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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: 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,
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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, продеканка за студије И степена
проф. др Јелена Ђорђевић, продеканка за студије ИИ и ИИИ степена
проф. др Вукашин Павловић, продекан за развој
проф. др Весна Кнежевић Предић, продеканка за квалитет, самовредновање и
научноистраживачку делатност
Студент продекан:
Андреја Павловић
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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 100 наставника и сарадника, од чега 1 са
70% радног времена, 2 са 50% радног времена и 1 са 20% радног времена.
По звањима:
1. 37 редовних професора,
2. 16 ванредних професора,
3. 14 доцената,
4. 27 асистента,
5. 4 наставника страног језика,
6. 2 наставника вештина
Радни однос мирује, на основу члана 79. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона о раду
(“Службени гласник РС“, број 24/05):
− Редовном проф. др Иви Висковићу, због постављења на дужност
ванредног и опуномоћеног амабасадора Републике Србије у Савезној
Републици Немачкој,
− Ванредној професорки др Тањи Мишчевић, због обављања функције
државног секретара у Министарству одбране Републике Србије,
− Доценткињи др Милици Делевић због обављања функције директорке
Канцеларије за европске интеграције Републике Србије,
1. Редовном професору др Мирославу Симићу, на основу одлуке Сената
Универзитета у Београду 06 број: 3222- XIX-2.1 JJ продужен је радни
однос, за школску 2011/2012 2012/2013. и 2013/2014. годину,
2. Редовном професору др Мирославу Хаџићу, на основу одлуке Сената
Универзитета у Београду 06 број: 3222- XVII-4.2. JJ, продужен је радни
однос за школску 2011/2012 2012/2013. и 2013/2014. годину,
3. Редовном професору др Вукашину Павловићу, на основу одлуке 06 број:
3222-XXI-3.6 JJ Сената Универзитета у Београду продужен је радни
однос за још једну школску годину односно до 30. септембра 2012.
године.
У Стручној служби, ненаставно особље, запослено је 44 радника на неодређено, 7
запослено на одређено време од 12 месеци и 3 запослена у радном односу на одређено време
од 6 месеци.
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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: 612-001976/2008-04.
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. 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.
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 2012/2013. години упише 500 студената: 150 буџетских и 350
самофинансирајућих.

БУЏЕТСКИ
СТУДЕНТИ

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ
СТУДЕНТИ

1. Основне академске политиколошке
студије

35

65

2. Основне академске међународне студије

35

105

50

110

30

70

150

350

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 два облика студија другог и трећег степена:
1. једногодишње мастер студије,
2. трогодишње докторске студије
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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.
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 2012/13. 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 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
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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.

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 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 за демократију у наредној години планира да настави започета истраживања,
али и да осмишљава и реализује нова истраживања друштвеног и политичког живота, како у
Београду, тако и на нивоу државе. Планира се такође и започињање издавачке делатности
Центра.
Штампање публикација: Избори, изборна кампања и формирање Владе 2012. у
Србији; Лавиринти транзицијe; Како сузбити корупцију.
Организовање научних скупова чији ће резултат бити штампање зборника са
ауторским текстовима учесника: Парламентаризам у новим демократијама,
Социјалдемократија и криза, Зашто гласам како гласам ако уопште гласам, Криза националне
16

