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1. ОПШТИ ПОДАЦИ 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).
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:
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
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).
Образовање током читавог живота, програми сталног стручног усавршавања.
Факултет може, 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 не сме нарушити интерес
Универзитета, односно високошколске јединице у њеном саставу.
Факултет може 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.
У 2015. години изабран је нови Савет Факултета који чине:
Председница Савета:
проф. др Весна Кнежевић-Предић, представник ННВ Факултета,
Чланови Савета:
Представници Наставно-научног већа:
1. Вељановски др Раде
2. Видојевић мр Јелена
3. Глигоријевић мр Милена
4. Дамњановић др Ивана
5. Данковић Степановић др Сања
6. Кнежевић-Предић др Весна
7. Ковачевић др Маја
8. Павловић др Дејан
9. Симић др Марина
10. Тмушић Марко, маст. политик.
11. Угринић Александра, маст. новин.
12. Хрнчић др Јасна
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Представници Стручних служби:
1. Милић Данијела
2. Радовановић Слађана
3. Ристић Гордана
Представници студената:
1. Дуња Стојановић
2. Сандра Ускоковић
3. Иван Миловановић
4. Јована Врећо
Представници Оснивача:
1. проф. др Сретен Вујовић
2. проф. др Гаљина Огњанов
3. Александар Тимофејев
Савет Факултета је на пет седница одржаних у 2016. години:
1. усвојио извештај о раду УБ – Факултета политичких наука у календарској 2015.
години;
2. усвојио финансијски извештај и завршни рачун буџетских корисника УБ Факултетa политичких наука за 2015. годину;
3. доносио одлуке о висини школарине и накнада на студијским програмима првог,
другог и трећег степена за држављане Републике Србије и студенте стране
држављане, који се изводе на Факултету политичких наука у школској 2016/2017.
години;
4. доносио одлуке о измени и допуни одлука о висини школарине на студијским
програмима првог степена за самофинансирајуће студенте Универзитета у Београду
– Факултета политиких наука у школској 2015/2016. години, бр. 12-51/1 од
26.02.2015. г. и бр. 12-3212/1 од 17.12.2015. године, као и одлуке о измени и допуни
одлуке о висини школарине на студијским програмима првог степена за
самофинансирајуће студенте Универзитета у Београду – Факултета политиких наука
у школској 2016/2017. години, бр. 12-586/1 од 25.02.2016. године;
5. доносио одлуке о висни накнаде коју плаћају полазници припремне наставе на
Универзитету у Београду-Факултету политичких наука;
6. доносио одлуке о висини накнада за поједине услуге и радње које врши Факултет на
основним академским студијама и иновацијама знања;
7. донео одлуку о висини накнада за поједине услуге и радње које врши Факултет на
докторским академским студијама;
8. доносио одлуке о усвајању измена и допуна Финансијског плана Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука за 2016. годину;
9. донео Правилник о ближем утврђивању поступка јавне набавке унутар
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука;
10. доносио одлуке о усвајању Плана јавних набавки Универзитета у БеоградуФакултета политичких наука за 2017. годину;
11. доносио одлуке о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука за 2016. годину;
12. донео одлуку о избору продекана за развој Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука почев од дана доношења одлуке и за школску 2016/17. и 2017/18.
годину;
13. донео одлуку о оснивању научно-истраживачког центара Факултета под називом
УБ-ФПН Центра за немачке студије;
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14. верификовао мандате чланова Савета Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука из реда представника Студентског парламента УБ-ФПН;
15. донео одлуку о именовању студента продекана Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука у 2016/2017. години;
16. ставио ван снаге одлуку Савета Факултета о формирању Етичког одбора
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука бр. 12-692/1 од 23.03.2007.
године;
17. донео одлуку о постављању спомен плоче оснивачима и првим деканима Факултета
– проф. др Радославу Ратковићу и проф. др Најдану Пашићу;
18. донео одлуку о прихватању донаторских средстава за обављање делатности
Факултета политичких наука;
19. донео одлуку о давању сагласности на одлуку декана Факултета о утврђивању
намене простора за потребе Студентског парламента ФПН у згради Универзитета у
Београду – Факултета политичких наук;
20. усвојио Правилник о измени и допуни Правилника о зарадама запослених на
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука бр. 12-2760/1 од 17.10.2013.
г., бр.12-3676/1 од 18.12.2014. г., бр.12-3001/1 од 03.12.2015. г., бр. 12-3216/1 од
17.12.2015. године;
21. донео одлуку о висини школарине на двогодишњем мастер програму (на енглеском
језику) на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука Међународни
заједнички мастер програм интердисциплинарних студија Југоисточне Европе у
школској 2017/2018. години,
22. донео Одлуку о именовању Стамбене комисије Универзитета у Београду-Факултета
политичких наука;
23. доносио одлуке о давању сагласности на одлуку декана Факултета о утврђивању
намене пословног простора у згради Факултета за потребе књижаре-скриптарнице,
простора за постављање аутомата за топле и хладне напитке и храну за студене и
запослене на Факултету;
24. донео Одлуку о образовању Комисије за прикупљање писмених понуда за давање у
закуп пословног простора Професорског клуба «Политиколог»;
25. доносио одлуке о увећању буџетских квота при упису друге, треће и четврте године
студирања на студијским програмима основних академских студија на Универзитету
у Београду – Факултету политичких наука у школској 2016/2017. години, за 20% у
односу на претходну годину;
26. доносио одлуке о стипендирању студената, умањењу школарина и ослобађању
плаћања школарине у школској 2016/2017. години;
27. донео одлуку о плаћању уписаних ЕСПБ изнад броја ЕСПБ предвиђеног
акредитацијом, за студенте основних академских студија Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука, који у школској 2016/2017. години уписују другу и
трећу годину студирања;
28. донео одлуку о издвајању сопствених средстава Факултета за Фонд за
стипендирање студената Универзитета у Београду – Факултета политичких наука у
школској 2016/2017. години;
29. усвојио План рада Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за
календарску 2017. годину;
30. донео одлуку о расходовању и отпису фотокопир машине Canon NP 6045,
инвентарни бројеви 1164;
31. донео одлуку о давању поклона у роби Основној школи „Вук Караџић“, Рипањ,
општина Вождовац;
32. усвојио Финансијски план Универзитета у Београду – Факултета политичких наука
за 2017. годину.
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3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ
Декан је руководилац Факултета и орган пословођења у сарадњи са деканским
колегијумом.
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.
У 2015. години изабран је нови декан и декански колегијум који су ступили на
дужност 01. октобра 2015. године.
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
проф. др Дарко Надић, продекан за развој
Студент продекан:
Никола Лазић

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.
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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.

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.
НАСТАВНО-НАУЧНО И ИЗБОРНО ВЕЋЕ
Стручни органи Факулета су редовно радили и доносили одлуке. У 2016. години.
одржано је:
•
10 седница Наставно-научног већа Факултета,
•
10 седница Изборног већа Факултета,
•
51 седница одељења Факултета, и то:
Политиколошко одељење – 11 седница,
Одељење за социјални рад и социјалну политику – 13 седница,
Одељење за новинарство и комуникологију – 14 седница,
Одељење за међународне студије – 13 седница.
Наставно-научно веће је на својим седницама :
•
Утврђивало уписне квоте на студијским програмима првог, другог и трећег степена
студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука у школској
2016/2017. години,
•
Доносило одлуке о утврђивању услова за рангирање студената у оквиру буџетских
квота на вишим годинама основних академских студија у школској 2016/2017.
години,
•
Доносило одлуке о условима уписа наредних година студија на основним
академским студијама Универзитета у Београду – Факултета политичких наука у
2016/2017. години,
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Доносило предлоге одлука о висини школарине на студијама I, II и III степена
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за држављане Републике
Србије и студенте стране држављане за школску 2016/2017. годину,
Донело предлог одлуке о ослобађању плаћања дела школарине самофинансирајућих
студента основних академских студија УБ – Факултета политичких наука по
утврђеној скали у школској 2016/2017. години,
Донело одлуку о усвајању Правилника о мастер академским студијама Универзитета
у Београду – Факултета политичких наука,
Донело одлуку о измени Правилника о пријави, оцени и одбрани докторске
дисертације на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука бр. 081605/1 од 25.06.2008. године,
Донело предлог одлуке о издвајању сопствених средстава Факултета за Фонд за
стипендирање студената УБ-ФПН у школској 2016/2017. години,
Донело одлуку о измени и допуни одлуке о усвајању Календара наставе за студије II
и III степена за школску 2015/2016. годину на Универзитету у Београду – Факултету
политичких наука,
усвајало календар наставе за студије I, II и III степена за школску 2016/2017. годину
на УБ-ФПН,
Донело одлуку о условима уписа на студијске програме докторских академских
студија на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука за кандидате
који су стекли звање магистра наука у складу са прописима који су важили пре
ступања на снагу Закона о високом образовању,
Донело одлуку о неизвођењу наставе из наставних предмета „Фото журнализам“ на
основним академским студијама новинарства у школској 2016/2017. години. У
школској 2016/2017. години изборни наставни предмет „Фото журнализам“ изузима
се из понуде изборних предмета на основним академским студијама новинарства,
Донело одлуку о усвајању Правилника о докторским студијама на Универзитету у
Београду – Факултету политичких наука,
Доносило предлоге одлука о висини школарине на студијама I, II и III степена
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за држављане Републике
Србије и студенте стране држављане за школску 2016/2017. годину,
Донело одлуку о именовању чланова Комисије за обезбеђење квалитета рада
Факултета и Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе на Универзитету
у Београду – Факултету политичких наука за мандатни период шк. 2015/2016,
2016/2017. и 2017/2018. године,
Донело одлуку по захтеву Етичког одбора УБ-Факултета политичких наука да се
образује Стручна комисија за утврђивање да ли је докторска дисертација
„Настанак, развој и друштвена улога Радио-телевизије Републике Српске као Јавног
сервиса“ др Радмиле Чокорило плагијат,
Днело одлуку о измени студијских програма Основних академских студија
новинарства и Основних академских студија политикологије акредитованих
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета РС, бр. 612-00-00086/201404 од 06.03.2015. године,
Донело одлуку о извођењу наставе из изборног предмета на мастер академским
студијама Комуникологије на Универзитету у Београду – Факултету политичких
наука у школској 2015/2016. години,
Донело одлуку о усвајању специјалистичких програма иновација знања на
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука,
Доносило одлуке о изменама акредитованог студијског програма Докторских
академских студија политикологије и Докторских академских студија културологије
– студије културе и медија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука,
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Донело одлуку о извођењу наставе из наставног предмета „Међународни економски
односи“ на основним академским студијама (по старој акредитацији) и наставног
предмета „Привреди систем САД“ на мастер академским Студијама САД на
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука у школској 2016/2017.
години. Оба наставна предмета ће се у школској 2016/2017. години изводити у
зимском, уместо акредитацијама студијских програма предвиђеном, летњем
семестру,
Донело одлуку о извођењу наставе из наставних предмета „Геронтологија“ и „Увод
у психологију“ на основним академским студијама социјалне политике и
социјалног рада на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука у
школској 2016/2017. години. Наставни предмет „Геронтологија“ ће се у школској
2016/2017. години изводити у летњем, уместо акредитацијом студијског програма
предвиђеном, зимском семестру, а наставни предмет „Увод у психологију“ у
зимском, уместо акредитацијом студијског програма предвиђеном, летњем семестру,
Донело одлуку о измени студијског програма Oсновних академских студија
социајлне политике и социјалног рада акредитованог одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета РС, бр. 612-000-00086/2014-04 од 20.02.2015.
године,
Донело одлуку о упису треће године докторских академских студија на
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука лица која су звање магистра
наука стекла пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
Донело одлуку о именовању чланова Комисије за обезбеђење квалитета рада
Факултета и Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе на Универзитету
у Београду – Факултету политичких наука за мандатни период шк. 2015/2016,
2016/2017. и 2017/2018. године,
Донело одлуку о измени одлуке Наставно-научног већа Факултета број: бр. 08-498/1
од 05.03.2013. године којом су наставни предмети сврстани у уже научне области,
Донело одлуку о формирању научно-истраживачког центра са називом Универзитет
у Београду-Факултет политичких наука Центар за немачке студије,
Донело одлуке којима проф. др Неда Тодоровић Узелац, проф. др Љубинка
Трговчевић, проф. др Чедомир Чупић и проф. др Зоран Славујевић могу изводити
све облике наставе на мастер академским и докторским студијама и бити члан
комисија у поступку израде и одбране завршних радова, односно дисертација на
тим студијама у академској 2016/2017. и 2017/2018. години,
Усвајало каленадар наставе на основним, мастер и докторским академским
студијама у школској 2016/2017. години на Универзитету у Београду – Факултету
политичких наука,
Формирало Дисциплинску комисију за дисциплинску одговорност студената
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за мандатни период за
школску 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. годину,
Донело предлог одлуке о увећању буџетских квота при упису друге, треће и четврте
године студирања на студијским програмима основних академских студија на
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука у школској 2016/2017.
години,
Донело одлуку о утврђивању услова за рангирање студената у оквиру буџетских
квота на вишим годинама основних академских студија Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука у школској 2016/2017. години,
Донело одлуку о утврђивању максималног броја ЕСПБ које студенти основних
академских студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука могу
уписати у школској 2016/2017. години,
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Донело предлог одлуке о стипендирању студента основних академских студија
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука који су у току школске
2015/2016. године остварили 60 и више ЕСПБ, а у току академске године просек
8,00 и већи, а нису се пласирали у оквиру утврђене буџетске квоте, у школској
2016/2017. години,
Донело предлог одлуке о ослобађању плаћања дела школарине за предмете уписане
у школској 2016/2017. години до 196 самофинансирајућих студената основних
академских студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука,
Донело одлуке о ванредним испитним роковима на основним академским студијама
на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука у школској 2016/2017.
години за студенте основних студија који су студије уписали пре ступања на снагу
Закона о високом образовању,
Донело одлуку о организовању ванредних испитних рокова (новембар и децембар
2016. и март 2017. године) за студенте основних академских студија Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука који су школској 2016/2017. години
уписали наредну годину студирања (5, 6, 7. и 8.), а који су одслушали уписани
студијски програм,
Формирало комисије за писање реферата за избор у научна и истраживачка звања и
доносило предлоге одлука за избор у научна и истраживачка звања,
Донело одлуке о давању сагласности за рад наставника Факултета у другим
високошколским установама у школској 2016/2017. години - више седница,
Донело одлуку о ангажовању наставника са других високошколских установа за
извођење наставе у школској 2016/2017. години - више седница,
Донело одлуке о ангажовању професора по позиву на Универзитету у Београду Факултету политичких наука у школској 2016/2017. години,
Донело предлоге одлуке о продужењу радног односа проф. др Гордани Дхачек и
проф. др Јелени Ђорђевић за наредне три академске године, а на основу члана 78.
став 1. и 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10,93/12. и 89/13.),
Донело одлуке о ангажовању пензионисаних наставника Факултета, на основу
члана 78. став 4. и 5. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број
76/05),
Усвајало пријаве докторских и магистарских радова и формирало и именовало
комисије за докторске и магистарске радове,
Доносило одлуке о признавању ЕСПБ остварених на другим високошколским
установама у Републици Србији и одлуке о признавању положених испита и
поновном упису на студијске програме основних и мастер академских студија на
Универзитету у Београду – Факулетету политичких наука,
Донело предлог одлуке о усвајању завршног рачуна буџетских корисника УБ-ФПН
са стањем на дан 31. децембра 2016. године,
Донело Прелдог одлуке о изменама Финансијског плана за 2016. годину,
Донело Предлог одлуке о усвајању Финансијског плана за 2017. годину.

