радника на одређено време од 6 месеци.

8



7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Реформисање наставно-научног процеса

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

Уважавањем препорука Европске конференције националних удружења за политичке 
науке:

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

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

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

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

Студије на ФПН-у

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

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

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

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

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

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

Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења наставе.
Зимски семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и четири (4) недеље 

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

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

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

Настава се одвија кроз општеобразовне курсеве (заједничке предмете за сва четири 
одељења) и посебне одељенске и изборне предмете, којима се обезбеђује јасно профилисање 
посебних струка. Поред тога, студенти имају могућност да бирају један од три светска језика 
(енглески, немачки и француски), који ће изучавати у току све четири године. 

7.1. АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 

Основне академске студије:

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

Дипломске академске студије:

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

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

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

Модул: Студије САД-а
Модул: Регионалне студије Азије

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

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

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

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

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

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

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

Опција: Теорија културе или Студије рода.

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

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

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

Докторске студије:

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

БРОЈ СТУДЕНАТА  ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

Факултет  политичких  наука  у  Београду  планира  да  у  прву  годину  основних 
академских студија у школској 2013/2014. години упише 550 студената: 
– 150 буџетских и
– 400 самофинансирајућих.

7.3. СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

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

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

универзитета и релевантних институција.

Сви наши програми отворени су за студенте са других факултета. Интерактивна 
настава, у амбијенту у коме доминира различитост знања и интересовања, пружа доследну 
примену интердисциплинарности у приступу друштвеним феноменима који се изучавају. 

ФПН има два облика студија другог и трећег степена: 

1. једногодишње мастер студије,
2. трогодишње докторске студије

Области студија на мастер студијама су: Политичка теорија, политичка социологија и 
институције, Политичко насиље и држава, Европске интеграције, Међународна безбедност, 
Међународна политика, Студије мира, Социјална политика, Социјални рад, Новинарство, 
Комуникологија, Теорија културе и студије рода, Међународно хуманитарно право и право 
људских права, Регионалне студије САД, Регионалне студије Азије.
          Области студија на докторским студијама су: Студије политикологије, Међународне и 
европске студије, Студије социјлане политике и социјалног рада, Студије културе и медија.

У школској 2013/14. години Факултет политичких наука планира да у прву годину 
студијских програма другог степена упише:

Студијски 
програм

Буџетски студенти Самофинансирајућ
и студенти

У К У П Н О

Дипломске 
академске студије

68 357 425

Докторске студије 8 48 56

Факултет  политичких  наука  ће  у прву годину  трећег  степена  студија,  оносно  на 
докторске студије, уписати 65 (шездестпет) студената и то буџетских студената 10 (десет) и 
самофинансирајућих 55 (педест и пет).
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7.4. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

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

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

Настава се организује у двосеместралним модулима који се надовезују један на други у 
зависности од смера, односно департмана. На смеру Међународни односи студенти уче 
четири године страни језик, а на осталим смеровима две.

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

Настава немачког језика одвија се у сарадњи са лекторима из Немачке у оквиру 
институционалне сарадње ФПН и  ДААД (Немачка служба за академску размену). Студенти 
ФПН који уче немачки имали су прилике да похађају интензивне курсеве немачког језика 
захваљујући стипендијама ДААД-а. Поред тога, и прошле и ове године, студенти ФПН 
добили су Међународне парламентарне стипендије немачког савезног парламента. 

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

7.5. Календар наставе у школској 2012/13. години
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8. ПЛАН И ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 2011-2014. 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 пројеката из програма основних истраживања Министарства за просвету, 
науку и технолошки развој Републике Србије;

2. кроз реализацију пројеката научно-истраживачких центара ФПН-а,
3. преузимањем уговорних обавеза и ангажманом на научноистраживачким пројектима, 

експертизама и слично;
4. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

8.1. ПЛАН РАДА НAУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ЦЕНТАРА ФПН-а

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
Центар у 2013. години планира следеће активности: 

-  Штампање  зборника  радова  на  енглеском  језику:  Comparative  Analyses  of  Democratic 
Performances of Serbia, Bosnia and erzegovina and Montenegro Parliaments. Суиздавачи ће бити 
Факултет политичких наука Универзитета у Подгорици и Сарајевски отворени центар. Ова 
публикација је резултат истоименог пројекта којим руководи проф. др Славиша Орловић, а 
подржан  је  од  стране  Regional  Research  Promotion  Programme,  Швајцарске  Владе  и 
Универзитеа у Фрибургу, у оквиру Research Project Proposal Western Balkans.
- Организовање научних  скупова чији ће резултат бити штампање зборника са ауторским 
текстовима учесника о следећим темама: Парламентаризам у новим демократијама у сарадњи 
са Friedich Ebert Stiftung и Народном скупштином Републике Србије; Унутрашња демократија 
у  партијама  и  департизација  друштва  –  (не)  могућа  мисија?;  Треба  ли  Србији  темељна 
реформа изборног процеса и законодавства?;  Лобирање у процесу креирања јавних политика 
– (не) дозвољени облици и пракса; Парламент и независна контролна тел : од неразумевања 
до (конфликтне) сарадње; Криза Левице и/или Левица  и  криза.
- Сарадња на пројекту „Очистимо Србију“, кроз објављивање еколошких текстова у часопису 
Политички живот.
- Даљи рад на научном позиционирању часописа Политички живот (проширење редакције, 
избор међународног издавачког савета, пријава за бодовање часописа).

2. Центар за медије и медијска истраживања
Главне активности Центра за  медијска истраживања биће фокусиране на три 

тематске области и повезане са три  дугорочна пројекта који се  реазлизацију  у Центру.
а) Будућнст новинарства - Центар је спровео  двогодишњи научно- истраживачки 

пројекат Професија на раскршчу- Новинарство на прагу информационог друштва у оквиру 
Regional Research Promotion Program (РРПП) у периоду 2010-12.  У школској 2013-14. 
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години, Центар ће покренути серију стручних разгвора о новим теоријским приступима у 
разумевању медијских промена, као и о изазовима пред којима се налази новинарска 
професија.  

б) Компаративни медијкси системи - Центар је у току 2010-12. године реализовао 
научно-истраживачки пројекат  Мониторинг медијског развоја-Компаративна евалуација 
имплементације УНЕСЦО индикатора медијског развоја у југоисточној Еуропи, у сарадњи 
са Факултетом политичких знаности Универзитета у Згребу (носилац пројекта) и 
Македонским Инстититом за медије из Скопја. У оквиру пројекта покренут је курс, 
намењен докторским студентима, на Интеруниверзитетском Центру у Дубровнику под 
зајендичким називом Компаративни медијски системи. Следеће године курс ће бити 
посвећен проблемима медијске публике, под називм Audience Transformations, и биће 
одржан од 8-12. априла 2013. године. Проф. др Сњежана Миливојевић је кодиректорка 
курса (http://www.iuc.hr/course-details.php?id=734). Планира  се  завршетак копмаративне 
студије (Србија – Хрватска - Македонија) на основу досадашњиег истраживања.

в) Архив политичке комуникације - Изградња Дигиталног архива информативних 
програма домаћих ТВ станица емитованих  у периоду 1990-2000. биће настављена и 
следеће године. Планира се  сарадња и изградња истраживачке мреже  са  SSEES 
University College of London i Columbia University која би користила реусре Архива за 
заједничке пројекте.
Уколико пројекат буде добио финансијуску подршку биће покренут wеб сајт Архива и 
псебан public memory  пројекат везан за архивски материјал.

