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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), специјалистичких академских студија, докторских
академских студија, основних струковних студија, специјалистичких струковних студија и
образовања током читавог живота.
Делатност Факултета је:
1. Универзитетско образовање - шифра: 80325
Факултет има следеће врсте универзитетског образовања:
- основне академске студије,
- дипломске академске студије (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:
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1. издавачка делатност (шифра: 221)
- издавање књига, брошура и других публикација (22110)
- издавање новина (22120)
- издавање часописа и сличних периодичних издања (22130)
- остала издавачка делатност (22150)
2. библиотечка делатност (шифра: 92511)
3. компјутерске и сродне активности (шифра: 72), и то:
- пружање савета и израда компјутерских програма (шифра: 72200)
- обрада података (шифра: 72300)
- изградња база података (шифра: 72400)
- остале активности у вези са компјутерима (шифра: 72600)
4. истраживање тржишта и испитивање јавног мнења (шифра: 74130)
5. консалтинг и менаџмент послови (шифра: 74140)
6. креирање и спровођење пропагандних кампања, медијско
представљање (шифра 74402),
7. секретарске и преводилачке активности (шифра 74830),
8. радио и ТВ активности (шифра 92200),
9. делатност новинских агенција (шифра 92400),
10. трговина на мало књигама, новинама и писаним материјалом
(шифра: 52470)
11. документационо-информациона делатност.
Факултет ће, на основу споразума са другим високошколским установама, односно
вискошколским јединицама, учествовати у организацији и извођењу мултидисциплинарних,
односно интердисциплинарних студија, студија за стицање заједничке дипломе и
научноистраживачке делатности.
Факултет закључењем уговора, односно пословног аранжмана са домаћом
високошколском установом изван састава Универзитета неће нарушити интерес
Универзитета, односно високошколске јединице у њеном саставу.
Факултет ће са одговарајућим правним лицима (наставним базама Факултета)
склапати споразуме ради извођења практичне наставе.
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2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ
Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:
1. петнаест представника Факултета, и то: дванаест (12) представника које бира
Наставно-научно веће Факултета и три (3) представника које бирају остали запослени,
2. четири представника Студентског парламента Факултета, из реда студената који су
по први пут уписали годину у школској години у којој се избор врши,
3. четири представника оснивача.
Мандат чланова Савета Факултета траје три године, са изузетком студентских
представника чији мандат траје једну годину.
Савет Факултета бира председника Савета и његовог заменика, из реда својих
чланова, тајним гласањем.
Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета. Савет
Факултета:
1. доноси Статут Факултета,
2. бира и разрешава декана Факултета,
3. доноси финансијски план Факултета,
4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета,
5. усваја план коришћења средстава за инвестиције,
6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
8. доноси одлуку о висини школарине,
9. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица,
10. подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једном годишње,
11. бира председника и заменика председника Савета Факултета ,
12. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.
Председник Савета: доц. 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 овим Статутом,
5. предлаже Наставно-научном већу и Савету Факултета мере за
унапређење рада Факултета,
6. спроводи одлуке Наставно-научног већа и Савета Факултета,
7. предлаже пословну политику и мере за њено спровођење,
8. предлаже Наставно-научном већу финансијски план Факултета,
9. наредбодавац је за извршење финансијског плана,
10. закључује уговоре у име Факултета,
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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, продекан за студије И степена
проф. др Јелена Ђорђевић, продекан за студије ИИ и ИИИ степена
проф. др Вукашин Павловић, продекан за развој
проф. др Весна Кнежевић Предић, продекан за квалитет, самовредновање и
научноистраживачку делатност
Студент продекан:
Стефан Сурлић
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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, на предлог једног или више
одељења Факултета, Наставно-научно веће донеће одлуку о формирању катедри Факултета.
У оквиру наставно-научне организационе јединице организују се научноистраживачки
центри Факултета.
На оснивање, организацију и рад научноистраживачких центара Факултета примењује
се Правилник о научноистраживачким центрима Факултета.
Стручна служба
Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, материјалнофинансијске, 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.
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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 92 наставника и сарадника, од чега 1 са
70% радног времена, 2 са 50% радног времена и 3 са 20% радног времена.
По звањима:
1. 35 редовна професора,
2. 14 ванредних професора,
3. 14 доцената,
4. 11 асистената,
5. 4 наставник астраног језика,
6. 4 наставника страног језика,
7. 1 предавач,
8. 9 сарадника у настави,
Радни однос мирује, на основу члана 79. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона о раду
(“Службени гласник РС“, број 24/05):
1. Редовном проф. др Иви Висковићу, због постављења на дужност ванредног
и опуномоћеног амабасадора Републике Србије у Савезној Републици
Немачкој,
2. Доценткињи др Милици Делевић због обављања функције директорке
Канцеларије за европске интеграције Републике Србије,
3. Сараднику у настави Милошу Хрњазу због служења војног рока у цивилној
служби.
Редовном професору др Вукашину Павловићу, на основу одлуке 06 број: 150-9/XXXV5 JJ, продужен је радни однос за школску 2009/2010 и 2010/2011. годину.
У току 2010. године биће завршени већ расписани конкурси за:
1. два ванредна професора за ужу научну област Социолошко политиколошке
студије,
2. једног ванредног професора за ужу научну област Студије рода,
3. једног доцента за ужу научну област Подручје примене социјалног рада,
4. једног доцента за ужу научну област Студије културе
5. једног асистента за ужу научну област Социолошко политиколошке студије,
6. једног асистента за ужу научну област Комуникологија и информатика.
7. једног ванредног, односно редовног професора, са 30% радног времена за ужу
научну област Европске студије,
8. једног ванредног, односно редовног професора за ужу научну област Медијске
студије и новинарство,
9. једног доцента, односно ванредног професора за ужу научну област Медијске
студије и новинарство,
10. једног доцента, односно ванредног професора за ужу научну област Политичка
економија и финансије,
11. једног доцента за ужу научну област Теорија културе,
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12. једног асистента за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја
и методологија политичких наука,
13. једног асистента за ужу научну област Студије јавности,
14. једног сарадника у настави за ужу научну област Политичка теорија, политичка
историја и методологија политичких наука и област Међународне студије,
15. једног наставника страног језика за ужу научну област Страни језици–наставни
предмет Италијански језик, са 20% радног времена.
У Стручној служби запослено је 47 радника, од тога је 1 запослени у радном односу на
одређено време од 6 месеци.

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.
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Основне академске студије трају четири године и њиховим завршетком стиче се
најмање 240 ЕСПБ.
Дипломске академске студије (мастер) трају једну годину и њиховим завршетком
стиче се најмање 60 ЕСПБ, када је на основним студијама остварено 240 ЕСПБ.
Факултет организује и изводи студије у току школске године која, по правилу, почиње
1. октобра и траје 12 календарских месеци.
Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних и 12 недеља
за консултације, припрему испита и испите.
Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења наставе.
Зимски семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и четири (4) недеље
за консултације, припрему испита и испите.
Летњи семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и осам (8) недеља за
консултације, припрему испита и испите.
Основне академске студије трају четири године и одвијају се у оквиру четири
одељења:
1. Новинарско-комуниколошко одељење
2. Одељење за међународне студије
3. Политиколошко 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: 612-001976/2008-04.
3. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НОВИНАРСТВА - Акредитоване решењем Комисије
за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
4. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије,
број: 612-00-1976/2008-04
Дипломске академске студије:
5. ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР
ПОЛИТИКОЛОШКИХ СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
6. ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР
МЕЂУНАРОДНИХ СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу
квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
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7. ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НОВИНАРСТВА: Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
8. ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР СОЦИЈАЛНЕ
ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Докторске студије:
9. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ: Акредитоване решењем Комисије за
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
10. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МЕЂУНАРОДНЕ И ЕВРОПСКЕ
СТУДИЈЕ: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике
Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
11. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ КУЛТУРОЛОГИЈЕ — СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА:
Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије,
број: 612-00-1976/2008-04.
12. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И
СОЦИЈАЛНОГ РАДА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу
квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Током 2010. године се планира ре-акредитација следећих студијских програма:
•

•

•

Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада ће бити
реакредитоване као основне академске студије социјалног рада, а студенти који
заврше ове студије ће стицати звање социјални радник;
Дипломске академске студије социјалне политике и социјалног рада ће бити
реакредитоване као два студијска програма, и то дипломске академске студије
социјалне политике и дипломске академске студије социјалног рада;
Дипломске академске студије политикологије – мастер међународних студија ће бити
проширене за још један модул, и то међународног хуманитарног права и права
људских права.

