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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: 85.42

Делатност Факултета

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

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

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

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

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

- истраживање  и  експериментални  развој  у  мултидисциплинарним  наукама
(73105)

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

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

Други послови који су у функцији делатности Факултета:
1. издавачка делатност (шифра: 221) 

- издавање књига, брошура и других публикација (22110)
- издавање новина (22120)
- издавање часописа и сличних периодичних издања (22130)
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- остала издавачка делатност (22150)
2.   библиотечка делатност (шифра: 92511)
3.   компјутерске и сродне активности (шифра: 72), и то:

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

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

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

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

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

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

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

2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

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

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

3. четири представника оснивача.

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

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

Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета. Савет 
Факултета: 
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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  Весна Кнежевић-Предић, представник ННВ Факултета.

3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Факултета.

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

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

декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.
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Декан: 
проф. др Драган Р. Симић

Продекани: 
доц. др Марко Симендић, продекан за студије I степена
проф. др Веселин Кљајић, продекан за студије II и III степена
проф. др Дејан Миленковић, продекан за квалитет, самовредновање и научно-
истраживачки рад

Студент продекан:
Јована Стевановић

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

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

Наставно-научна јединица 

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

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

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

На Факултету делују следећа одељења:

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

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

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

Стручна служба

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

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

5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

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

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

6. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА

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

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

техничке послове.

У Наставно-научној јединици запослено је 114 наставника и сарадника, од чега један
са 70% радног времена, један са 30% радног времена и један са 20% радног времена. 

По звањима:
• 39 редовних професора,
• 11 ванредних професора,
• 19 доцената,
• 29 асистента,
• 4 наставника страног језика, 
• 2 наставника вештина
• 10 стручних сарадника за подршку научноистраживачком 

раду

Радни однос мирује,  на основу члана 79. став  1. тачка 4. и става 2. Закона о раду
(“Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13. и 75/14.): 

а) доценткињи  др  Милици  Делевић,  за  време  трајања  мандата  заменика
генералног секретара Европске банке за обнову и развој, почев од 1.7.2013. године.

б) доценту  др  Владимиру  Павићевићу,  за  време  обављања  јавне  функције
народног посланика у Скупштини Републике Србије, до краја мандата, односно 16. априла
2018. године. 

Радни однос мирује, на основу члана 78.  и члана 192.  Закона о раду ("Службени 
гласник РС", број.24/05, 61/05, 54/09, 32/13. и 75/14.):
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а) доценту  др  Филипу  Ејдусу,  за  време  трајања  постдокторских  студија  на
Универзитету у Бристолу, до 30.09.2017. године.
 

Продужен  је  радни  однос  за  школску  2015/2016,  2016/2017.  и  2017/218.  годину
професорима: 

а) редовном професору др Бранку Васиљевићу, на основу одлуке Сената Универзитета
у Београду 02 број: 61202-1372/2-15. ЛД од 17.06.2015 године, 

б) редовној професорки др Мирјани Васовић, на основу одлуке Сената Универзитета у
Београду 02 број: 61202-1225/2-15. ЛД од 17.06.2015. године,

в) редовном професору др Драгану Веселинову, на основу одлуке Сената Универзитета
у Београду 02 број: 61202-1373/2-15. ЛД од 17.06.2015. године, 

г) редовној професорки др Радмили Накарада, на основу одлуке Сената Универзитета
у Београду 02 број: 61202-1374/2-15. ЛД од 17.06.2015. године, 

д)  редовном  професору  др  Ивану  Радосављевићу,  на  основу  одлуке  Сената
Универзитета у Београду 02 број: 61202-1663/2-15. ЛД од 17.06.2015. године.

У Стручној служби, ненаставно особље, запослено је укупно 48 радника, 41 радник на
неодређено, 3 радника на одређено време од две године и 4 радника на одређено време од 6
месеци. 

7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Реформисање наставно-научног процеса

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

Уважавањем препорука Европске конференције националних удружења за политичке 
науке:

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

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

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

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

Студије на ФПН-у

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

Утврђена  је  матичност  Факултета  у  области  политичких  наука  на  основним
академским, дипломским академским (мастер),  специјалистичким академским, докторским
академским,  основним  струковним,  специјалистичким  струковним   студијама,  и  то:
политичке  теорије,  методологије  политичких  наука,  политичког  образовања,
конституционализма, политичке аналитике, политичког менаџмента, политиколошких студија
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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, а постоје и 
међународне мастер студије које трају 2 године и њиховим завршетком стиче се најмање 120 
ЕСПБ.

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

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

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

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

консултације, припрему испита и испите.

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

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

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

7.1. АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 

Факултет  је  08.  маја  2015.  године  добио  Уверење  о  акредитацији  високошколске
установе  (број:  612-00-00086/2014-04)  које  је  издала  Комисија  за  акредитацију  и  проверу
квалитета Републике Србије.

Факултет је 07. октобра 2104. добио Дозволу за рад (број: 612-00-01979/14-04) издану
од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а 2015. године, од
Комисије  за  акредитацију  и  проверу  квалитета  Републике  Србије добио  решења  о
реакредитацији за следеће студијске програме:
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Листа aкредитованих студијских програма који се реализују у високошколској 
институцији:

Р.Б. Шифра 
студијског 
програма

Назив студијског 
програма 

Образовно 
поље

врста и ниво 
студија

Звање 
Диплома 

1 ОП основне академске
студије политикологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани 
политиколог

2 ОМ основне академске
студије међународне

политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
политиколог за
међународне

послове
3 ОН основне академске

студије новинарства
друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
новинар

4 ОС основне академске
студије социјалне

политике и социјалног
рада

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
социјални радник

5 МДД мастер академске
студије политикологије

– демократија и
демократизација

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

6 МЈУ мастер академске
студије политикологије -

јавна управа, локална
самоуправа и јавне

политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

7 ММП мастер академске
студије међународне

политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог за
међународне

послове
8 МСП мастер академске

студије социјалне
политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

9 МСР мастер академске
студије социјалног рада

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер социјални
радник

10 МЈЕ мастер академске
студије -

Интердисциплинарне
мастер студије ју
гоисточне Европе

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

11 МАМ мастер академске
студије политикологије -
политичка аналитика и
менаџмент у политици

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

12 МКО мастер академске
студије комуникологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
комуниколог

13 МКУ мастер академске друштвено- академске/други мастер културолог
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студије културологије хуманистичке 
науке

степен високог 
образовања

14 МРП мастер академске
студије политикологије -

студије рода

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

15 МНО мастер академске
студије новинарства

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер новинар

16 МЕП мастер академске
студије политикологије -

еколошка политика

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

17 МПИ мастер академске
студије политикологије

– избори и изборне
кампање

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

18 МПС мастер академске
студије политикологије
– политички систем и

привредни развој

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

19 МПН мастер академске
студије политикологије
– политичко насиље и

држава

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

20 МПР мастер академске
студије политикологије

– политиколошке
студије религије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог

21 МСМ мастер академске
студије међународне

политике – регионалне
мастер студије мира

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
политиколог за
међународне

послове
22 ДП докторске академске

студије политикологије
друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука
-политичке науке

23 ДМ докторске академске
студије политикологије -
међународне и европске

студије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
стпен високог 
образовања

доктор наука
-политичке науке

24 ДС докторске академске
студије политикологије -

социјална политика и
социјални рад

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука-
политичке науке

25 ДК докторске академске
студије културологије

-студије културе и
медија

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен
високог 
образовања

доктор
културолошких

наука
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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 2015/2016. години упише 500 студената: 

 150 буџетских и
 350 самофинансирајућих.