државе. У сарадњи са Међуодељенским одбором САНУ за националне мањине организоваће
се научни скуп на тему: Политике идентитета и положај националних мањина у Србији. Тема
скупа се уклапа у рад на научно-истраживачком пројекту факултета „Политички идентитет
Србије у регионалном и глобалном контексту“.
Сaрадња на пројекту „Очистимо Србију“, кроз објављивање еколошких текстова у
часопису Политички живот (Средства су обезбеђена и уплаћена).
Организовање студија иновације знања о Антикорупцијким политикама и
стратегијама у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције и другим независним
телима и фондацијама.
Организовање студентске праксе у Народној скупштини Републике Србије
(имплементација Споразума о сарадњи). Покретање иницијативе за студентску праксу у
другим државним институцијама (Влада, Скупштина града, Агенција за борбу против
корупције , СЕС, синдикати ...).
Чаоспис - Издавање 4 броја часописа Политички живот и даљи рад на презентацији
и ширењу броја претплатника за часопис.
Исраживачки пројекат - Крајем децемебра 2011. се очекује извештај о резултатима
конкурса за предлоге пројекта (Research Project Proposal Western Balkans 2011), који је
расписао RRPP (Regional Research Promotion Programme), а на који је Центар за демократију
конкурисао са пројектом: „Comparative Analyses of Democratic Performances of Serbia, Bosnia
and Herzegovina and Montenegro Parliaments“.
2. Центар за медије и медијска истраживања
Научно-истраживачки пројекти
Професија на раскршћу- Новинарство на прагу информационог друштва.
Центар за медије и медијска истраживања добио је једногодишње продужење научноистраживачког пројекта Професија на раскршчу- Новинарство на прагу информационог
друштва који се реализује у периоду јули 2011-јуни 2012. Први део пројекта успешно је
завршен у јуну 2011. год. Пројект се ради у оквиру Програма за промоцију регионалних
истраживања Швајцарске Агенције за развој (Regional Research Project Programe, Swiss
Development Agency) и у сарадњи са Универзитетом у Фрибуру.
„Мониторинг медијског развоја-Компаративна евалуација имплементације
УНЕСЦО индикатора медијског развоја у југоисточној Еуропи. Компаративно
истраживање медијског развоја у Хрватској, Македонији и Србији на основу УНЕСЦО
индикатора медијског равоја ради се у сардњи са Факултетом политичких знаности
Универзитета у Згребу (носилац пројекта) и Македонског Инститита за медије. Пројекат
финансира УНЕСЦО из Међународног програма за развој комуникација. Реализација
пројекта почела је у фебруару 2011. год. а планирани завршетак је март 2012. год.
Први део пројекта обухвата анализу медијског развоја Србије а његов очекивани
завршетак је крај 2011. године. На основу извештаја за сваку земљу ради се компаративна
студија о кључним медијским индикаторима која ће бити објављена на енглеском језику.
Такодје, планира се одржавање Међународне конференције у Дубровнику.
Примењени пројекти
Премошћавање разлика (Crossing the Bridge of Diversity) – истраживачки и
консултантски пројекат који се реализује у пероду јуни 2011- јуни 2012.
Факултет је партнертска организација Асоцијацији независних електронских медија
(АНЕМ) у пројекту који се спроводи уз финансијску подрску Европске уније кроз програм
"Подрска цивилном друству" којим руководи Делегација Европске уније у Републици
Србији, а реализује ГОПА Цонсултантс.
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Центар за медије ради истраживање ( медијске продукције, новинра и публике) и има
консултанстку улогу реализацији серије радио и Тв програма о етничким различитостима.
Медији и избори- Мониторинг медија у кампањи за Парламентарне изборе
2012.године. У сарадњи са Независним удружењем новинара Србије ( НУНС) и Медија
центром планира се мониторинг медијског рада у изборној кампањи 2012.
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 2012. години планира, пре свега, наставак већ започетих активности:
- 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 2012. године је планирана и десета 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 2012. 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.
•
Нови 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);
•
Пета Летња академија студија САД ( 4-7. новембар 2012. Амерички председнички
избори 2012. Године, Копаоник);
•
Трибине и промоције књига;
•
Рад на успостављању, одржавању и развоју сарадње са образовним институцијама у
САД;
•
Активност на добијању дугорочнијег пројекта са партнерским установама из САД који
би се тицао перспектива Српско-америчких односа а посебно у светлу 130 година од
њиховог успостављања и у том смислу Цетар ће настојати да се то обележи на
одговарајући начин.
•
Активности посвећене добијању дугорочнијег пројкта који би се тицао будућности
евроатлантских односа као и места и улоге Републике Србије у томе.
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5. Центар за студије рода и политике
Унапређење наставних програма на ФПНу из области студија рода - Планирамо
даље развијање изборних курсева (додипломски и дипломски програми), а посебно мастер
програма студија рода; затим даље развијање учешћа у докторским студијама, развијање
програма за иновације знања, интензивирање консултација 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 остваривања бољих резулата, како у броју дипломираних
стручњака/киња из ове области тако и у квалитету њиховог образовања.
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.
Настављамо разговоре са Лондонском школом за економију (London School of
Economics, LSE) и њиховим одељењем за студије рода (Gender Studies Department), такође о
извођењу заједничких постдипломских студија.
Предвиђен је наставак истраживачког рада у оквиру мреже Gender and/in Science in
South East Europe (GeSSEE) у 2012. години. Седиште мреже је на Универзитету МиланоБикока (Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca), а коорднаторка је проф др Марина Калони
(Calloni).
Наставиће се рад у оквиру регионалног пројекта Југословенски феминизми (19191991) који се ради у сарадњи са Институтум Студиорум Хуманитатис из Љубљане и
Центром за женске студије из Загреба.
Издаваштво - Планирамо да објавимо три броја часописа Генеро који од 2012. године
почиње да издаје Центар. У објављивању ћемо посебну пажњу посветити сарадњи са млађим
истраживачима/цама.
6. Центар за студије Азије и Далеког истока
У 2012. години Центар ће издати први број свог (двојезичног) часописа „Азијске свеске“/
Asian Issues.
Центар намерава и да конкурише код Министарства образовања НР Кине за добијање