Истовремено ће бити извршена и акредитација нових студијских програма:
•
Дипломске академске студије политикологије – мастер регионалних студија,
•
Дипломске академске студије политикологије – мастер јавних политика, јавне управе
и локалне самоуправе, и
•
Дипломске академске студије политикологије – мастер еколошке политике.
7.2. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Политиколошко одељење
проф. др Ненад Кецмановић (шеф одељења)
По завршетку четворогодишњих студија студенти ће бити оспособљени да примењују
и специфична стручна знања која омогућавају да се професионално баве пословима
аналитичара и организатора у државним органима, политичким партијама, локалној
самоуправи, јавним службама и корпорацијама, као и непрофитним организацијама. Овај
студијски програм ће такође оспособити стручњаке у пословима политичког одлучивања и
управљања, организовања послова у различитим пољима политичког деловања, подизања
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политичке културе и формирања демократске јавности.
Звање: политиколог.
Одељење за међународне студије
проф. др Предраг Симић (шеф одељења)
Стечена знања, способности и вештине омогућаваће завршеним студентима да
успешно обављају послове као што су: аналитичар међународних односа у службама
највиших државних органа, међународних привредних организација и корпорација,
службеник Министарства спољних послова и других министарстава сродног карактера,
дипломата на раду у дипломатско-конзуларним представништвима, стручњак ангажован на
укључивању Србије у европске интеграције, као и за рад у различитим међународним
владиним и невладиним организацијама.
Звање: политиколог за међународну политику
политиколог за европске интеграције.
Новинарско – комуниколошко одељење
проф. др Чедомир Чупић (шеф одељења)
Студенти Факултета политичких наука заузимају најзначајнија места у штампаним и
електронским медијима, у области ПР-а, као и у истраживачким тимовима и институцијама –
агенцијама за испитивање јавног мњења било као уредници, новинари, сарадници или
истраживачи. Поред тога, по завршетку студија новинарства, поседоваће фонд знања
неопходних за обављање улоге уредника, менаџера, презентера, стручњака за ПР и других
позиција које подразумева будући модеран медијски систем Србије и савремена индустрија
комуницирања. Они ће бити оспособљени не само за рад у комуникационим институцијама,
већ и за занимања као што су: аташе за културу и информисање при дипломатско
конзуларним представништвима, медија планер у медијима, портпарол у у органима власти,
јавној администрацији, политичким партијама и корпорацијама, као и стручни сарадници у
повереништву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Звање: журналиста.
Одељење за социјалну политику и социјални рад
проф. др Дренка Вуковић (шеф одељења)
Професија социјалне политике и социјалних радника има широке могућности
запошљавања у јавном, а све више и у приватном сектору и са изгледима за
самозапошљавање. Највећи број студената запошљава се у институцијама социјалне заштите
(центри за социјални рад, установе за заштиту деце ометене у развоју, саветовалишта за
младе, за брак и породицу, установама и службама за старе, особе са инвалидитетом и друге
специјалне и друштвене проблеме) у установама и службама здравствене делатности, у
институцијама државне управе и локалне самоуправе, у образованим институцијама (као део
специфичних тимова у школама, посебно у специјалном васпитању и образовању), у
службама и установама за запошљавање, у друштвено-хуманитарним организацијама, у
институцијама за децу и омладину, за друштвену заштиту деце, итд.
Звање: политиколог из области социјалне политике.
политиколог из области социјалног рада.
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БРОЈ СТУДЕНАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА:
Факултет политичких наука у Београду планира да у прву годину основних
академских студија у школској 2010/2011. години уписати 500 студената: 200 буџетских
студената и 300 самофинансирајућих студената.

БУЏЕТСКИ
СТУДЕНТИ

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ
СТУДЕНТИ

1. Основне академске политиколошке
студије

45

55

2. Основне академске међународне студије

55

85

65

95

35

65

200

300

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

3. Основне академске студије новинарства
и комуникологије
4. Основне академске студије социјалне
политике и социјалног рада
УКУПНО

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 три облика студија другог и трећег степена:
1. једногодишње мастер студије,
2. двогодишње специјалистичке академске студије,
3. једногодишње струковне специјалистичке студије.
Области студија су: Међународне студије, Европске студије, Студије САД, Студије
безбедности, Студије за послове европских интеграција, Међународно хуманитарно право и
право људских права, Теорија културе, Комуникологија , Новинарство, Студије рода,
Политичка теорија и методологија политичких наука, Јавна управа и локална самоуправа,
Политичко насиље и држава, Политичка аналитика и менаџмент, Политичка теорија и
образовање за демократију, Тероризам и организовани криминал, Социјална политика,
Социјални рад, Социјалана рехабилитација, Медијација у породичним односима, Политичке
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партије и избори, Регионалне студије Азије, Политиколошке студије религије, Стратегије и
методе ненасилне друштвене промене.
Припремамо заједничке програме са угледним факултетима из Велике Британије,
Француске и САД са циљем да студентима отворимо врата знања која ће моћи да користе и
искажу у нашој и у иностраним друштвеним/научним срединама. Водимо рачуна о
друштвеним и научним потребама те зато листа смерова на овим студијама није
дефинитивна.
У школској 2010/2011. години Факултет политичких наука планира да у прву годину
студијских програма другог степена упише:
Студијски
програм
Дипломске
академске студије
Докторске студије