7.3. СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

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

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

универзитета и релевантних институција.

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

ФПН има два облика студија другог и трећег степена: 
1. једногодишње мастер студије,
2. двогодишње мастер студије,
3. трогодишње докторске студије.

      Области студија на докторским студијама су: Студије политикологије, Међународне и 
европске студије, Студије социјлане политике и социјалног рада, Студије културе и медија.

У школској 2016/17. години Факултет политичких наука планира да у прву годину 
студијских програма другог и трећег степена упише:

Студијски 
програм

Буџетски студенти Самофинансирајући
студенти

У К У П Н О

Дипломске 
академске студије

68 357 425

Докторске 
студије

8 48 56

Факултет политичких наука планира да у 2016/17. години иновира постојећи 
Правилник о мастер студијама и да га након јавне расправе на Одељењима усвоји и 
имплементира за наредну шсколску годину. Такође, планира се израда Правилника о 
докторским студијама који до сада није постојао (уосталом као ни на Универзитету, 
изузимајући препоруке). У плану је и израда електронске Брошуре за студенте мастер студија 

12



са најважнијим питањима и информацијама од значаја за студирање на овом степену, а у 
циљу олакшавања самих студија и растерећења Службе од свакодневних телефонских позива 
и питања на ову тему. 

Управа факултета има у плану и покретање питања реорганизације студија II степена и
њиховог "укрупњивања" у циљу остваривања што вишег степена финансијске одрживости 
ових студија, како појединачно тако и на нивоу целог факултета. Будући иновирани 
Правилник ће и у том смислу значајно допринети развоју и одржзивости мастер студија у 
будућности. Интенција Управе је да и даље ради на иновацијама и модернизацији студија II и 
III степена у циљу њиховог усавршавања и прилагођавања потребама тржишта нарочито када
је реч о мастер студијама. Паралелно са развојем ових нивоа студија у плану је покретање и 
комерцијалних курсева Знања и вештина у сарадњи са спољним партнерима у виду медијских
кућа, НВО-а, представника јавне управе и локалне самоуправе и других чиниоца друштвеног 
развоја. Ови курсеви у зависности од специфичности изводили би се у трајању од 2 дана до 2 
месеца и ни на који начин не би угрожавали теоријски корпус који иначе постоји и изводи се 
на факултету кроз различите облике и нивое наставе. Њихов примарни циљ био би уско 
специјалистичко образовање тј. оспособљавање оних кадрова који за то искажу 
интересовање, а на искључиво комерцијалној основи, кроз учешће стручњака из праксе и 
појединих наставних кадрова  факултета као руководиоца курсева. Након завршетка факултет 
би издавао сертификате о завршеном курсу са образложењем о оспособљености кандидата.

У финансијском погледу планира се подизање цене школарине на оба нивоа студија 
као и специфичних облика плаћања за измењени статус студента, пренос бодова и сл.

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.

Студенти  ФПН-а који  уче  немачки језик  имају  прилику да  похађају  летње курсеве
немачког језика на универзитетима у Немачкој захваљујући стипендијама ДААД-а (Немачка
служба за  академску размену),  и  такође  су већ  годинама  корисници ДААД стипендија  за
мастер студије у Немачкој, као и ИПС-а (Међународна парламентарна стипендија Немачког
савезног парламента). 

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

7.5. Календар наставе у школској 2015/16. години
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Према Закону о државним и другим празницима („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и
92/11) државни празници у Републици Србији који се празнују нерадно су: 

• Нова година – 1. и 2. јануар, 
• Сретење - Дан државности Србије –15. и 16. фебруар, 
• Празник рада –1. и 2. мај, 
• Дан примирја у Првом светском рату –11. новембар. 

Законом је прописано да ''ако један од датума када се празнују наведени државни празници
падне у недељу, не ради се првог наредног радног дана.''

Верски празници у Републици Србији који се обележавају нерадно су: 

• Први дан Божића – 7. јануар, 
• Васкршњи празници – почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса. 
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8. ПЛАН И ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

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.

Факултет  је  акредитован  за  обављање  научно-истраживачке  делатности  Одлуком
Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  (број:  660-01-00257/2013-17)  од  17.
децембра 2013. године.

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

1 . реализацију  пројеката  из  програма  основних  истраживања  Министарства  за
просвету, науку и технолошки развој Републике Србије;

1. кроз реализацију пројеката научно-истраживачких центара ФПН-а,

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

1. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

У  складу  са  Статутом Факултета и  Правилником о  научно-истраживачким  центирма
Факултета,  научно-истраживачка  делатност  се  одвија  у  оквиру  следећих  научно-
истраживачких центара Факултета: 

1. Центар за демократију
2. Центар за медије и медијска истраживања
3. Центар за јавне политике Европске уније
4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава
5. Центар за студије рода и политике
6. Центар за студије Азије и Далеког истока
7. Центар за студије мира 
8. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
9. Центар за еколошку политику и одрживи развој (ЦЕПОР)
10. Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике
11. Центар за научна и примењена истраживања
12. Центар за интердисциплинарне студије Балкана
13. Центар за студије културе
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8. ПЛАН И ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

8.1. ПЛАН РАДА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ЦЕНТАРА ФПН-а

У складу са Статутом Факултета  и Правилником о научноистраживачким центирма Факултета,  научноистраживачка делатност се
одвија у оквиру Научноистраживачких центара Факултета (НИС). План рада НИЦ је у табели. 

Научно-
истраживачки 
центар

Назив 
пројекта

Опис активности 
на пројекту

Број 
ангажованих 
истраживачица и 
истраживача

Очекивани резултати
на пројекту (скупови, 
конференције, 
зборници, текстови...)

Извори 
финансирања 

Центар за студије 
мира

Интерпретације 
југословенских сукоба и 
њихове последице: између 
суштинског неслагања и 
дијалога

Уређивање зборника радова са 
конференције која је одржана 
13-14. новембра на Факултету 
политичких наука

Троје са ФПН Зборник радова са 
конференције

forumZFD, 
канцеларија у 
Београду

Advanced Peace Mediation 
Course: Laboratory, Coaching 
and Training Programme

Организовање напредне 
радионице о мировном 
посредовању, заједно са 
Институтом за трансформацију 
сукоба и изградњу мира 
(Швајцарска).

Најмање 3 са ФПН, 
укупно са 
партнерском 
организацијом 6.

Радионица за 
међународне чиновнике 
на ФПН, у трајању од 5 
дана.

Институт за 
трансформацију 
сукоба и изградњу
мира.