3. Центар за међународно хуманитарно право и међународне организације
Центар током 2013. године планира да реализује следеће активности: 

- наредне године – септембар – угостићемо партнере у ТЕМПУС пројекту ХАРТС – Human 
rights at the hart of higher education;
-  у јануару 18-22.  смо домаћини  kick-off  састанка  ТЕМПУС пројекта  DEPOCEI чији  смо 
координатор;
- наставља се сарадња са Универзитетом Оксфорд и ИЦРЦ на изради Customarly Law Study; 
прикупљање и обрада грађе (судска пракса, изјаве званичника, законска и подзаконска акта); 
презентација досадашних резултата (2005-2010) очекује се наредне године; издавач је Oxford 
University Press;
- биће публикована и промовисана студија коју је Центар израдио претходне године о мерама 
имплементације МХП које је предузела Република Србија; 
- завршава се и публикује студија о активностима ИЦРЦ на јачању превентивне фукције – 
јачање имплементационих потенцијала;
-комплетирање пријаве и почетак извођења ИПА пројекта „Promotion of Human Values and 
Principles“; пројекат у области промовисања регионалног помирења сарадње; вишенаменски 
пројекат; апликанти Црвени крст Србије, Црвени криж Хрватске и Црвени крст дистрикта 
Брчко; Центар, тј. ФПН партнер националног друштва
- комплетриање пријаве за ФП7 пројекат „Media in war“
- наставиће се и традиционалне активности у области подстицања научноистраживачког рада 
студената – учешче на моот цоурт и сл. 

4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава
Центар за студије Сједињених Америчких Држава током 2013. године планира да 

реализује следеће активности: 
- Као и претходних година, главна активност Центра биће посвећена пружању 

институционалне подршке успешном одвијању наставе на дипломским академским мастер 
студијама САД. Очекује се расписивање конкурса средином јануара следеће године, а 
почетак наставе у марту. 
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- Гостовање професора из САД и света (очекује се долазак током читаве школске 
године око десет особа кроз тзв. Speaker Program који финансира Стејт Департмент); 

- Трибине и промоције књига; 
- Рад на успостављању, одржавању и развоју сарадње са образовним институцијама у  

САД. Велика је вероватноћа да Центар за студије САД током 2013. године потпише споразум 
о сарадњи са Клемсон Универзитетом из Јужне Каролине. Тим поводом у јуну 2013. године 
гост Центра и Факултета политичких наука биће шеф департмана за политичке науке овог 
Универзитета проф. др Jeff Peake;

- Активност на добијању дугорочнијег пројекта са партнерским установама из САД 
који би се тицао перспектива Српско-америчких односа.

- Активности посвећене добијању дугорочнијег пројктa који би се тицао будућности 
евроатлантских односа као и места и улоге Републике Србије у томе. 

5. Центар за студије рода и политике
а) Унапређење наставних програма на ФПНу из области студија рода - Планирамо 

даље развијање мастер програма студија рода; затим изборних курсева на свим програмима 
(додипломском  и  постдипломским  програмима,  а  посебно  програму докторских  студија). 
Овај део нашег рада ће бити усредсређен на процес реакредитације (у складу с Болоњском 
декларацијом) који нам предстоји. Наш педагошки рад ће се усредсредити на интензивирање 
консултација  за  израду  теза  и  завршних  радова  са  оним  студентима/кињама  које/и  су 
пратиле/и  мастер програм (и магистарски програм) у циљу јачања ефикасности  студија и 
остваривања бољих резулата, како у броју дипломираних стручњака/киња из ове области тако 
и у квалитету њиховог образовања.  

б) Међународна сарадња - Центар планира да развија даљу сарадњу на извођењу 
програма размене са Универзитетом: Рутгерс, САД (Rutgers, The State University of New 
Jersey, USA). Ови програми размене би дугорочно требало да доведу до заједничких 
постдипломских (graduate studies) студија из области студија рода и политичких наука. И ове 
као и претходних година ће Центар за студије рода и политике ће од 27 до 31  маја 
организовати курс Феминстичка критичка анализа на Интер Универзитетском Центру у 
Дубровнику (Inter University Center, IUC). Коорганизатори курса су Универзитет Вашингтон, 
САД  (Washington University, St Louis, USA) и Универзитет Рутгерс, САД (Rutgers, The State 
University of New Jersey, USA). Тема курса су Савремени спорови у феминситчким теоријама, 
а презентације ће имати наше студенткиње и професорке.  

в) Истраживачки пројекти -  Центар је у 2011 успешно започео пројекат Родна 
равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији 
и с тим у вези преузео координацију истраживачког тима у коме је 27 експерткиња и 
експерата из Србије (са ФПНа, са Универзитета у Новом Саду, и др.) као и реномиране 
истраживачице из Љубљане, Загреба и Скопља. У оквиру овог пројекта обележићемо 150 
година (од октобра 1863) оснивања прве Више женске школе у Србији и то организацијом 
скупа у октобру 2013. године на Факултету политичких наука, затим изложбом релевантног 
архивског материјала у сарадњи са Педагошким музејем у Београду, као и пратећом 
публикацијом.  Осим тога, одржаваћемо пре свега чешће, иако мање, састанке истраживачког 
тима, ради размене резултата у раду и усклађивања презентација рада нашег истраживачког 
тима који је дисциплинарно веома хетероген. На основу ових стручних разговора и размена 
које ће бити и део припрема, организоваћемо и већи скуп чија ће тема бити Култура 
грађанског статуса (Cultural citizenship). Наставиће се рад у оквиру регионалног пројекта 
Југословенски феминизми (1919-1991) који се ради у сарадњи са Институтум Студиорум 
Хуманитатис из Љубљане и Центром за женске студије из Загреба. 

г) Издаваштво  - Планирамо да објавимо наредни број часописа за феминистичку 
теорију, Генеро који од 2012. године  издаје Центар. Овај број треба да буде посвећен јавним 
политикама (policy issues), тј. политичким праксама. 
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Осим тога објавићемо, као што је већ речено, и зборник текстова о образовању женске 
популације у Србији. Овај зборник ће бити део обележавања 150 година од оснивања прве 
Више женске школе у Србији у октобру 2013.

6. Центар за студије Азије и Далеког истока
-  У 2013. години Центар ће издати  други број  свог (двојезичног)  часописа „Азијске 

свеске“/ Asian Issues. 
- Центар намерава да конкурише код Министарства образовања НР Кине за добијање 

подршке  за  истраживачки  пројекат  и  набавку литературе  (ово није  било  могуће остварити 
прошле године због tога што Центар нема свој простор);

- Израда сајта Центра на српском и енглеском језику - обезбедили смо донацију за израду 
wеб странице.

Успостављање  сарадње  са  сродним  инситуцијама  -  Центар  планира  и  покренуо  је 
иницијативу за потписивање Уговора о сарадњи са Институтом за међународну политику и 
привреду, настојаћемо да се у овој години реализује иницирана институционална сарадња са 
Факултетом  за  политичке  науке  и  економију  Дошиша  унивезитета  (Јапан)  и  да  развијемо 
сарадњу са Институтом за међународне студије из Будимпеште.

Центар ће и у 2013. години наставити да подржава учешће својих чланова и сарадника на 
домаћим и међународним конференцијама,  да настави сарадњу са амбасадама (гостовања и 
предавања амбасадора Кореје и Индије) и да ради на развијању сарадње са земљама АСЕАН-а.

Неговање  до  сада  освојеног  медијског  простора  и  проширивање  присуства,  уз 
укључивање и осталих млађих сарадника Центра је део планираних активности и у наредној 
години.

Набавка књига и других учила, за документацију и библиотеку Центра, наставиће се и у 
наредној години, а након добијања просторија и коначно формирање бибилиотеке.

7.  Центар за студије мира 
Центар за студије мира Факултета политичких наука током 2013. године планира да 

реализује следеће активности:
-  У сарадњи са  Универзитетом  у Базелу,  Институтом  за  трансформацију сукоба  и 

изградњу мира (Базел),  Универзитетом у Сарајеву и  Универзитетом у Загребу,  Центар  за 
студије мира наставља рад на изради регионалних дипломских (мастер) студија мира (South 
East Master Programme in Peace Studies) за који су средства добијена од Швајцарске државне 
фондације за науку (Swiss National Science Foundation) у оквиру СЦОПЕС програма (Scientific 
cooperation  between Eastern Europe and Switzerland).  Током 2013.  године нагласак ће бити 
стављен  на  изради  силабуса  нових  предмета  као  и  припреми  за  реакредитацију  модула 
студије  мира  (мастера  међународних  студија)  у  регионални  мастер.  Током  јуна  месеца 
планирано је одржавање састанка свих учесника пројекта на Факултету политичких наука у 
Београду када ће бити потписани споразуми између Универзитета и организована медијска 
промоција новог мастер програма.