Буџетски студенти
63

Самофинансирајућ
и студенти
219

10

55

УКУПНО
282
65

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).
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 четири страна језика: енглески, руски, француски и немачки, у
зависности од тога који су језик учили у средњој, односно у основној школи. Почетни ниво
језичке компетенције студената који на факултету настављају учење страног језика јесте ниво
Б1 према наведеној европској стандардизацији језичких компетенција и новим стандардима
продуктивних и рецептивних језичких вештина, где се највећи значај придаје конкретној
реализацији језичке способности, односно комуникативном аспекту језика.
Настава се организује у двосеместралним модулима који се надовезују један на други у
зависности од смера, однодно департмана.
Студенти имају ће имати могућност да факултативно похађају и наставу другог
страног језика бирајући између једног од три језика: француског, руског или немачког.
Изучавање два страна језика на Факултету представља уклапање у нову европску језичку
политику у складу са препорукама Савета Европе да сваки грађанин Европе треба да говори
поред матерњег још два европска језика.
Настава немачког и француског језика одвија се у сарадњи са лекторима из Немачке,
односно Француске. У оквиру споразума са ДААД-ом (Немачком службом за академску
размену) у наставу немачког укључен је лектор за немачки језик, а у наставу француског
лектор француског језика на основу сарадње са Амбасадом Француске у Београду.
Факултет је 2005. годио добио лиценцу за полагање испита Тест ДаФ који представља
стандардизовани испит из немачког језика, признат на свим немачким универзитетима.
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У сарадњи са Алтернативном академском образовном мрежом (ААОМ) и Амбасадом
Француске у Београду, на факултету ће се наставити са реализацијом специјалистичких
струковних студија симултаног превођења за француски језик.
8. ПЛАН И ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 2006-2010. ГОДИНА
На Универзитету у Београду – Факултету политичких наука се обавља
научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности
високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног
подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних
услова за рад и развој Факултета.
Научно-истраживачки рад у који су укључени наставници и сарадници Факултета
политичких наука, остварује се кроз:
1. реализацију пројеката из програма основних истраживања Министарства за науку и
заштиту животне средине Републике Србије;
2. преузимањем уговорних обавеза и ангажманом на научноистраживачким пројектима,
експертизама и слично;
3. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.
8.1. ПЛАН РАДА НУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ 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
У 2009. години Центар за демократију је реализовао два пројекта: „Подизање
капацитета политичких институција града Београда“ (за потребе Скупштине Града Београда)
и „Подршка стратегији реформе државне управе у Србији – друга фаза“ (за Министарство
државне управе и локалне самоуправе Републике Србије).
Центар за демократију у наредној години планира да настави започета истраживања,
али и да осмишљава и реализује нове истраживања друштвеног и политичког живота, како у
Београду, тако и на нивоу државе. Планира се такође и започињање издавачке делатности
Центра.
Центар ће и убудуће наставити да развија регионалну сарадњу, а посебно сарадњу на
пост-југословенском простору у области имплементације и унапређења демократских
институција и процедура. Центар сарађује са другим академским и научноистраживачким
центрима и институцијама у земљи и иностранству, које се баве истраживањима и
образовањем за демократију.
2. Центар за медије и медијска истраживања
а) Институционализација Архива - активирање wеб сајта, организовање јавне дебате
поводом отварања Архива са презентацијом студентских радова насталих коришћењем грађе.
Уколико се обезбеде средства покретање серије разговора о односу медија и конфликата из
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прошлости и њиховом доприносу култивисању сећања и јавне перцепције скорашње
прошлости.
б) Студија Деца у медијском огледалу - Центар планира да у 2010. години организује
једну стручну радионицу са новинарима и студентима новинарства о резултатима
истраживања које је спроведено у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и дискусију о добрим праксама у
извештавању о деци и дечијим правима. Планира се објављивање целовите студије о овој
проблематици са УНИЦЕФ-ом.
На прелог УНИЦЕФ-а Факултет ће размотрити могућност постављања он-лине
образовног програма из ове области који ће бити дефинисан на конференцији неколико
заинтересованих универзитета и дирекције УНИЦЕФ у априлу у Женеви.
в) Почетак истраживачког пројекта Медији и меморија - Политике сећања који ће се
заснивати на грађи из Архива политичке комуникације. Планира се да пројекат има и
истраживачке и образовне циљеве и да њихово испуњавање буде у функцији даље
институционализације Архива.
3. Центар за међународно хуманитарно право и међународне организације
Центар представља интелектуално средиште за континуиран рад на истраживању
савременог развоја међународног хуманитарног права и међународних организација. Центар
у 2010. години планира, пре свега, наставак већ започетих активности:
- Објављивање превода књиге Constraints on the waging of war, Frica Kalshofena и њена
презентација широј јавности.
- Припрема и објављивање Приручника за практичну примену међународног
хуманитарног права у обуци јединица Војске Србије.
- Унапређивање фонда библиотеке Центра.
- Идентификовање и анализа међународних обичајних правила у области
међународног хуманитарног права (нарочито кроз анализу судских пресуда у овој области).
- Представљање резултата анализе националног законодавства у области заштите
тајности података.
У сарадњи са ОЕБС и МКЦК је планирано и извођење Мастер студија из области
међународног хуманитарног права и права људских права.
За септембар 2010. године је планирана и осма Регионална школа из међународног
хуманитарног права у сарадњи са Црвеним крстом Србије, ОЕБС, МКЦК и Амбасадом
краљевине Норвешке.
У плану је такође и наставак рада са појединим циљним групама (новинари,
правосуђе, представници војске и полиције) у циљу бољег разумевања и адекватне примене
кључних концепата међународног хуманитарног права.
4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава
Центар за студије Сједињених Америчких Држава током 2010. године планира да
реализује следеће активности:
– Гостовање новог Амбасадора САД, Њ.Е. Meri Burs Vorlik, почетак марта;
– Циклус предавања о Америчким вредностима и популарној култури добтиника
НИН-ове награде и професора Универзитета Becker College, Worcester,
Massacussettss, господина Владимира Пиштала;
– Гостовање професора из САД и света, очекује се долазак током читаве школске
године око десет особа кроз тзв. Speaker Program који финансира Стејт
Департмент;
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–
–
–
–
–

Трећа Летња академија студија САД (јул 2010);
Трибине и промоције књига;
Рад на успостављању, одржавању и развоју сарадње са образовним институцијама
у САД;
Рад на припреми конкурса за нови циклус пројеката које финансира Министарство
за науку и технолошки развој Републике Србије;
Рад на развоју Школе лидерства са Националним Демократским Институтом из
Вашингтона.