Изборна већа Факултета су на својим седницама формирала комисије за писање
извештаја о пријављеним кандидатима на расписане конкурсе и доносила предлоге одлука
о изборима у звања наставника и одлуке о изборима асистената.
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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 111 наставника и сарадника, од чега
један са 70% радног времена, један са 30% радног времена и два са 20% радног времена.
По звањима:
•
36 редовних професора,
•
13 ванредних професора,
•
22 доцената,
•
23 асистента,
•
4 наставника страног језика, (проф. др Љиља Глишовић, 5. наставник страног
језика, је приказана у ван.проф.)
•
3 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.
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.):
а)
доценту др Филипу Ејдусу, за време трајања постдокторских студија на
Универзитету у Бристолу, до 30.09.2017. године,
б)
ван. проф. др Тањи Мишчевић, за време обављања функције Шефа
преговарачког тима Владе Републике Србије за вођење прегфовора о приступању Евопској
унији, до 30.04.2017. године,
Продужен је радни однос за школску 2016/2017, 2017/2018. и 2018/219. годину
професорима:
а) редовној професорки др Гордани Духачек, на основу одлуке Сената Универзитета
у Београду 02 број: 61202-2613/2-16. ЛД од 22.06.2015. године,
б) редовној професорки др Јелени Ђорђевић, на основу одлуке Сената Универзитета
у Београду 02 број: 61202-2612/2-16. ЛД од 22.06.2016. године.
У Стручној служби, ненаставно особље, запослено је укупно 51 радник, 40 радника
на неодређено, 5 радника на одређено време од две године, 5 радника на одређено време од
6 месеци и један радник на одређено време од 3 месеца.
У пензију су у школској 2015/2016. години отишли:
1. др Неда Тодоровић, редовна професорка
2. др Љубинка Трговчевић, редовна професорка
3. др Чедомир Чупић, редовни професор
4. др Зоран Славујевић, редовни професор
5. Ружа Икач, спремачица
6. Војислав Петровић, портир
Укупно запослених на УБ - Факултету политичких наука на дан 31. децембра 2016.
године, на неодређено и одређено време је 162.
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7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
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, и интердисиплинарне мастер студије које трају две године и
њиховим завршетком стиче се најмање 120 бодова, када је на основним студијама
остварено 240 ЕСПБ.
Факултет организује и изводи студије у току школске године која, по правилу,
почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци.
Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних и 12
недеља за консултације, припрему испита и испите.
Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења
наставе.
Зимски семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и четири (4)
недеље за консултације, припрему испита и испите.
Летњи семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и осам (8) недеља
за консултације, припрему испита и испите.
Основне академске студије трају четири године и одвијају се у оквиру четири
одељења:
1. 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 између
неколико светских језика, који ће изучавати у току све четири године.
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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:
Листа aкредитованих студијских програма који се реализују у високошколској
институцији:
Р.Б.
1

Шифра
студијског
програма
ОП

Назив студијског
програма

Образовно
поље

врста и ниво
студија

Звање
Диплома

основне академске
студије политикологије

друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке

академске/први
степен високог
образовања
академске/први
степен високог
образовања

дипломирани
политиколог

2

ОМ

основне академске
студије међународне
политике

3

ОН

основне академске
студије новинарства

друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке

академске/први
степен високог
образовања
академске/први
степен високог
образовања

4

ОС

5

МДД

6

МЈУ

7

ММП

основне академске
студије социјалне
политике и социјалног
рада
мастер академске
студије политикологије
– демократија и
демократизација
мастер академске
студије политикологије јавна управа, локална
самоуправа и јавне
политике
мастер академске
студије међународне
политике

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања
академске/други
степен високог
образовања
академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог за
међународне
послове
мастер
политиколог

8

МСП

9

МСР

10

МЈЕ

мастер академске
студије социјалне
политике
мастер академске
студије социјалног рада
мастер академске
студије Интердисциплинарне
мастер студије ју
гоисточне Европе

дипломирани
политиколог за
међународне
послове
дипломирани
новинар
дипломирани
социјални радник

мастер социјални
радник
мастер
политиколог
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11

МАМ

мастер академске
студије политикологије политичка аналитика и
менаџмент у политици
мастер академске
студије комуникологије

12

МКО

13

МКУ

мастер академске
студије културологије

14

МРП

15

МНО

мастер академске
студије политикологије студије рода
мастер академске
студије новинарства

16

МЕП

17

МПИ

18

МПС

19

МПН

20

МПР

21

МСМ

22

ДП

23

ДМ

24

ДС

25

ДК

мастер академске
студије политикологије еколошка политика
мастер академске
студије политикологије
– избори и изборне
кампање
мастер академске
студије политикологије
– политички систем и
привредни развој
мастер академске
студије политикологије
– политичко насиље и
држава
мастер академске
студије политикологије
– политиколошке
студије религије
мастер академске
студије међународне
политике – регионалне
мастер студије мира
докторске академске
студије политикологије
докторске академске
студије политикологије међународне и европске
студије
докторске академске
студије политикологије социјална политика и
социјални рад
докторске академске
студије културологије
-студије културе и
медија

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања
академске/други
степен високог
образовања
академске/други
степен високог
образовања
академске/други
степен високог
образовања
академске/други
степен високог
образовања
академске/други
степен високог
образовања

мастер
комуниколог

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке

академске/трећи
степен високог
образовања
академске/трећи
стпен високог
образовања

мастер
политиколог за
међународне
послове
доктор наука
-политичке науке

друштвенохуманистичке
науке

академске/трећи
степен високог
образовања

доктор наукаполитичке науке

друштвенохуманистичке
науке

академске/трећи
степен
високог
образовања

доктор
културолошких
наука

мастер културолог
мастер
политиколог
мастер новинар
мастер
политиколог
мастер
политиколог

доктор наука
-политичке науке
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Број студената по студијским програмима
Факултет политичких наука у Београду је у прву годину основних академских
студија у школској 2016/2017. години уписао 500 студенaта:
- 150 буџетских студената и
- 363 самофинансирајућих студената (студенти уписани на основу афирмативних
мера су у оквиру наведене квоте).
Основне академске студије
Табела 2: Број уписаних студената на прву годину основних академских студија по
годинама:
Школска година
2016/17

Студијски програм
Основне академске студије политикологије
Основне академске студије међународне политике
Основне академске студије новинарства
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада

101
146
163
102
513

Укупно
Студије другог и трећег степена
Табела 3: Број уписаних на мастер студије
Студијски програм

Школска година 2016/2017

Европске студије

14

Комуникологија

35

Међународна безбедност

23

Међународна политика

55

Новинарство

22

Политикологија религије

11

Политичко насиље и држава

24

Социјална политика

29

Социјални рад

37

Културологија

26

Међународно хуманитарно право и право људских права

29

Еколошка политика

38

Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе

12

Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике

25

Политичка аналитика и менаџмент у политици

27
16

Студије САД

42

Регионалне студије мира

15

Политиколошке студије рода

15

Демократија и демократизација

8
Укупно

487

Табела 4: Број уписаних на прву годину - докторске студије:
Студијски програм

Школска година 2016/17

Студије културе и медија

6

Међународне и европске студије

14

Социјална политика и социјални рад

7

Студије политикологије

13

Укупно

40

Број студената који су завршили своје студије
У 2016. години на oсновним академским студијама Факултета политичких наука је
дипломирао 561 студент; од тога је 192 студената дипломирало по „старом систему“, а 369
по болоњском.
На мастер академским студијама у 2016. години завршне радове је одбранило 220
студената и 12 студената са магистарских студија.
Докторске академске студије у 2016. години је завршило 9 студената и одбранило
докторске дисертације.
7.2. 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
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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.
7.3 РАЗМЕНА СТУДЕНАТА
Осим текућих програма размене (Универзитет Сајнс По – Француска, Универзитет у
Варшави - Пољска, Универзитет у Бечу – Аустрија, Универзитет у Констанцу – Немачка,
итд.), у 2016. години је започет програм размене и са Универзитетом Матеј Бел у Бањској
Бистрици, Словачка, Универзитетом у Загребу, Хрватска и другима оквиру програма
Еразмус плус.
Гостујући студенти на ФПН
Почетком септембра 2016. године преко различитих програма размене студената
(СИГМА, ЦЕПУС, билатерални уговори, итд.) на ФПН је дошло 16 студената различитих
нивоа студија. Неки од њих на ФПН-у проводе семестар или два (основне и мастер
студије), док се други баве истраживачким радом (докторске).
Интересовање страних студената за Факултет политичких наука је велико, готово
свакодневно стижу мејлови од студената који се распитују за услове под којима би могли
доћи у Београд и на ФПН-у остварити део својих студија код нас или се бавити
истраживачким радом.
Највећу препреку доласку страних студената представља недовољно знање српског
језика као јединог акредитованог језика на коме се изводи настава. За гостујуће студенте
који дођу на ФПН Универзитет у Београду је организовао курс српског језика, али је то
знање недовољно да би могли да прате наставу на српском. Међутим, велики број
професора је расположен да страним студентима изађе у сусрет кроз консултације и
полагање испита на енглеском. Такође, новина за мастер студенте је понуда два мастер
програма Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе и Регионалне студије мира, у
оквиру којих се настава одржава на енглеском језику.
Нажалост, енглеска страна сајта ФПН још увек је под реконструкцијом, а на њој би
требало да се налазе преведени силабуси свих предмета на постојећим студијским
програмима. Стога сви заинтересовани добију линковану радну верзију енглеске веб
стране од ЕСПБ координатора, а од велике помоћи су и студентске организације које се
баве унапређењем интернационализације студија на УБ.
Студенти ФПН који остварују део студијског програма на неком другом
универзитету у иностранству
Студенти ФПН који део студијског програма проводе на неком страном
универзитету, унапред се договоре са матичном институцијом о томе који ће им испити
бити признати кад се врате на ФПН.
У 2016. години преко 50 студената је аплицирало на различите програме размене,
од којих ће у летњем семестру 2016/17. њих 20 отићи у: Немачку (8), Француску (2),
Аустрију (1), Чешку (1), Словачку (3), Варшаву (5) преко различитих програма размене.
Одлука о преносу бодова са иностраних универзитета, донета новембра 2009.
године, мотивисала је студенте да у већој мери конкуришу за стипендије. Студенти Уговор
о учењу припремају заједно са ЕСПБ координатором, а Уговор учењу испред матичне
институције потписује надлежни продекан.
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7.4. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМИ ИНОВАЦИЈЕ ЗНАЊА
У оквиру програма сталног усавршавања на Факултету политичких наука у Београду
реализује се 10 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 иновације знања „Породична медијација“
•
Специјалистички програм иновације знања „Обука за рад на пословима европске
интеграције“
•
Специјалистички програм иновације знања „Методе и технике квантитативних
истраживања социјалних и политичких ставова, вредности и понашања“
•
Специјалистички програм иновације знања „Медијација у случајевима мобинга“.
Сви наведени програми су специјалистички програми.
Укупан број полазника који је у 2016. години учествовао у програмима иновација
знања је 22, што је више него претходне године. Сви полазници имају дипломе
трогодишњих или четворогодишњих студија и баве се или планирају да се баве пословима
који су сродни специјалистичким програмима које су похађали.
Иако Правилник о иновацијама знања још увек није усвојен, све постојеће
процедуре су јасно дефинисане и уредно се примењују.

8. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА
На Универзитету у Београду – Факултету политичких наука, обавља се
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;
2. преузимањем уговорних обавеза и ангажманом на научно-истраживачким
пројектима, експертизама и слично;
3. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.
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8.1. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТРИ
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 студије Сједињених Америчких Држава
2. Центар за студије рода и политике
3. Центар за демократију
4. Центар за медије и медијска истраживања
5. Центар за европске и међународно-правне студије
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
14. Центар за студије конституционализма
15. Центар за немачке студије
16. Центар за руске студије.
У складу са Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачким центирма
Факултета, научноистраживачка делатност се одвија у оквиру Научноистраживачких
центара Факултета (НИЦ).
1. Центар за медије и медијска истраживања
Током 2016. године главне активности Центра биле су везане за промоцију резултата и
подстицање јавне расправе поводом Global Media Monitoring пројекта који је спроведен
2015. године. Објављен је један научни рад, а резултати су представљени на две научне
конференцје: Сњежана Миливојевић и Маријана Матовић (2016) Жене и мушкарци у
вестима: наслеђе неједнакости, у Духачек, Д., Поповић, Д. “Наслеђе, род, грађански
статус”, стр 133-150. Центар за студије рода и политике, Факултет политичких наука,
Универзитет у Београду. Проф. Миливојевић одржала је предавање Жене и мушкарци у
вестима на курсу Comparative Media Systems, ИУЦ Дубровник, 17-22 април. Проф.
Миливојевић поденела је реферат “The News Media and Legacy of Inequality”, 6th European
Communication Conference, Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures.
ECREA 2016, 19-12. novembar, Prague.
Промоције и јавне дебате поводом резултата истраживања Глобални медијски мониторинг
2015. одржане су у сарадњи са ОЕБС-ом у неколико градова: у Нишу – Медија Центар 20.
октобар, у Новом Пазару - Канцеларија ОЕБС 21. октобар, и у Новом Саду- Независно
друштво новинара Војводине, 26. октобар.
Проф. Сњежана Миливојевић и мр Маријана Матовић биле су ангажоване као
консултанткиње на пројекту “Медијско извештавање штампаних медија о мушком насиљу
према женама у породици и партнерским односима из перспективе жена које су
преживеле насиље” који је спровео Аутономни женски центар. На основу истраживања
објављена је публикација “Како вас жене читају?” за коју је проф. Миливојевић била и
рецензенткиња.
Проф. др Сњежана Миливојевић и мр Маријана Матовић учествовале су у стручној
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радионици конференцији Унапређивање људских парава разградњом стереотипа које су
организовали НВО Едукација за 21. век и ГИЗ у Беграду 5. маја. Проф. Миливојевић била
је и чланица експертског тима за писање препорука о доприносу медија и подизању
медијске писмености које су упућене релевантним образовним, политичким и медијским
организацијама.
Проф. Сњежана Миливојевић учествовала је у научној радионици “Prime Time Nationalism:
The Role of Television/Broadcasting Archives in the Aftermath of the Yugoslav wars” која је
организовна на Централноевропском универзитету у Будимпешти од 13. до 15. маја са
рефератом под називом Mediatization of the Past and Accidental Archiving. Током радионице
представила је и Медијски архив Факултета политичких наука и учествовала у разговорима
око могућег заједничког пројекта са Телевизијским архивом ЦЕУ.
2. Центар за еколошку политику и одрживи развој (ЦЕПОР)
Центар за еколошку политику и одрживи развој ФПН је и у 2016. години, као и
претходним годинама спроводио одређене активности, у складу са својим годишњим
планом:
1. Одржана су гостујућа предавања на мастер студијама еколошка политика у
школској 2015/2016. години, и то:
а) мр Горан Триван, градски секретар за животну средину града Београда,
б) Воја Ђурђевић из Удружења рециклера Србије,
2. Спроведено је емпиријско истраживање „Еколошка свест студената ФПН-а“ за
2016. годину,
3. Обележен је Дан планете Земље 22. априла.
3. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
Током претходне, 2016. године у Центру за истраживања у социјаној политици и
социјалном раду, реализована су три пројекта и пет подпројекта.
Први пројекат, под називом Monitoring the outcomes of community services for
vulnerable families with children and juvenile offenders, реализован је на основу партнерства
са УНИЦЕФ-ом, где је основни задатак дела пројекта за који је задужен Центар, била
евалуација исхода пет различитих подпројеката који се реализују на целој територији
Србије у циљу пружања услуга вулнерабилним групама. У том циљу осмишљена је
методологија евалуације и обучени су студенти за истраживање на терену.
Реализовани су следећи подпројекти везани за процену исхода:
•
Примене васпитних налога за младе у сукобу са законом-обављено је 150 интервјуа
са младима и њиховим родитељима, од тога 30 на почетку и 120 интервјуа 3-6
месеци после испуњења васпитног налога. У истраживању је учествовало 9
студената последипломских студија. Прикупљени подаци су унети у базу и у току је
обрада и писање завешног извештаја. Координатор је проф. Тамара Џамоња
Игњатовић.
•
Примене услуга у заједници намењених породицама са децом са инвалидитетом, а
која су у ризику од инстиотуционалног смештаја - обављено је око 100 интервјуа са
родитељима. У истраживању је учествовало 10 студената последипломских студија.
У току је унос и обрада резултата. Координатор је проф. Невенка Жегарац
•
Примене методе вођења случаја у циљу процене исхода напора да се оснажи
квалитет дечије заштите у центрима за социјални рад - прегледано је и
анализирано 50 досијеа. Координатор је проф. Невенка Жегарац.
•
Примене хранитењства као подељеног родитељства (shared parenting) намењених
породицама са децом са инвалидитетом, а која су у ризику од институционалног
смештаја. Обављено је 30 интервјуа на почетку и 3-6 месеци послепримене услуге.
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У истраживању је учествовало 10 студената последипломских студија. Координатор
је проф. Невенка Жегарац.
•
Пркупљање базе знања за унапређење социјалног рада са Ромским породицама са
децом у ризику од раздвајања. У том циљу извршена је компаративна анализа
искуства других земаља и планиране су фокус групе у 5 градова Србије и 30
интервјуа са децом и њиховим родитељима. Координатор је проф. Невенка Жегарац.
Пројекат траје до априла 2017. године, са могућношћу продужења до јуна 2017. у
циљу писања извештаја, публиковања резултата и извештавања на стручним скуповима у
Србији и на међународним конференцијама.
Други пројекат под називом Improving the protection and wellbeing of children in
Europe: enhancing the curriculum представља трогодишњи Erasmus пројекат (2015-2018).
У циљу развоја заједничких модула за унапређење дечје заштите и материјала за
реализацију тренинга, одржана су 3 стручна састанка и започет је рад на припреми
тренерских пакета. У пројекту учествују проф. Невенка Жегарац, асистенткиња Анита
Бургунд.
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8.2. РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА
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 учествују у 13 научно-истраживачких пројеката које финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
То су следећи пројекти:
1. Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (број пројекта:
179076).
2. Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у
Србији (број пројекта: 47021).
3. Конфликти и кризе – сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку (број пројекта:
47030).
4. Темперамент и структура симптома поремежаја личности (број пројекта: 175013).
5. Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски
контекст (број пројекта: 179049).
6. Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Србије
(број пројекта: 47026).
7. Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти (број
пројекта: 179041).
8. Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни
приступ (број пројекта: 47010).
9. Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку (број пројекта:
177011).
10. Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције
(број пројекта: 47011).
11. Цивилно друштво и религија (број пројекта: 179008).
12. Историја српске филозофије (број пројекта: 179064).
13. Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу
међународних интеграција (број пројекта: 179009).
Пројектно финансирање обухвата финансирање научноистраживачког рада
истраживача и финансиреање директних материјалних трошкова истраживања.
Други извори финансирања се односе на сарадњу са осталим домаћим и међународним
институцијама и другим организацијама као и реализацију одређених
научноистраживачких пројекта помогнутих од стране међународних и иностраних
агенција и донатора.
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9.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Интензивна сарадња са домаћим и међународним организацијама и образовним
институцијама један је од приоритета Факултета политичких наука. Неговање регионалне
и међународне сарадње и успостављање редовних веза са иностраним институцијама, рад
на заједничким истраживачким пројектима, размена наставника, сарадника и студената,
учешће на научним и стручним скуповима у иностранству и други облици
међууниверзитетске сарадње представљају основу за укупно унапређивање наставног и
истраживачког рада на Факултету.
Међууниверзитетска и међународна сарадња одвијала се у неколико праваца, а
нагласак је и у 2016. години био на пројектима које финансира Европска унија.
А.
Учешће у пројектима у области образовања и истраживања које финансира
Европска унија
1. 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“. Ово је био трогодишњи пројекат у коме су
партнери били универзитети из Лондона (Роехамптон) и Аликантеа, Политехнички
институт Леирија (Португалија), невладина организација NISPACee из Словачке,
универзитети у Сарајеву, Тузли, Подгорици и Нишу и Београдска отворена школа.
Одлуком Извршне агенције ЕУ за образовање, аудио-визуелне и културне политике,
пројекат је био продужен и завршен је априла 2016. године.
2. 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.
3. трогодишњи научно-истраживачки пројекат на тему Медији, сукоби и
демократизација, у оквиру FP7 програма Европске уније за истраживање и
технолошки развој. Координатор је Универзитет у Лидсу, а остали партнери су
универзитети Хамбург и Рур из Немачке, Роудс из Јужне Африке, Оксфорд из
Велике Британије, Стокхолм из Шведске и Амерички универзитет из Египта.
4. Жан Моне програм на Одељењу за међународну политику.
5. Еразмус + Key Action 1 пројекат мобилности за студенте, наставно и ненаставно
особље са Универзитетом у Констанцу (Немачка)
6. Еразмус + Key Action 2 пројекат о стратешком партнерству Одељења за социјални
рад са Универзитетом у Стирлингу (Велика Британија)
7. Жан Моне мрежа – пројекат MIGRATE. Координатор је Центар за истраживање
Југоисточне Европе – SEERC из Солуна, а партнери су институције из Турске,
Грчке, Македоније, Мађарске, Велике Британије, Аустрије и Немачке. Пројекат се
бави ефектима мигрантске кризе на државе такозване „Балканске руте“. У оквиру
ФПН пројекат спроводи Центар за интердисциплинарне студије Балкана.
Очекује се резултат заједничке апликације са Европским покретом у Србији.
У припреми је Ерасмус К1 програм мобилности са Sciences Po, Париз. Досадашњи
билатерални уговор прераста у програм који ће финансирати Европска унија.
Крајем 2016. године припремљена је апликација за Ерасмус К2 програм у области
медијације. Координатор је Универзитет La Sapienza у Риму, a испред Универзитета у
Београду партнери у пројекту су ФПН, Правни и Филозофски факултет. Конкурс се затвара
9. фебруара 2017.
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У сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, Факултет је 2016. године успешно
реализовао пројекат Подстицање академске дебате о безбедносним питањима на
Универзитету у Београду.
Б. Заједнички међународни програми мастер студија
Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе
Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе настале су као резултат Темпус
пројекта чији је координатор био Универзитет у Грацу и где је ФПН је био укључен у рад
свих радних група. Овај заједнички међународни програм је на ФПН успешно покренут
школске 2012/13. године, а 2016/17. године уписана је пета генерација студената. Приликом
реакредитације програм је значајно осавремењен и допуњен, а листа партнера за
мобилност проширена. Настава се одвија на енглеском језику, а поред професора са ФПН
предају и еминентни инострани професори, као и велики број гостију. Програм се
паралелно одвија и на Универзитету у Грацу.
Регионалне мастер студије мира – у сарадњи са Универзитетима у Базелу, Сарајеву
и Загребу – прва генерација студената уписана је 2015/16. године. Настава се одвија на
енглеском језику.
В. Остали облици сарадње
1) Организовање предавања иностраних професора, амбасадора акредитованих у
нашој земљи и других гостију; организовање промоција књига, трибина, округлих
столова.
2) 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 пружа административну подршку приликом аплицирања за конкурсе за
пројекте које финансира Европска унија.
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Г) ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНЕ АКАДЕМСКЕ САРАДЊЕ
Партнер и година
добијања пројекта