подршке за истраживачки пројекат.
Израда сајта Центра на српском и енглеском језику – ово питање је везано са просторије,
рачунар и услове за рад на садржају сајта – који за сада не постоје.
Током протекле четири године постојања Центра, њени чланови, као и млађи сарадници,
студенти и дипломци Регионалних студија Азије урадили су низ истраживања која су
резултатирала изврсним научним радовима, које намеравамо да објављујемо у свом часопису.
Ове године конкурисаћемо код неколико потенцијалних донатора, како бисмо обезбедили
средства за излазак првог броја часописа.
Центар планира и покренуо је иницијативу за потписивање Уговора о сарадњи са
Институтом за међународну политику и привреду, који је ово прихватио и послао предлог
Уговора о сарадњи.
Центар ће и у 2012. години наставити да подржава учешће својих чланова и сарадника на
домаћим и међународним конференцијама.
Сарадња са амбасадама: Гостовања и предавања амбасадора Индонезије, Малезије,
Кореје и Индије; Развијање сарадње са земљама АСЕАН-а.
Медијски наступи: Неговање до сада освојеног медијског простора и проширивање
присуства, уз укључивање млађих сарадника Центра је део планираних активности и у наредној
години.
Набавка књига и формирање библиотеке Центра: Набавка књига и других учила, за
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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 2012. године планира да
реализује следеће активности:
Центар за студије мира планира завршетак рада на истраживачком пројекту “Етнички
стереотипи и национални митови као препреке помирењу: албанско-српски односи” (Ethnic
Stereotypes and National Myths as an Obstacle to Reconciliation: Albanian-Serbian Relations) за
који су средства добијена од Бергхоф фондације за студије сукоба (Berghof Foundation) из
Берлина. До краја фебруара организоваће се научна конференција са учесницима пројекта,
професорима и стручњацима из ове области на којој ће бити представљени резултати
истраживања.
Центар за студије мира у сарадњи са Универзитетом у Базелу, Институтом за
трансформацију сукоба и изградњу мира (Базел), Универзитетом у Сарајеву и Универзитетом
у Загребу наставља рад на изради регионалних дипломски (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 2012. нагласак ће бити стављен на
евалуацију постојећих кадровских и програмских могућности док ће у другом делу године
биће започет рад на стварању курикулума.
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.
Центар ће истовремено наручити већи број књига из области студија мира и решавања
сукоба који ће се налазити у библиотеци и бити на располагању свим студентима. Заједно са
библиотечким особљем биће започет рад на стварању библиотеке “Студије мира.”
У оквиру пројекта Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту
који финансира Министарство образовања и науке Републике Србије Центар ће организовати
долазак професора Вилијама И. Робинсона (Williama I. Robinsona) са Универзитата у
Калифорнији (University of California, Santa Barbara) који ће учествовати у раду округлог
стола “Србија и глобална криза”, одржати дводневну радионицу за студенте дипломских
академских међународних студија под називом “Изазови глобализације” и одржати јавно
предавање у оквиру дипломских академских студија мира под насловом
“Транснационализација државе”.
Центар ће током 2012. години 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.
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 и http://csm.fpn.bg.ac.rs преведе на енглески језик што ће
омогућити страним студентима, институцијама и донаторима да дођу до неопходних
информација у вези са предметима из области студија мира на Факултету политичких наука и
истраживањима које Центар спроводи.
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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
•
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, сродне
професије и поља њиховог рада која се преклапају и изискују сарадњу.
9. Центар за Еколошку политику и одрживи развој (ЦЕПОР)
Еколошка политика постаје за садашње и будуће генерације једна од најважнијих
области јавних политика. Зато је основна намена Центра да буде истраживачко-пројектна
база за мастер програм из области еколошке политике. Функције Центра за еколошку
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политику и одрживи развој су: истраживачке, образовне, аналитичке, културно-васпитне,
издавачке.
Центар за еколошку политику и држиви развој (ЦЕПОР) има у плану за 2012. годину
следеће активности:
а) Покретање часописа „Еколошка политика и одрживи развој“. Часопис ће се
покренути уз подршку Фонда за заштиту животне средине. Часопис би излазио 3 или 4 пута
годишње, што ће зависити од финанскијских могућности.
б) Организовање два мања научно-стручна скупа из актуелне еколошке проблематике.
в) Организовање два јавна предавања на факултету са гостима из земље и региона.
г) Покретање еколошког пројекта са студентима, који би имао две димензије:
истраживање еколошке свести међу нашим студентима, и могућности организовања
практичних еколошких акција са студентима.
д) Објављивање књиге „Екологија и политика“ и зборника „Савремена еколошка
мисао“.
10. Центар за Јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике
Центар за локалну самоуправу, јавну управу и јавне политике 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 2012. године, Центар ће посебно сарађивати са Министарством
за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, као и са одговарајућим
министарствима у којима се креирају и примењују секторске политике. Предвиђамо и
наставак сарадње са СКГО као асоцијацијом свих локалних власти као и са појединачним
локалним властима. Центар ће даље развијати успешну међународну сарадњу, нарочито са
Међународном асоцијацијом за политичке науке – IPSA (International Political Science
Association). 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
Наставак укључивања у пројекте реформи и јачања локалне самоуправе које спроводи
Министарством за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
планираних да се реализују у периоду 2012-2015.
Израда анализе могућих праваца децентрализације и регионализације, кроз сарадњу са
Канцеларијом Националног савета за децентрализацију Републике Србије;
Креирање и покретање специјалистичких студија/курсева за градске (општинске)
менаџере;
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.
Реализација пројекта Тајни клијент (Secret client) у некој од локалних самоуправа ради