5. Центар за студије рода и политике
а) Унапређење наставних програма из области студија рода -У склопу овог плана је
даље развијање изборних курсева (додипломски и дипломски програми) мастер програма
студија рода, учешће у докторским студијама (где су у првој генерацији три кандидаткиње
већ заинтересоване да своје рад усмере у правцу студија рода), развијање програма за
иновације знања, интензивирање консултације за израду теза и завршних радова са оним
студентима/кињама које/и су пратиле/и магистарски програм и мастер програм у циљу јачања
ефикасности студија и добијања бољих резулата у броју дипломираних стручњака/киња из
ове области.
б) Међународна сарадња - С обзиром на то да је Центар за студије рода и политике и
званично прихватио позив да се укључи у мрежу Gender and/in Science in South East Europe
(GeSSEE), у 2010. години се предвиђа истраживачки рад у оквиру ове мреже. Седиште мреже
ће бити на Универзитету Милано-Бикока (Universita’ degli studi di Milano-Bicocca), а
коорднаторка је проф др Марина Калони (Calloni).
Планирамо да са Лондонском школом за економију започнемо договоре о извођењу
заједничких постдипломских студија. Њихово одељење за студије рода (Gender Studies
Department), је веома познато у међународној академској заједници и као предавчка и као
истраживачка институција. У ту сврху је предвиђена посета Даше Духачек на London School
of Economics - LSE za januar 2010.
Као веома значајан део своје активности Центар планира да развија даљу сарадњу на
извођењу заједничких постдипломских (graduate) програма са Универзитетом: Рутгерс, САД
(Rutgers, The State University of New Jersey, USA). Предвиђена је посета Рутгерсу је у априлу
2010.
в) Истраживачки пројекти - Центар у наредном периоду планира да заокружи рад на
текућем истраживачком пројекту Министарства науке Републике Србије, Политике родне
равноправности: образовање као показатељ родне равноправности и планира да конкурише
за наставак овог пројекта у 2010 години.
До 1. марта 2010 године планира се завршавање истраживања Целовита анализа
родне димензије образовног материјала (Comprehensive analysis of gender dimension in
educational material) Програм за развој Уједињених нација (УНДП). Очекујемо значајне
резултате, чију ћемо јавну презентацију организовати у 2010. години.
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 наставимо рад у оквиру часописа Генеро и покренемо
нове издавачке пројекте. У овим плановима нагласак треба да буде на сарадњи са млађим
истраживачима/цама.
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6. Центар за студије Далеког истока
Потреба за дубљим увидом у изузетно бурна кретања на азијском континенту, који већ
две деценије представља најдинамичнији регион света са аспекта привредног раста, и нарочито
са становишта процена да ће управо ова област бити средиште светских економских и
политичких дешавања у овом миленијуму, стварају огроман простор за проучавање економских,
политичких, социјалних, културолошких дешавања и токова у овом региону, као и њихову
повезаност са глобалним процесима. Центар има за циљ повезивање са сродним институцијама,
најпре у земљама које припадају азијском континенту, а затим и у другим земљама. Тиме би се
унапредила сарадња наших истраживача са истраживачима из других земаља, могућност
учешћа на међународним скуповима, набављање потребне литературе, формирање
међународних истраживачких тимова, могућност конкурисања код различитих домаћих и
страних државних и приватних институција које помажу израду оваквих истраживања,
квалитетније обављање специјалистичких студија и богатију издавачку делатност, формирање
приручне библиотеке и базе података, вршење консултантских услуга итд. До сада је остварена
интензивна комуникација са амбасадорима/заменицима амбасадора Кине, Јапана, Кореје,
Индонезије ради обезбеђивања подршке раду Центра за студије Далеког истока, а Јапан и
Кина су посебно заинтересовани да пруже значајну финансијску и логистичку подршку. У
2008. години започеће и рад на специјалистичким студијама Далеког истока.
7. Центар за студије мира
Центар настоји да промовише вредности мира и ненасиља, али своју пажњу такође
усмерава на проблеме конфликата, како регионалних тако и глобалних.
У раду Центра учешће узимају студентни основних и последипломских студија.
Центар за студије мира представља динамичну целину која по својој области истраживања
представља јединствену институцију у нашој академској заједици.
Садржај рада Центра у 2010. годинитреба да пружи могућност полазницима мастер
програма из области Студије мира да додатно продубљују своја теоријска и практична
сазнања, као и да стичу истраживачко искуство које ће им помоћи да лакше израде
своје тезе. Истовремено, Центар својим радом треба да анимира и ширу јавност и да учини
присутнијом тематику мира и ненасилног решавања сукоба.
У наредној години Центар ће се радити на реализацији следећих пројеката:
а) Научноистраживачки пројекти - Истраживачка пажња би се усмерила на три групе
питања: Истраживање сецесионистичких конфликата у свету, тј. њиховог текућег статуса,
учинака, метода борбе и односа међународне заједнице. Ово истраживање би обухватило
примарно земље у ширем региону (имајући у виду косовско и грузијско искуство), али и
друге случајеве који су релевантни, с тим што ће се посебна пажња посветити Кини, имајући
у виду њен глобални значај. Истраживања имају вишеструки циљ: да по утврђеној
методологији изложе релевантну емпиријску грађу (предисторију сукоба, актере, досадасњи
ток, итд.), пруже теоријске увиде и засноване прогнозе. Целина резултата може да буду од
практичне користи, на пример, Министарству спољних послова Србије. Резултати ових
истраживања ће се објављивати као посебни извештаји Центра.
Утврђивање могућих насилних сукоба на тлу Србије и дефинисање претпоставки
превенције које би омогућиле проактиван однос државних органа и НВО. Трећи круг
истраживања односио би се на насилан распад Југославије с циљем да се осветле занемарени
аспекти конфликта који прече помирење.
б) Друге научне делатности — организовање школа, курсева, семинара и то:
– Летњих школа (Теорија и пракса решавања конфликата, у сарадњи са
Универзитетом у Фрибуру), (Летња школа о миру и безбедности, у сарадњи са
Универзитетом у Хамбургу).
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Курсева и практичних обука - Систем раног упозорења у сарадњи са УНДП,
Трансформација кофликата у сарадњи са ТФФ (Transnational Foundation for Peace
and Future Research).
– Семинара - Центар ће одржавати више врста семинара. Један тип семинара ће се
организовати једном у два месеца и они ће имати за циљ да омогуће полазницима
да продубе знања која су релевантна за студије мира и научна истраживања у тој
области. Семинари би комбиновалипредавања и радионице и одржавали би се
викендом. Теме семинара биле би: Методи мировног истраживања, Академско
писање, Извештавање са кризних подручја. Други тип семинара би се организовао
ad hoc, и био би посвећен одређеној теми или аутору (Рат на филму; Рат и
књижевност).
– Трибина - Гостујући предавачи и серије предавања, промоције издања домаћих и
страних аутора из области Студија мира. У зависности од интересовања, поједине
трибине би се организовале и пред ширим аудиторијумом, нпр. на Коларчевом
народном универзитету.
в) Остале делатности
– Издаваштво - Превођење и објављивање књига из области Студије мира у сарадњи
са издавачким кућама, фондацијама и Скупштином града. Објављивање анализа
Центра, које ће, поред организације семинара, бити један од самосталнх извора
прихода.
– Набавка књига и претплата на часописе. Формирање е-библиотеке и медијске
библиотеке.
– Израда и одржавање Интернет странице Центра и изградња базе података. На вебстраници би се објављивале релевантне вести, чланци, конкурси, итд., док би база
података обухватала контакте, заинтересоване студенте, сродне институције, итд.
– Пилот ТВ емисија - Након обављених истраживања и прикупљања грађе,
сарадници Центра ће направити синопсис за образовну ТВ емисију посвећену миру
и ненасилном решавању сукоба.
– Обележавање Међународног дана мира 2010. године.
–