- Захваљући средствима добијеним из горе наведеног програма Центар ће се у име 
Факултета претплатити на електронско и штампано издање Часописа за истраживање сукоба 
(Journal of Peace Research) или Часописа за решавања сукоба (Journal of Conflict Resolution) 
који  се  налазе  у  првих  десет  часописа  по  важности  (импакт  фактору)  из  области 
међународних  односа.  Часописи  ће  бити  на  располагању наставном  особљу као  и  свим 
заинтересованим студентима.

- Такође, током 2013. биће започето стварање библиотеке “Студије мира” које ће се 
наставити и кроз 2014. годину. Захваљујући учешћу у СЦОПЕС програму значајна средства 
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биће уложена у нову библиотеку на Факултету политичких наука која ће бити на располагању 
свим студентима, а поготову онима који буду похађали регионални мастер.

- Упоредо са пројектом подржаним од стране Швајцарске фондације за науку Центар 
ће током 2013.  године у сарадњи са Универзитетом Свети Климент  Охридски  из  Софије 
конкурисати  за  средства  из  фонда  ФП7  Европске  комисије  за  спровођење  пројекта  под 
називом “Media Images of the Balkan Hostilities and Beyond”.

-  У  оквиру  пројекта  Политички  идентитет  Србије  у  регионалном  и  глобалном 
контексту који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије Центар ће организовати долазак иностраног предавача или стручњака (прошле године 
гост Центра био је професор Вилијам И. Робинсон са Универзитета у Калифорнији) који ће 
одржати серију предавања и радионица студентима дипломских академских међународних 
студија.

-  Центар  ће  током 2013.  године  наставити  са  развијањем предлога  истраживачких 
пројеката  који  укључују млађе  истраживаче  и  конкурисањем  за  средства  код  домаћих  и 
страних фондација, институција и других организација у земљи (пре свега Фонда за отворено 
друштво, Фондације Роса Луxембург, амабасаде Краљевине Норвешке и др.).

- У склопу редовних активности, Центар ће наставити са одржавањем предавања и 
организовањем  радионица  и  трибина  о  темама  које  су  од  интереса  за  студије  мира  и 
решавање сукоба.

- У циљу бољег обавештавања Центар планира да своју нову интернет презентацију 
доступну  на  www.csm-fpn.org преведе  на  енглески  језик што  ће  омогућити  страним 
студентима,  институцијама  и  донаторима  да  дођу до  неопходних  информација  у вези  са 
истраживањима које Центар спроводи. 

8. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
Промене у друштву настале процесом транзиције и глобализације, намећу нове 

истраживачке подухвате и представљају извор тема којима се бави Центар за истраживања у 
социјалној политици и социјалном раду. Центар ће своје активности усмерти на 
истраживачки рад на теоријским проблемима, издавање публикација, презентовање 
истраживања, организовање разних додатних врста едукација из области социјалне политике 
и социјалног рада као и повезивање са релевантним институцијама.

Центар ће током 2012. године радити на реализацији пројекта „Унапређење социјалне 
заштите  за  угрожене  групе  деце  и  њихове  породице“,  који  се  реализује  као  део 
подршке  Европске  комисије/  УНИЦЕФ-а  реформи  система  социјалне  заштите  са 
циљем унапређења социјалне инклузије деце са инвалидитетом коју спроводи МРСП. 
Пројекат је усмерен на реализацију два различита истраживања, оба са циљем да се 
унапреди пракса социјалне заштите као и да  користи деци и њиховим породицама у 
складу са политиком социјалне инклузије. 

Центар ће реализовати и следеће активности:
Истраживања

• Теоријско-емпиријска истраживања у социјалном раду, социјалној политици и 
повезаним областима и дисциплинама,

• Унапређење програма образовања социјалних радника,
• Евалуација ефеката реформи социјалног система у Србији ,
• Унапређење социјалне заштите вулнерабилне деце и њихових породица,
• Претпоставке и потребе за усклађивањем система социјалне сигурности Србије са 

европским социјалним моделом,
• Мрежа социјалне подршке – болести зависности.

Едукације
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• Организовање програма едукације за стручњаке из праксе и летњих школа за студенте, 
ради развијања и унапређивања оних сазнања која нису довољно специфично 
обрађена у постојећим курикулумима,

• Обука стручњака из праксе за менторски рад са студентима,
• Развијање вештина и компетенција студената за практичан рад (са маргинализованим 

корисницима, са зависницима, итд).
Конференције

• Организовање конференција о темама релевантним за теорију и праксу социјалног 
рада и социјалне политике и презентовање резултата истраживања,

• Организовање националног научног скупа на тему лиценцирања социјалних радника 
(критеријуми, стандарди, итд).
Публикације

• Тематска монографија „Изазови у третману болести зависности: Социјалне и 
медицинске мере“,
Покретање часописа, који би се објављивао два пута годишње и који би тематизирао 
проблематику која се односи на социјални рад и социјалну политику, срод

 9. Центар за Еколошку политику и одрживи развој (ЦЕПОР)
 Центар ће у 2013. години радити на организованју истраживања еколошке свести 

студената ФПН, конкурисаће за пројекат о примени европских еколошких стандарда у 
еколошкој политици Србије, а радиће и на сређивању приручне библиотеке са неколико 
стотина књига из екологије и заштите животне средиен.

Организоваће и неколико расправа о књигама: Огледи из политичке екологије (аутора 
Дарка Надића), Екологија и рат (Извештај независних експерата о НАТО рату у СР 
Југославији), Светско ризично друштво (аутора Урлиха Бека), и зборника Екологија, етика и 
религија.

10. Центар за Јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике
У  2013. години, Центар ће  даље јачати своју позицију и наставити да окупља 

стручњаке који ће подржати његове активности. Центар ће реализовати један број 
истраживања и пружити стручну помоћ настанку студија и стручних радова у овим 
областима. Такође, Центар ће наставити да активно укључи студенте у све пројекте у којима 
буде учествовао.

У наставку рада током 2013. године, Центар ће посебно сарађивати са Министарством 
правде и државне управе, Министарством за регионални развој и локалну самоуправу, као и 
са другим одговарајућим министарствима у којима се креирају и примењују секторске 
политике. Предвиђамо и наставак сарадње са СКГО као асоцијацијом свих локалних власти, 
али и са општинама и градовима у Србији појединачно као и са ОЕБСом и многим 
невладиним организацијама. Центар ће даље развијати успешну међународну сарадњу, 
нарочито са Међународном асоцијацијом за политичке науке – ИПСА (Интернатионал 
Политицал Сциенце Ассоциатион). Такође, у 2012. години, Центар ће активно, преко својих 
чланова али и Факултета политичких наука, настојати да обогати библиотеку Факултета 
литературом у овим областима, која је у овом тренутку још увек недовољна. Активности 
Центра ће бити усмерене на све три области рада мада ће велики део активности Центра 
нужно обједињавати две или све три области. Неки од најбитнијих програмских праваца и 
садржаја биће: 

Локална самоуправа - Реализација пројекта „Академија за локалну самоуправу“ са 
Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД), на основу потписаног 
уговора о сарадњи са Факултетом политичких науку. Академија је намењена обуци 
начелника општинских/градских управа или службеницима канцеларија за ЛЕД. Планира се 
да ове студије буду континуиране и да крену као посебан Специјалистички курс у току 
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пролећа 2013. Године. Наставак укључивања у пројекте реформи и јачања локалне 
самоуправе које спроводи Министарство правде и државне управе и Министарство 
регионалног развоја и локалне самоуправе, планираних да за период 2012-2015. године, кроз 
Центар и Факултет политичких наука као институционалног партнера. Ови пројекти 
подразумевају укључивање у процесе креирања законских решења (Закон о локалној 
самоуправи, Закон о локалним службеницима, Закон о платама локалне администрације, 
Закон о локалним изборима, Закон о јавним предузећима, Закон о јавним набавкама, о 
регионима, о граду итд).  Центар ће понудити студентима важне едукативне садржаје увидом 
у реализацију пројекта Увођења Субсидијаритета у Србији који ће трајати до краја 2013. 
године.Сарадња са ОЕБСом и Асоцијацијом локалних омбудсмана у побољшању законске 
регулативе и подизању њихових капацитета у раду (промена законске регулативе, подизање 
фунцкионалниха капацитета и саветовања). Израда анализе могућих праваца 
децентрализације и регионализације, кроз сарадњу са Министарством за регионални развој и 
локалну самоуправу. Укључивање студената у рад локалних власти, њихових организација 
(ЈКП) и асоцијација (СКГО) у виду праксе или истраживања за израду радова (дипломских, 
специјалистичких, мастер, доктората). Усмеравање истраживања, као и селекција и 
објављивање најбитнијих радова у овој области.

