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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 2012. години изабран је нови Савет Факултета којег чине:
Председник Савета: проф. др Зоран Стојиљковић, представник ННВ Факултета,
Чланови Савета (укупно 23 члана):
Представници Наставно-научног већа:
Атлагић др Синиша
Бркић др Мирослав
Васиљевић др Бранко
Ђорђевић др Снежана
Кљајић др Веселин
Радосављевић др Иван
Симић др Драган
Стојиљковић др Зоран
Тодоровић др Неда
Филиповић Драгана
Хрнчић др Јасна
Џуверовић др Немања
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Представници Стручних служби:
Вукчевић Милош
Илић Шундерић Ивана
Милић Данијела
Представници студената:
Вујић Владан
Деспотовић Марко
Нешковић Андријана
Шкуртић Јован
Представници Оснивача:
проф. др Сретен Вујовић
проф. др Гаљина Огњанов
Александар Тимофејев
Бранко Ружић
Савет Факултета је на шест седница одржаних у 2013. години:
1. усвојио извештај о раду УБ – Факултета политичких наука у календарској 2012.
години;
2. усвојио завршни рачун буџетских корисника УБ - Факултетa политичких наука за
2012. годину;
3. доносио одлуке о висини школарине и накнада на студијским програмима првог,
другог и трећег степена који се изводе на Факултету политичких наука у школској
2013/2014. години;
4. донео одлуке о плаћањима послова и висини накнада коју плаћају полазници
програма сталног стручног усавршавања на Универзитету у Београду – Факултету
политичких наука;
5. донео одлуку о изменама и допунама пречишћеног текста Статута Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука;
6. донео одлуку о изменамам и допунама Правилника о научноистраживачким
центрима УБ-ФПН;
7. усвојио Правилник о зарадама запослених на Универзитету у Београду – Факултету
политичких наука;
8. усвојио Правилник о избору чланова Студентског парламента Универзитета у
Београду - Факултета политичких наука;
9. доносио одлуке о избору студента-продекана Универзитета у Београду - Факултета
политичких наука за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину;
10. донео одлуку о оснивању УБ-ФПН Центра за интердисциплинарне студије Балкана
(ЦисБалк ФПН);
11. донео одлуку о преименовању УБ-ФПН Центра за међународно хуманитарно право
и право људских права у УБ-ФПН Центар за европске и међународно-правне
студије;
12. доносио одлуке о стипендирању студената, умањењу школарина и ослобађању
плаћања школарине у школској 2013/2014. години;
13. доносио одлуке о давању сагласности на избор најповољнијег понуђача за закуп
пословног простора у згради Факултета – више седница;
14. донео одлуку о отпису и донацији исправне рачунарске опреме за коју не постоји
могућност да се укључи у мрежу Факултета;
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15. усвојио План рада Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за 2014.
годину;
16. усвојио Финансијски план Универзитета у Београду – Факултета политичких наука
за 2014. годину;
17. усвојио План јавних набавки Универзитета у Београду – Факултета политичких
наука за 2014. годину.

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 2012. години изабран је нови декан и декански колегијум који су ступили на
дужност 01. октобра 2012. године.
Декан:
проф. др Илија Вујачић
Продекани:
проф. др Ана Чекеревац, продеканка за студије I степена
проф. др Ђорђе Павићевић, продекан за студије II и III степена
проф. др Славиша Орловић, продекан за квалитет, самовредновање и
научноистраживачку делатност
Студент продекан:
Милош Николић

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.
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На Факултету делују следећа одељења:
1. Политиколошко одељење,
2. Одељење за међународне студије,
3. Новинарско-комуниколошко одељење,
4. Одељење за социјалну политику и социјални рад.
У оквиру наставно-научне организационе јединице, на предлог једног или више
одељења Факултета, Наставно-научно веће донеће одлуку о формирању катедри Факултета.
У
оквиру
наставно-научне
организационе
јединице
организују
се
научноистраживачки центри Факултета.
На оснивање, организацију и рад научноистраживачких центара Факултета
примењује се Правилник о научноистраживачким центрима Факултета.
Стручна служба
Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, материјалнофинансијске, библиотечке, техничке, помоћне и друге опште послове за потребе деловања
Факултета.
Стручну службу чине следеће службе:
1. Служба за наставу и студентска питања,
2. Служба за опште послове,
3. Служба за материјално-финансијско пословање,
4. Служба библиотеке и документације,
5. Рачунарски центар.

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 2013. години.
одржано је:
•
8 седница Наставно-научног већа Факултета,
•
8 седница Изборног већа Факултета,
•
68 седница одељења Факултета, и то:
- Политиколошко одељење – 19
- Одељење за социјални рад и социјалну политику – 18
- Одељење за новинарство и комуникологију – 18
- Одељење за међународне студије – 13 седница.
Наставно-научно веће је на својим седницама :
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1. Донело одлуку о припадности наставних предмета ужим научним областима
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука,
2. Усвајало измене и допуне више студијских програма мастер академских студија
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука, усвојених одлуком
Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-1976/2008-04 од
25.04.2009. године,
3. Донело предлог одуке о усвајању студијских програма I, II и III степена студија
Универзитета у Београду – Факултет аполитичких наука,
4. Усвојило специјалистички програм иновације знања „Антикоруптивне вештине“
Универзитета у Београду-Факултета политичких наука,
5. Усвојило програме сталног стручног усавршавања (образовање током читавог живота) на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука:
а) Реформа система здравствене и социјалне заштите (промене-перспективеизазови);
б) Здравствена и социјална заштита оболелих и особа са инвалидитетом
(превенција, дијагностика, лечење, рехабилитација и социјална интеграција),
6. Донело одлуке о именовању представника Универзитета у Београду-Факултета
политичких наука у Већу научних области правно-економских наука, Већу
друштвено-хуманистичких наука и Већу и медицинских наука Универзитета у
Београду
7. Донело одлуке о изменама и допунама Правилника о основним академским
студијама Универзитета у Београду - Факултета политичких наука,
8. Донело одлуку о формирању Већа за студије II и III степена УБ – Факултета
политичких наука за школску 2013/14. и 2014/15. годину,
9. Усвајало извештај Комисије за организовање и спровођење поступка студентског
вредновања педагошког рада наставника УБ - Факултета политичких наука за
зимски семестар школске 2012/2013. године,
10. Формирало комисије за писање реферата за избор у научна звања и доносило
предлоге одлука за избор у научна звања,
11. Донело одлуке о давању сагласности за рад наставника Факултета у другим
високошколским установама - више седница,
12. Донело одлуку о ангажовању сарадника - демонстратора – више седница,
13. Донело одлуку о ангажовању наставника са других високошколских установа за
извођење наставе и за потребе реакредитације студијских програма,
14. Донело предлоге одлуке о продужењу радног односа проф. др Љубинки Трговчевић,
проф. др Неди Тодоровић, проф др Зорану Славујевићу проф. др Чедомиру Чупићу
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),
15. 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),
16. Донело одлуке о формирању Стручног савета Центра за студије рода и политике
УБ-ФПН, Стручног савета Центра за студије САД, Стручног и Почасног савета
Центра за интердисциплинарне студије Балкана (ЦисБалк ФПН) УБ-ФПН,
17. Усвајало пријаве докторских и магистарских радова и формирало и именовало
комисије за докторске и магистарске радове,
18. Доносило предлоге одлука о признавању страних високошколских диплома основних, магистарских и мастер студија и признавању ЕСПБ остварених на
другим високошколским установама у Републици Србији,
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Изборна већа Факултета су формирала комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима на расписане конкурсе и доносила предлоге одлука о изборима у звања
наставника и одлуке о изборима сарадника.