8.2. ПЛАН НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Факултет научноистраживачке активности финансира из неколико извора. Основна
изстраживанња се финансирају путем пројектног финансирања од стране Министарства за
науку и заштиту животне средине Републике Србије. Министарство науке и заштите животне
средине Републике Србије је започело финансирање 13 нових пројеката у којима учествују
истраживачи са Факултета политичких наука и то су:
1. Ставови политичких партија у политичком систему Србије према религији и
верским заједницама (број пројекта: 149006).
Истраживачи на пројекту: проф. др Владан Кутлешић, мр Ивана Дамјановић, проф. др
Мирољуб Јевтић.
2. Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци (број пројекта: 149010).
Истраживач: доцент др Часлав Копривица.
3. Развој српског друштва у савременим светским интегративним процесима:
перспективе, алтернативе и импликације (број пројекта: 149020).
Истраживачи: проф. др Зоран Славујевић, проф. др Мирослав Хаџић, проф. др
Мирјана Васовић.
4. Максимизација инвестиција у пољопривреди Србије у функцији прикључења
Европској унији (број пројекта: 149022).
Истраживач: проф. др Бранко Васиљевић
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5. Регионални и европски аспекти интегративних процеса у Србији: цивилизацијске
претпоставке, стварност и изгледи за будућност (број пројекта: 149031).
Истраживач: др Ђорђе Павићевић.
6. Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања (број пројекта:
149033).
Истраживач: проф. др Драган Симеуновић.
7. Подизање капацитета политичких установа у Србији (државно-национални,
регионални, европски и глобални аспекти), (број пројекта: 149036).
Истраживачи: др Ђорђе Павићевић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Бранимир
Стојковић, мр Владимир Павићевић, проф. др Вукашин Павловић, доц. др Душан Павловић,
др Зоран Стојиљковић, проф. др Илија Вујачић, др Славиша Орловић, проф. др Чедомир
Чупић.
8. Србија и Европа – економске анализе и прогнозе (број пројекта: 149038).
Истраживач: проф. др Бранко Васиљевић.
9. Реформа социјалне политике у оквиру укупних друштвених и економских реформи у
Србији и процеса придруживања и приступања Србије и Црне Горе (број пројекта: 149046).
Истраживачи: проф. др Ана Чекеревац, проф. др Бранко Васиљевић, проф. др Дренка
Вуковић, проф. др Мира Лакићевић, мр Наталија Аврамовић, проф. др Сретен Сокић.
10. Србија у процесу придруживања Европској унији (број пројекта: 149051).
Истраживачи: проф. др Бранко Васиљевић, проф. др Весна Кнежевић Предић, мр
Зоран Чупић, Маја Ковачевић, доц. др Милица Делевић Ђилас, проф. др Радмила Накарада,
проф. др Слободан Самарџић, доц. др Тања Мишчевић.
11. Србија и евроатланске интеграције (број пројекта: 149053).
Истраживачи: проф. др Љубинка Трговчевић-Митровић, доц. др Гордана Даша
Духачек, проф. др Драган Симић, мр Драган Живојиновић, проф. др Иво Висковић, проф. др
Милан Подунавац, мр Саша Мишић.
12. Друштвене и политичке претпоставке изградње демократских институција у
Србији (број пројекта: 149057).
Истраживачи: проф. др Милан Јовановић, доц. др Часлав Копривица.
13. Структурне и професионалне промене у масмедијском комплексу Србије 20062010. године (број пројекта: 149063).
Истраживачи: проф. др Валдимир Штамбук, проф. др Добривоје Станојевић, проф. др
Мирољуб Радојковић, проф. др Неда Тодоровић, проф. др Сњежана Миливојевић.
Пројектно финансирање обухвата финансирање научноистраживачког рада
истраживача и финансиреање директних материјалних трошкова истраживања.
Други извори финансирања се односе на сарадњу са осталим домаћим и међународним
институцијама и другим организацијама као и реализацију одређених научноистраживачких
пројекта помогнутих од стране међународних и иностраних агенција и донатора.
Трећи извор финансирања су средства из буџета за финансирање научних
истраживања, компаративних анализа, објављивања публикација, стручног усавршавања
научних радника, давања стручних мишљења и средства за остале активности које су у
складу са делатнстима научноистраживачких центара Факултета.
У периоду од 2006-2010. године, један од важних приоритета у научноистраживачком
раду Факултета ће бити веће конкурисање и укључивање наших истраживача у самосталне
истраживачке пројекте и конзорцијуме са другим међунаордним истраживачким
организацијама који се финансирају од стране Европске уније (ФП 7).
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8.3. ПРОГРАМ РАЗВОЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ ПОДМЛАТКА 2006 –
2010. ГОДИНЕ
На Универзитету у Београду – Факултету политичких наука се обавља
научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности
високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног
подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних
услова за рад и развој Факултета.
У научно-истраживачки рад су поред наставника и сарадника Факултета политичких
наука, укључени и млади истраживачи (студетни, специјализанти, постдипломци и
докторанти). На овај начин Факултет обезбеђује услове за научни рад и услове за стручно
усавршавање и напредовање научноистраживачког подмлатка.
Развој научноистраживачког подмлатка Факултета је врло значајан јер су млади
научници и истраживачи најзначајнији развојни потенцијал и ресурс Факултета који може да
обезбеди континуитет у развоју Факултета и који ће у будућности дати значајан допринос
развоју друштва и државе.
Због важности унапређења науке и истраживања као и будућности Факултета, у
наредном периоду Факултет ће у вези са развојем научноистраживачког подмлатка наставити
са стварањем повољнијих услова за одржавање постојећег научноистраживачког кадра и
ресурса као и са његовим даљим ширењем и увећањем.
С тим у вези планирамо, да у складу са стратегијом развоја Факултета, чији је
истраживачки рад пре свега ослоњен на научноистраживачке центре, оснујемо Студентски
истраживачки центар који би окупљао како потенцијале истраживаче (припрема и
укључивање најбољих студената у истраживачки рад) тако и оне који су се већ запутили
стазама научноистраживачког рада (специјализанте, постипломце и докторанте).
Зато ће Факултет у оквиру планираног развоја научноистраживачког подмлатка,
посебну пажњу посветити примени савремених метода селекције, едукације и усавршавања
научног подмлатка, са циљем да се у фази усавршавања знања и способности младих и
талентованих истраживача успостави веза између потреба за њиховим усавршавањем и
потреба научних истраживања.
Развој научноистраживачког подмлатка ће се на Факултету политичких наука
остваривати преко Студентског истраживачког центра и Научноистраживачких центара
(Центар за студије Сједињених Америчких Држава, Центар за студије рода и политике,
Центар за студије Далеког истока, Центар за медије и медијска истраживања, Центар за
међународно хуманитарно право и међународне организације, Центар за демократију) и то
кроз следеће активности:
1. укључивањем младих истраживача у научноистраживачке програме и пројекте које
Факултет реализује у оквиру основних истраживања;
2. пружањем материјалне помоћи младим истраживачима при завршетку њихових
академских каријера (похађање магистарских и докторских студија);
3. пружањем стручне и саветодавне подршке младим истраживачима путем менторског
рада, који ће својим саветима, сугестијама и мишљењима пратити и подстицати младе
истраживаче на успешан завршетак њихових школских обавеза али и пратити њихов
рад на пољу научних истраживања;
4. упућивањем младих истраживача на посебне и додатне врсте едукација (семинари,
летње школе, радионице...) из домена релевантних за политичке науке, социјални рад
и политику, новинарство, међународне односе, било да се они организују у земљи или
у иностранству,
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5. упућивањем истраживача на докторске и постдокторске студије и усавршавања у
земљи и иностранству, а на основу сарадње коју Факултет остварује са другим
научноистраживачким установама,
6. укључивањем младих истраживача у израду монографија, часописа, приручника и
зборника који настају као резултат научноистраживачког рада на Факултету;
7. суфинансирањем радова и књига које су настале као резултат рада младих
истраживача.
Факултет ће настојати да и даље финансира трошкове магистарских и докторских
студија младих истраживача, као и друге трошкове научноистраживачког подмлатка у земљи
и иностранству. Такође, наставићемо да дајемо и посебне подстицаје младим истраживачима
кроз одобравање плаћеног одсуства у трајању од једне године за стручно и научно
усавршавање у иностранству или ради писања књига и монографија.
Поред ових видова помоћи, Факултет ће младим истраживачима пружити и друге
видове подршке која се односи на стручну, техничку и материјалну помоћ у складу са
организационим и финансијским могућностима Факултета.
Мислимо да ћемо овим активностима омогућити даљи развој научноистраживачког
подмлатка на Факултету, а самим тиме и обезбедити несметани развој Факултета у
будућности.
9.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Интензивна сарадња са домаћим и међународним организацијама и образовним
институцијама један је од приоритета Факултета политичких наука. Обнова регионалне и
међународне сарадње и успостављање редовних веза са иностраним институцијама, рад на
заједничким истраживачким пројектима, размена наставника, сарадника и студената ФПН,
учешће на научним и стручним скуповима у иностранству и други облици
међууниверзитетске сарадње представљају основу за укупно унапређивање наставног и
истраживачког рада на ФПН. Факултет је уложио значајне напоре како би смањио заостајање
за савременим светским трендовима у политичким наукама, а резултати ових напора огледају
се у постепеном приближавању наставних и истраживачких програма ФПН савременим
стандардима у Европи и свету.
Разни облици међууниверзитетске и међународне сарадње представљају основу за
укупно унапређивање наставног и истраживачког рада на ФПН.
Међународна сарадња Факултета одвијаће се у неколико праваца:
1. ХЕСП/АФП – Политиколошко одељење, научни координатор Ђорђе Павићевић; наставак
пројекта започетог 2003. године. Политиколошко одељење изабрано је за партнерско
одељење за сарадњу на плану развоја курикулума. Проф. Стефан Wолфф са Школе за
политичке науке и међународне односе Универзитета у Нотингему одређен је за
нерезидентног научника за академску 2009-2010. годину, док статус научника-повратника
који предају на Одељењу имају Дејан Павловић, Душан Павловић, Владимир Павићевић и
Небојша Владисављевић.
2. Међународни комитет Црвеног крста – Центар за МХП, проф. Весна Кнежевић-Предић;
наставак сарадње формализоване 2004/05 године, која, између осталог обухвата организацију
регионалне школе међународног хуманитарног права, превођење текстова из ове области и
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стипендирања студената специјалистичких студија МХП;
3. Универзитет у Тренту – Ерасмус Мундус програм постдипломских студија Јoint European
Master in Comparative Local Development for the Balkans and other areas in transformation; проф.
Јован Теокаревић. Од школске 2005/06 Факултет је имао статус корисника овог програма, а
почетком ове школске године из Брисела је добијена одлука о пуноправном партнерству у
конзорцијуму који чине универзитети из Трента, Регенсбурга, Љубљане и Будимпеште.
4. Универзитет у Риму Ла Сапиенза – продужен уговор о сарадњи; проф. Милан Подунавац.
Први уговор потписан је у јулу 2008. када су декани два факултета договорили сарадњу у
области размене професора, студената, организацију заједницких конференција и
истразивања и покретање заједницких мастер програма. Уговор је потписан у Риму, у току
парламентарног колоквијума земаља западног Балкана.
5. IG Alpbach – доц. др Тања Мишчевић; имплементација Споразума о академској сарадњи
потписаног школске 2008/09. године који подразумева организацију двонедељне Алпбацх
летње школе европских интеграција за полазнике из наше земље и региона који се изаберу
као најбољи на јавном конкурсу који се расписује неколико месеци унапред.
6. Темпус пројекат/Универзитет у Грацу – Трогодисњи Tempus IV Joint Project "Example of
excellence for Joint (Degree) Programme Development in South-Eastern Europe" - "Пример
изузетности за развој заједницких (дипломских) програма у Југоистоцној Европи"; проф.
Јован Теокаревић. Координатор је Универзитет у Грацу, а партнери су, осим
ФПН, универзитети из Минхена, Бамберга (ДЕ), Левена (БЕ), Болоње, Гронингена, Љубљане,
Барселоне, Поатјеа, Клуза, Скадра, Сарајева, Загреба, Задра, Скопја и Новог Сада. Циљ
пројекта је стварање заједницких стандарда за заједницке МА програме кроз 5 радних група
и покретање 4 МА програма (ФПН је укључен у рад свих радних група И
интердисциплинарни мастер програм о Југоистоцној Европи). Пројекат је званично почео
2.2.2009. године.
7.Наставак сарадње са ОЕБС-ом, амбасадама и иностраним културним центрима.
Гостујући предавачи: 1-15. март, проф. Лидија Баста-Флеинер, двонедељни циклус предавања
код проф. Слободана Самарџића, финансира WUS Belgrade Office.
У оквиру Visiting Student Programa, Факултет ће и даље бити добар домаћин и
иностраним студентима који на њему раде истраживања за своје дипломске радове или
магистарске и докторске тезе, тако да су наши студенти у прилици да се и на самом
Факултету друже са колегама из иностранства.
У наредном периоду, међународна сарадња ФПН пре свега подразумева даље јачање и
унапређење већ успостављених односа и покретање неколико нових пројеката, при чему је
учешће студената у што већем степену један од приоритета.
Наставници, сарадници и студенти Факултета редовно ће се обавештавати, преко
огласних табли, веб-сајта и електронске поште, о могућностима доделе стипендија, летњим
школама, конкурсима за постдипломске студије у иностранству.
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10. ПЛАН АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА
10.1. ПЛАН РАДА РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА
Мисија Рачунарског центра Факултета политичких наука је да се ФПН укључи још
више у информатичку револуцију стварањем одговарајуће инфраструктуре и истовременим
подизањем информатичке свести студената и запослених.
У 2010. години рачунарски центар ће посебну пажњу посветити следећим областима
деловања:
Web site:
●
●
●
●
●