Радионица Нансен дијалог 
центра Србија на Факултет 
политичких наука

Радионица на тему ”Решавање 
сукоба путем дијалога”

Троје са ФПН, 
укупно са 
партнерском 
организацијом 5

Радионица за студенте 
мастер и докторских 
студија Факултета 
политичких наука

Без надокнаде

Радионица професора Стивена 
Фриленда са Универзитета 
Западни Сиднеј

Радионица на тему ”Значај 
космичког права у решавању 
међународних сукоба”

Троје из Центра за 
студије мира, троје 
из Центра за јавне 
политике Европске 
уније

Радионица за студенте 
мастер и докторских 
студија Факултета 
политичких наука

Без надокнаде



Центар за студије 
рода и политике

Родна равноправност и 
култура грађанског 
статуса: историјска и 
теоријска утемељења у 
Србији,

У зборнику ће бити објављени 
радови учесника/ца 
истраживачког тима, радови 
који се односе  на разматрање 
кључних  појмова пројекта, 
културно наслеђе и грађански 
статус

20 аутора и ауторки, 
уреднице

Зборник радова Министарство за 
просвету, науку и 
технолошки развој
Србије

Универзитет у 
Београду – 
Факултет 
политичких наука 
(ФПН)

Феминстичка критичка 
анализа

Редовна годишња међународна 
конференција разматра 
актуелна питања 
феминистичких теорија.

Присутних 30, од 
чега 20 студенткиња
и студената 
међународних 
докторских 
програма

Међународна 
конференција

Средства још нису
обезбеђена

Часопис Генеро
број за 2016

Редован број часописа у коме 
ће бити објављени радови 
сарадника/ца из области 
теорија културе, студија рода, 
политичке теорије и других  
дисциплина.

Уредништво 
часописа

Публикација Министарство за 
просвету, науку и 
технолошки развој
Србије
Универзитет у 
Београду – 
Факултет 
политичких наука 
(ФПН)

Центар за 
истраживања у 
социјалној политици
и социјалном раду

Monitoring the outcomes of 
community services for 
vulnerable families with children
and juvenile offenders
September 2015 – April 2017 
(20 months)

Strengthening  Higher Education
for Social Policy making and 
Social Services delivery
Curricular Reform

Developing 3 new courses for 
professionals 1) 
Enrolling and piloting 
restructured curriculum at B.A., 
M.A. and Ph.D. level 

1 coordinator
10 participants

Serbian educational 
programs for Social 
Welfare developed, 
implemented and 
accredited

EU



544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-
TEMPUS-JPCR

Enrolling and piloting new course
for proffesionals;
Student and professionals 
evaluating through questionnaires
and interviews about new study 
programmes, restructured 
curriculum and courses;
Organization of the Final 
conference on higher education in
the field of Social Policy making 
and Social Services Provision in 
Serbia

Improving the protection and 
wellbeing of children in Europe: 
enhancing the curriculum
(Three year Erasmus + project 
commencing October 1 2015 to 
September 30 2018)

3 multiplier meetings/ 
dissemination events
to facilitate the development of 
the modules and open learning;
Development of a common child 
protection training modules;
Development of a common 
training materials

1 coordinator
3 researchers

Common core child 
protection modules for 
social work child 
protection training in 
South East Europe.  
Common training material
Open acces to e-learning

Erasmus +
EU

Центар за медије и 
медијска 
истраживања

WHO MAKES THE NEWS?
Global Media Monitoring Project
(GMMP 2015)

База података  1995-2015.

Анализа  извештавања  
писаних, електронских и wеб 
медија завршена у 2015, и 
прикупљени подаци из ранијих 
истраживачких циклуса.
У овој години планира се 
секундарна обрада, 
класификација и архивирање 
података.
Израда нове веб странице 
Центра на којој ће бити јаво 
доступни подаци. 

Руководитљке 
Цнетра и
пет докторских 
студената/киња

Израда базе података са 
релевантним резултатима
ГММП 1995-2015. на 
ФПН.
Студија  “Жене и медији 
у  Србији”.
Серија тематских 
разговора у сардњи са 
новинарским 
удружењима.

ОЕБС Мисија у 
Србији 



9.    МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Поред  већ  постојећих  видова  међународне  сарадње  на  Факултету,  у  2016.  години
очекује се даље јачање интересовање наставника и сарадника за учешће у пројектима које
финансира Европска унија, и то нарочито за Horizon2020 и пројекте у оквиру Кључне акције 1
Еразмус + програма који се односе на мобилност студената, наставног и ненаставног особља.
Овај тренд приметан је још од 2014. године, тако да Факултет у сваком конкурсном року има
по неколико апликација са различитим партнерима из земаља-чланица Европске уније.

Према плану, међународна сарадња Факултета одвијаће се у неколико праваца:

Пројекти које финансира ЕУ

Темпус пројекат „Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of
the European Integration”  -  „Развој  тренинг  програма  усмерених  на  јавне  политике  ЕУ у
контексту  европских  интеграција“  –  први  Темпус  пројекат  у  коме  је  ФПН  координатор.
Пројекат  je  продужен  до  средине  2016.  године,  а  партнери  су  универзитети  из  Лондона
(Роехамптон)  и  Аликантеа,  Политехнички  институт  Леирија  (Португал),  невладина
организација NISPACee из Словачке, универзитети у Сарајеву, Тузли, Подгорици и Нишу и
Београдска отворена школа.

Темпус  пројекат  “Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social
Services delivery”.  Координатор је Универзитет у Нишу, а остали партнери су универзитети из
Данске (Универзитетски колеџ Зиланд), Италије (Катанија), Велике Британије (Институт за
образовање,  Универзитет  у  Лондону),  као  и  Универзитет  у  Новом  Саду  и  још  четири
републичке и невладине организације из Србије. 

ФП7  -  трогодишњи  научно-истраживачки  пројекат  на  тему  Медији,  сукоби  и
демократизација,  у  оквиру  FP7 програма Европске уније.  Координатор је  Универзитет  у
Лидсу, а  партнери  су  Универзитети  Хамбург  и  Рур  из  Немачке,  Роудс  из  Јужне  Африке,
Оксфорд из Велике Британије, Стокхолм из Шведске и Америчким универзитет из Египта. 

Жан Моне – на Одељењу за међународну политику.

У 2016.  години започеће  још два пројекта  из  ове  групе  –  Еразмус  +  Key Action  1
пројекат  мобилности  за  студенте,  наставно  и  ненаставно  особље  са  Универзитетом  у
Констанцу (Немачка) и Еразмус + Key Action 2 пројекат о стратешком партнерству Одељења
за социјални рад са Универзитетом у Стирлингу (Велика Британија). 