боље мерљивости квалитета рада службеника.
Јавна управа
Укључивање у пројекте реформи и јачања јавне (држава и локалне власти) управе и
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администрације које спроводи Министарство за људска и мањинска права, државну управу и
локалну самоуправу планираних да се реализују у периоду 2012-2015. године.
Креирање, покретање и реализација припремних курсева за државне службенике и
друга лица за полагање Државног стручног испита;
Наставак сарадње у циљу спровођења 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.
Реализација пројекта Тајни клијент (Сецрет цлиент) у некој од државних институција
ради боље мерљивости квалитета рада службеника.
Наставак израде Студије о могућим начинима унпаређивања кадровских капацитета у
јавној управи.
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.
Истраживачи ФПН у периоду од 2011-2014. године учествују у 11 научноистраживачких пројеката које финансира Министарство просвете и науке 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 Весна Кнежевић-Предић, проф. др Радмила Накарада, проф. др Драган Симић, проф. др Бранко
Васиљевић, проф. др Светлана Аадмовић, проф. др Тања Мишчевић, проф. др Предраг Симић, проф. др Јелица Стефановић-Штамбук, проф. др Сања Граић – Степановић, проф. др
Мирјана Васовић, проф. др Илија Вујачић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Вукашин Павловић, проф. др Душан Павловић, проф. др Милан Подунавац, проф. др Небојша Владисављевић, 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 Дренка Вуковић, 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 Радосављевић, 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.
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др Небојша Мрђа, доц. др Славиша 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 Џуверовић, 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 Павловић, 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, Вујо Илић, Марина Пантелић.
2. Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења 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 Миленковић.
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 Србије (број пројекта: 47026).
Истраживачи са ФПН: проф. др Илија Вујачић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Вукашин
Павловић, доц. др Ђорђе Павићевић, проф. др Душан Павловић, проф. др Милан Подунавац,
проф. др небојша Владисављевић, проф. др Ненад Кецмановић, проф. др Милан Јовановић,
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.
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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
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
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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 научноистраживачким 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.
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.
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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. Јасна Драговић-Сосо са Голдсмитс Универзитета у Лондону је актуелни
нерезидентни научник, док статус научника-повратника који предају на Одељењу имају Дејан
Павловић, Душан Павловић, Владимир Павићевић, Небојша Владисављевић, Марко
Симендић и Катарина Лончаревић.
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. IG Alpbach – доц. др Тања Мишчевић; организација двонедељне Алпбах 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, у септембру сваке године.
4. Темпус пројекат/Универзитет у Грацу – Трогодишњи Tempus IV Joint Project "Example of
excellence for Joint (Degree) Programme Development in South-Eastern Europe" - "Пример
изузетности за развој заједничких (дипломских) програма у Југоисточној Европи"; проф.
Јован Теокаревић. Пројекат је званично започет 2.2.2009. године, а завршава се у мају 2012.
Координатор је Универзитет у Грацу, а партнери су, осим ФПН, универзитети из Минхена,
Бамберга, Левена, Болоње, Гронингена, Љубљане, Барселоне, Поатјеа, Клуза, Скадра,
Сарајева, Загреба, Задра, Скопља и Новог Сада. Циљ пројекта је стварање заједничких
стандарда за заједничке МА програме кроз 5 радних група и покретање 4 МА програма. ФПН
је био укључен у рад свих радних група и у интердисциплинарни мастер програм студија
Југоисточне Европе. Настава на овом програму, која ће се изводити на енглеском језику,
почеће школске 2011/12 године, паралелно са универзитетима у Грацу, Загребу и Скопљу.
5. 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“; проф. Весна Кнежевић-Предић. Рад на
пројекту званично починје крајем јануара 2012. Координатор је Универзитет Роехамптон у
Лондону, а партнери су, осим ФПН, универзитети из Манхајма, Гетеборга, Тиране,
Приштине, Сарајева, Зенице, Крагујевца, Новог Сада и Подгорице.
5. Припрема новог Темпус пројекта, где би ФПН по први пут аплицирао као координатор.
Нацрт пројекта односи се на развој програма професионалног образовања из области јавних
политика у контексту европских интеграција Републике Србије и Западног Балкана.
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6. Даљи развој факултетског веб сајта на енглеском језику, са комплетним информацијама о
Факултету, наставним програмима на свим нивоима студија, силабусима свих предмета,
референцама, биографијама наставника и сарадника и изводима из релевантних аката.
7. Даље јачање конкретних облика регионалне сарадње, у регионалним пројектима или путем
партнерства у међународним пројектима (нпр. Темпус).
8. Даље јачање билатералних партнерстава са сродним иностраним факултетима, било путем
међуфакултетских уговора или кроз имплементацију уговора на нивоу универзитета.
9. Организовање предавања иностраних професора, амбасадора акредитованих у нашој
земљи и других гостију; организовање промоција књига, трибина, округлих столова.
10. 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.
Факултет ће и даље бити добар домаћин иностраним студентима који на њему бораве
раде студирања или истраживања за своје дипломске радове или магистарске и докторске
тезе, у оквиру програма CEEPUS, Basileus и Join EU-SEE, које координира Универзитет, или
у оквиру програма за гостујуће студенте ФПН.
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:
•
дефинисање јасних процедура преноса бодова које ће уједначено спроводити сви
органи који учествују у овом процесу (Студентска служба, Рачунски центар и ЕСПБ
координатор).
•
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).
•
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.