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

Мрежа:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

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

Аполо информациони систем:
● Додатна обука корисника;
● Документовање апликације;
● Даљи развој и примена апликације.
Тим рачунског центра:
● Потпуна аутономија рачунског центра ФПН-а од спољних сарадника;
● Увођење унутрашњих односа и комуникација са особљем ФПН-а базираних на
стандардима из фамилије ИСО 9000:2000 ;
● Евиденција тражених и пружених услуга од стране рачунског центра;
● Примена искустава других факултета у раду и организацији.
Обука запослених: План обуке и ангажовање одговарајућих предавача.
У календарској 2010. години, поред редовног одржавања и подршке, а у складу са
својим стратешким планом и могућностима, Рачунарски центар Факултета политичких наука
намерава следеће активности:
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Редни
број
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Активност
Редизајн сајта ФПН-а, и интерног портала
ФПН у циљу побољшавања интеракције са
студентима
Постићи потпуну ажурност електронског
статуса студената са стварним стањем у
бази факултета (тј. поред пријаве испита
преко Интернета, студентима омогућити
увид у положене испите, оцене и др.)
Прилагодити информациони систем Аполло
евиденцији досијеа последипломаца
Дизајнирати WАП верзију сајта ФПН-а
Редовни сервиси опреме и припрема за нову
школску годину и упис нових студената
Припрема факултета за увођење учења на
даљину у току 2010. године (консултације и
одабир конкретног решења, припрема
наставног особља и рачунарске мреже за
нову опрему и нове активности које овај
процес захтева)

Период
реализације
I квартал 2010.

I квартал 2010.

II квартал 2010.
III квартал 2010.
III квартал 2010.

IV квартал 2010.

10.2. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ
Факултет поседује библиотеку са 135.000 библиографских јединица (са више од
60.000 књига и са бројним часописима, документима, магистарским и докторским тезама) из
области које се изучавају на Факултету.
Студентима је на располагању читаоница са 115 места, у којој могу да поред књига
користе и базе података и архиве других организација и институција са којима факултет
сарађује као што су: COBISS, Универзитетска библиотека, Народна библиотека Србије, База
података “Архив”. Такође, претрага библиотеке Факултета могућа је електронским путем.
Библиотека ФПН-а у 2010. години наставља да развија своју основну делатност у
складу са законским одредбама предвиђеним Законом о библиотечкој делатности.
Обрада серијских публикација - Периодичне публикације које се налазе у фонду
Библиотеке до сада су само евидентиране кроз евиденционе картоне и захтевају приоритетно,
обраду у електронском каталогу. У том циљу 3 библиотекара и 1 књижничар похађали су
семинар у Народној библиотеци Србије на коме су едуковани за електронску обраду тзв.
континуираних публикација према међународном стандарду ISBD(S), као и унос холдинга,
локацијских података, односно ажурирање постојећих годишта и бројева сваког
појединачног наслова часописа. За 2010. годину планирано је да се у базу COBISS.SR заврши
унос комплетног фонда периодике са свим локацијским подацима који ће корисницима
Библиотеке омогућити увид у постојање сваког годишта и сваког броја одређеног наслова
часописа које Библиотека поседује.