Заједнички међународни програми мастер студија

Интердисциплинарне  мастер  студије  Југоисточне  Европе,  настале  као  резултат
Темпус пројекта чији је координатор био Универзитет у Грацу и где је ФПН био укључен у
рад свих радних група. На овај заједнички двогодишњи међународни програм уписана је и
четврта генерација студената – домаћих и иностраних. Настава се одвија на енглеском језику,
а  поред професора  са  ФПН на  програму предају  и  еминентни  инострани  професори.  Од
школске 2015/16. програм је значајно осавремењен и допуњен. Очекује се да у 2016. години
Универзитет у Београду коначно реши питање издавања заједничких диплома на енглеском
језику (са  Универзитетом у  Грацу),  јер  је  већ  неколико студената  одбранило своје  мастер
радове и очекује издавање дипломе и додатка дипломи. 

Регионалне мастер студије мира – у сарадњи са Универзитетима у Базелу, Сарајеву и
Загребу – прва генерација студената уписана је школске 2015/16. године. Настава се одвија на
енглеском језику. 
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Билатерални споразуми

Sciences Po – размена пет студената годишње на нивоу основних или мастер студија,
на један или два семестра;

ХЕСП/АФП – подршка Политиколошком и Новинарском одељењу;
Сарадња на пројекту везаном за људска права и заштиту националних мањина који се

реализује  на основу  Оквриног споразума о сарадњи између Факултета политичких наука
Универзитета  у  Београду,  Факултета  политичких  знаности  Свеучилишта  у  Загребу,
Истарске  жупаније,  Савета  за  националне  мањине  Републике  Хрватске,  Града  Пуле  и
Општине Медулин.

Остали облици сарадње

Организовање предавања иностраних професора, амбасадора акредитованих у нашој
земљи и других гостију; организовање промоција књига, трибина, округлих столова. Наставак
сарадње са ОЕБС-ом, амбасадама и иностраним културним центрима.

На Факултету ће се и даље вршити превођење студентске документације на енглески
језик.  Наставници, сарадници и студенти  Факултета  редовно се преко веб сајта и мејлинг
листе обавештавају о предавањима гостујућих предавача,  могућностима доделе стипендија,
летњим  школама и конкурсима  за  постдипломске  студије  у  иностранству. Факултет  ће
наставити да пружа административну подршку приликом аплицирања за конкурсе за пројекте
које финансира Европска унија.

Размена студената  

Последњих година знатно се повећао број студената УБ - ФПН који учествују у 
програмима размене са другим универзитетима, али и број страних студената који период 
мобилности желе да проведу на УБ - ФПН. Новина на пољу размене студената је и почетак 
реализације програма Еразмус плус: 8 студената УБ-ФПН ће већ од летњег семестра 2015/16. 
године имати прилику да оде на размену на Универзитет у Констанцу, Немачка. Током 2016. 
године очекују се повратне информације и са других универзитета у вези са сарадњом на 
пољу размене коју је УБ-ФПН начелно прихватио. Такође, размена студената на темељу 
Споразума о сарадњи са универзитетима у Варшави и Паризу (Sciences Po) регуларно 
функционише. Мада је за реализацију мобилности студената успостављена јасна процедура 
преноса бодова, неопходно је успоставити још неке алатке како би се постојећа процедура 
унапредила: 

• Доношење Правилника о мобилности и преносу бодова домаћих и гостујућих 
студената УБ-ФПН;

• Ажурирање постојећег Информационог пакета на српском и енглеском језику;
• Подстицање успостављања програма размене између сродних факултета у 

иностранству кроз уговоре о билатерарној сарадњи; 
• Припрема формалног оквира за реализацију мобилности у оквиру студентске праксе.
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10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

10.1. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Поред редовних активности које спроводи Служба за опште послове у току 2016. 
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,

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

• Доношење Правилинка о употреби информационо-комуникационих 
технологија на Факултету,

10.2. ПЛАН РАДА РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА

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

У 2016. години Рачунарски центар ће наставити успостављање стабилне техничке и
организационе структуре и савремених информационо-комуникационих технологија.  Посеб-
на пажња ће бити усмерена на следеће активности:

Data центар -  Адаптација и модернизација серверске собе,  као и испитивање могућности
проширења. С тим у вези, набавка решења пројекта инсталације серверске и мрежне инфра-
структуре.  Набавка  rack ормана и инсталација и интеграција сервера,  као и подешавање и
конфигурисање  постојеће  мрежне  опреме.  Повећана  безбедност  сервера  у  хардверском
(провера  климатизације,  вентилације,  заштита  од пожара) и  софтверском смислу.  Набавка
storage-а и аутоматизација backup-а постојећих серверских система, како виртуелних тако и
хардверских. Набавка и инсталација новог сервера за потребе ФИМЕС система.

Мрежа, сервери и сервиси

Одржавање  и  проширивање  постојеће  мрежне  инфраструктуре  у  свим  деловима  зграде
Факултета где за тим постоји потреба. Планирано  је опремање читаонице на петом спрату,
као и слушаоница у новоизграђеном делу зграде;

Пројектовање  и  документовање  мреже,  ажурирање  нацрта  мреже  као  и  инсталација
мониторинг система. Ажурирање евиденције хардвера и софтвера;

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 и web streaming, VoIP...);
У плану је  пружање специфичних сервиса: Интернет радија, видео конференција, учења на

даљину.  С  тим  у  вези  реализоваће  се  изградња  видео  конференцијске  сале  и  набавка
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 медија
сервера;

Оптимизација сервиса штампе по спратовима и одељењима; 
Интеграција  Siemens  телекомуникационог  система  обједињених  комуникација na  мрежну

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

У плану је  и  комплетно покривање зграде Факултета бежичном мрежом, како eduroam AP-
овима, тако и посебном wifi ФПН мрежом.

Кроз постојећу RADIUS инфраструктуру, креирану за потребе eduroam  бежичног  сервиса,
Рачунарски центар ФПН у сарадњи са Академском мрежом Србије понудиће и јединствену
инфраструктуру  за  аутентификацију  и  ауторизацију  –  AAИ.  Са  ААИ,  корисници  ће
поседовати један  дигитални  идентитет  (скуп  корисничког  имена,  лозинке  и  других
података) којим ће моћи приступити wеб ресурсима који се нуде кроз ААИ, а то су:

- Filesender – веб сервис који корисницима нуди размену великих фајлова (до
2gb). Ова услуга је предвиђена за размену података прикупљених у научне
и истраживачке сврхе.

- Web конференције
- Издавање персоналних сертификата – TCS
- CAT, приступ за eduroam администраторе институција

У понуди мрежних сервиса ФПН ће се наћи и VPN сервис који ће омогућити приступ ФПН
сервисима  под  истим  условима  које  имају  када  им  приступају  посредством  локалне
рачунарске мреже. Доступни сервиси ће бити КОБСОН, proxy сервис, сервис за издавање
сертификата, e-mail, remote desktop, eLearning.

Систем за управљање документима

На ФПН се почело са интеграцијом система за управљање документима који представља скуп
рачунарских програма који се користе за складиштење електронских докумената и 
скенираних папирних докумената, као и за праћење докумената кроз њихов животни циклус. 
У плану је даља имплементација система на свим потребним локацијама.