28

10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
10.1. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Поред редовних активности које спроводи Служба за опште послове у току 2012.
године планиране су и следеће активности:
Активно праћење доношења правила која представљају оквир за имплентацију
електронске архиве и примену исте,
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 (Наставнонаучног 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
користницима, запосленим и студентима ФПН-а, обезбеди приступ и коришћење Интернета и
информатичких сервиса.
У 2012. години Рачунарски центра 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 која би располагала са 23 рачунара
последње генерације;
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
радиа, видео конференција, учења на даљину. С тим у вези реализоваће се изградња
барем једне видео конференцијске сале и набавка Polycom мултимедијалног видео
конференцијског система;
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•

•
•
•
•
•

•

Дигитална мултимедијална банка видео прилога (VoD). У сарадњи са РЦУБ-ом, у
сврху изградње дигиталне базе видео прилога, омогућено нам је коришћење АМРЕС
медиа 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;
Обезбеђивање eduroam – educational roaming сервиса, бесплатног сервиса за приступ
Интернету широм света, без потребе за отварањем додатних налога, уз коришћење већ
постојећег корисничког имена и лозинке. Ово подразумева инсталацију и
конфигурацију Radius сервера, његову синхронизацију са нашим Активним
директоријумом како би се ова услуга омогућила запосленима, и синхронизацију са
Аполо базом података, како би бесплатан приступ Интернету обезбедили и нашим
студентима;
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.
Интернет презентација

•

•

•
•

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..);
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...);
Имплементација курикулума и наставних материјала из Аполо базе података на сајт
Факултета;
Могућност добијања информација са сајта, осим путем е-маила, такође путем
мобилних телефона.
Информациони системи