27

Набавка нових публикација - Набавка нових наслова књига, периодике, некњижне
грађе, пре свега електронских публикација, електронских база података и сл. одвијаће се у
складу са буџетом Факултета. Набавка ће се вршити, пре свега, на основу силабуса професора
у којима је препоручена литература за студије свих степена студирања. Осим обавезне
литературе коју чине уџбеници, набављаће се и сва остала научна литература која је везана за
основне и последипломске студије на српском али и на осталим језицима. Међутим, набавка
ће се вршити и на основу претраживања база података које пружају информације о
релевантној литератури. Ту пре свега мислимо на координирану набавку која се одвија преко
KOBSON-a, а која ће обезбедити с једне стране координирану набавку страних часописа, али
пре свега, бесплатан приступ страним базама и сервисима, светским часописима са пуним
текстовима, електронским књигама, цитатним базама, али и презентацију сопствене
издавачке делатности. .
Перманенто образовање кадрова Библиотеке - Модул Позајмице и циркулације,
Библиографија истраживача, Програм аналитичке обраде према ISBD(CR), Претраживања
KOBSON-a, Развијени курсеви за обраду интегрисаних извора, континуираних публикација,
електронских публикација, састављана статистика и исписа из локалне базе и сл.
Обрада текућег прилива публикација - Све нове публикације које стижу у Библиотеку
свим видовима набавке: куповином, поклоном, разменом уносиће се ажурно и према
прописаним стандардима за њихову обраду (ISBD(M), ISBD(S), ISBD(CR), ISBD(ER),
ISBD(CR). Примена ових стандарда захтеваће непрекидну обуку у самој Библиотеци. План и
програм ове обуке накнадно ће бити достављен управи Факултета. Захваљујући новим
верзијама програма и система COBIS Библиотека ће започети и ажурирање сопственог
књиговодства. То значи да ће моћи да извештава о материјалним средствима утрошеним за
куповину сваке публикације али и вредностима поклоњених књига или оних које су
разменом набављена. Овај посао ће свакако захтевати прецизан унос сваког броја рачуна,
дистрибутера, датума пристизања публикације у Библиотеку, укупног броја примерака једног
наслова али и аутоматизовање размене која ће бити видљива захваљујући презентацији
корисничког програма OPAC.
Периодичне обуке корисника Библиотеке - Планирано је периодично обучавање
корисника Библиотеке која ће се одвијати у групама. Програм обуке обухватиће структуру
полазника, време и место одржавања обуке. На тај начин студенти али и остали корисници
фонда Библиотеке научиће сами да претражују базу COBISS.SR, како локалну тако и
узајамну. Наставиће се, према позиву, са презентацијама KOBSON базе студентима
последипломских студија.
Презентација рада Библиотеке на веб страници Факултета - Израда концепције
Интернет презентације Библиотеке на сајту ФПН обухватиће осим најзначајних информација
о раду и пружању услуга Библиотеке и списковима нових књига, часописа али и чланака из
одређених студијских научних области.
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11. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА
Поред већ поменутих реализованих задатака и рада на реформи и модернизацији
наставе на Факултету, Управа ће у 2010. 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
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 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, као веза студената и управе ФПН, бави се превасходно
студентским правима и побољшањем услова студирања. Академској институцији као што је
ФПН парламент је неопходан. Представници Студентског парламента ФПН уједно имају
своја места и у Студентском парламенту Универзитета. Студентски парламент представља
својеврстан «сервис» студената који има обавезу да се, преко делегираних представника, бори
за побољшање услова студирања и решавање бројних студентских питања.
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Током пролећа 2010. године одржаће се избори за Студентски парламент.
11.2. Радови на доградњи и адаптацији објекта Факултета
ФПН ће током 2010. године завршити радове на реализацији прве фазе пројекта
„Надоградња објекта Универзитета у Београду – Факултета политичких наука“ који ће
реализовати уз финансијску подршку Националног инвестиционог плана Републике Србије.
Укупна вредност пројекта је 169.517.906,00 дин. За започињање радова на пројекту
Факултету су за 2008. годину одобрена средства у износу од 50.000.000,00 динара.
Пројекат предвиђа доградњу простора површине од 2.680 м², која би решила кључни
проблем факултета (простор) и тиме му омогућила да несметано настави са развојем
образовања у Србији. Реализацијом овог пројекта ћемо добити нове слушаонице, читаоницу и
библиотеку, медијски центар, а решили бисмо и садашњи проблем девастирања и пропадања
зграде услед прокишњавања.
Пројектом планирамо да доградимо следећи простор неопходан за рад Факултета:
- Простор за наставу – 7 слушаоница површине 1100 м² које ће располагати
са 1000 нових места за студенте,
- Простор за читаоницу и библиотеку – површине 680 м², који ће омогућити
да у њему ради 300 студената,
- Простор за медијски центар – медијски студио са кабинетима површине
750 м², који ће омогућити несметан рад за 750 студената новинарства
(толико их сада укупно има на ФПН-у), као и наставног особља,
- Доградњом овог простора, затварамо раван кров изнад четвртог спрата
(који прокишњава) и због којег кабинети на том спрату уопште нису у
употреби. Доградњом ћемо решити тај проблем, и на тај начин ћемо тај
простор од 680 м² поново вратити у функцију рада Факултета.
Значај реализације овог пројекта је велик, јер ћемо њиме решити неколико кључних
проблема, који овог момента оптерећују рад Факултета и онемогућавају га у његовом даљем
развоју, а то су:
● недостатак простора за реализацију наставе (слушаоница) због потребе да се
у складу са Болоњским процесом ради у више мањих група,
● недостатак простора за адекаватан рад студената и припрему за испите
(недовољан простор за савременоу читаоницу са информатичком опремом
која, поред класичних књига и часописа, треба да омогући коришћење
електронских часописа, књига и публикација) неопходних за студирање,
● недостатак простора за Медијски центар (потребан за студије новинарства)
у коме би се инсталирала неопходна опрема за практични и теоријски рад
будућих новинара,
● недостатак простора за кабинете професора, јер део зграде прокишњава и
неупотребљив је за рад (цео четври спрат где су професорски кабинети).
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11.3. Рад Центра за перманентно образовање
ФПН у 2009. години је започео са едукацијом одраслих за којом постоји све већа
потреба на тржишту. Ова едукација се одвија кроз рад Центра за перманентно образовање
који ради као саставни део Факултета.
Образовање одраслих подразмева све „формалне и неформалне облике образовања
намењене старијим од 18 година који немају статус ученика, односно студента“.1 Кроз
образовање одраслих пружа се шанса свима који желе да се додатно образују према
потребама насталим разним друштвеним променама – појавила се потражња за новим радним
профилима, програмима, вештинама, компетенцијама, итд. Програми образовања одраслих
треба да пруже свима који желе да учествују у њима конкретна знања и вештине релевантне
за послове на којима раде или желе да раде, а да притом не буду временски превише захтевни
(нпр. викенд семинари).
Образовање одраслих или Доживотно учење интегрални је део образовног система.
Према Болоњској декларацији, кроз програме Образовања за одрасле универзитети се
отварају ка грађанима који нису завршили факултете и нуде им знање и вештине која су им
потребна и лако доступна ако желе да се даље образују.
Факултет политичких наука је већ изузетно богат по броју студената који се уписују на
мастер, докторске, специјалистичке и струковне студије, што говори о његовом
кредибилитету у образовним водама и атрактивности области којима се Факултет бави.
Управо због огромног интересовања које влада за њима, Факултет треба да припреми понуду
која ће бити прилагођена људима који желе да уче, али немају довољно времена због својих
пословних или приватних обавеза. У том смеру је неопходно припремити програме (курсеве)
управо за њих.
Неке од наведених тема су већ на тржишту кроз разне тренинге и семинаре које
организују углавном НВО или министарства у сарадњи са НВО. Међутим, у оквиру свих тих
обука већ су ангажовани управо професори са ФПН због свог знања и искуства. У том смислу
нема разлога да се програми обуке не спроводе у оквиру самог Факултета који у сваком
смислу има више него довољне ресурсе.
В) 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 нови број факултетског часописа под називом
„Годишњак ФПН“ (изашла три броја), и један број часописа „Студентски годишњак“.