Облик сарадње

Остале појединости о
сарадњи

ТЕМПУС/
Координатор
Универзитет у
Београду – ФПН,
2012

„Development of Policy-Oriented Training
Programmes in the Context of the European
Integration” - „Развој тренинг програма
усмерених на јавне политике ЕУ у контексту
европских интеграција“ одобрен за
финансирање од стране ЕУ, а пројекат је
званично почео 15. октобра 2012. Пројекат
је трогодишњи, а партнери су универзитети
из Лондона (Роехамптон) и Аликантеа,
Политехнички институт Леирија (Португал),
невладина организација NISPACee из
Словачке, универзитети у Сарајеву, Тузли,
Подгорици и Нишу и Београдска отворена
школа.

Пројекат завршен априла
2016.
Контакт особа на ФПН:
проф. Весна КнежевићПредић

ТЕМПУС/
Координатор
Универзитет у Нишу,
2013

„Strengthening Higher Education for Social
Policy making and Social Services delivery“ остали партнери су универзитети из Данке
(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.
Медији, сукоби и демократизација - у
оквиру Седмог оквирног програма Европске
уније за истраживање и технолошки развој.
Партнери су универзитети Хамбург и Рур из
Немачке, Роудс из Јужне Африке, Оксфорд
из Велике Британије, Стокхолм из Шведске
и Амерички универзитет из Египта.

Контакт особа на ФПН:
проф. Невенка Жегарац

Jean Monnet, 2014

Одељење за међународне студије

Erasmus + Key Action
1
2015
Erasmus + Key Action
2
2015
Jean Monnet Network,
2016

Мобилност
студената,
наставног
и
ненаставног особља са Универзитетом у
Констанцу
Стратешко партнерство са Универзитетом у
Стирлингу

Контакт особе на ФПН:
Проф. др Слободан
Самарџић/Ивана Радић
Контакт особа на ФПН: Доц.
др Бојан Вранић

ФП7/Координатор
Универзитет у Лидсу,
Велика Британија,
2013

MIGRATE - Координатор је Центар за
истраживање Југоисточне Европе – SEERC
из Солуна, а партнери су институције из
Турске, Грчке, Македоније, Мађарске,
Велике Британије, Аустрије и Немачке.
Пројекат се бави ефектима мигрантске
кризе на државе такозване „Балканске руте“.
У оквиру ФПН пројекат спроводи Центар за
интердисциплинарне студије Балкана.

Контакт особа на ФПН:
Проф. др Небојша
Владисављевић

Контакт особа на ФПН:
Проф. др Невенка Жегарац
Контакт особа на ФПН:
Проф. др Јован Теокаревић
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Е) ПРЕГЛЕД ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕЂУНАРОДНИХ ПРОГРАМА МАСТЕР СТУДИЈА
НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
Назив програма и година
акредитације

Партнери

Академски координатор
на ФПН

Интердисциплинарне мастер студије
Југоисточне Европе, 2012.
Реакредитација 2015.

Универзитет Babes-Bolyai, Проф. др Јован
Клуж-Напока
Теокаревић
Централноевропски
универзитет, Будимпешта
Универзитет Св. Климент
Охридски, Софија
Универзитет Југоисточне
Евопе, Тетово
Универзитет Св. Кирил и
Методиј, Скопље
Лондонски
универзитетски колеџ
Универзитет у Болоњи
Универзитет у Љубљани
Универзитет у Новом Саду
Универзитет у Регенсбургу
Универзитет у Ријеци
Универзитет у Сарајеву
Универзитет у Загребу

Регионалне мастер студије мира,
2014.

Универзитет у Базелу
Универзитет у Сарајеву
Универзитет у Загребу

Проф. др Радмила
Накарада
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10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА
10.1. РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР
Факултет политичких наука је и 2016. године наставио са ИТ модернизацијом како
би побољшао квалитет свог научно-истраживачког и образовног рада. Фокус рада је био на
имплементацији опреме добијене из научно-истраживачког пројекта „Политички
идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту“ који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и значајно проширење
мрежне инфраструктуре Факултета.
1. Мрежна инфраструктура - 2016. године Факултет политичких наука израдио је
План развоја мрежне инфраструктуре. Према Плану, развојна стратегија је подељена у
три етапе при чему се 2016. године отпочело са реализацијом прве етапе, која је
подразумевала покривање LAN мрежом другот спрата објекта А чиме је обновљена
мрежна повезаност свих слушаоница у том делу зграде. Додате су и утичнице у деканату у
објекту Б. Такође, уводени су гигабитни линкови ка главним мрежним чвориштима и
постављена два нова мрежна ормана. Овим је завршен највећи део прве етапе развоја.
План развоја мрежне инфраструктуре можете погледати у просторијама Рачунарског
центра Факултета.
Током радова реконструкције LAN мреже замењени су постојећи свичеви новим HP
switch 1920, као и Alied Telesis AT-8000S. Комплетно је сва мрежна опрема
реконфигурисана и подигнути су нови VLAN домени чиме је обвезбеђена већа сигурност,
као и организованост према доменима простирања.
Део мрежне опреме употребљене за развој мреже добијен је из Пројекта
Министарства науке. Том набавком добили смо 5 HP switch 1920, један layer 3 HP 5130, 3
access point-a, као и 5 уређаја за непрекидно напајање струјом намењених за рад у
мрежним орманима. Поред мрежне опреме добили смо и сервер Fujitsu Primergy RX2530
M1.
Сада се у нашем дата центру налази девет хардверских сервера.
С обзирома на дотрајалост једног Inspur сервера виртуелни сервери са њега су
пребачени на нове и поузданије сервере IBM x3550 M4 (domes – domes) и Fujitsu Primergy
RX2530 M1 (racunovodja – Pantheon 5.5 datablab business operating system; yellow –
Symantec Endpoing Protection; FIS – database као и инсталација mDeamon mail сервера са
SecurityPlus антивирус и антиспам решењем за заштиту електронске поште – mail-new).
На једном од Inspur сервера остали су: green – backup AD, DNS; radius – radius; white –
web, DNS. У токо је и њихова миграција на нови и поузданији IBM сервер који је током ове
године и хардверски апгрејдован, у смислу да му је додата радна меморија и брзи и
поздани SAS дискови.
Рачунарски центар тренутно администрира 17 различитих серверских система,
нови MikroTik рутер, као и стари Cisco ruter и 17 управљивих свичева.
Хардверски сервери
Модел сервера

ОС

Сервиси

Име сервера

Комада

1

Fujitsu
Primergy Hyper-V
RX2530 M1

Virtual server

rx2530

1

2

IBM x3550 M4

Virtual server

blue

1

Hyper-V
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3

INSPUR

Hyper-V

Virtual server

red

1

4

INSPUR

Hyper-V

Virtual server

black

1

5

Dell Power Edge 1800

Windows
2008

server stari
server

fpn-mail

1

6

HP Proliant ML110

Windows
2008

server AD, DNS

crimson

1

7

Server Sun Fire X2100

CentOS

ftp

pink

1

8

Intel storage СС4200-Е

Linux

nas

1

9

Thecus N5200

Linux

backup

1

УКУПНО:

9

mail

backup

2. Слушаонице - Факултет располаже са 20 слушаоница за наставу које су
опремљене рачунарима HP Compaq 8000 Elite SFF E8400 са LCD HP 21,5“ мониторима и
оперативним системом Windows 7, пројекторима, белим таблама и платнима. У
слушаоници 8 је инсталирана нова интерактивна табла Hitachi, StarBoard FX-TRIO-77E.
Распоред је следећи:
Место

Amfiteatar
Slušaonica 1
Slušaonica 2
Slušaonica 3
Slušaonica 4
Slušaonica 5
Slušaonica 6
Slušaonica 7
Slušaonica 8
Slušaonica 9
Slušaonica 10
Slušaonica 11
Slušaonica 12
Slušaonica 13
Slušaonica 14
Slušaonica 15
Slušaonica 16
Slušaonica 17
Zbornica
Kabinet 133
Profesorska čitaonica

Пројектор

Платно

Бела табла

EPSON EB-X11
EPSON EB-X11
EPSON EB-X18
EPSON EB-X11

DA daljinski
DA
DA
DA
DA daljinski
DA
DA
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA mobilno
DA mobilno

NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
NE

BENQ
OPTOMA

EPSON EB-X20
DELL 2300MP
EPSON EB-X18
EPSON EB-X11
FOUNDER Kina
OPTOMA EP726i

EPSON EB-X20
Epson EB-x25
EPSON EB-X11
EPSON EB-X11
DELL 1100MP

EPSON EB-X18
PLUS UP-111
Epson EB-x25
EPSON EB-X11

3. Радне станице - Факултету политичких наука располаже са 312 десктоп радних
станица, од чега су 3 Apple рачунари. Од преосталих 309 десктоп рачунара, 21 се налази у
Интернет учиниоци, 20 се налази у слушаоницама и служи за потребе наставе, а остали
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рачунари су распоређени по кабинетима и користе се у раду наставног и ваннаставног
особља.
4. Бежична мрежа - Од 2016. године Факултет је и комплетно покривен бежичном
мрежом. Од 2012. године, у сарадњи са РЦУБ-ом, обезбеђен је eduroam –
educational roaming сервис, бесплатни универзитетски сервис за бежични приступ
Интернету широм света. Tоком 2016. године повећан је број приступних тачака на 18, чиме
је целокупна зграда Факултета покривена овим wifi сервисом. Поред eduroam бежичне
мреже, искористили смо добијене access pointe и конфигурисали посебан VLAN, на ком се
налази и 6 приступних тачака факултетској бежичној мрежи – FPN_WIFI.
5. Лиценциран софтвер - На Факултету се користи искључиво лиценциран
софтвер. На већини радних станица се налази Windows 7 и Windows 10 оперативни
системи. Увелико је у току акција избацивања застарелих Windows XP оперативних
система из употребе.
Као заштита од вируса на радним станицама користи се такође Symantec производ,
Symantec Endpoing Protection. Oвим прозводом је постигнута централизација, као и
аутоматско ажурирање антивирус дефиниција. Symantec Endpoint Protection интегрише
Symantec AntiVirus са напредним техникама откривања и елиминисања злонамерног
софтвера. И на Факултету се показао успешан кроз вишегодишњу употребу.
6. Запослени у компјутерском центру - У 2016. години је са позиције систем
администратора отишао колега Иван Нешић и примљен је Ненад Радуловић, који се
показао дорастао тој одговорној позицији. Поред њега, запослен у Рачунарском центру је и
Саша Савановић, на позицији корисничке подршке који је између осталог омогућио да у
кратком року буду замењени сви набављени рачунари.
Запослени у рачунском центру обављају низ текуће активности, као што су:
•
подршка крајњим корисницима за све врсте апликација,
•
подршка мултимедијалним предавањима,
•
решавање софтверских и хардверских проблема,
•
одржавање хибридног LAN-а на системском и корисничком нивоу,
•
одржавање система обједињених комуникација,
•
заштита мреже од различитих врста претњи (вируса, спама, напада
споља и изнутра),
•
организовање компјутерских обука за кориснике,
•
дизајн и израда постера за различите манифестације на факултету,
•
дизајн и израда лифлета и других пратећих материјала за различите
манифистације на факултету,
•
набавка компјутерске опреме и потрошног материјала,
•
ажурирање сајта факултета,
•
креирање стратегије развоја ИТ сектора и политике употребе ИТ ресурса
на Факулету,
•
подизање хардверских карактеристика свих сегмената мреже ФПН у
складу са светским ИТ развојем,
•
праћење нових технологија и миграција постојећих сервиса на
актуелније.
7. АМРЕС виртуелна приватна мрежа - VPN (виртуелна приватна мрежа)
технологија омогућава сигурно повезивање корисника који се налази на удаљеној локацији
(код куће, у иностранству итд) са AМРЕС мрежом коришћењем већ постојеће мрежне
инфраструктуре, као што је Интернет. Овим је нашим корисницима омогућен приступ
КоБСОН-у са било ког места.
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10.2. БИБЛИОТЕКА
У 2016. години Библиотека ФПН наставља са својим редовним делатностима прописаним
Законом о библиотечкој делатности који се односи на високошколске библиотеке.
1. Евиденција набаљених књига и публикација у 2016. годии је следећа:
Монографских публикација:
•
купљено 586 библ. јединицa
•
поклоњено 756 библ. јединица
•
размењено 46 библ. јединица
УКУПНО: 1388 библ. јединица
Периодичних публикација:
•
купљено је 9 наслова часописа (год. претплата)
•
поклоњено је 10 наслова часописа
•
размењено је 4 наслова
2. Обрада периодичних публикација - У 2016. години настављено је са
ретроактивним ажурирањем, попуњавањем сваког појединачног броја одређеног наслова
часописа у електронску базу периодике, али и текућег фонда (нових пристиглих бројева.
Будући да се све више у научној јавности траже научни чланци, сматрамо да ФПН за
потребе обраде чланака у часописима и зборницима радова потребује још једног стручњака
како би се ажурно обављао тај сегмент библиотечке делатности. У 2016. години наставио
се рад на платформи COBISS3 у сегменту ажурирања и попуњавања холдинга, локацијских
података. У овој новој верзији програма обављали су се послови искључиво преузимања
већ обрађених записа са хоста. Креирање нових записа од 2016. године врши се у новој
верзији COBISS3 Каталогизација.
3. Оnline обрада – Настављено је са обрадом публикација оnline, на основу
међународног стандарда за опис електронских публикација. Овај стандард се постепено
анализира и примењује у сегменту описа радова наставника ФПН који су објавили своје
радове на сајтовима, или своја предавања на скуповима или неки други вид ауторства.
Укратко, то је све оно чега нема у штампаном облику. Овај вид обраде у бази COBISS.SR
свакако обезбеђује да многе друге научне активности наставника Универзитета у Београду
могу бити доступне научној јавности, како у Србији, тако и у региону али и свету.
4. Библиографије истраживача - У библиотеци се перманентно ради на
попуњавању библиографија наших наставника, асистената и стручних сарадника. Сви
радови који се од стране наставника донесу у библиотеку бивају истог дана унети у базу,
што је аутоматски доступно online. За сваки рад наставника или сарадника на ФПН
уколико је рад са пројекта уноси се број пројекта како би се тиме олакшало извештавање за
Министарство. Такође, претраживањем, по интернету, кроз зборнике са научних скупова, и
сл., запослени у библиотеци када открију радове наставника ФПН у оквиру неких других
целина, едитирањем на хост уносе стандардне и неопходне податке везане за шифру
истраживача и шифру факултета, као и типологију документа и тако, упркос што не
поседовању публикације омогуће информацију и попуњавање библиографије истраживача
подацима који се односе на наставнике ФПН. Тако се у 2016. години број чланака у бази
увећао за 650.
5. Међубиблиотечка позајмица - За потребе корисника, пре свега наставног
особља Факултета и студената међубиблиотечком позајмицом из других библиотека
позајмљено је 40 књига. Другим библиотекама, широм Србије, поштом је послано, на
њихову молбу 250 публикација. Урађено преко 1.000 копија, скенова, које су тражене било
из зборника, било из часописа.
6. Пружање библиотечких информација корисницима - Захваљујући Узајамној
бази COBISS.SR корисници Библиотеке Факултета политичкох наука у 2016. години имали
су могућност добијања библиотечких информација о књигама и часописима, чланцима из
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локалне електронске базе ФПН али и из свеукупне библиографске базе, тзв. Виртуелне
библиотеке Србије. Та претраживања се одвијају свакодневно и улазе у редовне послове
библиотеке. За посебне комплексније захтеве претраживање се вршило и из базе КОБСОН
али и нових база на које се ФПН претплатио.Та претраживања обављају искључиво
библиотекари. Корисници Библиотеке осим професора и студената током 2016. године
били су и студенти других факултета али и гостујући студенти и истраживачи из региона и
Европе. Корисници библиотеке су и професори у пензији као и разна друга лица и
институције као и гостујући професори. Треба напоменути да библиотечки радници
редовно дају информације и телефонским путем.
На основу извештаја запослених у Библиотеци који раде на пружању основних
библиотечко информационих услуга и на издавању и задуживању публикација, просечно
дневно коришћење фондова Библиотеке ФПН се може оценити веома високом оценом:
- у просеку, дневно Библиотеку посети преко 100 студената ФПН,
- сваки студент позајми у просеку 3 књиге,
- 80% позамљених књига је на српском језику, 15% на енглеском, 5% на
другим језицима,
- још увек можемо рећи да је негативан биланс коришћења online база
података, тек сваки 20-ти студент показује интересовање за стране базе
података, углавном су то студенти последипломских студија,
- и даље се књиге не враћају у Правилником Библиотеке предвиђеном
року, то се пре све га односи на наставно особље ФПН
- велики број књига и даље стоји на задужењу одређеног броја наставника
ФПН и по неколико година и поред усмених молби да се књиге врате.
7. EBSCO complete - База је коришћена по захтеву корисника, како у простору саме
библиотеке тако су библиотекари вршили, на захтев мејлом, сложенија претраживања, а
резултате су корисницима прослеђивали електронском поштом. Political Science Complete
представља једну од база сервиса EBSCO коју чине у пуном тексту чланци
најрелевантнијих светских часописа који се односе на политиколошку науку, као и књиге и
свакако представља изузетан допринос квалитету студирања. Праћење светских збивања у
дисциплинама које се изучавају на факултету готово истог дана када су објављене
неупоредиво подстичу динамику и квалитет студирања. На задовољство наставног особља
и студената Управа ФПН се определила да се и у наредном периоду, тј. у 2017. години
претплати на ову базу.
8. Реално окружење модула Позајмице, који обезбеђује како online увид у статус
публикације, да ли је слободна или заузета, до када је заузета, могућност наручивања са
даљине, слање опомена и практичну могућност ефикасне циркулације публикација. Дошао
је крај понекад вишегодишњим задржавањима књига, њиховом невраћању. Запослени у
библиотеци, који имају лиценце за рад у том програму имају и нове могућности али и
обавезе. Свакако ће то помоћи и студентима, поготово када имамо у виду да за студенте
немамо довољан број примерака наслова који су тражени, који представљају њихову
обавезну литературу.
9. Смештај фондова – У 2016. настављено је са сређивањем и преношењем
публикација у новоуређени магацин. Мала просторија са новим полицама попуњена је
најновијим докторским дисертацијама и мастер радовима. И даље се у простору бивше
читаонице налази фонд са књигама који није сасвим заштићен од слободног приступа
студената. То запосленима у Библиотеци ствара бојазан да књиге нису у потпуности
безбедно смештене. У 2016. години се постепено тај фонд пребацива у преуређени
магацински простор.
10. Запослени у Библиотеци су учествовали на неколиким стручним семинарима,
предавањима, презентацијама напредних библиотечких програма, предавањима страних
стручњака из области библиотекарства, библиотечког менаџмента, нових информационих
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технологија, везаних за приступ сервисима и базама. Ова предавања су свакако допринела
образовању библиотечких радника, усвајању нових знања.
11. У Библиотеци се за потребе доктораната додељују одговарајући УДК бројеви.
10.3. ЦЕНТАР ЗА КАРИЈЕРНИ РАЗВОЈ
У периоду од 01. марта 2016. године па до 31. децембра исте године, у оквиру
Центра за каријерни развој Факултета, реализован је велики број активности који се могу
поделити у неколико група.
1. Иницирање и потписивање споразума са јавним сектором и привредом - Као
један од главних циљева рада Центра истакнута је потреба за повезивањем Факултета са
јавним институцијама и привредом, како ради обезбеђивања праксе за студенте нашег
Факултета, тако и ради интензивирања сарадње у разним областима, попут организације
семинра, конференција, заједничких пројеката и сл. У току 2016.године, од почетка рада
Центра до краја године, иницирани су од стране Центра и потписани од стране декана
Факултета проф. др Драгана Симића споразуми са следећим компанијама/институцијама:
 Национална служба за запошљавање;
 Градска општина Палилула;
 Градска општина Вождовац;
 Канцеларија за Косово и Метохију;
 Рингиер Аксел Спрингер;
 Конрад Аденауер Фондација;
 Портал „Студентски живот“;
 Образовни центар „Еквилибрио“;
 Ђак спортске опреме;
 Радио Београд;
 ТВ Хепи;
 ТВ СОС Канал;
 Београдске новине.
Крајем 2016.године иницирано је још неколико споразума, са ПКС-ом, Налед-ом и још
неким институцијама, чије потписивање се очекује у току 2017.године.
2. Стручна пракса за студенте Факултета политичких наука и волонтирање
У току 2016.године започело се са организованим слањем наших студената на стручну
праксу у оквиру институција са којима Факултет политичких наука има потписан споразум
о сарадњи. На основу те сарадње приказујемо укупан преглед студената који су у току 2016.
године обављали стручну праксу у некој од институција, преко Центра за каријерни развој
Факултета политичких наука.
1. Национална служба за запошљавање (17 студената)
2. Канцеларија за КиМ ( 8 студената )
3. Градска општина Палилула ( 4 студената )
4. Градска општина Вождовац ( 2 студента )
5. Телеком Србија ( 5 студената )
6. ТВ СОС Канал ( 5 студената )
7. Ђак спортске опреме ( 2 студента )
8. Рингиер Аксел Спрингер ( 3 студента )
9. Портал Студентски живот ( 1 студент )
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Студенти Факултета политичких наука организовано су волонтирали на следећим
дешавањима :
- Дејвис куп меч у организацији Тениског савеза Србије (16 студената)
- Позориште Душко Радовић (9 студената)
- Босифест (8 студената)
- Витез Фест (5 студената)
Путем Фејсбук странице „Каријерни развој студената Факултета политичких наука“
студенти и студенткиње Факултета политичких наука добили су информације о 54
конкурса.
Редни
број

Назив конкурса

Временски период

1)

Конкурс за радионицу „Планирање
каријере“
Конкурс за учешће у пројекту „Упознајмо
се – сусрети студената Универзитета у
Београду и Универзитета у Приштини са
прив.седиштем у К.Митровици“
Конкурс за стручну праксу студената
ФПН-а у ГО Чукарица
Конкурс за учешће - ПР Дани

март 2016.

2)

3)
4)
5)

март 2016.

април 2016.
април 2016.

Конкурс за програм „Кадар да будем
кадар“ Универзитета у Београду
Конкурс Конрад Аденауер Фондације

април 2016.

Конкурс за праксу на порталу Студентски
живот
Конкурс за посао сарадника Фондације
престолонаследника Александра
Конкурс за волонтирање на
Међународној студентској недељи
Конкурс Центра за јавне политике ЕУ за
сараднике
Конкурс канцеларије УН за праксу у
политичком одељењу за студенте ФПН-а

април 2016.

12)

Конкурс за посао ПР практикант

мај 2016.

13)

Конкурс за стажирање при делегацији ЕУ
у Београду
Конкурс ОЕБС-а за писање есеја на тему
„Улога младих у спровођењу обавеза из
људске димензије ОЕБС-а“
Конкурс за учеснике „Школе
демократије“ Отвореног парламента и
ЦРТЕ
Конкурс за волонтирање на
БОСИФЕСТ-у
Конкурс за праксу на позицији ПР
Практикант
Конкурс Канцеларије за младе града
Београда о бесплатним курсевима језика
Конкурс за посао – Центар за
истраживањ јавних политика
Конкурс „Путујемо у Европу“

мај 2016.

6)
7)
8)
9)
10)
11)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

април 2016.

април 2016.
април 2016.
април 2016.
мај 2016.

мај 2016.
мај 2016.
мај 2016.
мај 2016.
мај 2016.
мај 2016.
јун 2016.
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21)

јун 2016.

26)

Конкурс за волонтирање на пројекту
„Програм образовања“
Kонкурс за радионицу „Нестле
компанија“
Конкурс за 4 практиканта на позицији
Асистент на пројекту
Конкурс за учешће на Уиверзитету
социјалдемократије
Конкурс за учешће на Форуму младих
лидера
Конкурс за посао – Темпус фондација

27)

Волонтирање на Ловефесту

јун 2016.

28)

Стручна пракса у ПР Агенцији

јун 2016.

29)

јун 2016.

34)

Плаћена пракса у Веб редакцији ТВ
Хепија
Стажирање у канцеларији народних
посланика за комуникацију са грађанима
на Савском Венцу
Конкурс за пријем 20 генерације
стажиста – Београдски центар за
безбедносну политику
Конкурс за међународну омладинску
размену
Конкурс за омладинску конференцију
„Крушево 2016“
Пракса у Балкан Медиа Тиму – ПР

35)

Конкурс за онлајн школу предузетништва

јул 2016.

36)

Плаћена стручна пракса – Старт ИТ

јул 2016.

37)

Волонтирање на Евопском
вазудхопловном првенству

јул 2016.

38)

септембар 2016.

39)

Конкурс за волонтирање – Фестивал
слободне зоне
Дани подршке бруцошима – сајам

40)

Стажирање у „Рес Фондацији“

новембар 2016.

41)

новембар 2016.

42)

Волонтирање у позоришту Душко
Радовић
Такмичење из области ПР-а : ПРилика

43)

Конкурс за Сакура стипендије

новембар 2016.

44)

новембар 2016.

45)

Конкурс за учешће на другом БГ Самиту
Младих
Конкурс за посао – Бизнис инфо група

46)

Конкурс за праксу –ГО Чукарица

новембар 2016.

47)

Конкурс за учешће на програму
Америчке привредне коморе у Србији
„Млади лидери“
Конкурс за награду „Круна успеха“

новембар 2016.

22)
23)
24)
25)

30)
31)
32)
33)

48)

јун 2016.
јун 2016.
јун 2016.
јун 2016.
јун 2016.

јул 2016.
јул 2016.
јул 2016.
јул 2016.
јул 2016

новембар 2016.

новембар 2016.

новембар 2016.

новембар 2016.
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49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конкурс за учешће на конференцији о
друштвено одговорном пословању
Позив на предавање – како покренути
сопствени старт ап
Сајам праксу – Хајат гради каријеру
младих
Конкурс за курс јавног наступа

децембар 2016.

Конкурс за учешће на Академији
омладинске политике
Конкурс за праксу „Београдска недеља“

децембар 2016.

децембар 2016.
децембар 2016.
децембар 2016.

децембар 2016.

Све ове информације о конкурсима за праксу, волонтирање и усавршавање поред
фејсбук странице „Каријерни развој студената Факултета политичких наука“ која има 1650
пратилаца и на којој су објављени, прослеђени су и на е-мејл адресе преко 850 студената
основних студија који су се пријавили на мејлинг листу Центра за каријерни развој и
сложили се да добијају једном недељно обавештења о актуелним конкурсима,
стипендијама и осталим могућностима за стручно усавршавање.
3. Организација свечане доделе диплома
У току 2016. године, од стране декана Факултета, покренуто је решавање питања
свечане доделе диплома дипломираним студентима основних студија Факултета
политичких наука. Задаци Центра за каријерни развој у целом овом процесу били су
следећи :
 Преузимање списка пристглих диплома од студентске службе;
 Обавештавање студената о свечаној церемонији доделе диплома;
 Организација хора за свечану доделу диплома;
 Оргнизација саме церемоније доделе и организација коктела;
Прва свечана додела диплома организована је 25. јуна 2016. године, за део студената
генерације 2009/10 и 2010/11 чије дипломе су стигле на Факултет. Укупно је било позвано
238 студената, а на самој церемонији присуствовало је 185 дипломираних студената.
Дипломцима се обратио декан Факултета политичких наука проф. др Драган Симић и
студент продекан Јована Стевановић. Целу церемонију увеличао је хор АКУД „Жикица
Јовановић Шпанац“. Реализацију коктела након свечане церемоније својим донацијама
помогли су Златиборац, Домаће кифлице и Винарија „Мачков подрум“.
Друга свечана додела диплома организована је 25. новембра 2016. године, за део
студената генерације 2009/10, 2010/11 и 2011/12 чије дипломе су стигле на Факултет.
Укупно је било позвано 220 студената, а на самој церемонији присуствовало је 192
дипломирана студента. Дипломцима се обратио декан Факултета политичких наука проф.
др Драган Симић и студент продекан Никола Лазић. Целу церемонију увеличао је хор
АКУД „Жикица Јовановић Шпанац“. Након свечане доделе диплома, настављено је
дружење студената и професора у холу Факултета, уз пригодан коктел, који је обезбедио
Факултет.
4. Сарадња са бившим студентима Факултета политичких наука
У току 2016.године започело се са истраживањем где се наши студенти налазе на
тржишту рада, након завршетка Факултета, као првом фазом неопходном за покретање
Алумни клуба Факултета.
Мејлови са формуларом послати су на преко 1000 мејл адреса, студената генерација
уписаних по Болоњи ( 2006/07, 07/08, 08/09 и 09/10) који су у међувремену дипломирали.
На ове мејлове одговорило је преко 300 дипломаца, а резултати ће у току 2017. године бити
представљени у брошури „Дипломци ФПН-а на тржишту рада“. У току 2017. планирано је
да се настави контакт, сада са студентима уписаним пре Болоње, за шта је неопходна
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стручна подршка студентских служби, а за крај године предвиђено је и званично оснивање
Алумни клуба Факултета политичких наука.
5. Oстале активности Центра
У току 2016. године Центар је организовао 2 радионице на тему Писања ЦВ-ја и
мотивационог писма у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Поред тога,
Факултет политичких наука је због ангажмана Центра у реализацији Витез феста награђен
Повељом која је свечано уручена Факултету у просторијама Скупштине града Београда
током маја 2016. године.
Центар за каријерни развој учествовао је и у другом Студентском привредном
форуму, а такође и у неколико конференција које је Привредна Комора Србије организовала
у току 2016. године.
Поред тога преко 20 наших студената посредством Центра учествовало је у пројекту
БГ Пракса, који сваке године Град Београд реализује у сарадњи са Универзитетом у
Београду.
11. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА
Поред већ поменутих реализованих задатака и рада на реформи и модернизацији
наставе на Факултету, Управа је наставила 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.
Поред ових студентских организација, квалитету студентског живота доприносе и
побољшани услови за рад и одмор студената: реновиране слушаонице (климатизоване и
технички опремљене), добро опремљена библиотека и читаоница, рачунски центар
(директан приступ интернету), ресторан факултета.
За потребе рада студентских организација на Факултету постоји посебан простор,
као и кабинет студента продекана и председника парламента, који користе и студентске
организације за одржавање састанака.
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 2017.
године, док се избори за наредни сазив одржавају током пролећа 2017. 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 својих
колега са смера. Осим тога, Студентски парламент делегира и 20% чланова из реда
студената у органе Факултета.
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Студентски парламент остварује своје циљеве акцијама и пројектима које
самостално или у сарадњи са другим парламентима, невладиним организацијама или
државним институцијама спроводи. Студентски парламент је у току 2016. године
сарађивао и пружао подршку у раду свим организацијама са Факултета у спровођењу
пројеката и организацији различитих едукативних активности. Тренутно на факултету
делују следеће организације:
•
•
•
•
•
•
•
•