•
•
•
•
•
•
•
•

Израда студентског сервиса према потребама студената, могућност директног
генерисања свих врста извештајних форми (распореди испита, предавања, вежби...);
Постићи потпуну ажурност електронског статуса студената са стварним стањем у бази
факултета (студентима омогућити увид у положене испите, оцене и др.);
Aутоматизовати креирање студентског налога за приступ ФПН студентском сервису;
Омогућити пријаву испита преко Интернета, као и путем мобилних телефона;
Даљи развој и примена Аполо информационог система за потребе акредитације
Факултета;
Прилагодити Аполо информациони систем евиденцији досијеа последипломаца;
Доступност података у XML формату, првенствено за потребе Ректората приликом
израде диплома, али и за све остале потребе Универзитета у Београду;
Документовање Аполо апликације;
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•

Додатна обука корисника Аполо базе.
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 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 2012. биће обележена радом у тестном 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. Наравно, то обезбеђује и потпуно нови приступ организације рада
у Библиотеци ФПН. Паралелно са тесним окружењем радиће се и у старој верзији програма и
сви записи и комплетна документација биће конвертована у одређеном тренутку у нову базу.
Нова верзија обезбеђује све старе апликације у новом руху, али и нове послове које у многоме
поспешују рад и послове у библиотеци. Само илустративно, сваки корисник библиотеке моћи
ће од куће да резервише жељену књигу која ће га чекати у библиотеци, убрзаће се
међубиблиотечка позајмица и приступиће се обради online публикација. О свим допунама
програма корисници ће бити благовремено обавештавани.
Федра база - 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. Презентација ове базе на ФПН биће одржана у току
2012. године како би се наставници информисали о њеним могућностима и определили се у
ком сегменту желе да партиципирају.
Библиографије истраживача - Наставља се унос података за Библиографије
истраживача који се у библиотеци ФПН израђује већ трећу 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 2012. години наставићемо са изграђивањем ове специјализоване базе података,
значајне како за саме наставнике тако и за студенте али и за читаву научну јавност. Овај
пројекат светској научној јавности даје на увид комплетну стваралачку и радну продукцију
наставног кадра једног факултета. Свака библиографија подлеже тренутном испису што ће
убрзати увид у рад наставника приликом реизбора, приликом конкурисања за пројекте и сл.
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Курсеви за наставнике и студенте - На основу плана библиотеке, а и уз сагласност
Библиотечког одбора, у 2012. 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. Ови курсеви су планирани одмах почетком 2012.
Ретроспективан унос у базу COBISS.SR записа из базе APOLO - Планирано је да се
настави са пребацивањем, које у пракси значи поновну обраду, публикација које су се до
укључивања Библиотеке ФПН у Узајамну базу COBISS.SR уносиле у локални базу APOLO.
Неопходност овог посла условљена је захтевима да ФПН има јединствену библиотечку базу
података која ће као таква обезбедити и јединствено претраживање, исписивање статистике,
инвентарне књиге и свих видова извештавања нужна за савремено аутоматизовано
библиотечко пословање.Планирано је и да се настави са уносом свеукипног фонда,
ретроспективно, у електронску базу.
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
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.
Аутоматизацијом библиотечке делатности у целини, планирано је да сви запослени у
Библиотеци пролазе кроз додатне обуке и курсеве у складу са пословима које обављају.
Аутоматизовано пословање библиотеке доводи до реорганизација послова, те се понеки
стари послови укидају, а њихово место заузимају нови програмски модули који ће убрзати
процесе рада и пружити брже и квалитетније информације корисницима.
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
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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. Често такве новине траже допунске курсеве и нове
лиценце које су услов рада у систему, дакле услов рада библиотечких радника. У том смислу
свака библиотека мора да има увид у промене, да их редовно прати, информише све
запослене у библиотеци, одржава кратке курсеве уколико измене не захтевају специјалне
курсеве у Народној библиотеци Србије која је центар за обуку свих библиотека Србије које су
укључене у овај систем. Дакако, све измене су документоване посебним приручницима које
библиотеке добијају и које су им неопходне за рад. 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. Овај посао ће свакако захтевати прецизан унос сваког броја
рачуна, дистрибутера, датума пристизања публикације у Библиотеку, укупног броја
примерака једног наслова али и аутоматизовање размене која ће бити видљива захваљујући
презентацији корисничког програма OPAC. Аутоматизација електронских бројача везана за