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 108 наставника и сарадника, од чега два
са 50% радног времена и 1 са 20% радног времена.
По звањима:
•
35 редовних професора,
•
16 ванредних професора,
•
21 доцент,
•
21 асистент,
•
3 наставника страног језика,
•
2 наставника вештина
•
10 стручних сарадника за подршку научноистраживачком раду
Радни однос мирује, на основу члана 79. став 1. тачка 4. и става 2. Закона о раду
(“Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09. и 32/13.):
a) доценткињи др Милици Делевић, за време трајања мандата заменика генералног
секретара Европске банке за обнову и развој, почев од 1.7.2013. године.
Продужен је радни однос за школску 2013/2014, 2014/2015. и 2015/2016. годину
професорима:
а) редовној професорки др Неди Тодоровић, на основу одлуке Сената Универзитета
у Београду 06-01 број: 61202-2713/2-13 АБ,
б) редовној професорки др Љубинки Трговчевић Митровић, на основу одлуке
Сената Универзитета у Београду 06-01 број: 61202-2714/2-13 АБ,
в) редовном професору др Чедомиру Чупићу, на основу одлуке Сената Универзитета
у Београду 02 број: 61202-1269/2-13 АБ,
г) редовном професору др Зорану Славујевићу, на основу одлуке Сената
Универзитета у Београду 02 број: 61202-1270/2-13 АБ,
У Стручној служби, ненаставно особље, запослен је укупно 51 радник, 45 радника
на неодређено, 3 радника на одређено време од 6 месеци и 3 радника на одређено време од
три месеца.
У пензију су отишли 30. 09. 2013. године:
1. Проф. др Сретен Сокић, редовни професор,
2. Проф. др Бошко Телебаковић, редовни професор,
3. Биљана Коркутовић, виши стручни сарадник за радне односе
4. Душица Благојевић - спремачица.
У звање доцента изабрани су: др Ивана Дамњановић и др Саша Мишић,
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У звање асистента изабрани су: маст. политик. Никола Бељинац (поновни избор),
маст. политик. Бојан Вранић (поновни избор), маст. Политик. Марко Тмушић (поновни
избор) и дипл. политик. спец. Милош Хрњаз (поновни избор).
У звање наставника страног језика изабране су: мр Гордана Залад (поновни избор) и
мр Слађана Прица (поновни избор).
Радни однос на одређено време од годину дана засновали су на пословима и
радним задацима стручног сарадника за подршку научноистраживачком раду:
1. Велизар Антић,
2. Марко Вековић,
3. Тијана Докић,
4. Биљана Ђорђевић,
5. Катарина Лончаревић,
6. Маријана Матовић,
7. Марина Пантелић,
8. Марко Жиловић,
9. Иван Станојевић,
10. Стефан Сурлић.
Укупно запослених на УБ - Факултету политичких наука на дан 31. децембра 2013.
године, на неодређено и одређено време је 159.
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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, 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 РЕАЛИЗОВАНИ У 2013.
ГОДИНИ
Основне академске студије:
1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/200804.
2. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОЛИТИКЕ - Акредитоване
решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-001976/2008-04.
3. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НОВИНАРСТВА - Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/200804.
4. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ
РАДА - Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике
Србије, број: 612-00-1976/2008-04
Дипломске академске студије:
5. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР
ПОЛИТИКОЛОШКИХ СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Модул: Политичка теорија, политичка социологија и институције,
Модул: Политичко насиље и држава,
6. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР РЕГИОНАЛНИХ
СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета
Републике Србије, број: 612-00-1035/2010-04.
Модул: Студије САД-а
Модул: Регионалне студије Азије
7. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР
МЕЂУНАРОДНИХ СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Модул: Европске интеграције,
Модул: Међународна безбедност,
Модул: Међународна политика,
Модул: Студије мира,
Модул: Међународно хуманитарно право и право људских права.
8. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НОВИНАРСТВА: Акредитоване решењем Комисије
за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
9. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КОМУНИКОЛОГИЈЕ: Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/200804.
10. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: Акредитоване
решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-001976/2008-04.
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11. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА: Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/200804.
11. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КУЛТУРОЛОГИЈЕ — МАСТЕР ТЕОРИЈЕ
КУЛТУРЕ И СТУДИЈА РОДА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Опција: Теорија културе или Студије рода.
12. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИЧКА АНАЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ У
ПОЛИТИЦИ: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета
Републике Србије, број: 612-00-318/2011-04.
13. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ — МАСТЕР ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ:
Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије,
број: 612-00-1035/2010-04.
14. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ — МАСТЕР ЈАВНЕ УПРАВЕ, ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ И ЈАВНИХ ПОЛИТИКА : Акредитоване решењем Комисије за
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1035/2010-04.
Докторске студије:
9. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ: Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/200804.
10. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МЕЂУНАРОДНЕ И
ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу
квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
11. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КУЛТУРОЛОГИЈЕ — СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ И
МЕДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета
Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
12. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — СОЦИЈАЛНЕ
ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
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Табела 1: Листа свих студијских програма који се реализују у високошколској институцији
Р.Б.
1

Шифра
студијског
програма
ОП

Назив студијског
програма

2

ОМ

основне академске
студије међународне
политике

3

ОН

основне академске
студије новинарства

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

8

МСП

мастер академске студије
социјалне политике

9

МСР

мастер академске студије
социјалног рада

10

МЈЕ

11

МАМ

12

МКО

мастер академске студије
- Интердисциплинарне
мастер студије
југоисточне Европе
мастер академске студије
политикологије политичка аналитика и
менаџмент у политици
мастер академске студије
комуникологије

13

МКУ

мастер академске студије
културологије

14

МРП

мастер академске студије
политикологије - студије

основне академске
студије политикологије

Образовно
поље

врста и ниво
студија

Звање
Диплома

друштвенохуманистичк
е науке
друштвенохуманистичк
е науке

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

дипломирани
политиколог

друштвенохуманистичк
е науке
друштвенохуманистичк
е науке

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

друштвенохуманистичк
е науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичк
е науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичк
е науке