ТИМ- Тимска иницијатива младих,
Клуб за Уједињене нације ФПН,
СУ ФПН- Студентска Унија ФПН,
Српски политички форум- СПФ,
Унија студената социјалног рада - УССР,
Дебатни клуб,
Европски студентски форум - ЕСФ,
Студенти за слободу
11.2. Радови на доградњи објекта, реновирању и адаптацији простора

Пројекат "Доградња објекта Универзитета у Београду - Факултета политичких
наука - друга фаза" је након изведених радова у 2012. години био у фази мировања због
застоја у исплати средстава од стране Европске инвестиционе банке. Након пуних петнаест
месеци застоја, у другој половини 2013. године дошло је до даљег финансирања и наставка
радова. У те сврхе је Министарство просвете, науке и технолошког развоја из средстава
зајма Европске инвестиционе банке исплатило извођачу радова ("Акорд Инжењерингу")
средства у износу од 29.355.639,76 динара, након чега су радови настављени.
Министарство просвете и науке је иначе потписник уговора везаног за овај пројекат и то у
својству Наручиоца и да су све време стручне службе Министарства управљале
реализацијом пројекта и уз ангажовање стручног надзора од стране Министарства.
Иначе, пројектом "Доградња објекта Универзитета у Београду - Факултета
политичких наука", факултет добија бруто простор од 2.477 квадрата (797 м2 пети спрат
нове зграде и 1680 м2 трећи спрат и увучена етажа старе зграде, уз њено ојачање). За те
намене предвиђена су и одобрена средства у износу од 242.483.844,45 динара. Од тога
средства Министарства просвете и НИПа биће 219.290.750,59 динара. Факултету остаје
обавеза да из својих средстава или средстава спонзора набави намештај за нове учионице и
канцеларије.
У првој половини 2014. године су исплаћена извођачу радова ("Акорд
Инжењерингу") средства у износу од 16.992.065,55 динара, након чега су радови
настављени. У другој половини 2014. године није било нових исплата јер се очекивао
ребаланс буџета Репбулике Србије у којем су требала бити одобрена већ раније планирана
средства за завршетак радова на објекту у износу од 28.400.740,00 динара. Како је ребаланс
касно усвојен средства нису исплаћена извођачу "Акорд Инжењерингу", а он је у
међувремену обавестио инвеститора Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије да не може више да ради на реализацији уговора и да тражи његов
споразумни раскид. Министарство се сагласило са тим предлогом и финансијска средства
преостала у 2014. години пребацило у буџет за реализацију пројекта у 2015. години, када је
требао бити расписан нови тендер за завршетак радова. Он није расписан јер
Министарство просвeте, науке и технолошког развоја и извођач радова "Акорд
Инжењеринг" још увек нису раскинули постојећи уговор. Уговор између „Акорд
инжењеринга“ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја је раскинут
децембра 2016. године на основу судске пресуде и истовремено је од стране суда одређен
судски вештак за грађевинске послове чији се извештај суду и Министарству очекује у
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фебруару или почетком марта 2017. године. Налази судског вештака за грађевинске послове
обухватају налазе о изведеним радовима и неизведеним радовима (предвиђеним уговором)
и као такви представљају нужну и полазну основу у расписивању конкурса и тендера за
новог извођача радова од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Очекивано време, за завршетак укупне конкурсно-тендерске активности би био мај 2017.
године. Почетак радова би био у јуну месецу исте године. Према претходним налазима
завршетак радова на новом објекту се може очекивати у року од 40 до 60 дана од дана
почетка радова. То истовремено значи, да би школска 2017/2018. година могла почети и са
коришћењем новог простора. Опремење простора, намештај за учионице и кабинете,
опрема за медијски центар, рачунарска опрема, ВРФ систем за вентилацију, би било
могуће финансирати из одређених донација, нових финансијских пројеката и аранжмана
који би били у вези са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. У том
контексту то значи постепено активирање и укључивање новог простора у активности
факултета.
Због недостатка властитих средстава Факултет током протекле године није имао
значајнијих улагања у реновирање и адаптацију простора, осим редовног одржавања
зграде и опреме. У складу са политиком реновирања и адаптације постојећег простора, из
сопствених финансијских извора, у 2016. години започето је реновирање ходника у
„старом“ делу зграде, као и одређеног броја учионица као и план реновирања и
освежавања простора хола факултета, ходника и наставничких кабинета у „новом“ делу
зграде. Такође у плану за 2017. годину, у складу са финансијским планом и планом јавних
набавки за 2017. годину, укључено је санирање недостатака на WC-има који се налазе у
студентским просторијама (адаптација и набавка и уградња вентилационог система), као и
укупна реконструкција WC-a и канализационог система у „новом“ делу зграде, који је стар
преко 40 година и самим тим дотрајао и нефункционалан.
11.3. 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 је самостално и у суиздаваштву, објавио двадесет девет наслова (књига и
зборника радова), углавном наставника и сарадника Факултета, као и:
– два броја факултетског часописа под називом „Годишњак ФПН“,
– три броја часописа „Политичке перспективе“,
– три броја часописа „ЦМ – Управљање коминицирањем“
– један број часописа „Генеро“.
Информације о новим издањима факултета и електронске верзије истих могу се пронаћи и
преузети на Интернет адреси факултета: http://www.fpn.bg.ac.rs/category/publikacije/
11.4. Квалитет рада ФПН
Комисија за унапређење квалитета рада ФПН се бавила унапређењем постојећих
механизама за процену квалитета – упитника за наставнике и сараднике, ненаставног
особља, студената и студената који су завршили своје студије. Питања из упитника ће
имати за циљ да процене квалитет водећи се постојећом Стратегијом квалитета рада ФПН.
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11.5. Одржани научни скупови, конференције, трибине, предавања, школе
Отвореност факултета и врло интензивна сарадња са бројним домаћим и
међународним високообразовним институцијама и организацијама довела је до тога да je
на Факултету политичких наука у 2016. години билo организованo укупно 133 догађајa:
- 7 конференција и научних скупова,
- 78 предавања и промоција,
- 31 трибина,
- 17 школа и семинара.
Детаљнији подаци налазе се у следећој табели.
Конференције и научни скупови
Теме

Датум

Место

Организатор/говорник/аутор

Comparative Media
Systems: Implications
for news media
reprtoires and
democratic
engagement across
Europe
Регионална научна
конференција:
Изборни систем и
унутарстраначки
односи у Србији,
Црној Гори и Босни и
Херцеговини
Научни скуп
„Актуелност
Фројдове мисли“
Годишњи сусрет
дипломираних
социјалних радника
Конференција „Work
in Progress“

1722.04.2016.

Интеруниверзитетски
центар, Дубровник

Факултет политичких наука
Универзитета у Београду и Факултет
политичких знаности Свеучилишта у
Загребу

22.04.2016.

Професорска
читаоница

Центар за демократију Факултета
политичких наука

05.06.2016.

Слушаоница 3

Центар за демократију Факултета
политичких наука

10.06.2016.

Амфитеатар

Одељење за социјалну политику и
социјални рад

12.06.2016.

Слушаоница 3

Сабор политиколога
„Урушавање или
слом демократије?“
Међународна научна
конференција
поводом
десетогодишњице
излажења часописа
„Политикологија
религије“

2425.09.2016.

Слушаонице 1 и 3

Српско удружење за правну и
социјалну филозофију и Центар за
конституционализам Факултета
политичких наука
Удружење за политичке наука Србије
и Факултет политичких наука

25.11.2016.

Слушаоница 1

Центар за проучавање религије и
верску толеранцију, Факултет
политичких наука
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Предавања, промоције и признања
Теме
Свечана додела
Награде др Предраг
Симић

Датум
19.01.2016.

Место
Слушаоница 1

Предавање проф.
Чана Мутлуа (Can
Mutlua)
Свечани пријем прве
генерације студената
Клемсон
универзитета (САД)
на семсетралне
студије на Факултету
политичких наука
Комеморација
посвећена др Филипу
Брковићу
Предавање
амбасадорке
Републике Чешке
Њ.Е. Иване Хвалсове
Моја слика Јапана:
представљање
искуства

21.01.2016.

Слушаоница 3

Организатор/говорник/аутор
Факултет политичких наука,
Центар за друштевни дијалог и
регионалне иницијативе, породица
Симић;
Меморијално предавање: министар
спољних и европских послова и
потпредседник Владе Словачке
Мирослав Лајчак;
Уводне речи: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), др Јасминка Симић
(РТС), асистент Милан Крстић
(ФПН), проф. др Иво Висковић
(ФПН)
Факултет политичких наука

03.02.2016.

Слушаоница 13
(Центар за студије
САД)

Центар за студије САД
Универзитета у Београду Факултета
политичких наука

04.02.2016.

Слушаоница 1

Факултет политичких наука

09.02.2016.

Слушаоница 1

Амбасада Републике Чешке и
Београдски модел Европске уније
(БЕУМ)

17.02.2016.

Слушаоница 3

Предавање Њ.Е.
Мајкла Давенпорта,
шефа делегације ЕУ
у Републици Србији
Пријем стипендиста
који ће боравити на
Универзитету у
Констанцу
Додела награда
студентима
генерације
„Дан за вас“ –
пројекат упознавања
будућих бруцоша са
Факултетом

23.02.2016.

Амфитеатар

Амбасада Јапана и Центар за
студије Азије и Далеког истока
Факултета политичких наука;
Предавач: Андреја Вучинић
(МИРАИ)
Уводна реч: проф. др Драгана
Митровић (ФПН)
Организација Центар за
међународну јавну политику

24.02.2016.

Зборница

Факултет политичких наука

25.02.2016.

Слушаоница 1

Факултет политичких наука

27.02.2016.

Хол факултета

Студентски парламент Факултета
политичких наука
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Предавање
„Европска идеја на
Западном Балкану“

07.03.2016.

Професорска
читаоница

Предавање
„Еволуција
украјинске спољне
политике“

18.03.2016.

Слушаоница 3

Скуп сећања на
Живорада
Ковачевића

23.03.2016.

Слушаоница 3

Представа Форум
театра „Приче из
душе“
Симулација заседања
Парламента СР
Немачке (Бундестага)

30.03.2016.

Амфитеатар

31.03.2016.

Слушаоница 1

Такмичење у
беседништву

04.04.2016.

Амфитеатар

Разговор са
студентима
Лондонске школе
економије и
политичких наука
(ЛСЕ)

07.04.2016.

Слушаоница 8

Свечано
потписивање уговора
о сарадњи Факултета
политичких наука и
Националне службе
за запошљавање
Промоција портала

11.04.2016.

Краља Милутина 8,
Национална служба
за запошљавање

Факултет политичких наука,
Фондација Фридрих Еберт;
Предавач: Јосип Јуратовић,
посланик Парламента СР Немачке
(Социјалдемократска странка
Немачке);
Уводна реч: проф. др Иво Висковић
(ФПН), мр Жарко Пауновић (ФПН)
Предавач: Њ.Е. Олександар
Александрович, амбасадор
Украјине у Србији;
Уводна реч: проф. др Дејан
Миленковић
Европски покрет у Србији (ЕПУС)
и Факултет политичких наука;
Говорници: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), проф. др Михаило
Црнобрња (ЕПУС), др Јелица
Минић (ЕПУС), доц. др Владимир
Павићевић (ФПН), Боривоје
Ердељан (ЕПУС)
Удружење корисника
психијатријских услуга „Душа“ и
удружење „Трансформатор“
Организатори и модератори:
асистент ма Стефан Сурлић (ФПН),
сарадница ма Бојана Тодоровић
(Правник факултет), Никола
Веселиновић (стипендиста Конрад
Аденауер фондације)
Организатори: проф. др Добривоје
Станојевић (ФПН), асистент ма
Лидија Мирков (ФПН), апсолвент
Душан Јовчић (ФПН)
Студентско удружење за
међународне студије Лондонске
школе екомоније и политичких
наука (ЛСЕ) - Grimshaw Society и
Одељење за међународне односе
Факултета политичких наука;
Предавач: доц. др Бојан Ковачевић
(ФПН);
Уводна реч и модерација: проф. др
Светозар Рајак (ЛСЕ);
Дискутанти: проф. др Радмила
Накарада (ФПН), асистент ма
Милан Крстић (ФПН), сарадник ма
Горан Тепшић (ФПН)
Факултет политичких наука –
декански колегијум и Центар за
каријерни развој

12.04.2016.

Медија центар,

Центар за друштвени дијалог и
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„Амерички избори
2016“

Теразије 5

регионалне иницијативе и Факултет
политичких наука;
Говорници: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), асистент ма Стеван
Недељковић (ФПН);
Модератор: ма Милан Крстић
(ФПН)
Предавач: бивши градоначелник
Москве др Гаврил Х. Попов

Предавање
„Великодржавност
Русије у 21. веку“
Промоција праски
компаније Direct
Media
Хуманитарна
представа „Дневњак“

12.04.2016.

Слушаоница 3

14.04.2016.

Слушаоница 1

Компанија „Direct media“

20.04.2016.

Дом културе
Студентски град,
Нови Београд

Промоција књиге др
Драгана Ђукановића
„Балкан на
постхладноратовском
раскришћу 19892016.“

20.04.2016.

Слушаоница 1

Промоција књиге
Хенрија Кисинџера
„Светски поредак“

21.04.2016.

Слушаоница 1

Предавање „У име
народа: политичка
репресија у Србији
1944-1953“
Караоке надметање
„Хуманијада“
Предавање
Заштитника грађана

26.04.2016.

Слушаоница 1

26.04.2016.

Амфитеатар

Српски политички форум,
Студентска унија Факултета
политичких наука, Унија студената
социјалног рада
Службени гласник и Институт за
међународну политику и привреду
(ИМПП);
Говорници: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), др Јелица Минић
(ФПН), асистент ма Милан Крстић
(ФПН), др Драган Ђукановић
(ИМПП)
Факултет политичких наука и ЦИД
Подгорица;
Говорници: академик др Драган
Вукчевић (Црногорска академија
наука и умјетности), проф. др
Драган Р. Симић (ФПН), проф. др
Иван Вујачић (Економски факултет
и ФПН), мр Драган Живојиновић
(ФПН)
Студентска унија Факултета
политичких наука;
Предавач: др Срђан Цветковић
(Институт за савремену историју)
Европски студентски форум

04.05.2016.

Амфитеатар

Предавање
„Избегличка криза,
Србија и УНХЦР“

05.05.2016.

Слушаоница 3

Студијска посета
студената Клемсон
Универзитета

09.05.2016.

Слушаоница 13 –
Центар за студије
САД

Организатор и модератор: проф. др
Дејан Миленковић (у оквиру
предмета Јавна управа);
Предавач: Заштитник грађана Саша
Јанковић
Високи комесаријат Уједињених
нација за избеглице (УНХЦР) –
мисија у Србији;
Предавач: Душан Аралица
(УНХЦР);
Уводна реч: асистент ма Милан
Крстић (ФПН)
Проф. др Владан Матић (Клемсон
универзитет); проф. др Драган Р.
Симић (ФПН); проф. др Иван
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Представљање књиге
др Славише
Орловића „Партије и
партијски системи“

10.05.2016.

Амфитеатар

Предавање др
Данијела Сервера

13.05.2016.

Слушаоница 13 –
Центр за студије
САД

Изложба „Историја
кројена
пропагандом“
Предавање
Повереника за
информације од
јавног значаја и
заштиту података о
личности
Предавање
„Одговорност за
ратне злочине“

17. и
21.05.2016.
18.05.2016.

Галерија Радиотелевизије Србије,
Tаковска 10
Амфитеатар

24.05.2016

Слушаоница 8

Разговор студената са
амбасадором САД
Њ.Е. Мајклом
Скатом

24.05.2016.

Слушаоница 13 –
Центар за студије
САД

Представљање књиге
др Јирга Штајнера
„Основи
делиберативне
демократије“

31.05.2016.

Слушаоница 3

Хуманитарни турнир
„Десетка из
другарства за Јована“
Представљање
резултата
истраживања
„Србија и Европа у
очима младих“

31.05.2016.

Ада Циганлија

01.06.2016.

Амфитеатар

Вујачић (Економски факултет и
ФПН); мр Драган Живојиновић
(ФПН)
Службени гласник и Факултет
политичких наука;
Говорници: проф. др Ратко
Божовић (ФПН); проф. емеритус др
Вукашин Павловић (ФПН); проф.
др Славиша Орловић (ФПН)
Центар за студије САД Факултета
политичких наука;
Предавач: проф. др Данијел Сервер
(Универзитет Џонс Хопкинс);
Уводна реч: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН); проф. др Драган
Веселинов (ФПН); проф. др
Вукашин Павловић (ФПН)
ПР тим Факзултета политичких
наука (други дан у оквиру Ноћи
музеја 2016)
Организатор и модератор: проф. др
Дејан Миленковић (у оквиру
предмета Јавна управа);
Предавач: Повереник Родољуб
Шабић
Центар за европске и
међународноправне студије
Факултета политичких наука;
Предавач: проф. др Иво Јосиповић
(Правни факултет Загреб),
некадашњи председник Републике
Хрватске;
Уводна реч: проф. др Весна
Кнежевић-Предић (ФПН)
Центар за студије САД Факултета
политичких наука;
Говорник: Њ.Е. Мајкл Скат;
Уводна реч: проф. др Драган. Р.
Симић (ФПН)
Службени гласник и Центар за
демократију ФПН;
Говорници: проф. емеритус др
Вукашин Павловић (ФПН), проф.
др Славиша Орловић (ФПН), проф.
др Јирг Штајнер (аутор)
Студентски парламент Факултета
политичких наука
Европски покрет у Србији (ЕПУС)
и Факултет политичких наука
(координатор истраживања
асистент ма Никола Јовић);
Говорници: проф. др Тања
Мишчевић (ФПН), асистент мр
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Симулација заседања
Парламента
Уједињеног
Краљевства Велике
Британије и Северне
Ирске
Представљање књиге
проф. др Слободана
Самарџића
„Европска унија –
систем у кризи“

03.05.2016.