Јавна управа - Укључивање у пројекте реформи и јачања јавне (држава и локалне 
власти) управе и администрације које спроводи Министарство правде и државне управе, 
планираних да се реализују у периоду 2012-2015. године, са Центром и Факултетом 
политичких наука као институционалним партнером. Покретање и реализација припремних 
курсева за државне службенике и друга лица за полагање државног стручног испита, који би 
се изводили у оквиру Факултета политичких наука и који би требао да донесе значајна 
материјална средства Факултету, за које је планирано да буде реализован у периоду од јуна до 
децембра 2013. године. Наставак сарадње у циљу спровођење стручне праксе за најбоље 
студенте у низу државних институција: министарствима и другим органима државне управе 
(органима управе у саставу министарстава и посебним организацијама, независним телима 
(Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Заштитник 
грађана, Повереник за заштиту равноправност и др) и јавним агенцијама и потписивање 
уговора о сарадњи са појединим институцијама ради успостављања трајне и перманентне 
сарадње. Израде Студије о могућим начинима унпређивања кадровских капацитета у јавној 
управи у коју би били укључени студенти Факултета политичких наука, за који се предвиђа 
израда и реализација пројеката и добијање материајалних средстава за његову реализацију 
(укључујући и средства намењена Факултету) у другој половини 2013. године.

Јавне политике - Наставак укључивања студената у рад Министарстава, локалних 
власти у виду праксе или истраживања за израду радова (дипломских, специјалистичких, 
мастер, доктората) у области креирања и примене свих области јавне политике. Усмеравање 
истраживања, као и селекција и објављивање најбитних радова у овој области. Наставак 
Израде студија случаја на основу конкретних истраживања, којима ће се обогатити постојеће 
студије у овој области на свим нивоима (основне, мастер и докторске студије).

8.2. ПЛАН НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

Факултет научно-истраживачке активности финансира из неколико извора. Основна 
изстраживанња се финансирају путем пројектног финансирања од стране Министарства за 
науку и технолошки развој Републике Србије. 
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Истраживачи  ФПН  у  периоду  од  2011-2014.  године  учествују  у  11  научно-
истраживачких  пројеката  које  финансира  Министарство  просвете,  науке  и  технолошког 
развоја Владе Републике Србије. То су следећи пројекти:

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

Истраживачи са ФПН: проф. др Слободан Самарџић, проф. др Мирослав Хаџић, проф. др Ве-
сна Кнежевић-Предић, проф. др Радмила Накарада, проф. др Драган Симић, проф. др Бранко 
Васиљевић, проф. др Тања Мишчевић, проф. др Предраг Симић, проф. др Јелица Стефано-
вић-Штамбук,  проф. др Сања Граић – Степановић, проф. др Мирјана Васовић, проф. др Или-
ја Вујачић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Душан Павловић, проф. др Небојша Владиса-
вљевић, проф. др Чедомир Чупић, проф. др Јелена Ђорђевић, проф. др Бранимир Стојковић, 
проф. др Сњежана Миливојевић, проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др Зоран Стоиљковић, 
проф. др Ана Чекеревац, проф. др Мира Лакићевић, проф. др Мирољуб Радојковић, проф. др 
Добривоје Станојевић, проф. др Неда Тодоровић, проф. др Раде Вељановски, проф. др Сретен 
Сокић, проф. др Драган Симеуновић, проф. др Драган Веселинов, проф. др Иван Радосавље-
вић, проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Дарко Надић, проф. др Милан Петричковић, проф. 
др Драгослав Кочовић, проф. др Зоран Крстић, проф. др Бошко Телебаковић, доц. др Веселин 
Кљајић, доц. др Ђорђе Павићевић, доц. др Сања Домазет, доц. др Небојша Мрђа, доц. др Сла-
виша Орловић, доц. др Дејан Миленковић, доц. др Милош Бешић, доц. др Синиша Атлагић, 
доц. др Маја Ковачевић, асист. мр Зоран Чупић, асист. мр Филип Ејдус, асист. мр Немања Џу-
веровић, асист. мр Драган Живојиновић, асист. мр Саша Мишић, асист. мр Милош Хрњаз, 
асист. мр Бојан Ковачевић, асист. мр Душан Спасојевић, асист. мр Никола Бељинац, асист. мр 
Марко Симендић, асист. мр Бојан Вранић, асист. мр Владимир Павићевић, асист. мр Дејан Па-
вловић, асист. мр Јелена Лончар, асист. мр Наталија Перишић, асист. мр Јелена Видојевић, 
асист. мр Драгана Станковић, асист. мр Ана Милојевић, асист. мр Ивана Дамњановић, асист. 
мр Јелена Сурчулија, асист. мр Марко Тмушић, мр Жарко Пауновић, Велизар Антић, Ивана 
Радић-Милосављевић, Марина Пантелић. 

2. Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемеље-
ња у Србији (број пројекта: 47021).
Истраживачи са ФПН: проф. др Гордана Даша Духачек, проф. др Љубинка Трговчевић, проф. 
др Јелена Ђорђевић, проф. др Бранимир Стојковић, проф. др Сњежана Миливојевић, проф. др 
Невенка Жегарац, проф. др Мирослав Бркић, доц. др Јасна Хрнчић, доц. др Марина Симић,  
Катарина Лончаревић, Снежана Оташевић, Адриана Захаријевић, Анита Бургунд, Иван Ми-
ленковић. 

3. Конфликти и кризе – сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку (број 
пројекта: 47030).
Истраживачи са ФПН: проф. др Предраг Симић, проф. др Јелица Стефановић-Штамбук.

4. Темперамент и структура симптома поремежаја личности (број пројекта: 175013).
Истраживачи са ФПН: проф. др Тамара Џамоња Игњатовић.

5. Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски 
контекст (број пројекта: 179049).
Истраживачи са ФПН: доц. др Ђорђе Павићевић

6. Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Ср-
бије (број пројекта: 47026).
Истраживачи са ФПН: проф. др Илија Вујачић, проф. др Јован Теокаревић, доц. др Ђорђе Па-
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вићевић, проф. др Душан Павловић, проф. др небојша Владисављевић, проф. др Милан Јова-
новић, проф. др Сања Граић – Степановић, асист. мр Душан Спасојевић, асист. мр Никола 
Бељинац, асист. мр Марко Симендић, асист. мр Бојан Вранић.

7. Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти (број 
пројекта: 179041).
Истраживачи са ФПН: доц. др Зоран Кинђић.

8. Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни 
приступ (број пројекта: 47010).
Истраживачи са ФПН: проф. др Зоран Славујевић.

9. Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку (број пројекта: 
177011).
Истраживачи са ФПН: проф. др Слободан Марковић

10. Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције 
(број пројекта: 47011).
Истраживачи са ФПН : проф. др Тамара Џамоња-Игњатовић, проф. др Невенка Жегарац, 
проф. др Мирослав Бркић, доц. др Јасна Хрнчић, асист. мр Војин Видановић.

11. Цивилно друштво и религија (број пројекта: 179008).
Истраживачи са ФПН: проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Дарко Надић, проф. др Милан 
Петричковић, проф. др Драгослав Кочовић, проф. др Зоран Крстић, проф. др Драган 
Новаковић, проф. др Бошко Телебаковић, Велизар Антић. 

Пројектно  финансирање  обухвата  финансирање  научно-истраживачког  рада 
истраживача и финансирање 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 2011-2014. године, један од важних приоритета у научно-истраживачком 
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).

8.3.  ПЛАН  РАДА  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ  ПОДМЛАТКА  2011  –  2014. 
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, студенти мастер студија и 
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докторанти). На овај начин Факултет обезбеђује услове за научни рад и услове за стручно 
усавршавање и напредовање научно-истраживачког подмлатка. 