Остале активности Рачунарског центра

Задатак  корисничке  подршке  Рачунарског  центра  је  да  буде 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“;

Доношење правилника правилног коришћења мреже – АУП;
Обука за АМРЕС eLearning систем,
Придруживање Microsoft систему Office 365 за образовање коришћењем бесплатног А2 плана

којим добијамо  до  8000  лиценци  за  наше  студенте.  Овом услугом  студентима  ће  бити
пружене  услуге:  е-поште  и  календара,  веб-конференције,  размене  тренутних  података,
складиштење и дељење података, креирање и уређење Word, OneNote, PowerPoint и Excel
докумената у било ком web претраживачу.

Консултантске  услуге  -  сагледавање  потреба  клијента  и  прилагођавање  решења  реалним
могућностима.
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10.3. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ

У  2016. години Библиотека ФПН континуирано ће испратити и примењивати све нове 
модуле који се односе на рад у новом окружењу, а представљају последње верзије програма 
COBISS3. То се пре свега односи на обраду књига. Нова верзија програма садржи потпуно 
нови начин рада, нову платформу на којој се одвијају све досадашње али и потпуно 
осавремењене апликације. Оне захтевају осим познавања библиотечких стандарда и 
познавање рада на рачунару, на нивоу који је захтевнији од досадашњег. 

Библиографије истраживача - Наставља се унос података за Библиографије 
истраживача који се у библиотеци ФПН израђује већ шест година. 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 2016. години наставићемо са попуњавањем ове специјализоване базе података, 
значајне како за саме наставнике тако и за студенте али и за читаву научну јавност. У том 
смислу понављамо молбу професорима, асистентима и сарадницима на пројектима, да све 
своје радове благовремено доносе у Библиотеку како бисмо их на квалитетан начин обрадили 
и тако обезбедили њихову брзу доступност кроз Узајамну базу података у којој је локална 
база ФПН саставни део.

Курсеви за наставнике и студенте - На основу плана библиотеке, а и уз сагласност 
Библиотечког одбора у 2016. години планирани су перманентни курсеви у оквиру студијских 
програма на ФПН. Са једне стране, држаће се повремени основни курсеви из корисничког 
програма OPAC који је намењен свим корисницима фонда библиотеке, пре свих студентима 
прве године, а са друге стране развијенији кориснички курсеви и сложени курсеви који 
обухватају упознавање са развијеним и обједињеним сервисима у оквиру КОБСОН-а али и 
осталих on line база података и архива који садрже електронске, књиге, часописе и чланке 
релевантене за студије који се одвијају на ФПН.   

Набавка нових публикација –Закон о јавним набавкама је у великој мери отежао и 
ограничио куповину књига.  Настојаћемо да у складу са Законом  надокнадимо пропуштено и
да у 2016. години попунимо библиотечки фонд књигама које смо последњих 3 година 
пропустили да купимо. То се пре свега односи на домаће књиге, уџбеничку и препоручену 
литературу из силабуса. Набавка нових наслова књига, периодике, некњижне грађе, пре свега 
електронских публикација, електронских база података и сл. одвијаће се у складу са буџетом 
Факултета. Свакако, приликом набавке литературе, као и до сада, биће уважавани захтеви и 
препоруке професора, али у складу са могућностима набављаће се и литература коју нам 
препоручују релевантне базе. 

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.     
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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. У тестном периоду аутоматизовала се корисничка база, како 
студената тако и професора, започело се са штампањем комплетних налепница са бар 
кодовима преко којих се врши задуживање и раздуживање корисника. Овај обиман посао 
обављају  два књижничара, који су већ прошли обуку и добили лиценцу за рад у овом 
програму. У 2015. години тестно окружење замењено је реалним, што подразумева активан 
рад са корисницима система, а у 2016. планирамо да активирамо и преостале могућности ове 
апликације које у пртходном периоду нисмо успели да применимо.

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. 

Презентација рада Библиотеке на веб страници Факултета - У 2016. 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.

Сређивање магацинског простора – У 2016. години коначно очекујемо обнову 
изгледа магацинског простора с обзиром да је у 2015. години извршена набавка неопходних 
полица за магацин.  Будући да је већ трећу годину тај фонд био готово у целости недоступан 
за кориснике (онај део који се налазио у подрумским просторијама), због обимних 
грађевинских радова на Факултету, надамо се да ће ова акција бити помак у коначном 
сређивању магацинског простора Библиотеке.

Ревизија фонда Библиотеке- Сређивање, преношење и слагање преосталих књига из 
сутеренског дела на новопостављене полице у сређеном делу горњег магацинског простора, 
пружиће нам могућност провере фонда.Тај посао је планиран за пролеће, с обзиром на лоше 
услове у магацину, и захтеваће додатну помоћ како би се фонд пренео, проверио кроз базу 
података, преинвентарисао, пресигнирао и сместио на одговарајуће место

 

10.4. ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА МЕДИЈЕ 

Центар  за  медије  Факултета  политичких  наука,  односно  његов  део  за  медије  и
медијску продукцију, имаће и наредне године редовне активности које трају већ годинама, као
и оне које се организују на основу посебних пројеката и иницијатива. 

Лист  „Политиколог“  наставиће  да  излази  по  плану,  што  значи  да  ће  покушати  да
објави више штампаних бројева: по четири у семесетру, а сви ће бити објављени и у онлајн
верзији. Редакција ће стално бити обнављана редовним интерним конкурсима за новинаре и
за  главног  и  одговорног  уредника. „Политиколог“  планира  да  од почетка  наредне  године
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успостави сарадњу са штампаним гласилима факултета на којима се студира новинарство у
региону. То се пре свега односи на универзитете у Сарајеву, Загребу, Бања Луци и Подгорици.

Радио емисија „Слушаоница 6“ и даље ће бити редовна активност, што значи да се
припрема  и  емитује  на  радио  програму  Студија  Б,  петком сваке  седмице,  сем  у  летњим
месецима, односно у време распуста.

ТВ емисија „Јавна одбрана“ ће такође бити редовна активност. Емисија ће се и даље
припремати и емитовати једном недељно на ТВ програму Студија Б. Редакција ТВ продукције
обнавља се редовно у току године. 

Центар ће настојати да током наредне године реализује идеју која из многих разлога
није могла да буде остварена током 2015. То је покретање Студентског интернет радија. С
обзиром  да,  упркос  настојањима,  нови  Закон  о  јавном  информисању  и  медијима  није
омогућио  оснивање  студентских  електронских  медија  од  стране  државних  универзитета,
једина могућност је интернет платформа. У вези са овом иницијативом, Центар је већ започео
одређене активности и договоре са партнерима са ФДУ и Струковне школе електротенике,
али су они одустали од заједничког пројекта. Наћићемо нове партнере или ћемо у реализацију
ићи сами.

Центар ће иницирати обнављање награде за младе новинаре „Зоран Мамула“, коју су у
навјевећм броју случајева освајали наши студенти. У мају ће бити организован конкурс 
„Боривоје Мирковић“ за најбоље новинарске радове студената ФПН. Конкурс се расписује за 
три категорије: штампа, радио, телевизија. 

Центар  ће  наставити  сарадњу са  великим новинарским кућама  „Политика“,  РТС и
другим, у оквиру обезбеђивања квалитетне праксе за наше студенте новинарства. 