инвентарне бројеве али и сигнатуре обезбедиће искључивање могућности дуплих инвентара,
дуплих и погрешних сигнатура али и излиставање из базе инвентарних и сигнатурних књига
чиме се прекида са пословима вођења ручних инвентарних и сигнатурних књига.
Презентација рада Библиотеке на веб страници Факултета - У 2012. 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.
Норме - Нормирање послова у библиотеци планира се већ дужи период и 2012. је
година у којој ће се привести крају предлог норми за све послове библиотеке, који подлежу
нормирању. То се односи, пре свега, на унос одређеног броја записа у електронску базу.
Будући да у зависности од врсте грађе зависи и време њене обраде утврдиће се посебне
временске јединице за одређен тип публикација.
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Припреме за пребацивање дела фонда - Будући на отежан рад, собзиром на
адаптацију зграде факултета, запослени у библиотеци ће ускладити своје обавезе и
приоритете и усагласити са текућим радовима на адаптацији зграде. Свакако ће се радити на
припреми и пресигнирању оног дела фонда за који се предвиђа да ће се пренети у нову
читаоницу 2013. године. То захтева процену одговарајућег фонд, нове сигнатуре и локације
као и набавку нових књига које би се користиле у отвореном приступу у новој читаоници.
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.
Крајем ове године и почетком наредне, у посету нашем факултету, студентима
новинарства, долазе три студента из Мексика. Организујемо контакте и сусрете са њима.
У јануару очекујемо резултате конкурса код Министарства културе расписаног за
подршку средствима јавног информисања и медијским продукцијама. Ми смо, у предвиђеном
року, конкурисали као студентска радио и ТВ продукција за наше емисије које се емитују на
програмима Студија Б. Поред финансијске подршке емисијама тражили смо средства и за
обнављање дела опреме: аудио снимаче, телевизор, ДВД снимач/плејер, ДВД плејер, пар
квалитетних мањих звучника и ситан инвентар.
У мају це бити организован редовни конкурс „Боривоје Мирковић“ за најбоље
новинарске радове студената ФПН.
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.
За јуни месец Центар организује научни скуп: „Радиодифузија у Србији – садашњост и
будућност“, поводом десет година од првог Закона о радиодифузији који је донет у Србији,
јула 2002. године. Овом скупу треба да присуствују научни радници са неколико факултета у
Србији, а циљ је промишљање даљег развоја једне важне медијске области која има своје
политичке, законске, технолошке и новинарске импликације. После скупа, предвиђено је
штампање научног зборника са радовима учесника.
У октобру Центар планира да организује стручну расправу на тему: „Медијска
стратегија – годину дана 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 за прва два месеца није учињено ништа,
иако читав низ закона треба прилагодити стратегији и уједначити одређене одредбе.
Лист „Политиколог“ наставиће да излази по плану направљеном ове године: два броја
штампана и он-лине, а два броја само он-лине. Почетком 2012. 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 – деца са посебним потребама и подстицати
студенте да учествују у њима. Бар два пута у току године биће организовати састанци Савета
Центра о његовим активностима.
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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 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
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.
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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 2012. године, док се избори за
наредни сазив одржавају током пролећа 2012. године.
11.2. Радови на доградњи и адаптацији објекта Факултета
ФПН ће током 2012. године наставити радове на реализацији треће фазе пројекта
„Надоградња објекта Универзитета у Београду – Факултета политичких наука“ који се
реализује уз финансијску подршку Националног инвестиционог плана Републике Србије и
Министарства просвете и науке Владе Републике Србије.
Укупна вредност пројекта је 169.517.906,00 дин. Пројекат предвиђа доградњу
простора површине од 2.680 м², која би решила кључни проблем факултета (простор) и тиме
му омогућила да несметано настави са развојем образовања у Србији.
Реализацијом овог пројекта ћемо добити нове слушаонице, читаоницу и библиотеку,
медијски центар, а решили бисмо и садашњи проблем девастирања и пропадања зграде услед
прокишњавања.
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.
До сада је завршена доградња петог спрата новог дела објекта, а током 2012. године
биће заршена доградња два спрата над старим делом објекта Факултета.
11.3. Рад Центра за перманентно образовање
Едукација одрслих и додатна кратка усавршавања на ФПН-у се одвијају кроз рад
Центра за перманентно образовање који ради као саставни део Факултета и где се већи део
активности одвија кроз програме иновација знања.
Иновације знања
У школској 2011/12. години на ФПН реализује се 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“,
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-