Развој  научно-истраживачког  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  научно-истраживачког  подмлатка 
наставити са стварањем повољнијих услова за одржавање постојећег научно-истраживачког 
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 већ запутили 
стазама научноистраживачког рада (специјализанте, постипломце и докторанте).

Зато  ће  Факултет  у  оквиру  планираног  развоја  научно-истраживачког  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  научно-истраживачког  подмлатка  ће  се  на  Факултету  политичких  наука 
остваривати преко  Студентског истраживачког центра и  Научноистраживачких центара 
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 научно-
истраживачким установама,

6. укључивањем  младих  истраживача  у израду монографија,  часописа,  приручника  и 
зборника који настају као резултат научно-истраживачког 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 научно-истраживачког 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.
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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 научно-истраживачког 
подмлатка  на  Факултету,  а  самим  тиме  и  обезбедити  несметани  развој  Факултета  у 
будућности.

9.    МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Интензивна  сарадња  са  домаћим  и  међународним  организацијама  и  образовним 
институцијама један је од приоритета Факултета политичких наука. Даљи развој регионалне 
и међународне сарадње и успостављање редовних веза са иностраним институцијама, рад на 
заједничким  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. ХЕСП/АФП – Политиколошко одељење; наставак пројекта започетог 2003. године. 
Политиколошко одељење  изабрано је  за партнерско одељење за сарадњу на плану развоја 
курикулума. Проф. Мартин О'Нил са Универзитета у Јорку, Велика Британија,  актуелни  је 
нерезидентни  научник,  док  статус  научника-повратника  који  предају  на  Одељењу имају 
Небојша Владисављевић, Душан Павловић, Марко Симендић, Катарина Лончаревић, Марко 
Жиловић  и  Биљана  Ђорђевић.  Такође,  формирана  је  и  група  научника-повратника  са 
Новинарског одељења – Марина Симић и Јелена Сурчулија.

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

3.  Интердисциплинарне  мастер  студије  Југоисточне  Европе,  настале  као  резултат 
Темпус пројекта чији је координатор био Универзитет у Грацу и где је ФПН био укључен у 
рад свих радних група. Овај заједнички међународни програм је на ФПН успешно покренут 
школске  2011/12.  године,  са  18  уписаних  студената  –  домаћих  и  иностраних.  Настава  се 
одвија на енглеском језику, а поред професора са ФПН  на програму предају и еминентни 
инострани професори. Програм се паралелно одвија на универзитетима у Грацу, Скопљу и 
Загребу. Академски координатор програма на ФПН је проф. Јован Теокаревић. 

4.  Темпус  пројекат/Универзитет  Роехемптон  у  Лондону  –  Трогодишњи  Темпус 
пројекат  „Delivering Human Rights education into the Heart of Higher Education“ – „Увођење 
образовања  о  људским  правима  у средиште  високог  образовања“;  започет  октобра  2011; 
званична контакт особа за ФПН проф. Весна Кнежевић-Предић. Координатор је Универзитет 
Роехамптон у Лондону,  а  партнери  су,  осим ФПН, универзитети  из  Манхајма,  Гетеборга, 
Тиране, Приштине, Сарајева, Зенице, Крагујевца, Новог Сада и Подгорице. 
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5. ФПН је по први пут постао кординатор Темпус пројекта – у јуну 2012. добили смо 
одлуку да је наш пројекат „Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context 
of the European Integration” - „Развој тренинг програма усмерених на јавне политике ЕУ у 
контексту европских  интеграција“   одобрен  за  финансирање од  стране  ЕУ,  а  пројекат  је 
званично почео 15. октобра 2012. Пројекат је трогодишњи, а партнери су универзитети из 
Лондона (Роехамптон) и Аликантеа, Политехнички институт Леирија (Португал), невладина 
организација NISPACee из Словачке, универзитети у Сарајеву, Тузли, Подгорици и Нишу и 
Београдска  отворена  школа.  Званична  контакт  особа  за  ФПН  је  проф.  Весна  Кнежевић-
Предић.

6.  Даље јачање конкретних  облика регионалне сарадње,  у регионалним пројектима 
или путем партнерства у међународним пројектима (нпр. Темпус).   

7. Даље јачање билатералних партнерстава са сродним иностраним факултетима, било 
путем међуфакултетских уговора или кроз имплементацију уговора на нивоу универзитета – 
добар  пример  је  успешна  имплементација  уговора  са  француским  Sciences  Po,  који 
подразумева размену студената. 

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

9. Наставак сарадње са ОЕБС-ом, амбасадама и иностраним културним центрима.
На  Факултету се  такође  врши  и  превођење студентске  документације  на  енглески 

језик.  Ова  услуга  је  веома  тражена,  с  обзиром  на  то  да  све  већи  број  наших  студената 
одлучује  да  се  укључи  у неки  од  програма  размене,  или  да  своје  школовање  настави  у 
иностранству. 

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

Размена студената 

Последњих година знатно се повећао број студената који учествују у програмима 
размене са другим универзитетима, али и број студената који аплицира за размену.  На ФПН 
постоји успостављена прилично јасна (мада не и апсолутно прихваћена) процедура преноса 
бодова, те се у вези са тим предлаже:
1. дефинисање јасних процедура преноса бодова које ће уједначено спроводити сви органи 

који учествују у овом процесу. 
2. промоцију студентских пракси у земљи и иностранству кроз отварање могућности за 

сарадњу ФПН са релевантним институцијама у земљи и иностранству (нарочито 
обратити пажњу на постојеће ресурсе – разне билатерарне уговоре који постоје између 
Србије и других земаља на пољу образовања).

3. постојање разних билатерарних уговора могло би ићи у прилог и отварању могућности 
студентске размене између факултета, нарочито факултета политичких наука у региону у 
циљу истраживања, а у чијем финансирању би студенти могли да партиципирају. 

10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

10.1. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Поред редовних активности које спроводи Служба за опште послове у току 2013. 
године планиране су и следеће активности:

Активно праћење доношења правила која представљају оквир за имплентацију 
електронске архиве и примену исте,
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Доношење новог Правилника о канцеларијском пословању Факултета, уз сагласност 
Управног одбора Архива Републике Србије,

Као предрадње за поношење захтева за добијање дозволе за рад коју издаје 
Министарство просвете и спорта Републике Србије урадити свим запосленима у настави 
анексе уговора и извршити  усаглашавање у складу са свим свим изменама и допунама свих 
прописа који се примењују на уговор о раду,

Увођење електронске базе  за кадровску службу у сарадњи са Службом за библиотеку 
и докуметацију Факултета, са подацима као сто су уцествовање наставника и сарадника на 
пројектима, објављивање књига и текстова, уцествовање на конференцијама и слицно, 

Рад на даљњем  већем обезбедјењу јавности рада факултетских органа (Наставно-
научног већа, Изборног већа, Савета, декана).

10.2. ПЛАН РАДА РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА

Рачунарски  центар  Факултета  политичких  наука  обезбеђује  техничку  и  стручну 
подршку  из  области  информационих  и  комуникационих  технологија  (ICT)  у  сврху 
унапређења научно-истраживачког и образовног рада Факултета. Задатак РЦ-а јесте да својим 
корисницима, запосленим и студентима ФПН-а, обезбеди приступ и коришћење Интернета и 
информатичких сервиса.