Слушаоница 3

13.06.2016.

Слушаоница 1

Свечана додела
диплома студентима
основних студија
Предавање
„Европска будућност
Западног Балкана
након Брегзита“

25.06.2016.

Амфитеатар

15.07.2016.

Слушаоница 3

Предавање Михаела
Рота, државног
министра за европске
послове СР Немачке

12.09.2016.

Слушаоница 3

Свечано отварање
школске године

03.10.2016.

Амфитеатар

Свечано
потписивање уговора
о сарадњи са
општином Вождовац
Предавање „Why
Tolerate Religion?“

06.10.2016.

Зборница

14.10.2016.

Слушаоница 13Центар за студије
САД

Хуманитарно караоке

18.10.2016.

Амфитеатар

Ивана Радић-Милосављевић
(ФПН), Маја Бобић (ЕПУС);
Поздравна реч и модерација: проф.
др Драган Р. Симић (ФПН),
асистент ма Милан Крстић (ФПН)
Проф. др Зоран Крстић, проф. др
Јован Теокаревић, асистент ма
Стефан Сурлић (у оквиру предмета
Упоредна политика)
Факултет политичких наука,
Говорници: проф. др Милош
Јовановић (Правни факултет), доц.
др Бојан Ковачевић (ФПН), проф.
др Слободан Самарџић (ФПН);
Модератор: асистент мр Ивана
Радић-Милосављевић (ФПН)
Факултет политичких наука
Конрад Аденауер Фондација (КАС)
и Факултет политичких наука;
Предавач: Дејвид Мекалистер,
известилац Европског парламента
за Србију;
Уводничари: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), Норберт БекманДиркес (КАС);
Модератор: Никола Буразер
(Центар за европске политике)
Фридрих Еберт Фондација (ФЕС) и
Факултет политичких наука;
Предавач: Михаел Рот, државни
министар за европске послове СР
Немачке;
Уводничари: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), Хајнц Хутмахер
(ФЕС);
Модератор: асистент ма Милан
Крстић (ФПН)
Проф. др Драган Р. Симић (ФПН),
проф. др Ратко Божовић (ФПН – у
пензији), студент продекан Јована
Стевановић (ФПН)
Факултет политичких наука –
декански колегијум и Центар за
каријерни развој
Центар за студије САД и Центар за
студије конституционализма
Факултета политичких наука;
Предавач: проф. др Брајан Лајтер
(Универзитет у Чикагу)
Европски студентски форум и
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вече
Свечано
потписивање уговора
о сарадњи са
општином Палилула
Свечано
потписивање уговора
о сарадњи са
Канцеларијом за
Косово и Метохију
Владе Републике
Србије
Разговор студената са
Марком Ђурићем,
директором
Канцеларије за
Косово и Метохију
Владе Републике
Србије
Колективна посета
студената Сајму
књига
Свечано
потписивање уговора
о сарадњи са
Белгородским
државним
универзитетом (Руска
Федерација)
Предавање „Животне
кризе и како их
претворити у раст и
развој личности“
Предавање „Историја
руске политичке
мисли“
Предавање
„Медијска
ппроизводња среће“
Откривање спомен
плоча професорима
оснивачима
Факултета
политичких наука
Представљање
резултата
истраживања
„Социјална
инклузија Рома и
Ромкиња са
посебним освртом на
програм Хелп
канцеларије у

Тимска иницијатива младих
Факултет политичких наука –
декански колегијум и Центар за
каријерни развој

19.10.2016.

Зборница

24.10.2016.

Зборница

Факултет политичких наука –
декански колегијум и Центар за
каријерни развој

24.10.2016.

Амфитеатар

Проф. др Драган Р. Симић (у
оквиру предмета Међународни
односи)

27.10.2016.

Београдски сајам

Проф. др Добривоје Станојевич,
асистент ма Лидија Мирков

28.10.2016.

Зборница

Центар за руске студије Факултета
политичких наука (проф. др
Синиша Атлагић и ма Деспот
Ковачевић)

31.10.2016.

Амфитеатар

02.11.2016.

Професорска
читаоница

03.11.2016.

Слушаоница 1

15.11.2016.

Хол факултета

Унија студената социјалног рада;
Предавач: мр Бојана Обрадовић
(клинички психолог и
психотерапеут)
Организатор и модератор: проф. др
Синиша Атлагић;
Предавач: проф. др Алла Павловна
Кривец (Белгородски државни
универзитет)
Студентска унија Факултета
политичких наука;
Предавач: др Милева Павловић
Факултет политичких наука

16.11.2016.

Медија центар,
Теразије 8

Центар за друштвена и примењена
истраживања Факултета
политичких наука;
Говорници: проф. др Милош Бешић
(ФПН), асистент Душан Вучићевић
(ФПН);
Уводни говор: Ола Андресон
(Амбасада Краљевине Шведске),
Клаус Мок (канцеларија „Хелп“ у
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Србији“
Свечано
потписивање
споразума о сарадњи
Факултета
политичких наука и
Института за
политичке студије
Комеморација
поводом смрти проф.
др Вучине Васовића
Предавање
„Европска унија у
кризи“

21.11.2016.

Зборница

Београду)
Факултет политичких наука

23.11.2016.

Слушаоница 1

Факултет политичких наука

24.11.2016.

Слушаоница 2

Промоција књиге др
Дејана Јовића
„Теорије
међународних
односа:
конструктивизам“
Свечана додела
диплома основних
студија
Промоција часописа
„Азијске свеске“

25.11.2016.

Слушаоница 13 –
Центар за студије
САД

Центар за немачке студије
Факултета политичких наука (проф.
др Љиљана Глишовић);
Предавач: Тина Мерчеп (Конрад
Аденауер Фондација, Брисел)
Модератор и уводничар: проф. др
Љиљана Глишовић (ФПН)
Говорници: проф. др Дејан Јовић
(Факултет политичких знаности
Загреб, ФПН Београд), проф. др
Ђорђе Павићевић (ФПН), мр
Драган Живојиновић (ФПН)

26.11.2016.

Амфитеатар

Факултет политичких наука

01.12.2016.

Професорска
читаоница

Предавање „Сто
двадесет и пет
година чланства
Србије у
Интерпарламентарно
ј унији“

05.12.2016.

Амфитеатар

Промоција
документарног
филма „Дух Хане
Арент“

07.12.2016.

Слушаоница 1

Представљање

12.12.2016.

Амфитеатар

Институт за азијске студије (ИАС)
и Центар за студије Азије и Далеког
Истока Факултета политичких
наука;
Говорници: Ђовани Никотера
(ИАС), Драган Траиловић (ИАС),
Љиљана Стевић (мастер
регионалних студија Азије), Бојан
Станковић (ИАС);
Модератор: Марко Тмушић (ИАС,
ФПН)
Народна скупштина Републике
Србије и Факултет политичких
наука;
Предавач: Њ.Е. Сабера Чоудурија
(председник Интерпарламентарне
уније);
Модерација и уводне речи: проф.
др Дарко Надић (ФПН) и проф. др
Веселин Кљајић (ФПН)
Центар за демократију и Центар за
женске студије Факултета
политичких наука;
Говорници: проф. др Ратко
Божовић (ФПН), проф. др Даша
Духачек (ФПН), проф. др Славиша
Орловић (ФПН)
Центар за друштвена и примењена
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резултата
истраживања
„Ставови студената о
европским
интеграцијама
Србије“

Представљање
стипендија
Централно-европског
универзитета (ЦЕУ)
Хуманитарна
пројекција филма
Представљање
мониторинга
„Остваривање јавног
интереса у јавним
медијским сервисима
у Србији“
Промоција књиге др
Маје Ковачевић
„Господари европске
интеграције“

14.12.2016.

Слушаоница 1

14.12.2016.

Амфитеатар

16.12.2016.

Слушаоница 1

16.12.2016.

Слушаоница 6

Гостовање Татјане
Војтеховски
Предавање
„Владавина права у
Србији 2016. године“

16.12.2016.

Амфитеатар

20.12.2016.

Амфитеатар

Промоција књиге
Ђулијета Кијезе
„Русофобија“

21.12.2016.

Слушаоница 1

Хуманитарно вече за
Деспота Лазића
Свечано
потписивање уговора
о сарадњи Факултета
политичких наука и
Радио Београда
Представљање
Водича за сарадњу у
унутрашњим
посовима

21.12.2016.

Амфитеатар

23.12.2016.

Зборница

23.12.2016.

Слушаоница 3

истраживања Факултета
политичких наука;
Говорници: асистент ма Никола
Јовић (ФПН), проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), проф. др Жарко
Обрадовић (председник одбора за
спољне послове Народне
скупштине), др Душан Пророковић
(Центар за стратешке алтернативе);
Модератор: асистент ма Милан
Крстић (ФПН)
Београдска отворена школа и
Централно-европски универзитет
Студентска унија Факултета
политичких наука
др Дубравка Валић-Недељковић, др
Јованка Матић, проф. др Раде
Вељановски (у оквиру предмета
Медијски систем Србије)
Службени гласник и Факултет
политичких наука;
Говорници: проф. др Слободан
Самарџић (ФПН), проф. др
Славиша Орловић (ФПН), др
Дејана Вукасовић (Институт за
политичке студије), проф. др Маја
Ковачевић (ФПН)
Студентска унија Факултета
политичких наука
Студенти за слободу;
Предавач: Заштитник грађана Саша
Јанковић;
Модератор: Вук Велебит (СЗС)
Албатрос плус, Факултет
политичких наука;
Говорници: проф. др Слободан
Самарџић (ФПН), Јагош Ђуретић
(Албатрос плус), Ђулијето Кијеза
(аутор)
Студентски парламент Факултета
политичких наука
Факултет политичких наука –
декански колегијум и Центар за
каријерни развој
Београдски центар за безбедносну
политику (БЦБП);
Говорници: Бојан Елек (БЦБП),
Саша Ђорђевић (БЦБП), Андреј
Стефановић (БЦБП), Марко
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Ковачевић (ФПН)

Промоција
специјалног издања
„Свет у 2017.
години“ часописа
The Economist

27.12.2016.

Амфитеатар

Color Press Group (CPG) и Центар
за студије САД Факултета
политичких наука;
Говорници: проф. др Драган Р.
Симић (ФПН), проф. др Иван
Вујачић (Економски факултет и
ФПН), Момчило Пантелић
(спољнополитички аналитичар) и
Роберт Чобан (CPG);
Модератор: мр Драган
Живојиновић (ФПН)
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Трибине
Теме

Датум

Место

Организатор/говорник/аутор

Дебата: Како
видимо комшије?
Улога медија у
промоцији
регионалне
сарадње

19.02.2016.

Слушаоница 1

Трибина „Случај
Сребреница“

11.03.2016.

Амфитеатар

Трибина
„Нераскидива веза
– Звезда и
студенти“

23.03.2016.

Слушаоница 1

Трибина „Има ли
правде у Хагу?“

29.03.2016.

Слушаоница 1

Трибина „РеИзбори
2016“

13.04.2016.

Слушаоница 1

Дебата између
студената
Факултета
политичких наука и
студената Матеј
Бел, Банска
Бистрица, Словачка
Трибина “American
Elections: Beyond
the Headlines”

27.04.2016.

Слушаоница 8

Регионална мрежа Иницијативе
младих за људска права;
Говорници: Анита Митић
(Иницијатива младих за људска
права), проф. др Јован Теокаревић
(Факултет политичких наука),
Лудислав Томчић (Нови лист, Загреб),
Милан Селаковић (Дан, Подгорица),
Хилма Ункић (Медија центар,
Сарајево), Арбер Селмани (КултПлус,
Приштина), Огњен Зорић (Радио
Слободна Европа, Београд)
Студентска организација Српски
политички форум;
Говорници: Арманд Френч Лоренс
(Универзитет Њу Хемпшир), Наим
Лео Бешири (Институт за европске
послове, Београд), Стефан
Каргановић (Историјски пројекат
Сребреница), Немања Стјепановић
(Фонд за хуманитарно право)
ФК Црвена звезда (ФКЦЗ)
Уводна реч: проф. др Драган Р. Симић;
Говорници: Светозар Мијаловић
(ФКЦЗ), Звездан Терзић (ФКЦЗ),
Александар Катаи (ФКЦЗ)
Студентска унија Факултета
политичких наука;
Говорници: Горан Петронијевић
(адвокат), Немања Стјепановић
(Фонд за хуманитарно право), Коста
Чавошки (Српска академија наука и
уметности)
Студенти за слободу и Омладинска
демократска асоцијација;
Говорници: проф. др Јово Бакић
(Филозофски факултет), проф. др
Владимир Вулетић (Филозофски
факултет), Бојан Клачар (ЦЕСИД)
Центар за евроатлантске студије

27.04.2016.

Слушаоница 13
– Центар за
студије САД

Balkan Trust for Democracy (БТД) и
Центар за студије САД Факултета
политичких наука;
Предавачи: Колин Вудворд (Collin

50

Трибина „Културна
сцена Србије“

10.05.2016.

Слушаоница 1

Трибина „Ислам и
либерализам“

18.05.2016.

Слушаоница 1

Трибина „Бој на
Кошарама – симбол
отпора“

19.05.2016.

Слушаоница 1

Трибина
„Меморандум
САНУ из 1986.
године – први
опозициони
документ у СФРЈ?“
Трибина
„Амерички
председнички
избори 2016“

17.10.2016.

Слушаоница 1

19.10.2016.

Коларчева
задужбина

Предавање
професора Дејвида
Голдфилда о
америчким
изборима 2016.
године
Трибина: „Ко је
победио пре
избора? Анализа
три председничке
дебате у САД“

15.10.2016.

Слушаоница 13
– Центар за
студије САД

26.10.2016.

Коларчева
задужбина

Трибина „Како до
студија у
иностранству“

27.10.2016.

Слушаоница 1

Woodward) и Сјуел Чен (Sewell Chan);
Уводна реч: доц. др Марко Симендић
(ФПН), Снежана Вуковић (БТД);
Модерација: асистент ма Стеван
Недељковић (ФПН)
Тимска иницијатива младих;
Говорници: Мухарем Баздуљ (Време),
Ненад Маричић (глумац), Биљана
Ђоровић (Радио Београд)
Студенти за слободу;
Адмир Чавалић (Мулти, Тузла), проф.
др Мирољуб Јевтић (ФПН);
Модератор: Никола Парун (СЗС)
Српски политички форум;
Говорници: пуковник Љубинко
Ђурковић, заставник Слободан
Радмиловић, Александар Рапаић,
Војислав Вукашиновић
Студенти за слободу;
Говорници: академик др Василије
Крестић (САНУ), Светлана
Јанићијевић (РТС);
Модератор: Константин Лијаковић
(СЗС)
Центар за друштвени дијалог и
регионалне иницијативе и Центар за
студије САД Факултета политичких
наука;
Говорници: проф. др Драган Р. Симић
(ФПН), проф. др Иво Висковић
(ФПН), мр Драган Живојиновић
(ФПН), асистент ма Милан Крстић
(ФПН);
Модератор: асистент ма Стеван
Недељковић (ФПН)
Центар за студије САД и Амбасада
САД у Београду;
Предавач: Дејвид Голдфилд
(Универзитет Северна Каролина)
Центар за друштвени дијалог и
регионалне иницијативе и Центар за
студије САД Факултета политичких
наука;
Говорници: проф. др Драган Р. Симић
(ФПН), проф. др Славиша Орловић
(ФПН), мр Драган Живојиновић
(ФПН), асистент ма Стеван
Недељковић (ФПН);
Модератор: асистент ма Милан
Крстић (ФПН)
Организација српских студената у
иностранству (ОССИ) и Центар за
каријерни развој ФПН;
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Говорници: проф. др Иво Висковић
(ФПН), доц. др Марко Симендић
(ФПН), Александар Јаковљев (ОССИ),
Сања Ђурић (ОССИ), Катарина Каран
(ОССИ)
Трибина „Љубљана
– пут до зеленог
града Европе“

28.10.2016.

Слушаоница 1

Округли сто
„Положај и утицај
младих у Србији“

07.11.2016.

Слушаоница 3

Трибина „Са
послаником на ти“

09.11.2016.

Слушаоница 1

Округли сто
„Проблем
демократије:
тиранија
медиокритета“

10.11.2016.

Слушаоница 1

Трибина
„Перспективе
социјалне заштите“

14.11.2016.

Слушаоница 3

Трибина
„Последице
председничких
избора у САД“

16.11.2016.