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 2011. године, у 2012. 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.
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“,
– четири броја часописа „Политичке перспективе“,
– чеитри 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:
•
креирати нове механизме за процену квалитета рада ФПН (према препорукама из
Другог извештаја),
•
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, на 15. Седниц Савета,
одржаној 22. децембра 2011. године доноси
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2012. ГОДИНУ
Опис

Буџетски приход
0

1

Сопствени
приход
2

Укупно

% учешћа

3 = 1+2

I Планирани текући
приходи:
1.0. Буџетски приходи
(1.1.+ 1.2.+ 1.3.)
1.1.Министарство
просвете и науке:
- материјални трошкови
-пројекат министарства
просв. и науке
-плате запослених

202.244.000,00

202.244.000,0

18.100.000,00
57.750.000,00
126.394.000,00

18.100.000,00
57.750.000,00
126.394.000,0

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

222.332.000,00

222.332.000,0

2.1. Основне студије:
- школарине са испитима

130.832.000,00

130.832.000,0

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

61.000.000,00

61.000.000,00

2.3. Остали приходи:
- рефундација трош. зак.
закуп сала и прос.
- продаја образаца
- продаја књига
- ностриф. диплома и сл.
- пријава на конкурс и сл.

27.000.000,00

27.000.000,00
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3. Меморандумска
ставка
- рефундација боловања
преко 30 дана
Укупно приход ( 1.0+2.0 )
Опис
0
II Планирани текући
расходи :
*
4. Плате и додаци
запослених

3.500.000,00

202.244.000,00

126.394.000,00

5.Социјална давања
запосленим
- отпремнина за пензију
- боловање
- помоћ запосленим

8.Стални трошкови
- плат. пром. и банк. Усл.
- енергетске услуге –
грејање
- енергетске услуге –
струја
- комуналне услуге
- услуге комуникац. телеф.
- трош. осигурања
9.Трошкови путовања
- трош. пут.служ. пут зем
- трош. пут у иностранст.
- остали трош. транспорта

44.422.000,00
3.370.000,00
440.000,00
2.930.000,00

6. Јубиларна награда

7.Накнаде за запосл.превоз

222.332.000,00

80.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
14.100.000,00
900.000,00
7.500.000,00
2.100.000,00
1.900.000,00
1.700.000,00

5.100.000,00
5.100.000,00

4.270.000,00
4.270.000,00
7.950.000,00
630.000,00
4.320.000,00
1.300.000,00
600.000,00
750.000,00
350.000,00

4.600.000,00
1.950.000,00
2.500.000,00
150.000,00

3.500.000,00

424.576.000,0

170.816.000,0
3.370.000,00
440.000,00
2.930.000,00

80.000,00
5.470.000,00
5.470.000,00
22.050.000,00
1.530.000,00
11.820.000,00
3.400.000,00
2.500.000,00
2.450.000,00
350.000,00

9.700.000,00
1.950.000,00
7.600.000,00
150.000,00
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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
- остале опш.ус.-задруга
ст.,војска, акред. и sl.

54.110.000,00
44.950.000,00

2.560.000,00
6.600.000,00

11. специјализоване
услуге
- услуге културе и спорта

81.370.000,00
30.000,00
60.000.000.00

135.480.000,0
30.000,00
104.950.000.0

1.600.000,00
650.000,00
2.890.000,00
3.200.000,00
13.000.000,00

1.600.000.00
650.000,00
5.450.000,00
3.200.000,00
19.600.000,00

210.000,00
210.000,00

210.000,00
210.000,00

12. Амортизација
- зграде
- основних средстава

4.000.000,00
1.100.000,00
2.900.000,00

4.000.000,00
1.100.000,00
2.900.000,00

13.Текуће поправке
зграде и основних сред.
1. одржавање
зграде
2. одржавање
основ. средс.

4.700.000,00

4.700.000,00

2.800.000,00
1.900.000,00

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 и ситан
инвентар
15. Пратећи трошкови
задужења
- негативне курс. разл.
- казне за кашњење
16. Накнаде за
образовање – стипендије
17. Порези, таксе
- порез на добит
- таксе за разне дозволе

1.340.000,00

280.000,00
1.060.000,00

6.000.000,00
3.300.000,00
550.000,00
50.000,00
400.000,00
400.000,00
1.300.000,00

60.000,00
60.000,00

2.300.000,00

7.340.000,00
3.300.000,00
550.000,00
50.000,00
680.000,00
400.000,00
2.360.000,00

60.000.00
60.000,00

2.300.000,00
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Укупни тек. трош. ( 4 17)

202.244.000,00

18. Улагања у инвестиције
- зграда

163.332.000,00

365.576.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

59.000.000,00

59.000.000,00

19. Улагање у опрему
Укупна улагања (18+ 19):

Рекапитулација:
1. Укупни текући приходи : 424.576.000,00
2. Укупни текући расходи: 365.576.000,00
3. Укупна улагања (1-2):
59.000.000,00

У Београду, 22. децембра 2011. године
Председник Савета ФПН
Проф. др Зоран Стојиљковић
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