У 2013. години Рачунарски центар ће наставити успостављање стабилне техничке и 
организационе  структуре  и  савремених  информационо-комуникационих  технологија. 
Посебна пажња ће бити усмерена на следеће активности:

Мрежа, сервери и сервиси

• Одржавање и проширивање постојеће мрежне инфраструктуре у свим деловима зграде 
Факултета где за тим постоји потреба. У првој половини године планирано  је 
опремање нове читаонице на петом спрату;

• Модернизација постојеће Интернет учинице;
• Пројектовање и документовање мреже, ажурирање нацрта мреже као и инсталација 

мониторинг система;
• Миграција преосталих поддомена Факултета са раније коришћеног SiteGround web 

сервера на наш web сервер - white.fpn.bg.ac.rs;
• Web hosting домена и поддомена Факултета што подразумева: пружање пуне (24x7) 

функционалности web сервера и видљивост презентација, као и заштиту сервера од 
потенцијалних хакерских напада;

• Увођење QоS -  Quality of Service (Ipv6, video streaming, VoIP...);
• У плану је инфраструктурно омогућавање коришћења специфичних сервиса: Интернет 

радија, видео конференција, учења на даљину. С тим у вези реализоваће се изградња 
барем једне видео конференцијске сале и набавка Polycom мултимедијалног видео 
конференцијског система;

• Дигитална мултимедијална банка видео прилога (VoD). У сарадњи са РЦУБ-ом, у 
сврху изградње дигиталне базе видео прилога, омогућено нам је коришћење АМРЕС 
медија сервера;

• Виртуелизација свих сервера и аутоматизација backup-а постојећих серверских 
система;

• Модернизација серверске собе, повећана безбедност сервера у хардверском и 
софтверском смислу;

• Ажурирање евиденције хардвера и софтвера;
• Оптимизација сервиса штампе по спратовима и одељењима; 
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• Интеграција новог Siemens telekomunikacionog sistema na мрежну инфраструктуру 
Факултета. Обједињена комуникација смањује комуникационе трошкове, пружа 
бесплатно телефонирање унутар организације и вишеструко смањује трошкове 
телефонирања ка иностранству. Такође, омогућава успостављање конференцијских 
позива, мобилност и доступност запослених без обзира на мрежу, коришћење десктоп 
мултимедијалних уређаја и данас све присутнијих smart телефона.

• Прелазак постојеће телефонске мреже на IPT - IP телефонију, технологију помоћу које 
се цолокупна телефонска инфраструктура ослања на IP мрежу. У те сврхе планирана је 
набавка софтверских свичева који би замењивали стару телефонску централу.

Факултетски информациони систем  

• ФПН је крајем 2012. године увео ФИС уместо постојећег Аполо информационог 
система. Факултетски Информациони Систем (ФИС) је најновији информациони 
систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на 
високошколским установама који је израдио Електротехнички факултет у Београду и 
који примењује две трећине факултета Универзитета у Београду;

• У плану је: подршка организовању и извођењу наставе на основним академским 
студијама, као и студијама II и III степена; праћење и евидентирање комплетног 
досијеа студената; планирање плаћања школарина; подршка организовању испитних 
рокова и свих осталих наставних процеса;

• Могућност пријаве испита преко Интернета и електронско плаћања испита;
• Интегрисање ФИС-а са рачуноводственим програмом Pantheon у сврхе планирања 

плаћања;
• С обзиром да је eduroam сервис већ омогућен запосленима на Факултету планирана је 

и синхронизација студетског сервиса са Radius сервером како би и студенти имали 
могућност употребе универзитетског бесплатног Интернета на међународном нивоу;

• Штампање диплома, додатака дипломи као и осталих уверења и извештаја за студенте, 
као и штампање и израда студентских статистика непоходних за управу факултета, 
универзитет или Министарство просвете.

• Имплементација курикулума и наставних материјала из нове ФИС базе података са 
сајтом Факултета;

• Подршка процесу акредитације факултета;

Интернет презентација

1. Интернет презентација Факултета политичких наука све више претендује да постане 
основни вид комуникације са спољашњим окружењем. Услед овог тренда врши се 
стална модернизација дизајна и пратећих сервиса и његова интеракција са 
друштвеним мрежама (Twitter, Facebook, RSS-ом.);

2. Даља израда дизајна и PHP теме по узору на www.fpn.bg.ac.rs сајт, за све постојеће 
fpn.bg.ac.rs  поддомене (portal.fpn.bg.ac.rs, centarzamedije.fpn.bg.ac.rs, mhp.fpn.bg.ac.rs, 
pravo.fpn.bg.ac.rs, ipt.fpn.bg.ac.rs...);

3. Могућност добијања информација са сајта, осим путем е-маила, такође путем 
мобилних телефона.

Остале активности Рачунарског центра

Развој  корисничке  подршке.  Задатак  корисничке  подршке  је  да  буде  контакт  за  све 
кориснике,  центар  за  информисање,  за  праћење стања и активности  у мрежи,  за  пријаву, 
евиденцију  и  прослеђивање  проблема.  По  узору  на  Рачунарски  центар  Универзитета  у 
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Београду планирана је израда Trouble Ticket System – TTS, који би евидентирао проблеме, 
преусмеравао их систем администраторима, пратио стање њиховог решавања, и представљао 
одређену „базу знања“;

- Евиденција тражених и пружених услуга од стране Рачунарског центра 
путем TTS-a;

- Доношење правилника правилног коришћења мреже – АУП;
- Обука за АМРЕС eLearning систем.
- Консултантске услуге - сагледавање потреба клијента и прилагођавање 

решења реалним могућностима

10.3. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ

Година 2013. биће обележена радом у новом окружењу последње верзије програма 
COBISS3. Нова верзија програма садржи потпуно нови начин рада, нову платформу на којој 
се одвијају сви досадашње али и потпуно осавремењене апликације. Оне захтевају осим 
познавања библиотечких стандарда и познавање рада на рачунару, на нивоу који је 
захтевнији од досадашњег. 

Рад у Федра бази - База Федра је нова база која се одржава у Универзитетској 
библиотеци Светозар Марковић, а која предвиђа учешће свих заинтересованих библиотека 
Универзитета у Београду. Она се пуни научним информацијама, докторским тезама и свим 
осталим научним радовима за које се одређени факултет определи. Ради се по узору на бечку 
и напуљску базу Федра која је прототип. 

Библиографије истраживача - Наставља се унос података за Библиографије 
истраживача који се у библиотеци ФПН израђује већ четврту годину. Обрада унутар овог 
пројекта подразумева комплетну обраду библиографија наставника и сарадника ФПН. Опис 
садржи и обраду монографских публикација и чланака али и излагања на скуповима, 
интервјуе, сегменте појединих публикација и све што подразумева било какво духовно 
ауторство. У 2013. години наставићемо са изграђивањем ове специјализоване базе података, 
значајне како за саме наставнике тако и за студенте али и за читаву научну јавност. 

Курсеви за наставнике и студенте - На основу плана библиотеке, а и уз сагласност 
Библиотечког одбора, у 2013. години планирани су перманентни курсеви у оквиру студијских 
програма на ФПН. С једне стране, држаће се повремени основни курсеви из корисничког 
програма OPAC, намењен свим корисницима фонда библиотеке, а са друге стране 
развијенији кориснички курсеви и сложени курсеви у оквиру КОБСОН-а али и осталих on 
line база података и архива који садрже електронске часописе и чланке релевантене за студије 
који се одвијају на ФПН.   

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 литературе коју су 
препоручили  наставници 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. Све више се набавка врши на 
основу силабуса али и посебних захтева наставника и студената али и претраживањем база 
које дају информације о публикацијама релевантним за садржаје који се изучавају на ФПН.

Перманенто образовање кадрова Библиотеке - У складу са свакодневним развојем 
библиотечке делатности у библиотеци ће се обављати и послови пројектовања 
информационих подсистема, примењиваће 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 
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пројекти, магистарски радови, специјалистички радови и докторске дисертације, ствараће се 
постепено минитезауруси из одређених грана науке специфичне за ФПН, 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 развијања нормативних датотека базе, развијаће се локални шифрарници у 
који ће обезбедити вишеструке комбинације претраживања али и специфичност 
информација, извештавања и сл.     

Позајмица (циркулација публикација)  у новом окружењу COBISS 3 - 
Инплементацијом новог програмског модула који се односи на аутоматизовану циркулацију 
грађе и задуживање корисника ПОЗАЈМИЦА умногоме је учињен конфорнијим рад са 
корисницима библиотеке. Како је била пракса и у другим библиотекама које су већ прешле на 
овај вид рада, у првој години радило се у тестном окружењу У тестном периоду 
аутоматизовала се корисничка база, како студената тако и професора, започело се са 
штампањем комплетних налепница са бар кодовима преко којих се врши задуживање и 
раздуживање корисника. Овај обиман посао обављају  два књижничара, који су већ прошли 
обуку и добили лиценцу за рад у овом програму.