Коларчева
задужбина

Група за анализу и креирање јавних
политика (ГАЈП) и Факултет
политичких наука;
Говорници: Зоран Јанковић
(градоначелник Љубљане), Тјаша
Фицко (заменица градоначелника
Љубљане);
Уводне речи: ма Тамара Вуков (ГАЈП),
проф. др Дарко Надић (ФПН);
Модератор: Милош Станчић (ГАЈП)
Омладинска демократска асоцијација
(ОДА) - Недеља парламентаризма;
Говорници: др Ана Стевановић (Доста
је било), Урош Марковић
(Демократска омладина), Јована
Димитријевић (Социјалистичка
партија Србије);
Модератор: Лука Петровић (ОДА)
Европски студентски формум (ЕСФ) –
Недеља парламентаризма;
Говорници - народни посланици:
Вјерица Радета (Српска радикална
странка), Жарко Мићин (Српска
напредна странка), Ненад Чанак (Лига
социјалдемократа Војводине), Неђо
Јовановић (Социјалистичка партија
Србије);
Модератор: Никола Лазић (ЕСФ)
Студентска унија Факултета
политичких наука (СУ ФПН) –
Недеља парламентаризма;
Говорници: проф. др Чедомир Чупић
(ФПН), проф. др Зоран Стојиљковић
(ФПН), Душан Петричић (НИН)
Унија студената социјалног рада;
Говорници: Горан Ројевић
(хуманитарна организација „Дечје
срце“) , проф. др Мирослав Бркић
(ФПН)
Центар за друштвени дијалог и
регионалне иницијативе и Центар за
студије САД Факултета политичких
наука;
Говорници: проф. др Џејмс Серока
(Аубурн универзитет, САД), проф. др
Драган Р. Симић (ФПН), проф. др
Иван Вујачић (Економски факултет и
ФПН), мр Драган Живојиновић
(ФПН)

52

Дебата о нацрту з
Закона о агенцији
за борбу против
корупције

21.11.2016.

Слушаоница 1

Трибина
„Дискриминација
припадника ЛГБТ
заједнице“
Трибина „Како смо
постали јефтина
радна снага:
суноврат
националне
економије“
Трибина „Смисао
опозиције у
Србији“

24.11.2016.

Слушаоница 15

24.11.2016.

Слушаоница 1

28.11.2016.

Амфитеатар

Трибина
„Југоносталгија“

29.11.2016.

Амфитеатар

Панел дискусија
„Годину дана од
COP 21“

30.11.2016.

Француски
институт у
Србији

Дебата о границама
слободе медија

07.12.2016.

Слушаоница 15

Трибина „Српски
идентитет“

08.12.2016.

Амфитеатар

Модератор: ма Бранко Вучинић
(ЦДДРИ)
Агенција за борбу против корупције
(АБПК);
Говорници: проф. др Драган Р. Симић
(ФПН), Татјана Бабић (АБПК),
Немања Ненадић (Транспарентност
Србија), проф. др Дејан Миленковић
(ФПН);
Модератор: проф. др Зоран
Стојиљковић (ФПН)
Организација ЛАБРИС;
Говорници: Јелена Васиљевић
(ЛАБРИС), Љиљана Марковић (ИАН
телецентар)
Српски политички форум;
Говорници: проф. др Слободан
Комазец, Бранко Драгаш (Балкан
бизнис алијанса)
Организатор и модератор: Ђорђе
Ристић (Српски политички форум);
Говорници: проф. др Душан
Павиловић (Доста је било), Бошко
Обрадовић (Двери), Балша Божовић
(Демократска странка)
Тимска иницијатива младих (ТИМ);
Говорници: Бранко Цвејић (глумац),
Лука Мичета (новинар);
Модератор: Урош Илић (ТИМ)
Студентска организација Центар за
међународну јавну политику (ЦМЈП);
Говорници: Александар Антић
(министар рударства и енергетике),
Њ.Е. Кристин Моро (амбасадорка
Француске), Данијела Божанић
(Министарство пољопривреде и
заштите животне средине), доц. др
Ана Вуковић (Пољопривредни
факултет);
Модерација и уводне речи:
Александар Кларић (ЦМЈП), Радомир
Јовановић (ЦМЈП)
Дебатни клуб Факултета политичких
наука, пројекат „Challenging
Extremism“
Српски политички форум;
Говорници: академик Матија
Бећковић (САНУ), проф. др Мило
Ломпар (Филолошки факултет), проф.
др Часлав Копривица (ФПН)
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Округли сто
„Млади као
покретачи или
робови политичких
партија?“

13.12.2016.

Слушаоница 4

Трибина „Слобода
медија и медијска
етика: могу ли
заједно?“

20.12.2016.

Слушаоница 1

Трибина „Спортско
новинарство данас“

22.12.2016.

Слушаоница 1

Агенција Демостат;
Учесници: Зоран Пановић (Демостат),
Срећко Михаиловић (Демостат),
Ђорђе Ђоковић (Социјалистичка
партија Србије), Исидора Петровић
(Покрет левица Србије), Марко
Парезановић (Српска напредна
странка), Урош Марковић
(Демократска странка), Младен Савић
(Демократска странка Србије),
Немања Радојевић (Доста је било),
Дејан Тадић (Српски покрет Двери),
Иван Деспотовић (Либерално
демократска партија), Урош Елековић
(Нова странка);
Модератор: проф. др Зоран
Стојиљковић (ФПН)
Пројекат Challenging Extremism;
Говорници: Љиљана Смајловић
(Удружење новинара Србије), проф.
др Чедомир Чупић (ФПН);
Модератор: асистент ма Милан
Крстић (ФПН)
Тимска иницијатива младих;
Говорници: Александар Стојановић
(РТС), Нина Колунџија (Б92);
Модератор: Урош Илић (ТИМ)
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Школе и семинари
Теме

Датум

Место

Организатор/говорник

Семинар
„Истраживање
организованог
криминала на
Балкану“
„Дан српсконемачког
пријатељства“

07.03.2016.

Слушаоница 3

Опсерваторија за организовани криминал
Универзитета у Милану и Мрежа за
истраживање криминала и корупције
(КРИК)

16.03.2016.

Слушаоница 1 и
слушаоница 5

Организација Центар за едукацију и
друштвену еманципацију младих
(ЦЕДЕМ);

Студентска
конференција
„Zlatibor Open“

18-20.03.2016.

Студентске организације Студентска унија
Факултета политичких наука (СУ ФПН) и
Српски политички форум (СПФ);

Семинар „Како
после ФПН-а?“

11-12.04.2016.

Конгресни
центар
Романија,
студентско
одмаралиште
Ратко
Митровић,
Златибор
Слушаоница 1

Радионица
„Планирање
каријере: могућност
и изазови“
Четврти регионални
конгрес студената
социјалног рада:
„Улога невладиних
организација у
савременом
социјалном раду“
Прва студентска
Дипломатска
конференција о
усвајању „Акционог
позива 2016.
београдских
студената за
остваривање
хуманитарног
завета“
Семинар „ПР дани
2016: ПРиче
дигиталног доба“
Трећа летња школа
Београд – Констанц
Летња школа
„Амерички избори
и поп-култура“
Четврти
традиционални

20.04.2016.

Слушаоница 8

Факултет политичких наука и Национална
служба за запошљавање;

12-15.05.2016.

Амфитеатар

Унија студената социјалног рада

17. и
21.05.2016.

Амфитеатар

Проф. др Јелица Стефановић Штамбук (у
оквиру предмета Савремена дипломатија)

18-20.05.2016.

Слушаоница 1

ПР тим Факултета политичких наука

30.0505.06.2016.
07-09.09.2016.

Професорска
читаоница
Слушаоница 13
– Центар за
студије САД
Слушаоница 3

Факултет политичких наука, Универзитет
Констанц и Фондација Зоран Ђинђић
Центар за друштвени дијалог и регионалне
иницијативе и Центар за студије САД
Факултета политичких наука
Центар за студије Азије и Далеког Истока
Факултета политичких наука

14.09.2016.

Студентска организација Тимска
иницијатива младих (ТИМ);
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семинар ЈапанСрбија 2016
Семинар „Дани
јавних политика“

Десети регионални
семинар
политиколога
„Амерички
председнички
избори 2016.
године“
Регионална
конференција
Европских
студената за
слободу
Конференција Jean
Monnet Action
Promotion Project
(JMAPP) –
ERASMUS +
Семинар
„Дипломатија за
младе“
Open Data Meet-Up

29. и
30.10.2016.

Слушаоница 1

Група за анализу и креирање јавних
политика (ГАЈП) и Центар за јавну управу,
локалну самоуправу и јавне политике
Факултета политичких наука (проф. др
Снежана Ђорђевић)
Центар за друштвени дијалог и регионалне
иницијативе и Факултет политичких наука

04-07.11.2016.

Конференцијска
сала хотела
Гранд, Копаоник

05.11.2016.

Амфитеатар

Европски студенти за слободу, Студенти за
слободу (ФПН), Либертаријански клуб ЛИБЕК

18.11.2016.

Слушаоница 3

Универзитет у Београду и European
Commission- Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency

12.12.2016.

Сала ГО Савски
венац

Студентска оргнаизација Центар за
међународну јавну политику (ЦМЈП)

29.12.2016.

Слушаоница 1

Група за анализу и креирање јавних
политика (ГАЈП) и организација ЦРТА;

11.6. Награде у 2016. години
Екипа Факултета политичких наука, коју су чинили студенти Хана Поповић,
Миљана Пејић и Алекса Ралевић, а коју је као тренер водио доцент Милош Хрњаз,
освојила је треће место на европском такмичењу у области међународног хуманитарног
и избегличког права – All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court
Competition. Студенткиња Миљана Пејић је на овом такмичењу освојила и титулу
најбољег говорника у прелиминарним рундама.
Професор др Славиша Орловић добитник је награде града Београда за 2015.
годину. На свечаној седници градске Скупштине проглашени су добитници тринаесте по
реду Награде града Београда из деветнаест различитих области међу којима су наука,
књижевност, култура и спорт. За дело из области друштвених и хуманистичких наука за
2015. годину награду је добио професор доктор Славиша Орловић за дело „Изборни
бумеранг – политичке последице изборни система”.
Дипломирани политиколог за међународну политику Никола Ристић добитник је
награде „Круна успеха“ намењене најбољим студентима Универзитета у Београду за
2016. годину. Никола је ову престижну награду добио изванредним резултатима на више
кругова тестирања и оцењивања од стране стручног жирија. Лауреат награде за 2016.
годину, поред Николе, је и Ана Арсенијевић са Биолошког факултета Универзитета у
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Београду. Ово је друга година за редом да је лауреат ове награде дипломац нашег
факултета.
Факултет политичких наука је на годишњицу смрти проф. др Предрага Симића
заједно са породицом преминулог професора и Центром за друштвени дијалог и
регионалне иницијативе, доделио награде др Предраг Симић за најбоље студентске
радове из области спољне политике Србије и балканских односа Стефану Убипариповићу
(прва награда), Игору Марковићу (друга награда) и Алиси Концкар (трећа награда).
Награда „Светлана Лана Адамовић“ за најбољег студента на предметима
Међународни економски односи и савремени економски системи у 2015. години породица
Адамовић и Факултет политичких наука су доделили Николи Стојановићу, дипломираном
политикологу за међународну политику са просечном оценом 9,95.

12. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
12.1. Анализа финансијског резултата за 2016. годину
У 2016. години остварен је дефицит у износу од 6.575.457,00 динара који је
покривен из вишка прихода из ранијих година. Укупани приходи су 440.398.589,00 динара,
расоди 446.974.046,00 динара. Приходи из буџетских средстава износе 202.883.726,00
динара што је 46,07% укупних прихода и мање је за 5.279.050,00 динара у односу на
предходну годину. Приходи из сопствених средстава износе 237.514.863,00 динара што је
53,93% укупних прихода. Ови приходи су се повећали у односу на предходну годину за
36.437.796,00 динара.
Забележено је повећање укупних и прихода и расход у односу на 2015. годину.
Укупни приходи су се повећали за 31.158.746,00 дин. Повећање укупних прихода је
резултат повећања прихода из сопствених средстава. Повећали су се приходи од школарине
и испита за 18.528.896,00 дин. Од осталих сопствених прихода приходи од пројеката су се
повећали у односу на предходну годину за 12.499.296,00 динара. Повећали су се и приходи
који се наплаћују на име издавања различитих потврда, уверења, одбрана радова,
продужетка рока студирања, преноса испита и бодова итд. са 6.261.633,00 на 10.747.869,00
динара.
Иако је дошло до великог повећања прихода у односу на предходну годину ипак је
забележен дефицит у текућој години. На негативан финансијски резултат пресудно је
утицало повећање трошкова. Трошкови зарада су се повећали у односу на претходну
годину са 287.403.747,00 на 316.298.099,00 дин. што је повећање за 28.894.352,00 динара.
Повећање ових трошкова је последица повећања цена часова на мастер и докторским
студијама као и повећања накнада за учешће у комисијам за одбрану радова.
Стални трошкови као што су трошкови грејања, струје, телефона, воде, одношења
смећа су се повећали са 18.050.547,00 динара на 18.836.406,00 дин. Код ове групе трошкова
се бележи раст трошкова грејања за 800.316,00 динара.
Трошкови путовања су се повећали са 6.117.130,00 на 7.085.841,00 динара.
Структура трошкова путовања по изворима финансирања је следећа: Финасирање из
средстава пројеката је заступљено са 5.122.850,00 што износи 72,30%, а из сопствених
извора 1.962.991,00 динара или 27,70% у цифру која се издваја из сопствених извора
урачунато је и 463.371,00 динара на име такси превоза.
Услуге по уговору су се повећале са 75.178.597,00 на 80.070.565,00 динара. Код ових
трошкова бележи се повећање ауторских хонорара са 48.378.231,00 дин. на 53.967.610,00
динара. Ово повећање је уследило због повећања ауторских хонорара по основу учешћа у
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комисијама за одбрану радова и испитима професора који нису запослени на факултету са
1.539.653,00 на 4.584.657,00 у текућој години.
Трошкови репрезентације су смањени са 2.490.343,00 на 2.052.820,00 динара.
У оквиру ових трошкова појављује се ставка поклони у износу од 71.753,00 динара. Реч је
о поклонима професорима који су отишли у пензију и поклону декану Факултета
политичких наука у Загребу.
Услуге штампе су у односу на претнодну годину повећане са 843.835,00 на
3.238.784,00 динара. Структура ових трошкова по изворима финансирања је следећа. Из
средстава пројеката је финансирано 1.393.412,00 динара или 43,02%. Из сопствених извора
је финансирано 1.845.372,00 динара или 56,98%.
Трошкови текућих поправки зграде и основних срестава су се повећали са
2.846.958,00 динара на 3.955.626,00 динара. Повећање ових реошкова је уследило због
реконструкције лан мреже на коју је утрошено 1.499.358,00 динара.
Трошкови канцеларијског материјала су већи у односу на предходну годину за
813.381,00 динара.
Изадаци за набавку основних средстава и инвестиције су већи у односу на
предходну годину. Повећање износи 4.304.491,00 динара. Највише је потрошено за набавку
канцеларијског намештаја 2.585.640,00 динара. У предходној години није било набавки ове
опреме. Такође су се значајно повећали трошкови за набавку књига. У предходној години
ови трошкови су износили 77.257,00 динара, а у 2016. години су 1.652.948,00 динара.
Код издатака за основна средства и инвестиције имамо још три ставке које се нису
појављивале у претходној години. То је мултифункционални инвертерски систем два сета
на првом и другом спрату и 6 сплит ситема клима уређаја у износу од 838.800,00 динара.
Затим израда техничке документације за пројекат доградња факултета трећа фаза у износу
од 462.341,00 дин. и на крају израда плоча са ликовима проф.др Најдана Пашића и
Радослава Ратковића у износу од 324.720,00 динара.
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12.2. Биланс прихода и расхода у 2016. години
Редни
број

ОПИС

0

1

Период
I-XII 2015.

Период
I-XII 2016.

Индекс
(3:2)

2

3

4

%
уче шћа у дин.
2015
5

2016
6

I) ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
1.

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

208,162,776.00

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Министарство просвете науке и технолош. развоја
Брутто зарада
Материјални трошкови
Научно-истраживачки пројекат
Рефундација докторске студије
Једнократна помоћ запосленима
Материјални трошкови стипендиста
Трошкови службеног путовања
Подршка научним скуповима

206,895,990.00
148,218,105.00
6,153,813.00
49,826,823.00
463,183.00
1,883,709.00
199,500.00
150,857.00

1.2.
1.2.1.

Министарство културе
Пројекат – Индикатори.проф.-непрофес.понашања новинара

1,266,786.00
1,266,786.00

2.

Меморандумске ставке - рефундација боловања преко 30 дана

2-6.

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

3.1+3.2+3.3
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.

Школарина и испити
Основне студије - школарине са испитима
Студије II и III степена
Мастер студије
Докторске студије
Специјалистички програми за иновације знања
Припремна настава

202,883,726.00

97.46

50.87

46.07

0.00
175,000.00
98,381.00
50,000.00

98.06
102.01
80.61
92.44
73.27
0.00
87.72
65.21
0.00

50.56
36.22
1.50
12.18
0.11
0,46
0,05
0.04
0.00

46.07
34.33
1.13
10.46
0.08
0.00
0.04
0.02
0.01

0.00
0.00

0.00
0.00

0.31
0,31

0.00
0.00

201,077,067.00

237,514,863.00

118.12

49.13

53.93

176,201,615.00
119,154,160.00
52,211,555.00
37,761,291.00
14,152,264.00
298,000.00
4,835,900.00

194,726,511.00
129,021,122.00
60,069,389.00
41,995,473.00
16,819,305.00
1,254,611.00
5,636,000.00

110.51
108.28
115.05
111.21
118.85
421.01
116.55

43,05
29,11
12.76
9.23
3.46
0.07
1.18

44.22
29.30
13.64
9.54
3.82
0.28
1.28

202,883,726.00
151,198,754.00
4,960,504.00
46,061,721.00
339,366.00

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.5.
4.5.
4.6.