академске/други
степен високог
образовања

друштвенохуманистичк
е науке
друштвенохуманистичк
е науке
друштвенохуманистичк
е науке

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

мастер
политиколог за
међународне
послове
мастер
политиколог

друштвенохуманистичк
е науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичк
е науке
друштвенохуманистичк
е науке
друштвенохуманистичк

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

мастер
комуниколог

дипломирани
политиколог за
међународне
послове
дипломирани
новинар
дипломирани
социјални радник

мастер социјални
радник
мастер
политиколог

мастер културолог
мастер
политиколог
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МНО

16

МЕП

17

МПИ

18

МПС

19

МПН

20

МПР

21

МСМ

22

ДП

23

ДМ

24

ДС

25

ДК

рода
мастер академске студије
новинарства
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

е науке
друштвенохуманистичк
е науке
друштвенохуманистичк
е науке
друштвенохуманистичк
е науке
друштвенохуманистичк
е науке

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

друштвенохуманистичк
е науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичк
е науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичк
е науке

академске/други
степен високог
образовања

друштвенохуманистичк
е науке
друштвенохуманистичк
е науке

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

мастер
политиколог за
међународне
послове
доктор наука
-политичке науке

друштвенохуманистичк
е науке

академске/трећи
степен високог
образовања

доктор наукаполитичке науке

друштвенохуманистичк
е науке

академске/трећи
степен
високог
образовања

доктор
културолошких
наука

мастер новинар
мастер
политиколог
мастер
политиколог
мастер
политиколог

доктор наука
-политичке науке

Број студената по студијским програмима:
Факултет политичких наука у Београду је у прву годину основних академских
студија у школској 2013/2014. години уписао 539 студенaта: 155 буџетских студената и 384
самофинансирајућих студената.
У 2013. години на Факултету је дипломирало 495 студената, от тога 139
дипломираних по старом систему, а 362 по болоњском.
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7.2. СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
На нивоу студија другог и трећег степена, на ФПН је започет процес прилагођавања
Болоњској реформи. Промишљеним програмским планирањем излазимо у сусрет
различитим професионалним, стручним и научним захтевима:
•
новим смеровима пратимо савремене наставне програме и неопходне иновације
знања;
•
програми прате друштвене и научне потребе, тежећи хармонизацији теоријског и
практичног знања;
•
у наставу укључујемо предаваче, експерте и професоре домаћих и иностраних
универзитета и релевантних институција.
Сви наши програми отворени су за студенте са других факултета. Интерактивна
настава, у амбијенту у коме доминира различитост знања и интересовања, пружа доследну
примену интердисциплинарности у приступу друштвеним феноменима који се изучавају.
ФПН има два облика студија другог и трећег степена:
1. једногодишње мастер студије,
2. трогодишње докторске студије
У школској 2013/14 на мастер студије се уписало 418 студента и студенткиње и то:
1. Европске студије – 21,
2. Комуниколгија – 28,
3. Међународна безбедност – 24,
4. Међународна политика – 35,
5. Новинарство – 25,
6. Политичка теорија, политичцка социологија и институције – 14,
7. Политичко насиље и држава – 27,
8. Социјална политика – 20,
9. Социјални рад – 31,
10. Студије мира – 24,
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11. Теорија културе и студије рода – 28,
12. Међународно хуманитарно право и право људских права - 15,
13. Еколошка политика - 21,
14. Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе - 17,
15. Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике - 30,
16. Регионалне студије Азије – 13,
17. Политичка аналитика и менаџмент у политици – 20,
18. Регионалне студије САД – 25.

1.
2.
3.
4.

У школској 2013/14 на докторске студије се уписало 52 студената и студенткиње и
то:
Студије културе и медија – 14,
Медјународне и европске студије – 22,
Социјална политика и социјални рад – 6,
Студије политикологије – 10.

У школској 2012/13. години студије је завршило 176 студената и студенткиња:
•
магистарске - 12,
•
докторирало (по старом) - 14,
•
докторске студије - 2,
•
мастер - 135,
•
специјалистичке академске - 13.

7.3. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Наставни програми страних језика на ФПН прилагођени су новим стандардима
европске језичке политике (The Common European Framework of Reference for Languages –
CEF) и захтевима реформе образовања у оквиру Болоњског процеса.
Студенти уче један од четири страна језика: енглески, француски и немачки, у
зависности од тога који су језик учили у средњој, односно у основној школи. Настава
страних језика ФПН почиње од нивоа Б2, што значи да су студенти савладали ниво Б1
изабраног језика.
Настава се организује у двосеместралним модулима који се надовезују један на
други у зависности од смера, односно департмана, од општег курса страног језика с
елементима језика струке до курса страног језика као језика струке.
На предмету Енглески језик у првој години се уз наставу на Факултету раде вежбе и
користи видео материјал на онлајн платформи My English Lab. На тај начин се студентима
пружа прилика да вежбају индивидуално енглески језик уз контролу и потпуни увид
наставника у њихов рад.
Захваљујући сарадњи са ДААД-ом (Немачком службом за академску размену)
велики број студената који учи немачки језик протеклих година добијао је стипендије,
било за мастер студије, летње курсеве језика у Немачкој или парламентарну праксу у
Бундестагу. Факултет је 2005. годио добио лиценцу за полагање испита Тест ДаФ који
представља стандардизовани испит из немачког језика, признат на свим универзитетима на
немачком говорном подручју.
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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.
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.
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 демократију
2. Центар за медије и медијска истраживања
3. Центар за међународно хуманитарно право и међународне организације
4. Центар за студије Сједињених Америчких Држава
5. Центар за студије рода и политике
6. Центар за студије Азије и Далеког истока
7. Центар за студије мира
8. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
9. Центар за Еколошку политику и одрживи развој (ЦЕПОР)
10. Центар за Јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике
11. Центар за научна и примењена истраживања
12. Центар за интердисциплинарне студије Балкана
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8.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НAУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ЦЕНТАРА ФПН-а
У складу са Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачким центирма Факултета, научноистраживачка делатност се
одвија у оквиру Научноистраживачких центара Факултета (НИС). Извештај о раду НИЦ је у табели.

Научноистраживачки
центар

Назив
пројекта

Центар за студије САД Обележавање

десетогодишњице од оснивања
Центра за студије Сједињених
Америчких Држава Факултета
политичких наука
Универзитета у Београду

Меморандум о разумевању
између Универзитета Клемсон
из Јужне Каролине (Сједињене
Америчке Државе) и
Универзитета у Београду
Факултета политичких наука.

Опис активности
на пројекту

Број ангажованих
истраживачица и
истраживача

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

Израда пројекта за
2
добијање средстава од
амбасаде Амбасада
Сједињених Америчких
Држава у Републици
Србији како би се
обележило десет година од
оснивања Центра за
студије Сједињених
Америчких Држава
Факултета политичких
наука Универзитета у
Београду

Донација од 15 000
америчких долара за
обележавање
десетогодишњице
Центра за студије САД

Амбасада
Сједињених
Америчких
Држава у
Републици Србији

Припремне активности за 2
потписивање
меморандума о
разумевању између
Универзитета Клемсон из
Јужне Каролине
(Сједињене Америчке
Државе) и Универзитета у
Београду Факултета
политичких наука.