Обрада текућег прилива публикација - Све публикације које стижу различитим 
видовима набавке, куповином, разменом и поклоном ажурно ће се уносити у електронску 
базу COBISS.SR. Унос у локалну базу подразумева комплетну обраду према међународним 
стандардима за опис различитих типова грађе: монографске публикације, серијске 
публикације, некњижне грађе, интегрисаних извора (то је новина у односу на претходни 
период и захтеваће посебне курсеве и лицеце), обраду докторских, магистарских и 
специјалистичких радова и др. Такође, обрада ове грађе подразумева и непрекидно поређење 
и контролу Узајамне базе како не би дошло до дуплирања записа. Посебно треба истаћи да 
IZUM, генерални извођач програмских пакета који се непрекидно развијају и допуњују и то у 
различитим сегментима електронске базе, од свих библиотека система COBISS очекује 
истовремено прихватање нових верзија програма што подразумева праћење литературе и 
стандарда који су везани за те измене.Захваљујући новим верзијама програма система COBIS 
Библиотека наставља са ажурирање сопственог књиговодства. То значи да ће у сваком 
тренутку имати увид о материјалним средствима утрошеним за набавку публикација, 
добављачима, рачунима, средствима доствареним разменом публикација са другим 
библиотекама и сл. 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.

Презентација рада Библиотеке на веб страници Факултета - У 2013. години 
планирана је кратка обука за ажурирање сегмента Библиотека на сајту Факултета како би се 
континуирано вршиле допуне у информисању корисника Библиотеке. Развила би се постојећа 
информациона схема која се односи на библиотеку како би се пружила на увид делатност 
библиотеке  и њене услуге студентима ФПН али и осталим корисницима који приступају 
сајту.

Сарадња са сродним библиотекама - Успостављање даљих веза Библиотеке ФПН са 
библиотекама сродних факултета и научним институтима у земљама ЕУ ради размене 
искуства и информација али и размене знање које се односе на европске стандарде који се 
увелико примењују у њиховим високошколским библиотекама.
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10.4. ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА МЕДИЈЕ 

Центар за  медије Факултета  политичких  наука имаће и наредне  године уобичајене 
активности које су се уходале протеклих неколико година, као и оне које се организују на 
основу посебних пројеката и иницијатива. 

До краја 2012. Године биће реализован конкурс за новинарску награду из радио 
новинарства „Зоран Мамула“. Центар је анимирао студенте и  неколико радова биће упућени 
на конкурс, а резултати ће бити саопштени у јануару. ФПН редовно учествује у овим 
конкурсима.

У јануару очекујемо нови конкурс конкурс код Министарства културе па ћемо поново 
конкурисати за опрему и покриће осталих трошкова.

У фебруару ћемо направити селекцију студената - новинара за програме Радио 
Београда. 

У мају ће бити организован редовни конкурс „Боривоје Мирковић“ за најбоље 
новинарске радове студената ФПН. Такође, у мају ће бити организован јавни час на коме ће 
уредницима и директорима београдских медија бити презентирани најбољи новинарски 
радови из области штампе, радија и телевизије.

У октобру Центар планира да организује научно - стручну расправу на тему: 
„Медијска стратегија – две године после“. Крајем септембра 2011. године Србија је добила 
прву званичну стратегију коју је усвојила Влада. Многи детаљи из овог документа већ су 
критиковани са доста аргумената, а уочено је и да прве године није учињено ништа. После 
промене власти на вишестраначким изборима, нова власт одлучила је да преиспита 
стратегију и покрене питање усаглашавања и измене медијских закона. 

Лист „Политиколог“ наставиће да излази по плану направљеном ове године: два броја 
штампана и онлајн, а два броја само онлајн. Почетком 2013. године биће расписан нови 
конкурс за попуну редакције и за главног и одговорног уредника.

Радио емисија „Слушаоница 6“ и даље ће бити редовна активност, што значи да се 
припрема и емитује на радио програму Студија Б сваког радног дана од јануара до децембра, 
изузев летњег периода од 16. јула до 16. септембра. Емисија се ради без обзира на резултат 
конкурса код Министарства културе. Почетком летњег семестра биће обновљена редакција 
емисије.

ТВ емисија „Јавна одбрана“ ће такође бити редовна активност. Емисија ће се и даље 
припремати и емитовати једном недељно на ТВ програму Студија Б. И ова емисија није 
условљена резултатима конкурса код Министарства културе. Редакција ТВ продукције 
обнавља се редовно у току године. 

Центар ће и даље пратити конкурсе за новинарске награде као што су: „Зоран Мамула“ 
и УНИЦЕФ и подстицати студенте да учествују у њима. 

Бар два пута у току године биће организовати састанци Савета Центра о његовим 
активностима.       

11. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА

Поред  већ  поменутих  реализованих  задатака  и  рада  на  реформи  и  модернизацији 
наставе на Факултету, Управа ће у 2012. години наставити да помаже у раду студентских 
организација  као  и  да  унапређује  услове  студирања,  а  такође  наставиће  и  рад  на 
модернизацији  и  побољшавању  услова  рада  студената  и  запослених.  Наставићемо  са 
започетим реновирањима и адаптацијама простора.

Реконструкција  и  адаптација  простора  Факултета  политичких  наука  значајан  је 
чинилац  његове  свеобухватне  модернизације.  Реформе  наставног  процеса  морају  бити 
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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.

11.1. Студентски живот

Студентске организације

У складу са модернизацијом и реформом наставно-научног процеса, на факултету се 
одвија врло интензиван и развијен студентски живот који чине самоорганизовани студенти 
кроз  студентски  парламент  и  бројне  студентске  невладине  организације  које  делују  на 
факултету, као два студентска електронска медија: Студентски радио БУ и Студентски лист 
„Политиколог“.

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,
• Дипломатски клуб
• Европски студентски форум
• Клуб за УН ФПН,
• Лаократско удружење студената “Плус”
• Савез студената ФПН,
• Спортско друштво политиколог,
• Српски политички форум,
• СУПРА,
• СУФПН - Студенстка унија ФПН 
• ТИМ - Тимска иницијатива младих, 
• Унија студената социјалног рада,

Студентски парламент

Студентски  парламент  чини  везу студената  и  управе  Факултета  политичких  наука. 
Академској  институцији  као што  је  Факултет политичких  наука Студентски  парламент  је 
неопходан. Превасходно, Студентски парламент се бави студентским правима, решавањем 
бројних студентских питања и побољшањем услова студирања.
 Представници  Студентског  парламента  Факултета  политичких  наука  уједно  имају 
своја  места  и  у  Студентском  парламенту  Универзитета  у  Београду.  Тренунитни  сазив 
Студентског парламента има 25 чланова и  мандат до октобра 2013. године, док се избори за 
наредни сазив одржавају током пролећа 2013. године. 

11.2. Радови на доградњи и адаптацији објекта Факултета

ФПН ће током  2013. године наставити радове на реализацији треће фазе пројекта 
„Надоградња објекта Универзитета у Београду – Факултета политичких наука“ који се 
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реализује уз финансијску подршку Националног инвестиционог плана Републике Србије и 
Министарства просвете и науке Владе Републике Србије.

Реализацијом овог пројекта ћемо добити нове слушаонице, читаоницу и библиотеку, 
медијски центар, а решили бисмо и садашњи проблем девастирања и пропадања зграде услед 
прокишњавања.

У 2012 години  завршени су следећи радови на објекту А, фаза 2 (стари део зграде):  
урађена је статичка реконструкција зграде, подигнута су два спрата (груби радови) и коси 
кров, а завршава се намештање прозора. Због заустављања прилива средстава из Европске 
инвестиционе банке, остали радови (постављање подова и инсталација, као и фасада) биће 
изведени  на  пролеће.  Уколико  све  буде  у  реду  са  финансијским  средствима  може  се 
очекивати да ће пројекат  бити реализован до јуна месеца 2013. године.

За фазу 2, објекат А (стари део зграде) факултет је уложио средства из сопствених 
прихода  3.122.821,68  а  Министартво  просвете  и  НИПа  17.243.159,78  Из  Европске 
инвестиционе банке се очекује пројектом усвојена сума од 74.756.440,22.