Крајем 2016. године навршава се 90. година постојања јавног РТВ сервиса у светским
размерама.  Центар  планира  истраживање  рада  јавних  сервиса,  производњу  едукативних
медијских садржаја о јавном сервису и велику међународну научно-стручну конференцију о
јавном медјском сервису, као  медијском моделу  који  је  важан  сегмент  евроспке  медијске
политике. То ће бити прилика да се анализира рад и наших медијских сервиса и наговести
правац њиховог даљег развоја.

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

11. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА

Поред  већ  поменутих  реализованих  задатака  и  рада  на  реформи  и  модернизацији
наставе на Факултету, Управа ће у 2016. 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. 

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
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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 политичких наука одвија се веома активан студентски живот кроз бројне
студентске организације. Тренутно на Факултету политичких наука делују следеће 
организације:

1. Клуб за Уједињене нације
2. Унија студената социјалног рада
3. Тимска иницијатива младих
4. Српски политички форум 
5. Студентска Унија ФПН
6. Европски студентски форум

Студентски парламент

Студентски парламент је самосталан орган Факултета преко којег студенти остварују и
штите своја права и интересе. Студентски парламент чини везу студената и управе Факултета 
политичких наука. Превасходно, Студентски парламент се бави студентским правима, 
решавањем бројних студентских питања и побољшањем услова студирања.
 Тренутни сазив Студентског парламента има 25 чланова и  мандат до октобра 2015. 
године, док се избори за наредни сазив одржавају током пролећа 2016. године. Од 2014. 
године избори за Студентски парламент су непосредни, изборне јединице су подељене по 
смеровима. На тај начин студенти имају своје представнике у Студентском парламенту 
сразмерно броју студената по смеровима који најбоље могу да заступају интересе своји 
колега са смера. Осим тога, Студентски парламент делегира и 20% чланова из реда студената 
у органе Факултета. 

Поред заступања интереса студената и сталне борбе са законским променама које нам 
сваке године доносе нове проблеме, Студентски парламент остварује своје циљеве акцијама и
пројектима које самостално или у сарадњи са другим парламентима, невладиним 
организацијама или државним институцијама спроводи. Студентски парламент пружа 
подршку свим организацијама са Факултета у спровођењу пројеката и организацији 
различитих едукативних активности.

У наредном периоду Студентски парламент ће настојати да прошири сарадњу са 
Студентским парламентима са других факултета, као и са Студентским парламентом 
Универзитета у Београду. Настојаћемо да и у току 2016. године наставимо сарадњу започету у
претходној години са ЕУ инфо центром који је студентима ФПН-а омогућио учешће на 
пројекту “Амбасаде држава ЕУ отварају своја врата”. Заједно са “Удружењем студената са 
хендикепом” планиране су радионице и конференције за пружање подршке и ојачавање 
наших студената са хендикепом. Чланови Студентског парламента већ су прошили радионице
које за циљ имају боље разумевање ове групе студената. У 2016. години наставићемо са 
организовањем хуманитарних акција, као што су хуманитарни спортски турнири, концерти и 
акције добровољног давања крви. Наставићемо да обезбеђујемо различите повластице и 
попусте у културним и спортским установама за наше студенте. Од новембра месеца наши 
студенти остварују право на попуст уз прилиожени индекс у неколико позоришта у Београду. 

11.2. Радови на доградњи и адаптацији објекта Факултета

ФПН ће током  2016. године наставити радове на реализацији завршне фазе пројекта 
„Надоградња објекта Универзитета у Београду – Факултета политичких наука“ који се 
реализује уз финансијску подршку Националног инвестиционог плана Републике Србије и 
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Министарства просвете и науке Владе Републике Србије. Уколико све буде у реду са 
финансијским средствима може се очекивати да ће пројекат  бити реализован до краја 2016. 
године. Остало је да се ураде завршни унутрашњи радови, лифт и заврши са инсталацијом 
електронске и видео опреме те система за вентилацију.

Факултету остаје обавеза да из својих средстава или средстава спонзора набави 
намештај за нове учионице и канцеларије.   

11.3. Специјалистички програми иновација знања

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

Од школске 2011/12. године на ФПН се реализује 10 специјалистичких програма 
иновација знања:
Специјалистички програм иновације знања „Политиколошке студије религије“,
Специјалистички програм иновације знања „Верске заједнице у Србији“,
Специјалистички програм иновације знања „Тероризам и организовани криминал“,
Специјалистички програм иновације знања „Рехабилитација“,
Специјалистички програм иновације знања „Социотерапија“,
Специјалистички програм иновације знања „Увод у медијацију“,
Специјалистички програм „Породична медијација“,
Специјалистички програм „Медијација у случајевима мобинга“,
Специјалистички програм иновације знања „Обука за рад на пословима европске 
интеграције“,
Специјалистички програм иновације знања „Квантитативна истраживања социјалних и 
политичких ставова, вредности и понашања“, 
Специјалистички програм иновације знања „Антикоруптивне вештине“.

У 2015. години конкурс је расписан за свега један програм, што значи да не постоји 
интересовање унутар наставног колектива УБ-ФПН да се обим реализације ових програма 
повећа. 

С обзиром на то да за постојеће и неке нове програме и даље постоји интересовање, на
основу искуства из претходних година у 2016. години би требало: порадити на промоцији 
постојеће понуде програма иновација знања и осмислити нове специјалистичке програме у 
складу са потребама на тржишту рада и постојећим ресурсима УБ – ФПН, а у партнерству са 
релевантним институцијама; размотрити могућности за акредитацију специјалистичких 
програма код релевантних институција како би неки од ових програма добили статус обука 
стручног усавршавања запослених у јавном сектору; пре свега наведеног припремити 
Правилник о стандардима и реализацији специјалистичких програма иновација знања на УБ -
ФПН и све програме иновација знања (постојеће и будуће) стандардизовати у складу са 
Правилником.

11.4.  Издавачка делатност 

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

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

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

11.5. Евалуација  

Комисија  за  оцену  и  проверу  квалитета  (КАПК)  је  31.  децембра  2014.  усвојила
Извештај  о  спољашњој  провери  осигурања  квалитета  Факултета  политичких  наука
Универзитета у Београду у коме је рад  Факултета  позитивно оцењен, са препорукама за
отклањање уочених слабости и даље унапређење квалитета високошколске установе.

У 2016. години УБ-ФПН чека припрема Извештаја о самовредновању факултета за 
трогодишњи период 2012/15. Комисија за процену квалитета УБ - ФПН је 2012. Године 
припремила 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 УБ - ФПН у период 2008/11. 