Потписивање
Меморандума о
разумевању је први корак
у сарадњи две установе
која би већ на пролеће
2015. године требала да
омогући да одређени број
студената са
Универзитета Клемсон
проведе један семестар
на Факултету политичких

Универзитет у
Београду –
Факултет
политичких наука
и Универзитет
Клемсон из Јужне
Каролине, САД

наука у Београду где би
похађали наставу из
предмета које они
одаберу. Настава би се
одржавала на енглеском
језику.

Предавање амбасадора
Сједињених Америчких
Држава у Републици Србији
Њ. Е. Мајкла Кирбија, ФПН,
слушаоница 13, 29. 5. 2013.
године

Предавање Роберта Франка,
професора историје
међународних односа на
Универзитету Pariz I PanteonSorbona,

Промоција књиге „Ризици
глобалних катастрофа“,
приређивача Ника Бострома и
Милана Ћирковића - ФПН,
слушаоница 13, 03. 04. 2013.
године

Промоција књиге „Мека моћ
држава“, - ФПН, амфитеатар,
9. 12. 2013.

Припремне активности за
предавање амбасадор
Кирбија као и
организација самог
предавања

2

Упознавање студената,
сарадника и наставника
Универзитета у Београду
– Факултета политичких
наука са погледима
Сједињених Америчких
Држава на савремене
међународне односе као
и стање српско
-америчких односа

Универзитет у
Београду –
Факултет
политичких наука
и амбасада
Сједињених
Америчких
Држава у
Републици Србији

Припремне активности за 4
предавање професора
Франка као и организација
самог предавања

Упознавање студената,
сарадника и наставника
Универзитета у Београду
– Факултета са историјом
међународних односа

Амбасада
Републике
Француске у
Републици Србији

Припремне активности за
промоцију књиге као и
организација саме
промоције

2

Упознавање студената,
сарадника и наставника
Универзитета у Београду
– Факултета са једном од
најзначајнијих књига из
области међународних
односа објављених у
последњих неколико
година

Припремне активности за
промоцију књиге као и
организација саме
промоције

2

Упознавање студената,
сарадника и наставника
Универзитета у Београду
– Факултета политичких

наука са резултатима
истраживања о мекој
моћи држава које су
спровели студенти нашег
факултета
Промоција часописа
“The Economist: свет у 2014.”,
23. 12. 2013.

Центар за студије рода
и политике

Припремне активности за 2
промоцију часописа као и
организација саме
промоције

Упознавање студената,
сарадника и наставника
Универзитета у Београду
– Факултета политичких
наука са једним од
најважнијих годишњих
издања из области
међународних односа и
међународне економије

јануар 2013. године- гостовање Припремне активности за
студената из Минесоте (САД), организацију посете
на челу са проф. др Патриком
Дејлом
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Упознавање студената,
сарадника и наставника
Универзитета у Београду
– Факултета политичких
наука са тиме како
студенти из Минесоте
гледају на савремене
међународне односе и
српско – америчке
односе

мај 2013. године – гостовање
студената са Универзитета
Клемсон из Јужне Каролине,
на челу са проф. др
Владимиром Матићем

2

Упознавање студената,
сарадника и наставника
Универзитета у Београду
– Факултета политичких
наука са тиме како
студенти из Јужне
Каролине гледају на
савремене међународне
односе и српско –
америчке односе

Истраживање родно
заснованог насиља у школама
у Србији у оквиру ширег

Припремне активности за
организацију посете

Припрема упитника за
квантитативно
истраживање и водича за

Министарство за
просвету, науку и
технолошки
развој
ФПН

9 (девет) учесница и Квантитативно и
УНИЦЕФ
учесника
квалитативно
истраживачког тима истраживање (упитници

пројекта Школа без насиља
рад са фокус групама у
УНИЦЕФа и Министарства
оквиру кавлитативног
просвете, науке и технолошког истраживања
развоја
Годишњи међународни курс
Феминстичка критичка
анализа организован на Интер
Универзитетском Центру, у
Дубровнику

Конципирање, позив за
учествовање на курсу,
организација и
реализација курса

за истраживање у 50
школа у Србији и рад са
фокус групама)
33 учесница и
учесника

Скуп/курс Савремени
спорови у феминстичким
теоријама
одржан је од 27. до 31.
маја 2013.

Washington
University, St
Louis, USA
Средства са
пројекта бр 47021
ФПН

Часопис за феминистичку
теорију, Генеро

Концептуализација темата
за број 17 часописа,
прикупљање текстова,
припрема за штампу и
објављивање часописа

Уредништво и
аутори/ке
10 прилога и 5
приказа

Центар за студије мира Ethnic Stereotypes and National - Анализа уџбеника за
Myths as an Obstacle to
Reconciliation: AlbanianSerbian Relations

South-East European Master
Programme in Peace Studies

Број 17. часописа
Шведска
Генеро, темат броја,
фондација Kvinna
Политике родне
till Kvinna
раноправности,
гостујућа уредница проф.
др Драгана Поповић,

Седам са ФПН,
основне школе из историје десет са
и српског језика;
истраживачима на
- Организовање фокус
терену
група у Београду и
Приштини;
- Интервјуи са учесницима
и стручњацима.

- Обрада податак
Berghof
прикупљених
Foundation
емпиријским
истраживања током
трајања пројекта;
- Припремљени текстови
за завршни зборник

- Писање програма студија
и силабуса;
- Стварање библиотечког
фонда и универзитетске
мреже између Србије, Бих
и Хрватске
- Акредитација
регионалног мастер
програма у све четири
државе партнера

- Потписан споразум о
Swiss National
сарадњи и оснивању
Science Foundation
регионалног мастер
програма;
- Направљени курикулум
студија и силабуси
предмета;
- Одржана три радна
скупа (Сарајево, Београд
и Славонски Брод
- Започето стварање

Троје са ФПН,
укупно 11 са
партнерским
организацијама

билиотеке ”Студије
мира” (завршетак
куповине књига
планиран за 2014.
годину)
Споразум о сарадњи са Нансен Споразум о сарадњи који
дијалог - Београд
подразумева организовање
заједничких активности
као што су радионице,
предавања, летње школе и
сл.