За добијени бруто простор од  2.477 квадрата (797 м2 пети спрат нове зграде и 1680 м2 
трећи  спрат  и  увучена  етажа  старе  зграде,  уз  њено  ојачање)  биће  утрошено  укупно 
242.483.844,45 динара . Од тога средства Министарства просвете и НИПа биће 219.290.750,59 
динара. До сада уложена средства факултета износе 23.193.093,86 динара или око 10 % од 
укупне суме. Факултету остаје обавеза да из својих средстава или средстава спонзора набави 
намештај за нове учионице и канцеларије.   

11.3. Специјалистички програми иновација знања

Едукација одраслих и додатна кратка усавршавања на ФПН-у се одвијају кроз 
реализацију специјалистичких програма иновација знања.

Од школске 2011/12. године на ФПН се реализује 10 специјалистичких програма 
иновација знања:

- Специјалистички програм иновације знања „Политиколошке студије 
религије“,

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

криминал“,
- Специјалистички програм иновације знања „Рехабилитација“,
- Специјалистички програм иновације знања „Социотерапија“,
- Специјалистички програм иновације знања „Увод у медијацију“,
- Специјалистички програм „Породична медијација“,
- Специјалистички програм „Медијација у случајевима мобинга“,
- Специјалистички програм иновације знања „Обука за рад на пословима 

европске интеграције“,
- Специјалистички програм иновације знања „Квантитативна истраживања 

социјалних и политичких ставова, вредности и понашања“.

На основу искуства из 2012. године, у 2013. години требало би:
• Припремити Правилник о стандардима специјалистичких програма иновација знања 

на ФПН,
• Анализирати постојеће програме иновација знања и стандардизовати их у складу са 

Правилником ,
• Припремити нове специјалистичке програме у складу са постојећим ресурсима ФПН и 

у партнерству са релевантним институцијама.
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11.4.  Издавачка делатност 

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

Факултет  ће  самостално  и  у  суиздаваштву,  објавити  двадесетак  књига,  углавном 
наставника и сарадника Факултета, као и:

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

11.5. Евалуација  

У 2011. години Комисија за процену квалитета ФПН припремила је упитнике чији је 
циљ био прикупљање информација о квалитету рада ФПН кроз процену рада наставника и 
сарадника, стручних служби и студената. Ови упитници произведени су за потребе припреме 
извештаја о квалитету рада ФПН у период 2008-11. 

На основу Другог извештаја (2008-11), као и на основу препорука из Првог извештаја 
за период пре 2008. требало би:

1. креирати нове механизме за процену квалитета рада ФПН (према препорукама из 
Другог извештаја),

2. процењивати одређене сегменте рада ФПН на годишњем нивоу (према препорукама из 
Другог извештаја),

поставити механизме за константно добијање повратне информације у одређеним сегментима 
(према препорукама из Другог извештаја), нарочито обратити пажњу на повратну 
информацију од стране послодаваца код којих се студенти ФПН запошљавају.
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12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2011. ГОДИНУ

На основу чл. 53.став 1. тачка 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05.) , Статута Универзитета у Београду  - Факултета политичких наука  чл. 44. став 1. тачка 
13,  Савет Универзитета у Београду  - Факултет политичких наука   доноси

ОДЛУКУ
 О ПРИХВАТАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

ЗА 2013. ГОДИНУ

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.)

214.800.000,00 214.800.000,00

1.2. Министраство 
просвете и науку 
- материјални трошкови
- пројекат
- плате запослених

214.800.000,00
13.960.000,00
61.940.000,00

138.900.000,00

 214.800.000,00
   13.960.000,00
   61.940.000,00
 138.900.000,00

1.3 Град Београд
- пријава на конкурс за 
Омладинске програме
2.0. Сопствени приход:   
(2.1.+2.2.+2.3.+3.)

225.689.000,00   225.689.000,00

2.1. Основне студије:
- школарине са испитима  

132.000.000,00 132.000.000,00

2.2. Студије II и III 
степена :
- докторске студије            
- спец. академсме ст.          
- спец. струковне ст.          
- мастер                               

63.000.000,00 63.000.000,00
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2.3. Остали приходи:
4. рефундација трош. 

зак.            
5. закуп сала и прос.        
6. продаја образаца          
7. продаја књига               
8. ностриф. диплома и 

сл.       
9. пријава на 

конкурс и сл.     

28.189.000,00    28.189.000,00

3. Меморандумска ставка
- рефундација боловања 
преко 30 дана

2.500.000,00 2.500.000,00

Укупно приход ( 1.0+2.0 ) 214.800.000,00 225.689.000,00
  
440.489.000,00

Опис
II Планирани текући 
расходи :
*
4.Плате и додаци 
запослених

138.900.000,00 49.129.000,00
  
  188.029.000,00

5.Социјална давања 
запосленим

10. отпремнина за 
пензију

11. боловање
12. помоћ запосленим

3.450.000,00
520.000,00

2.930.000,00

3.450.000,00
520.000,00

2.930.000,00

6. Јубиларна награда 300.000,00
       

        300.000,00

7.Накнаде за запосл.- 
превоз

1.320.000,00 4.200.000,00 5.520.000,00

8.Стални трошкови
плат. пром. и банк. усл.
енергетске услуге – грејање
енергетске услуге – струја
комуналне услуге
услуге комуникац. - телеф.
трош. осигурања 
закуп имовине и опреме

14.150.000,00
     600.000,00
 7.400.000,00
 3.220.000,00
 1.520.000,00
 1.410.000,00

7.780.000,00
680.000,00

3.850.000,00
1.650.000,00

600.000,00
700.000,00
300.000,00

21.930.000,00
1.280.000,00

11.250.000,00
4.870.000,00
2.120.000,00
2.110.000,00

300.000,00

9.Трошкови путовања
трош. пут.служ. пут земљи
трош. пут.служ. пут иност.
трош. пут у оквиру рада

    4.150.000,00

     4.150.000,00

4.500.000,00
1.950.000,00
2.500.000,00

8.650.000,00
1.950.000,00
6.650.000,00



остали трош. транспорта 50.000,00 50.000,0

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
- репрезентација
- стручн.ус., адвокатске усл.
- остале опш.ус.-задруга 
ст.,војска, акред. и sл.
- усл. у домаћ. – хем. 
чишћење

54.840.000,00

50.100.000.00

     2.560.000,00

   2.180.000,00

  78.250.000,00

   56.000.000,00

     1.800.000,00
        650.000,00 
     3.300.000,00
     3.500.000,00

   13.000.000,00

133.090.000,00

106.100.000,00

    1.800.000,00
       650.000,00

      5.860.000,00
     3.500.000,00

    15.180.000,00 

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

       250.000,00
       250.000,00

250.000,00
250.000,00

12. Амортизација
- зграде
- основних средстава

4.500.000,00
1.700.000,00
2.800.000,00

4.500.000,00
1.700.000,00
2.800.000,00

13.Текуће поправке зграде 
и основних сред.
- одржавање зграде
- одржавање основ. средс.

4.700.000,00

2.800.000,00
1.900.000,00

4.700.000,00

2.800.000,00
1.900.000,00

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

1.440.000,00

     90.000,00

1.350.000,00

   6.950.000,00
   3.300.000,00
     550.000,00

     550.000,00
     750.000,00
   1.800.000,00

8.390.000,00
3.300.000,00

550.000,00

640.000,00
750.000,00

3.150.000,00

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

      380.000,00
       
         330.000,00
           50.000,00

380.000,00

330.000,00
50.000,00

16. Накнаде за образовање



17. Порези, таксе
13. порез на добит
14. таксе за разне дозволе

      2.300.000,00       2.300.000,00

Укупни тек. трош. ( 4 - 17) 214.800.000,00 166.689.000,00 381.489.000,00

18. Улагања у инвестиције - 
зграда

50.000.000,00 50.000.000,00

19. Улагање у основна 
средства

9.000.000,00 9.000.000,00

Укупна улагања (18+ 19): 59.000.000,00 59.000.000,00

Рекапитулација:

1.Укупни текући приходи    440.489.000,00     
2.Укупни текући расходи:    381.489.000,00     
3. Укупна улагања (1-2)          59.000.000,00  

У Београду, 20. децембра 2012. године

    
      Председник Савета ФПН

      Проф. др Зоран Стојиљковић
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