С  обзиром  на  то  да  треба  припремити  нови  (трећи)  извештај  о  самовредновању,
неопходно је на основу препорука из претходна два извештаја: креирати додатне механизме за
процену  квалитета  рада  УБ -  ФПН (према  препорукама  из  Другог  извештаја),  поставити
механизме за константно добијање повратне информације у одређеним сегментима, нарочито
обратити пажњу на повратну информацију од стране послодаваца код којих се студенти УБ -
ФПН запошљавају.
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12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

На основу члана 53. став 1. тачка 3. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", 
бр. 76/05), Статута Универзитета у Београду - Факултета политичких наука члан 44. став 1. 
тачка 13, Савет Универзитета у Београду - Факултета политичких наука донео је:

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни
број

 ОПИС Буџетска
средства

у динарима

Сопствена
средства

у динарима

УКУПНО
у динарима

% 
учешћа

ПЛАНИРАНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 213.511.000,00 213.511.000,00 50,07

1.1. Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије

213.511.000,00 213.511.000,00

1.1.1. Брутто зарада 160.901.000,00 160.901.000,00

1.1.2. Материјални трошкови 6.500.000,00 6.500.000,00

1.1.3. Научно-истраживачки пројекат 46.110.000,00 46.110.000,00

2. Меморандумске ставке - рефундација 
боловања преко 30 дана

3-6 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 212.889.400,00 212.889.400,00 49,93

3.1. Основне студије 125.000.000,00 125.000.000,00

3.1.1. Школарине са испитима 125.000.000,00 125.000.000,00

3.2. Студије II и III степена 50.300.000,00 50.300.000,00

3.2.1. Мастер студије 36.300.000,00 36.300.000,00

3.2.2. Докторске студије 13.500.000,00 13.500.000,00

3.2.3. Специјалистички програми за иновације 
знања

500.000,00 500.000,00

3.3 Припремна настава 4.800.000,00 4.800.000,00

 

4. Приходи од закупа простора 1.126.000,00 1.126.000,00

4.1. Професорски  Клуб "Политиколог" и 
летња башта

600.000,00 600.000,00

4.2. Кафе апарати "Маћи" 86.000,00 86.000,00
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4.3. Скриптарница "Чигоја" 190.000,00 190.000,00

4.4. Закуп сала и простора - једнократно 250.000,00 250.000,00

5. Остали сопствени приходи 16.200.400,00 16.200.400,00

5.1. Пријава на конкурс прве год. основних 
студија

5.600.000,00 5.600.000,00

5.2. Пријава на конкурс последипломских 
студија

2.700.000,00 2.700.000,00

5.3. Учешће у финансирању заједничких 
послова Универзитета у Беогрда и 
Универзитетског центра за каријеру

650.000,00 650.000,00

5.4. Приход од осигурања студената 400.000,00 400.000,00

5.5. Нострификације диплома 450.400,00         450.400,00

5.6. Разни други приходи и накнаде 6.400.000,00 6.400.000,00

6. Приходи од донација 15.463.000,00 15.463.000,00

6.1. Донације - пројекти 15.463.000,00 15.463.000,00

УКУПНО ПРИХОДИ (1+6): 213.511.000,00 212.889.400,00 426.400.400,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

7. Расходи запослених 162.151.000,00 140.627.000,00 302.778.000,00 71,01

7.1. Бруто зарада са порезима и доприносима 160.901.000,00 134.286.000,00 295.187.000,00

7.2. Социјална давања запосленима 
(боловање...)

1.416.000,00 1.416.000,00

7.3. Превоз за запослене 1.250.000,00 4.800.000,00 6.050.000,00

7.5. Отпремнина за пензију (1 запослени) 125.000,00 125.000,00

8. Стални трошкови 9.250.000,00 9.150.000,00 18.400.000,00 4,32

8.1. Трошкови платног промета и банкарске 
услуге

280.000,00 400.000,00 680.000,00

8.2. Енергетске услуге - грејање 5.000.000,00 6.100.000,00 11.100.000,00

8.3. Енергетске услуге - струја        1.900.000,00 900.000,00 2.800.000,00

8.4. Комуналне услуге  - водовод и 
канализација

         600.000,00 200.000,00 800.000,00

8.5. Комуналне услуге  - коришћење градског 
земљишта

210.000,00 210.000,00

8.6. Комуналне услуге  - градска чистоћа          500.000,00 490.000,00 990.000,00

8.7. Услуге комуникација - телефон          970.000,00 250.000,00 1.220.000,00
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8.8. Услуге комуникација - пошта 150.000,00 150.000,00

8.9. Трошкови осигурања 450.000,00 450.000,00

9. Трошкови путовања 960.000,00 4.390.000,00 5.350.000,00 1,25

9.1. Друмски превоз - трошкови службеног 
путовања у земљи

200.000,00 300.000,00 500.000,00

9.2. Смештај - хотел на службеном путовању у 
земљи

110.000,00 490.000,00 600.000,00

9.3. Авио превоз - трошкови службгеног пута у 
иностранство

300.000,00 2.300.000,00 2.600.000,00

9.4. Смештај - хотел на службеном путу у 
иностранству

350.000,00 850.000,00 1.200.000,00

9.5. Трошкови превоза - такси 450.000,00 450.000,00

10. Услуге по уговору       41.050.000,00 36.185.400,00 77.235.400,00 18,11

10.1. Компјутерске услуге и информациони 
системи

1.961.000,00 1.961.000,00

10.1.1. ФИС - одржавање информационог система 
за Студентску службу

780.000,00 780.000,00

10.1.2. Пантеон и Синус - одржавање 
информационог система за рачуноводство

650.000,00 650.000,00

10.1.3. ДОМЕС- одржавање система за управљање
документима

96.000,00 96.000,00

10.1.4. Набавка антиспам програма за заштиту 
рачунара

70.000,00 70.000,00

10.1.5. Набавка антивирус програма за заштиту 
рачунара

185.000,00 185.000,00

10.1.6. Набавка програмског пакета Ефорус за 
проверу плагијата у студентским радовима

150.000,00 150.000,00

10.1.7. Судски тумач (превод и овера уговора на 
иностраним пројектима

30.000,00 30.000,00

10.2. Услуге усавршавања запослених 100.000,00 860.000,00 960.000,00

10.2.1. Едукација запослених 60.000,00 60.000,00

10.2.2. Котизација за такмичења студената 300.000,00 300.000,00

10.2.3. Котизација за учешће професора на 
конференцијама и скуповима

100.000,00 200.000,00 300.000,00

10.2.4. Чланарине у међународним удружењима 
(ECREA, ECPR...)