Центар за истраживања Развој услуга у заједници са
у социјалној политици децу са сметњама у развоју и
њихове породице
и социјалном раду

Организација и
реализација конференције
на ФПН-у у циљу
извештавања о
резултатима пројекта
-фебруар 2013
Реализација ретест
истраживања на терену по
градовима Србије која је
укључила испитивање
родитеља, индивидуално
испитивање деце и
форкус групе
Унос, обрада и анализа
података
Припрема резултата
пројекта за публиковање
Припрема публикације
Информисање шире и
сручне јавности о
резултатима пројекта на

Троје са ФПН,
укупно 7 са
парнерском
организацијом

- Организован семинар о
мапирању сукоба
(предавач Тања Поповић,
директорка Нансен
дијалог - Београд)
- Организовано јавно
предавање ”Дијалог и
решавање сукоба
(предавач Стајнер Брин,
саветник у Нансен
Дијалог – Норвешка)

-

3 истраживача са
ФПН-а
2 спољна сарадника
са Филозофског
факултета
20 студената мастер
студија ангаживаних
на прикупљању
података (теренски
рад) и уносу
података у базу

Припрема и објављивање УНИЦЕФ
публикације
Европска Унија
“Када недеља долази
средом”
(штампање је у току из
обезбеђених средстава)
Организација и
реализација
конференције на ФПН-у
у циљу извештавања о
резултатима пројекта
-фебруар 2013
Учешће на Конференцији
у Галwаy-у, Ирска, јул
2013.
Учешће на Конференцији
УНИЦЕФ-а, Београд,
новембар 2013

Конференцији УНИЦЕФ-а
у Београду- новембар 2013

Центар за
интердисциплинарне
студије Балкана

Реализација истраживања
Advancing social welfare for (анализа документације,
vulnerable groups of
теренско истраживање,
children and their families
фокус групе и интервјуи)
Унос, обрада и анализа
података
Припрема резултата
пројекта за публиковање
Припрема публикације

2 истраживача са
ФПН-а
1 спољни сарадник
са Филозофског
факултета
20 студената мастер
студија ангаживаних
на прикупљању
података (теренски
рад) и уносу
података у базу

Припремљена
публикација о
резултатима пројекта
(штампање је у току из
обезбеђених средстава)

УНИЦЕФ
Европска Унија

Регионалне последице
приступања Хрватске
Европској унији

Припрема међународне
конференције, одржавање
конференције, писање
прилога за зборник,
уређивање, припрема за
штампу и штампање
зборника

Двоје непосредно
ангажованих на
припреми
конференције и
зборника.
Петоро професора и
асистената са ФПН
учествовало на
конференцији.
50 учесника
конференције
(неколико из више
балканских земаља).

Међународна
конференција, 1718.5.2013.
Зборник радова – у
штампи.

Фонд за отворено
друштво

Преузимање суиздаваштва
научног часописа Синтезис

Договори чланова
редакције часописа и
Стручног савета о начину
заједничког рада у
издавању часописа са
Центром за хуманистичке
науке.
Договор о будућим
тематским бројевима
часописа и доприносу

Стручни савет
Центра (осам
чланова).

Часопис Синтезис,
Година V, бр. 1, 2013,
тема: „Југославија“.

Без извора
финансирања.

чланова Центра.
Вебсајт Центра:
www.balkanreview.com

Јавна предавања

Израда логоа и вебсајта
Центра.
Писање осврта, коментара
и анализа.
„Твитовање“ најважнијих
вести са Балкана.

Двојица чланова
Центра и десет
студената мастер
студија.

Редизајниран сајт.

Делимично
финансирање од
средстава
преосталих са
пројекта под бр. 1
(Фонд за отворено
друштво).

Организовање јавних
предавања о Балкану.

Двоје чланова
Центра

12 јавних предавања
домаћих и иностраних
учесника (укупно 17
учесника)

Без финансирања

Центар за студије Азије Семинар “Србија и Јапан – Истраживање, припрема
савремени погледи на наша презентација, техничка
и Далеког истока

Седам (волонтери) + Семинар
студената ФПН и
Драгана Митровић основних студија ФПН и волонтирање
Факултета за студије
политике,
Дошиша
универзитета из Кјота, из
Јапана,
одржан 27.
новембара 2013.

Истраживање, припрема
Семинар „Регионални развој – презентација, техничка
Aзија и југоисточна Европа“
организација семинара,
вођење семинара

Седам (волонтери) + Семинар
студената ФПН и лична
Драгана Митровић мастер програма ФПН и средства
Факултета за студије
политике и Школе за
последипломске студије
политике и менаџмента,
Дошиша универзитета из
Кјота, из Јапана, одржан
10. септембара 2013.

друштва”