1

Стратешки правци у развоју образовања одраслих, МПС Р Србије, Београд, 2002, стр. 314
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12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2009. 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 и Одлуке Научно – наставног већа Факултета политичких наука, Савет
Универзитета у Београду - Факултета политичких наука донео је на 12. седници, 30.
септембра 2009. године следећи финансијски план за 2010. годину:

Опис
0

Буџетски
приход
1

Сопствени
приход
2

Укупно

%
учешћа

3 = 1+2

I Планирани текући приходи:
36.970.000,00

36.970.660,00

1.0. Буџетски приходи (1.1.+ 1.2.+
1.3.)
1.1.Министарство просвете и
спорта:
- материјални трошкови

17.438.000,00

17.438.000,00

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

18.282.000,00
16.580.000,00
1.702.000,00

18.282.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.3. Министарство културе
- пријава на конкурс "Политиколог"
1.4. Град Београд
- пријава на конкурс за Омладинске
програме

250.000,00

250.000,00

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

154.665.000,00

154.665.000,00

2.1. Основне студије:
- школарине са испитима

73.000.000,00

73.000.000,00

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

68.165.000,00

68.165.000,00

2.3. Остали приходи:
9. рефундација трош. зак.
10. закуп сала и прос.
11. продаја образаца
12. продаја књига
13. ностриф. диплома и сл.
14. пријава на конкурс и сл.

11.500.000,00

11.500.000,00
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3. Меморандумска ставка
- рефундација боловања преко 30
дана
Укупно приход ( 1 - 3 )

2.000.000,00
36.970.000,00

Опис
0
II Планирани текући расходи :
*
4.Плате и додаци запослених
5.Социјална давања запосленим
15. отпремнина за пензију
16. боловање
17. помоћ запосленим

154.665.000,00

2.000.000,00
191.635.000,00

39.473.000,00

39.473.000,00

2.110.000,00
950.000,00
1.160.000,00

2.110.000,00
950.000,00
1.160.000,00

903.000,00

903.000,00

6. Јубиларна награда
7.Накнаде за запосл.- превоз
8.Стални трошкови
18. плат. пром. и банк. усл.
19. енергетске услуге –
грејање
20. енергетске услуге –
струја
21. комуналне услуге
22. услуге комуникац. телеф.
23. трош. осигурања камере
24. закуп имовине и опреме

1.025.000,00
12.388.000,00
878.000,00
8.111.000,00
1.644.000,00
1.755.000,00

9.Трошкови путовања
25. трош. пут.служ. пут
земљи
26. трош. пут.служ. пут
иност.
27. трош. пут у оквиру рада
28. остали трош. транспорта

1.460.000,00

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
- репреѕентација
- стручн.ус., адвокатске усл.
- остале опш.ус.-задруга ст.,војска,
акред. и sl.

19.978.000,00

- усл. у домаћ. – хем. чишћење
11. специјализоване услуге

1.460.000,00

19.615.000,00
363.000,00

484.000,00

1.804.000,00

2.829.000,00

6.474.000,00
316.000,00
5.064.000,00

18.862.000,00
1.194.000,00
13.175.000,00

506.000,00
137.000,00
113.000,00
338.000,00

2.150.000,00
1.892.000,00
113.000,00
338.000,00

4.127.000,00
569.000,00
2.769.000,00
338.000,00
451.000,00

5.587.000,00
569.000,00
4.229.000,00
338.000,00
451.000,00

53.769.000,00
113.000,00
40.881.000,00
1.129.000,00
846.000,00
2..374.000,00
2.110.000,00

73.747.000,00
113.000,00
60.496.000,00
1.129.000,00
1.209.000,00
2.374.000,00
2.110.000,00

6.203.000,00

6.203.000,00

113.000,00

113.000,00

57.000,00

541.000,00
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- услуге културе
- медиц. ус.- лекарск прег.

484.000,00

57.000,00

541.000,00

12. Амортизација
- зграде
- основних средстава

5.696.000,00
1.160.000,00
4.536.000,00

5.696.000,00
1.160.000,00
4.536.000,00

13.Текуће поправке зграде и
основних сред.
29. одржавање зграде
30. одржавање основ. средс.

8.758.000,00
7.912.000,00
846.000,.00

8.758.000,00
7.912.000,00
846.000,00

5.028.000,00
2.827.000,00
569.000,00
57.000,00
57.000,00
338.000,00
1.180.000,00

5.463.000,00
3.262.000,00
569.000,00
57.000,00
57.000,00
338.000,00
1.180.000,00

102.000,00
57.000,00
45.000,00

102.000,00
57.000,00
45.000,00

675.000,00

675.000,00

901.000,00
675.000,00
226.000,00

901.000,00
675.000,00
226.000,00

129.877.000,00

165.647.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

1.200.000,00

7.788.000,00

8.988.000,00

1.200.000,00

24.788.000,00

25.988.000,00

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

435.000,00
435.000,00

15. Пратећи трошкови задужења
- негативне курс. разл.
- казне за кашњење
16. Накнаде за образовање –
стипендије
17. Порези, таксе
31. порез на добит
32. таксе за разне дозволе
Укупни тек. трош. ( 4 - 17)

35.770.000,00

18. Улагања у инвестиције - зграда
19. Улагање у основна средства
Укупна улагања (18+ 19):

Рекапитулација:
1.Укупни текући приходи : 191.635.000,00
2.Укупни текући расходи: 165.647.000,00
3. Укупна улагања (1-2) :
25.988.000,00
Према Упутству Министарства просвете и спорта за израду Предлога финансијског
плана за 2010.год. зараде ће се израчунавати јединствено за све директне и индиректне и
кориснике буџетских средстава у Министарству финансија. Индиректни корисник има право
да планира 30% сопствених средстава (само школарине).
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Основне економске предпоставке и смернице за припрему Предлога финансијског
плана Факултета за 2010. год. узете су из Меморандума о буџету и економској и финансијској
политици за 2010.годину, са пројекцијама за 2011. и 2012. годину.
Пет директних корисника буџетских средстава је изабрано и обавештено да предлог
финансијског плана за 2010. год, и наредне две фискалне године припремају по програмима,
и то:
•
Министарство здравља,
•
Министарство за државну управу и локалну самоуправу,
•
Министарство просвете,
•
Министарство трговине и услуга,
•
Министарство вода.
У односу на постојећи начин планирања буџета, чије је основно тежиште на
апропријацијама по економским класификацијама, тј. планирање буџета по ствакама расхода
и издатака, основно тежиште у програмском моделу израде буџета налази се на резултатима
који се остварују, односно циљевима који се постижу ангажовањем свих предвиђених
ресурса.
Доношењем закона о високом образовању и увођењем Болоњске декларације у систем
високог образовања дошло је до значајних промена у програмима студија. Указала се потреба
за већим бројем група за извођење вежби, консултација, писмених испита и семинара које
треба додатно обрадити. Наведене промене условљавају и повећану потребу за кадровском
обновом. Сходно томе поднет је захтев за додатна средства за додатно планиране извршиоце
и то: 13 (тринаест) сарадника у настави, 4 (четри) наставника, 2 (два) доцента, 2 (два)
ванредна професора и 1 (један) асистент, што чини 19.766.610,00 динара.

У Београду, 24. децембра 2009. године

Декан

Проф. др Илија Вујачић

35