Приходи од закупа простора
Клуб "Политиколог"
Кафе апарати "Маћи"
Скриптарница "Чигоја"
Закуп стана – Милошевић
Форум Звилер Фриеденсдиентс
Пеарсон Централ Еуропе

765,694.00
428,177.00
66,000.00
144,055.00
45,320.00
69,975.00
12,167.00

706,168.00
435,673.00
66,000.00
146,588.00
57,907.00
0.00
-

92.23
101.75
100.00
101.76
127.77

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

0.00

0.19
0.10
0.02
0.04
0.01
0,01
0,01

0.16
0.11
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00

24,109,758.00
3,942,000.00
2,458,374.00
525,100.00
230,690.00
199,500.00
6,311,736.00
6,261,633.00

5.8.
5.9.
5.10.
6.
6.1.

Остали сопствени приходи
Пријава на конкурс прве год. основних студија
Пријава на конкурс последипломских студија
Универзитетски центар
Приход од осигурања
Нострификације диплома
Приходи од пројеката
Остали приходи – уверења, потврде,одбране радова,прод.рока, пренос испита, пренос
бодова, дупликат индекса.
Позитивна курсна разлика
Продаја књига
Административни трошкови уписа
Приходи од донација
Донације - НИС

41,202,184.00
4,506,000.00
2,075,025.00
388,400.00
182,941.00
17,684.00
18,811,032.00
10,747,869.00

170.89
114.31
84.41
73.97
79.30
8.86
298.03
171.65

5.89
0.96
0.60
0.13
0.06
0.05
1.54
1.53

9,35
1.02
0.48
0.09
0.04
0.00
4.27
2.44

246,391.00
344,234.00
3,590,100.00
-

131,129.00
147,004.00
4,195,100.00
880,000.00
880,000.00

53.21
42.7
116,85

0,06
0.08
0,88

0.00

0.00

0.03
0.03
0.95
0.20
0.20

I
II
7.1.
7.2.
7.3.
III

СВЕГА ПРИХОДИ (1-6)
ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА
Примања од продаје основних средст.
Примања од повраћаја пласмана средс.
Примања од повраћаја средстава
НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (I+II)

409,239,843.00

440,398,589.00

107.61

100.00

100.00

409.239.843,00

440.398.589,00

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

Расходи запослених
Бруто зарада са порезима и доприносима
Социјална давања запосленима (породиљско боловање)
Превоз за запослене
Отпремнина за пензију
Награде студентима-награда Боривоје Марковић,Предраг Симић,
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарске услуге
Енергетске услуге - грејање
Енергетске услуге - струја
Комуналне услуге - водовод и канализација
Комуналне услуге - коришћење градског земљишта
Комуналне услуге - градска чистоћа
Услуге комуникација - телефон
Услуге комуникација - пошта
Трошкови осигурања
Трошкови закупа опреме - закуп сале, опреме за превођење, озвучење

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Трошкови путовања
Трошкови превоза у земљи
Трошкови превоза у иностранству
Смештај у земљи
Смештај у иностранству
Трошкови дневница у земљи
Трошкови дневница у иностранству
Остали трошкови за пословна путовања
Такси

10.
10.1.
10.1.1.
10.1.2.

Услуге по уговору
Компјутерске услуге и информациони системи
ФИС - одржавање информационог система за Студентску службу
Пантеон и Синус - одржавање информационог система за рачуноводство

294,614,825.00
287,403,747.00
777,696.00
5,880,841.00
444,147.00
108,394.00
18,050,547.00
593,022.00
11,070,260.00
3,042,592.00
796,330.00
1,110.00
846,411.00
1,177,349.00
161,943.00
341,130.00
20,400.00

323,698,362.00
316,298,099.00
925,299.00
5,671,088.00
733,876.00
70,000.00
18,836,406.00
625,956.00
11,870,576.00
2,857,331.00
876,931.00
684.00
983,200.00
1,019,933.00
175,142.00
280,533.00
146,120.00

109.87
110.05
118.98
96.43
165.23
64.58
104.35
105.55
107.23
93.91
110.12
61.62
116.16
86.63
108.15
82.24
716.27

72.75
70.97
0.19
1.45
0.11
0,03
4.46
0.15
2.73
0.75
0.20
0.00
0.21
0.29
0.04
0.08
0,00

72.45
70.79
0.21
1.27
0.16
0.02
4.22
0.14
2.66
0.63
0.20
0.00
0.22
0.23
0.04
0.06
0.03

5,862,860.00
254,270.00
2,676,956.00
262,589.00
1,665,958.00
8,674.00
669,207.00
107,231.00
472,245.00

6,912,124.00
173,717.00
3,716,948.00
15,722.00
1,791,676.00
811,377.00
112,670.00
463,731.00

117.90
68.32
138.85
5.99
107.55
0.00
121.24
105.07
98.20

1,51
0.06
0,66
0.06
0.41
0.00
0.17
0.03
0,12

1.55
0.04
0.83
0.00
0.40
0.00
0.18
0.04
0.10

75,178,597.00
1,495,736.00
777,600.00
718,136.00

80,070,565.00
1,088,786.00
259,200.00
829,586.00

106.51
72.79
33.33
115.52

18.56
0.37
0.19
0.18

17.92
0.24
0.06
0,18

10.2.

Услуге усавршавања запослених

10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.3.
10.3.1.

Котизација за учешће професора на конференцијама и скуповима
Котизација за такмичења студената
Чланарине у међународним удружењима (ЕЦРЕА, ЕЦПР ...)
Усавршаванје на ЕТФ
Услуге информисања
Огласи у дневним листовима и Сл. Гласнику - конкурси, јавне набавке, умрлице, тендери

10.3.2.

Израда и одржавање интернет презентација НИЦ-а

10.4.
10.4.1.

Стручне услуге - ауторски хонорар
Научноистраживачки пројекат - Министарсво просвете, науке и технолошког развоја РС

10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.

Средства из осталих пројеката ФПН – по плану пројеката
Средства из мастер и док студија (за оне који нису запос.на ФПН)
Комисије, испити, менторства (за оне који нису запосл.на ФПН)

10.5.
10.5.1.
10.5.2.

980,872.00

428,645.00

43.70

0,24

0,09

287,468.00
420,161.00
273,243.00

95,548.00
64,000.00
229,956.00
39,141.00
426,833.00
405,351.00

33.24
15.23
84.16

0.07
0.10
0.07

128.77
130.48

0.08
0,07

0.02
0.01
0.05
0.01
0.10
0.09

55.37

0.01

0,01

111.55
95.44

11.95
8.37

12.08
7.24

331,473.00
310,651.00
20,822.00
48,378,231.00
33,904,884.00

21,482.00
53,967,610.00
32,357,466.00

9,189,726.00
3,743,968.00
1,539,653.00

12,126,597.00
4,898,890.00
4,584,657.00

131.96
130.85
297.77

2.27
0.92
0.38

2.71
1,09
1.03

Стручне услуге - уговор о делу
Професори на замени
Портири, физички радник,електричари, медија центар,студенти продекани,рачуноводство
ДМТ-1,.

8,543,155.00
2,792,722.00
5,750,433.00

8,267,480.00
2,673,268.00
5,594,212.00

96.77
95.72
70.47

2.11
0.69
1.42

1.85
0.60
1.25

10.6.
10.6.1.
10.6.2.
10.6.3.

Репрезентација
Трошкови репрез. из пројеката
Трошкови репрезент. из сопс. Средстава
Поклони

2,490,343.00
787,103.00
1,703,240.00

2,052,820.00
331,805.00
1,649,262.00
71,753.00

82.43
42.16
96.83

0.61
0.19
0.42

0.00
0.46
0.07
0.37
0.02

10.7.
10.7.1.

Услуге штампе
Штампа књига, часописа и друг. материјала

843,835.00
843,835.00

3,238,784.00
3,238,784.00

383,82
383,82

0.21
0.21

0.72
0.72

10.8.

Услуге заступања пред судовима
(адвокатске услуге)

51,000.00
51,000.00

-

0.00

0.01
0.01

0.00
0.00

10.9.

Остале опште услуге образовања, спорта и слично

10.9.1.

Учешће у финансирању заједничких послова УБ и Универз.центра, издавање диплома, део
школарине за основне студије, део школарине самофинансирајућих студија, избор у звање

10.9.2.
10.9.3.
10.9.4.
10.9.5.
10.9.6.

12,063,952.00

10,599,607.00

87.86

2,98

2,38

3,850,000.00

6,016,285.00

156.27

0,95

1.35

Претплата на архиву медијске документације "Ебарт"
Дератизација и дезинсекција
ЦИП-записи
Контрола противпожарних апарата
Услуге превода и судског тумача (превод и овера уговора на иностраним пројектима)

159,270.00
88,000.00
12,000.00
93,757.00
127,520.00

147,654.00
80,000.00
6,000.00
100,779.00
514,343.00

92.71
90.91
50.00
107.49
403.34

0.04
0,02
0.00
0.02
0.03

0.03
0.02
0.00
0.02
0.12

10.9.7.
10.9.8.

Чланарина за рад у COBBIS систему Народне библиотеке Србије
Остале опште услуге - ЕБСЦО база (претплата на електронску базу књига и часописа из
области политичких наука)

327,406.00
643,263.00

351,123.00
707,283.00

107.24
109.95

0.08
0.16

0.08
0,16

10.9.9.
10.9.10.

Акредитација
Истрживање за потребе пројеката

4,344,576.00
295,557.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,08
0.07

0.00
0.00

10.9.11.
10.9.12.
10.9.13.
10.9.14.
10.9.15.
10.9.16.
10.9.17.
10.9.18.
10.9.19.
10.9.20.
10.9.21.

Израда процене угрпжености од елементарних непогода
Повраћај средстава пројеката
Повраћаји студентима
Организовање послова безбедности на раду
Копирање
Правни факултет – Докторат
Праћење медија
Ауторска права- Темпус пројекат кофинансирање
Прање веша и тепиха – за апартмане на петом спрату
Предплата на електронску базу података Kluwew Law International
Предплата на електронску базу података Оxford University Pres

420,000.00
43,995.00
1,415,652.00
86,400.00
148,496.00
0.00
0.00
0.00
8,060.00

0.00

0.00
0.00
139.57
83.33
51.62
0.00
0.00
0.00
0.00

0.10
0.01
0,36
0.02
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.44
0.02
0.02
0.05
0.01
0.01
0.00
0.03
0.02

11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.

Специјализоване услуге
Котизација - учешће спортских екипа студената ФПН-а на такмич.
Услуге културе-Ангажовање Куд Шпанац
Медицинске услуге-систематски предлед студената
Амортизација
Амортизација зграде
Амортизација основних средстава

603,514.00
603,514.00

108.05
95.87

0.15
0.15

0.15
0.13
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00

1,975,845.00
72,000.00
76,660.00
220,000.00
57,600.00
54,986.00
6,792.00
133,992.00
78,265.00
652,118.00
578,618.00
70,000.00
3,500.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

13.
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.1.4.
13.1.5.
13.1.6.
13.1.7.
13.1.8.

Одржавање, текуће поправке зграде и основних средстава
Одржавање зграде и објеката
Молерски радови са материјалом
Замена венецијанера
Одржавање лифта
Електричне инсталације-приклјучак и утичнице
Замена стакала
Санација крова
Расвета
Реконструкција лан мреже

2,846,958.00
362,749.00
208,506.00
49,227.00
63,372.00

13.2.
13.2.1.

Одржавање опреме и основних средстава
Сервисирање и одржавање клима система (клима коморе и клима уређаја у учионицама и
кабинетима)

2,484,209.00
299,709.00

13.2.2.
13.2.3.
13.2.4.
13.2.5.
13.2.6.

Сервисирање и одржавање агрегата за струју
Поправка подова (паркета, ламината)
Сервисирање, поправка и одржавање телефонске централе
Радови на мејл серверу, поправка и одржавање мреже
Услуге одржавања и поправки канцеларијских уређаја (фотокопира, штампача)

39,630.00
183,727.00
174,880.00
471,900.00
218,430.00

0.00
24,634.00
151,037.00
399,360.00
155,304.00

86.37

13.2.7.

Компјутерске лиценце и софтвери (антивирус, антиспам, плагијати, мејл)

989,135.00

354,578.00

13.2.8.

Поправка старе и монтажа нове аудио и видео опреме у амфит и Сл.1

34,600.00

13.2.9

Делови за поправку и одржавање компјутетра,

14.
14.1.

Материјал
Административни-канцеларијски материјал (папир, тонер, фасцикле...)

14.2.

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

376,213.00

14.3.

Материјал за образовање - Индекси, књиге и материјали за стипендисте Министарства прос.
наук. и тех. развоја РС
Материјал за хигијену - средства за чишћење и одржавање хигијене објекта и опреме

14.5.

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

14.6.
14.7.

Радне униформе за спремачице
Остали материјал за очување животне средине

14.4.

0.70
0.09
0,06
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00

0.89
0,44
0.02
0.00
0,02
0.03
0,03
0.00
0,01
0,33

0.61
0.07

0.44
0.05

71.10

0.01
0,05
0.04
0.12
0.05

0.00
0,01
0.03
0.09
0.03

35.85

0.24

0.08

58,650.00

0.01

0.01

72,198.00

596,716.00

0,02

0,14

3,756,772.00
1,707,480.00

4,729,906.00
2,520,861.00

125.90
147.64

0.93
0.42

0.00
1,06
0,56

504,667.00

134.14

0.09

0.11

566,221.00

544,319.00

96.13

0,15

0,13

451,827.00

513,970.00

113.75

0.11

0.12

625,396.00

646,089.00

103.31

0,16

0,15

-

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
12,844.00
28,800.00

14,352.00
15,283.00

3,955,628.00
1,997,149.00
91,103.00
0.00
112,608.00
116,704.00
116,482.00
60,894.00
1,499,358.00

138.94
550.56
43.69

1,958,479.00
218,200.00

78.84

177.69

15.
15.1.
15.2.

Пратећи трошкови задужења
Негативне курсне разлике
Казнени пенали - камата, казне

16.
16.1.

Остале текуће дотације и трансфери
Донације (које даје ФПН у хуманитарне сврхе)

17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
IV

Остали расходи
Порез на добит
Порез на имовину - донације у новцу
Судске таксе

V

Издаци за набавку основних средстава и инвестиције

18.1.
18.1.1.
18.1.2.

Издаци за набавку основних средстава
Рачунарска опрема
Намештај (набавка полица, архивских ормара,канц.столови и столице)

18.1.3.

Електронска опрема (пројектори, пројектна платна, камере за интерфон, )

18.1.4,

Мултифункционални инвертески систем 2 сета на I и II спрату и 6 сплит ситема клима
уређаја

18.1.5.
18.2.
18.2.1.
18.2.2.
18.2.3.
18.2.4.
18.2.5.
18.2.6.
18.2.7.
18.2.8.

Аутомат за прање пода
Издаци за капитално одржавање зграде
Прикључење струје на пети спрат
Геодетски радови за грађевинску дозволу
Градски завод за вештачење-стручни надзор
Алуминијумска столарија
Аутоматика за клизну капију
Накнада за грађевинско земљиште
Геотенички радови за уградњу лифта
Израда пројектне документације-Машинопројект

743,510.00
44,626.00
698,884.00

44,058.00
38,147.00
5,911.00

-

5.93
85.48
0.85

-

0.18
0.01
0.17

0.01
0.01
0.00

0.00

0.00

40,929.00

307,638.00

751.64

0,02

0,07

20,289.00
20,640.00
401,698,512.00

39,658.00
267,980.00

195.47
1298.35

0.01
0.01

0.01
0.06

439,206,805.00

109.34

99.19

98.30

7,593,524.00

230.87

0.81

1.70

5,153,515.00
1,044,606.00
2,585,640.00

241.38
74.16

0,52
0,34
0.00

1,15
0.23
0.58

0.18

0,08

-

0.00

0,18

42,94
-

0.00
0.27
0,11
0.01
0.01
0.02
0.02
0,08
0.02
0.00

0,08
0,11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,11

3,289,033.00
2,135,049.00
1,408,508.00
0.00
726,541.00

337,789.00
838,800.00
346,680.00

1,076,727.00
466,963.00
24,355.00
34,560.00
76,680.00
77,952.00
324,217.00
72,000.00

462,341.00

462,341.00

18.3.
18.3.1.
18.3.2.

Нематеријална имовина
Kњиге у бибклиотеци
Уметничка дела-Израда плоче са ликом проф. др Најдана Пашића и Радослава Ратковића

VI

Новчани одлив (IV+V)

77,257.00
77,257.00

1,977,668.00
1,652,948.00
324,720.00

2559.86
2139.54
-

0.02
0,02
0.00

0.44
0,37
0,07

404,987,545.00

446,800,329.00

110.32

100.00

100.00

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Вишак прихода - суфицит (I-VI)
Мањак прихода - дефицит (VI-I)
Кориговани дефицит из вишка прихода од ранијих година
Кориговани дефицит за примања од продаје основних средстава
Кориговани суфицит за одлив за набавку основних средстава
УКУПАН СУФИЦИТ (VII-XI)
УКУПАН ДЕФИЦИТ (VIII-IX)
Део вишка прихода опрдељен за наредну годину
Нераспоређени вишак за преношење у наредну годину

У Београду, 23. фебруара 2017. године

4,252,298.00
6,401,740.00
6,575,457.00
3,998,028.00
0

-

Председница Савета
проф. др Весна Кнежевић Предић