организација семинара,
вођење семинара

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 у периоду од 2011-2014. године учествују у 13 научноистраживачких пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
То су следећи пројекти и истраживачи:
1. Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (број
пројекта: 179076).
Истраживачи са ФПН: проф. др Слободан Самарџић, проф. др Мирослав Хаџић,
проф. др Весна Кнежевић-Предић, проф. др Радмила Накарада, проф. др Драган Симић,
проф. др Бранко Васиљевић, проф. др Тања Мишчевић, проф. др Предраг Симић, проф. др
Јелица Стефановић-Штамбук, проф. др Сања Граић – Степановић, проф. др Мирјана
Васовић, проф. др Илија Вујачић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Душан Павловић,
проф. др Небојша Владисављевић, проф. др Чедомир Чупић, проф. др Јелена Ђорђевић,
проф. др Бранимир Стојковић, проф. др Сњежана Миливојевић, проф. др Снежана
Ђорђевић, проф. др Зоран Стоиљковић, проф. др Ана Чекеревац, проф. др Мира
Лакићевић, проф. др Мирољуб Радојковић, проф. др Добривоје Станојевић, проф. др Неда
Тодоровић, проф. др Раде Вељановски, проф. др Драган Симеуновић, проф. др Драган
Веселинов, проф. др Иван Радосављевић, проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Дарко
Надић, проф. др Милан Петричковић, проф. др Драгослав Кочовић, проф. др Зоран
Крстић, проф. др Веселин Кљајић, проф. др Драгана Митровић, доц. др Сања Домазет,
доц. др Небојша Мрђа, проф. др Славиша Орловић, доц. др Дејан Миленковић, проф. др
Милош Бешић, доц. др Синиша Атлагић, доц. др Маја Ковачевић, асист. мр Зоран Чупић,
доц. др Филип Ејдус, доц. др Немања Џуверовић, асист. мр Драган Живојиновић, доц. др
Саша Мишић, асист. мр Милош Хрњаз, доц. др Бојан Ковачевић, асист. мр Душан
Спасојевић, асист. мр Никола Бељинац, доц. др Марко Симендић, асист. мр Бојан Вранић,
доц. др Владимир Павићевић, доц. др Дејан Павловић, асист. мр Јелена Лончар, асист. мр
Наталија Перишић, асист. мр Јелена Видојевић, асист. мр Драгана Станковић, асист. мр
Ана Милојевић, доц. др Ивана Дамњановић, асист. мр Јелена Сурчулија, асист. мр Марко
Тмушић, истраживач-сарадник мр Жарко Пауновић, и истраживачи: Велизар Антић,
Марина Пантелић, Тијана Докић, Иван Станојевић, Марко Жиловић.
2. Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији (број пројекта: 47021).
Истраживачи са ФПН: проф. др Гордана Даша Духачек, проф. др Љубинка Трговчевић, проф. др Јелена Ђорђевић, проф. др Бранимир Стојковић, проф. др Сњежана Миливојевић, проф. др Невенка Жегарац, проф. др Мирослав Бркић, доц. др Јасна Хрнчић, доц. др
Марина Симић, и истраживачице: Катарина Лончаревић, Адриана Захаријевић, Анита
Бургунд, Иван Миленковић, Маријана Матовић.
3. Конфликти и кризе – сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку (број
пројекта: 47030).
Истраживачи са ФПН: проф. др Предраг Симић, проф. др Јелица СтефановићШтамбук.
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4. Темперамент и структура симптома поремежаја личности (број пројекта: 175013).
Истраживачи са ФПН: проф. др Тамара Џамоња Игњатовић.
5. Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и
европски контекст (број пројекта: 179049).
Истраживачи са ФПН: проф. др Ђорђе Павићевић
6. Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај
Србије (број пројекта: 47026).
Истраживачи са ФПН: проф. др Илија Вујачић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др
Ђорђе Павићевић, проф. др Душан Павловић, проф. др Небојша Владисављевић, проф. др
Милан Јовановић, проф. др Сања Граић – Степановић, асист. мр Душан Спасојевић, асист.
мр Никола Бељинац, доц. др Марко Симендић, асист. мр Бојан Вранић, истраживачица
Биљана Ђорђевић.
7. Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти (број
пројекта: 179041).
Истраживачи са ФПН: проф. др Зоран Кинђић.
8. Друштвене трансформације у процесу европских интеграција –
мултидисциплинарни приступ (број пројекта: 47010).
Истраживачи са ФПН: проф. др Зоран Славујевић.
9. Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку (број
пројекта: 177011).
Истраживачи са ФПН: проф. др Слободан Марковић.
10. Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне
интервенције (број пројекта: 47011).
Истраживачи са ФПН : проф. др Тамара Џамоња-Игњатовић, проф. др Невенка
Жегарац, проф. др Мирослав Бркић, доц. др Јасна Хрнчић, асист. др Војин Видановић.
11. Цивилно друштво и религија (број пројекта: 179008).
Истраживачи са ФПН: проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Дарко Надић, проф. др
Милан Петричковић, проф. др Драгослав Кочовић, проф. др Зоран Крстић, проф. др Бошко
Телебаковић, Велизар Антић, Марко Вековић, Стефан Сурлић.
12. Историја српске филозофије (број пројекта: 179064)
Истраживачи са ФПН: проф. др Часлав Копривица
13. Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у
процесу међународних интеграција (број пројекта: 179009)
Истраживачи са ФПН: проф. др Милан Јовановић, Асист. мр Душан Вучићевић.
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
ФПН, учешће на научним и стручним скуповима у иностранству и други облици
међууниверзитетске сарадње представљају основу за укупно унапређивање наставног и
истраживачког рада на ФПН. Факултет је уложио значајне напоре како би смањио
заостајање за савременим светским трендовима у политичким наукама, а резултати ових
напора огледају се у постепеном приближавању наставних и истраживачких програма
ФПН савременим стандардима у Европи и свету.
Разни облици међууниверзитетске и међународне сарадње представљају основу за
укупно унапређивање наставног и истраживачког рада на ФПН.
Међународна сарадња Факултета одвијала се у неколико праваца:
1. Са сродним академским институцијама - где је нагласак на успостављању и одржавању
редовних веза са иностраним институцијама, размени наставника, сарадника и студената,
заједничким истраживачким пројектима, организацији научних и стручних скупова,
развијању заједничких постдипломских програма. Поред билатералних уговора (као што је
уговор са Sciences Po, који предвиђа размену по 2 студента основних и постдипломских
студија на период од једног семестра до једне академске године), сарадња се одвија и у
оквиру међународних пројеката.
2. Са међународним организацијама – са ОЕБС-ом, а нарочито са Међународним
комитетом Црвеног крста (у области међународног хуманитарног права). Традиционална
Регионална школа међународног хуманитарног права одржана је у септембру 2013.
3. Са амбасадама и иностраним културним центрима – студенти ФПН-а су и ове године
имали прилику да слушају госте-предаваче.
4. Учешће у међународно финансираним пројектима у области образовања и
истраживања.
Темпус пројекат са Универзитетом Роехемптон у Лондону – Трогодишњи Темпус пројекат
„Delivering Human Rights education into the Heart of Higher Education“ – „Увођење
образовања о људским правима у средиште високог образовања“; проф. Весна КнежевићПредић. Рад на пројекту званично је почео крајем јануара 2012. Координатор је
Универзитет Роехамптон у Лондону, а партнери су, осим ФПН, универзитети из Манхајма,
Гетеборга, Тиране, Приштине, Сарајева, Зенице, Крагујевца, Новог Сада и Подгорице.
ФПН је био домаћин редовног пројектног састанка у септембру 2013.
ФПН по први пут координира Темпус пројектом – јануара 2013. одржан је први састанак
учесника у пројекту „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“. Пројекат је трогодишњи, а партнери су универзитети из
Лондона (Роехамптон) и Аликантеа, Политехнички институт Леирија (Португал),
невладина организација NISPACee из Словачке, универзитети у Сарајеву, Тузли,
Подгорици и Нишу и Београдска отворена школа. Званична контакт особа за ФПН је проф.
Весна Кнежевић-Предић.
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Током 2013. године добијена су још два пројекта. Нови Темпус пројекат „Strengthening
Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery“ - Координатор је
Универзитет у Нишу, а 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.
Званична контакт особа за ФПН је проф. Невенка Жегарац.
ФПН (професори Небојша Владисављевић и Јован Теокаревић) добили су трогодишњи
научно-истраживачки пројекат на тему Медији, сукоби и демократизација, у оквиру FP7
програма Европске уније. Реч је о Седмом оквирном програму Европске уније за
истраживање и технолошки развој и то је најкомпетитивнији светски конкурс ове врсте.
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.
5. Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе
Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе, настале 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 2011/12. године, са 18 уписаних студената – домаћих и иностраних, а 2013/14.
године уписана је и друга генерација, још више интернационална по карактеру. Настава се
одвија на енглеском језику, а поред професора са ФПН на програму предају и еминентни
инострани професори, као и велики број гостију. Програм се паралелно одвија на
универзитетима у Грацу, Скопљу и Загребу. Академски координатор програма на ФПН је
проф. др Јован Теокаревић.
Нагласак међународне сарадње у 2013. години био је на издаваштву и добијању ауторских
права за превођење неколико вредних књига.
А) ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНЕ АКАДЕМСКЕ САРАДЊЕ
Партнер и година
почетка
сарадње/добијања
пројекта
ХЕСП/АФП –
Будимпешта
2003/04

Међународни
комитет Црвеног
крста
2004/2005

Облик сарадње

- подршка развоју наставних програма
- партнерско одељење: политиколошко
- Non-Resident Scholar: Проф. Мартин О'Нил
са Универзитета у Јорку, Велика Британија,
- Returning Scholars: Небојша
Владисављевић, Марко Симендић, Катарина
Лончаревић, Марко Жиловић и Биљана
Ђорђевић.
- група научника-повратника са Новинарског
одељења – Марина Симић и Јелена
Сурчулија.
- регионална школа међународног
хуманитарног права;
- Овогодишња Регионална школа МХП
одржана од у последњој недељи септембра
2013.