300.000,00 300.000,00

10.3. Услуге информисања 1.100.000,00 1.100.000,00

10.3.1. Огласи у дневним листовима и Сл. 
Гласнику - конкурси, јавне набавке, 
умрлице, тендери

1.000.000,00 1.000.000,00  

10.3.2 Израда и одржавања интернет презентација
научноистраживачких центара

100.000,00 100.000,00
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10.4. Стручне услуге - ауторски хонорар 38.100.000,00 16.600.000,00 54.700.000,00

10.4.1. Научноистраживачки пројекат - 
Министарсво просвете, науке и 
технолошког развоја РС

38.100.000,00 38.100.000,00

10.4.2. Средства из осталих пројеката ФПН 7.600.000,00 7.600.000,00

10.4.3. Средства за предаваче са стране на мастер 
и докторским студијама

      5.200.000,00      5.200.000,00

10.4.4. Комисије, менторства 3.500.000,00 3.500.000,00

10.4.5. Предавачи за доживотно образовање 300.000,00 300.000,00

10.5. Стручне услуге - уговор о делу 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00

10.5.1. Физички послови 520.000,00 520.000,00

10.5.2 Професори на замени 2.650.000,00 2.650.000,00

10.5.3. Стручне услуге по потреби 1.200.000,00 2.080.000,00 3.280.000,00

10.5.4. Услуге радио монтаже 550.000,00 550.000,00

10.6. Репрезентација 2.300.000,00 2.300.000,00

10.6.1. Услуге ресторана за потребе факултета 2.300.000,00 2.300.000,00

10.7. Услуге штампе 700.000,00 2.400.000,00 3.100.000,00

10.7.1. Штампа публикација (књига, часописа, 
уџбеника и другог материјала)

700.000,00 2.400.000,00 3.100.000,00

10.8. Услуге заступања пред судовима
(адвокатске услуге)

100.000,00 100.000,00

10.9. Остале опште услуге образовања, спорта 
и слично

950.000,00 5.064.400,00 6.014.400,00

10.9.1. Обавезе према универзитету 4.500.000,00 4.500.000,00

10.9.2. Претплата на архиву медијске 
документације "Ебарт"

180.000,00 180.000,00

10.9.3 Дератизација и дезинсекција 96.000,00 96.000,00

10.9.4. Контрола противпожарних апарата 82.000,00 82.000,00

10.9.5 Услуге заштите на раду 86.400,00 86.400,00

10.9.6. Чланарина за рад у COBBIS систему 
Народне библиотеке Србије

300.000,00 20.000,00 320.000,00

10.9.7 Остале опште услуге - EBSCO база 
(претплата на електронску базу књига и 
часописа из области политичких наука)

650.000,00 650.000,00

10.9.8. Услуге прања тепиха 100.000,00 100.000,00

11. Специјализоване услуге 800.000,00 800.000,00 0,19

11.1. Котизација - учешће спортских екипа 
студената ФПН-а на такмичењима у земљи 

800.000,00 800.000,00
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и иностранству

12. Амортизација

12.1. Амортизација зграде

12.2. Амортизација основних средстава

13. Одржавање, текуће поправке зграде и 
основних средстава

2.002.000,00 2.002.000,00 0,47

13.1. Одржавање зграде и објеката 550.000,00 550.000,00

13.1.1 Молерски радови са материјалом 350.000,00 350.000,00

13.1.2 Поправка подова (паркета, ламината) 200.000,00 200.000,00

13.2. Одржавање опреме и основних средстава 1.452.000,00 1.452.000,00

13.2.1. Сервисирање и одржавање клима система 
(клима коморе и клима уређаја у 
учионицама и кабинетима)

300.000,00 300.000,00

13.2.2. Сервисирање и одржавање агрегата за 
струју

100.000,00 100.000,00

13.2.3. Сервисирање и одржавање лифта 66.000,00 66.000,00

13.2.4. Сервисирање, поправка и одржавање 
телефонске централе

86.000,00 86.000,00

13.2.5. Поправка алуминијумске столарије (алум. 
врата и прозора)

300.000,00 300.000,00

13.2.6 Услуге одржавања и поправки 
канцеларијских уређаја (фотокопира, 
штампача)

150.000,00 150.000,00

13.2.7. Услуге одржавања и поправки рачунарске 
опреме и мреже

400.000,00 400.000,00

13.2.8. Поправка венецијанера 50.000,00 50.000,00

14. Материјал 100.000,00 5.460.000,00 5.560.000,00 1,30

14.1. Административни-канцеларијски материјал
(папир, тонер, регистратори...)

2.500.000,00 2.500.000,00

14.2. Материјал за образовање и усавршавање 
запослених (Привредни саветник, 
Образовни информатор, Цекос-Ин, 
Параграф Цо., Службени гласник.

450.000,00 450.000,00

14.3. Материјал за образовање - Индекси, књиге 
и материјали за стипендисте Министарства 
прос. наук. и тех. развоја РС

          100.000,00 300.000,00 400.000,00

14.4. Материјал за хигијену - средства за 
чишћење и одржавање хигијене објекта и 
опреме

600.000,00 600.000,00

14.5. Материјал за посебне намене - потрошни 
материјал за поправке у објекту (делови за 
купатила, електро-инсталације, браварију, 
столарију...)

400.000,00 400.000,00

14.6. Материјал - радна униформа (спремачице, 500.000,00 500.000,00
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домар,портири)

14.7. Опрема за студентска спортска такмичења 150.000,00 150.000,00

14.8. Гориво: бензин (за косачицу и машину за 
снег), дизел (за агрегат за струју) и 
машинско уље

100.000,00 100.000,00

14.9. Набавка постељине и завеса за три 
апартмана на петом спрату ФПН

50.000,00 50.000,00

14.10. Набавка папирне конфекције: тоалет папир,
убруси за руке

360.000,00 360.000,00

14.11. Замена поломљених стакала 50.000,00 50.000,00

15. Пратећи трошкови задужења 75.000,00 75.000,00 0,02

15.1. Негативне курсне разлике 45.000,00 45.000,00

15.2. Казнени пенали - камата 30.000,00 30.000,00

16. Остали расходи 70.000,00 70.000,00 0,02

16.1. Порез на добит

16.2. Порез на имовину - донације у новцу 40.000,00 40.000,00

16.3. Судске таксе 30.000,00 30.000,00

17. Укупни текући трошкови (7-16) 213.511.000,00 198.759.400,00 412.270.400,00

18. Издаци за набавку основних средстава и
инвестиције

14.130.000,00 14.130.000,00 3,31

18.1 Издаци за набавку основних средстава 7.030.000,00 7.030.000,00

18.1.1 Клима  уређаји 250.000,00 250.000,00

18.1.2. Рачунарска опрема (рачунари и опрема из 
пројеката)

1.000.000,00 1.000.000,00

18.1.3. Рачунарска опрема-проширење лан мреже 1.500.000,00 1.500.000,00

18.1.4. Електронска опрема (пројектори, 
звучници, пројектна платна, камере, видео 
и аудио каблови, микрофони)

800.000,00 800.000,00

18.1.5. Намештај (репарација столица у 
Амфитеатру)

3.480.000,00 3.480.000,00

18.2. Издаци за капитално одржавање зграде 4.800.000,00 4.800.000,00

18.2.1. Изградња окна за лифт у старом делу 
зграде

4.800.000,00 4.800.000,00

18.3. Куповина књига 2.300.000,00 2.300.000,00

18.3. Куповина књига за библиотеку факултета 2.300.000,00 2.300.000,00

Укупна улагања (17+18) 213.511.000,00 212.889.400,00 426.400.400,00
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Рекапитулација:

1. Укупни текући приходи:  426.400.400,00
2. Укупни текући расходи:   412.270.400,00
3. Укупна улагања (1-2):   14.130.000,00

У Београду; 17. децембра 2015. год. Председница Савета ФПН
Проф. др Весна Кнежевић-Предић
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