Остале појединости о
сарадњи

проф. др Весна Кнежевић
– Предић
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ТЕМПУС/
Универзитет
Рохемптон, Лондон,
Велика Британија,
2011

ТЕМПУС/
Координатор
Универзитет у
Београду – ФПН,
2012

ТЕМПУС/
Координатор
Универзитет у Нишу,
2013

ФП7/Координатор
Универзитет у Лидсу,
Велика Британија,
2013

Темпус пројекат/Универзитет Роехемптон у
Лондону – Трогодишњи Темпус пројекат
„Delivering Human Rights education into the
Heart of Higher Education“ – „Увођење
образовања о људским правима у средиште
високог образовања. Координатор је
Универзитет Роехамптон у Лондону, а
партнери су, осим ФПН, универзитети из
Манхајма, Гетеборга, Тиране, Приштине,
Сарајева, Зенице, Крагујевца, Новог Сада и
Подгорице
„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.

Проф. Весна КнежевићПредић

„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.

Проф. др Невенка Жегарац

Проф. Весна КнежевићПредић

Проф. др Небојша
Владисављевић

Б) ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ДЕШАВАЊА
Датум
17-18. мај 2013.

Догађај
Међународна конференција „Регионалне
последице хрватског приступања ЕУ“

18-19. септембар 2013.

Међународна конференција „Промена

Напомена
У организацији
факултетског Центра за
интердисциплинарне
студије Балкана
Део COST-а –
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публике, промена друштва“

23-27. септембар 2013.
19. новембар 2013.
18. децембар 2013.

12. децембар 2013.

Регионална школа међународног
хуманитарног права
Разговор са Мигуелом Ангелом
Моратиносом, бившим министер иностраних
послова Краљевине Шпаније
Предавање: Dr Yayan Ganda Hayat Mulyana,
The Future оf Non Aligned Movement: An Indonesian Perspective

Представљање полугодишњег извештаја
Светске банке о Југоисточној Европи

међувладиног оквира за
европску сарадњу у
области науке и
технологије, контакт
особа на ФПН проф.
Мирољуб Радојковић
У сарадњи са МКЦК
У сарадњи са ЦИРСД
У сарадњи са амбасадом
Индонезије

У организацији
факултетског Центра за
интердисциплинарне
студије Балкана

На Факултету се такође врши и превођење студентске документације на енглески
језик. Ова услуга је веома тражена, с обзиром на то да све већи број наших студената
одлучује да се укључи у неки од програма размене или да своје школовање настави у
иностранству. Наставници, сарадници и студенти Факултета редовно се преко веб сајта и
мејлинг листе обавештавају о предавањима гостујућих предавача, могућностима доделе
стипендија, летњим школама и конкурсима за постдипломске студије у иностранству.
В) РАЗМЕНА СТУДЕНАТА
Студенти-гости у оквиру програма за гостујуће студенте, преко CEEPUS-а или
билатералних споразума на нивоу Универзитета.
Гостујући студенти на ФПН
Почетком септембра 2013. године преко различитих програма размене студената
(Erazmus Mundus, MIRESS, билатерални уговори, итд.) на ФПН је дошло 17 студената
различитих нивоа студија. Неки од њих на ФПН 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 са разних страна од студената који се распитују за услове под
којима би могли доћи у Београд и на ФПН остварити део својих студија код нас или се
бавити истраживачким радом.
Највећу препреку доласку страних студената представља незнање 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 мастер програма
34

Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе, у оквиру ког се настава одржава на
енглеском језику.
На сајту ФПН налазе се преведени силабуси свих предмета на постојећим
смеровима основних студија, али енглеска интернет страна није доступна у потпуности
(сви заинтересовани добију линковану радну верзију енглеске веб стране од ЕСПБ
координатора, али је проблем у неажурираној енглеској страни сајта што се тиче мастер и
докторских студија).
Студенти ФПН који остварују део студијског прогарама 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.
Почетком 2013. године преко 40 студената је аплицирало на различите програме
размене, од којих је њих 14 добило стипендије и отишло је у САД (3) и земље Европске
уније: Аустрију(2), Пољску (3), Шпанију (2), Немачку (3) и Шведску (1) 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.
10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА
10.1. РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР
Факултет политичких наука је и 2013. године наставио са ИТ модернизацијом како
би побољшао квалитет свог научно-истраживачког и образовног рада. Подигли смо ниво
професионалног усмеравања самих запослених и фокусирали се на подизање квалитета
сервиса намењених студентима.
Запослени у компјутерском центру
Како би рад рачунарског цетра подигли на што виши ниво, 2013. године настављено
је са организованим обукама за запослене у рачунарском центру. Колега Марко Стојановић,
који ради на позицији систем администратора, након завршених курсева LITA L100 и LITA
L200, успешно је завршио и курс LITA L300 – Linux специјалистички ниво. Намена ове
групе курсева је да професионалним администраторима Linuxа пруже специјализована
знања потребна за администрирање појединих сервиса, као што су: администрација
сервиса електронске поште, администрација сервиса за дељење фајлова и штампача,
администрација веб, FTP и прокси сервиса, као и администрација MySQL и PostgreSQL
база података. Овим знањима Рачунарски центар преузима комплетну адмистрацију Linux
сервера, с обзиром да је већина наших сервера на овој платформи.
1.
2.
3.
4.
5.

Запослени у рачунском центру обављају низ текуће активности, као што су:
Подршка крајњим корисницима за све врсте апликација
Подршка мултимедијалним предавањима
Решавање софверских и хардверских проблема
Одржавање хибридног LAN-а на системском и корисничком нивоу
Одржавање система обједињених комуникација
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6. Заштита мреже од различитих врста претњи (вируса, спама, напада споља и
изнутра)
7. Организовање компјутерских обука за кориснике
8. Дизајн и израда постера за различите манифестације на факултету
9. Дизајн и израда лифлета и других пратећих материјала за различите манифистације
на факултету
10. Набавка компјутерске опреме и потрошног материјала
11. Ажурирање сајта факултета
12. Креирање стратегије развоја ИТ сектора и политике употребе ИТ ресурса на
Факулету
13. Подизање хардверских карактеристика свих сегмената мреже ФПН у складу са
светским IТ развојем
14. Праћење нових технологија и миграција постојећих сервиса на актуелније.

Web hosting
Урађена је и комплетна миграција преосталих поддомена Факултета са раније
коришћеног SiteGround web сервера на наш web сервер - white.fpn.bg.ac.rs. Рачунарски
центар пружа пуну (24x7) подршку функционалности web сервера и видљивост
презентације, као и заштиту сервера од потенцијалних хакерских напада;
Мрежна инфраструктура
У нашем дата центру налази се осам хардверских сервера. На два истоветна Inspur сервера
инсталирано је 8 виртуелних сервера (green – AD, DNS; brown – Symantec Messaging
Gateway antivirus/ antispam software; yellow – Symantec Endpoing Protection; cyan – file
sharing; white – web, DNS; рацуновођа – Pantheon 5.5 datablab business operating system;
radius – radius; fis – database).
Рачунарски центар администрира укупно 16 различитих серверских система.
хардверски сервери
Модел сервера

ОС

1

Intel Dual Pentium
Xeon 2,8 Ghz

CentOS, Oracle
10g Apollo G4

2

INSPUR

Hyper-V

3

INSPUR

4

Име сервера

Комада

fpn-1

1

Virtual server

red

1

Hyper-V

Virtual server

black

1

Dell Power Edge 1800

CentOS

Mail server

orange

1

5

XP Proliant ML110

Debian Linux

Proxy server

magenta

1

7

Server Sun Fire X2100

CentOS

ftp

pink

1

8

Intel storage СС4200-Е

Linux

nas

1

Thecus N5200

Linux

backup

1

УКУПНО:

8

9

Сервиси

backup
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Факултет је покривен бежичном мрежом. Од 2012. године, у сарадњи са РЦУБ-ом,
обезбеђен је eduroam – educational roaming сервис, бесплатни сервис за бежични приступ
Интернету широм света, а од ове године eduroam услуга је понуђена и ФПН студентима.
Факултету политичких наука располаже са 237 десктоп радних станица:
РАДНЕ СТАНИЦЕ
Macintosh

PIV

УКУПНО

3

234

237

Од укупно 237 десктоп рачунара, 21 се налази у Интернет учиниоци, 20 се налази у
слушаоницама и служи за потребе наставе, а остали рачунари су распоређени по
кабинетима и користе се у раду наставног и ваннаставног особља.
Факултет располаже и великим бројем лаптом рачунара.
Лиценциран софтвер
На Факултету се користи искључиво лиценциран софтвер. На већини радних
станица се налази Windows 7 оперативни систем, а на 10 рачунара и нови Windows 8.
У циљу заштите електронске поште користи се централизовано софтверско решење
Symantec Messaging Gateway. Овај пакет је интегрисан у наш хибридни систем и показао
се врло делотворним у заштити од спама (нежељене поште).
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.
Серверске Windows лиценце којима располажемо су: Windows Server 2003 R2, x32
Ed., Windows Server 2008 Std/Ent KMS i Windows Server 2003 R2, x64 Ed.
Слушаонице
Факултет располаже са 20 слушаоница које се користе за наставу. 2013. године јe
урађена генерална провера стања опреме по слушоницама. Купљена су 3 нова пројектора и
извршена је замена дотрајалих VGA каблова, као и остале неопходне интервенције како би
се настава што квалитетније обављала.
Све слушаонице су опремљене најновијим рачунарима (HP Compaq 8000 Elite SFF
E8400 са LCD HP 21,5“ мониторима и оперативним системом Windows 7), пројекторима,
белим таблама и платнима. Распоред је следећи:

Пројектор

Платно

Бела табла

Amfiteatar

EPSON EB-X11

DA daljinski

NE

Slušaonica 1

EPSON EB-X11

DA daljinski

DA

Slušaonica 2

ACER P1265

DA

DA

Slušaonica 3

EPSON EB-X11

DA

DA
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Slušaonica 4

BENQ

DA daljinski

DA

Slušaonica 5

OPTOMA

DA

DA

Slušaonica 6

OPTOMA EP726i

DA

DA

Slušaonica 7

DELL 2300MP

NE

NE

Slušaonica 8

INFOCUS IN24+EP

NE

NE

Slušaonica 9

EPSON EB-X11

DA

DA

Slušaonica 10

FOUNDER Kina

DA

DA

Slušaonica 11

OPTOMA EP726i

DA

DA

Slušaonica 12

FOUNDER Kina

DA

DA

Slušaonica 13

ACER P1265 (USA)

DA

DA

Slušaonica 14

EPSON EB-X11

DA

DA

Slušaonica 15

EPSON EB-X11

DA

DA

Slušaonica 16

DELL 1100MP

NE

NE

Slušaonica 17

BENQ PB6240

DA

DA

Zbornica

PLUS UP-111

DA

NE

Profesorska čitaonica

Optoma DX609v

DA pokretno

DA pokretna

Донација застареле опреме
Од ове године, Факултет је увео праксу донирања застареле опреме. У те сврхе
рачунарски центар је сервисирао 9 застарелих рачунара и опремио их адекватним
софтвером како би школа којој су намењени могла одмах да их стави у употребу. Основној
школи у Сурчину је донирано 9 персоналних рачунара - Intel penium 4, 2.66GHz, 512MB са
мониторима и оперативним системом Windows XP SP3 и програмом Office 2003.

10.2. БИБЛИОТЕКА
У 2013. години Библиотека ФПН наставља са својим редовним делатностима
прописаним Законом о библиотечкој делатности који се односи на високошколске
библиотеке. Новине у раду библиотеке настале су у вези са Законом о јавним набавкама
које су, на жалост, у многоме пореметиле устаљену и у сваком смислу позитивну набавну
политику, јединствену за све типове библиотека. У складу са горе наведеним, у Библиотеци
су од септембра 2013. године сачињавани спискови набавке, стране и домаће издавачке
продукције и припрема спецификација за куповину књига која ће бити обављена у 2014.
години.
1. Евиденција набаљених књига и публикацијау 2013. годии је следећа:
Монографских публикација:
◦ купљено је до септембра 2013. године 224 библ. јединице
◦ поклоњено 1.550 библ. јединица
◦ размењено 45 библ. јединица
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УКУПНО: 1819 библ. јединица
Периодичних публикација:
◦ купљено је 11 наслова часописа (год. претплата)
◦ поклоњено је 12 наслова часописа
◦ размењено је 5 наслова
2. Обрада периодичних публикација - У 2013. години настављено је са
ретроактивним ажурирањем, попуњавањем сваког појединачног броја одређеног наслова
часописа у електронску базу периодике, али и текућег фонда који редовно пристиже у
Библиотеку. 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. После тестног
рада у 2013. Години прешло се на рад са новим лиценцама које су добијене после семинара
у НБС, на платформу COBISS3. То је нови програмски пакет за ажурирање и попуњавање
холдинга, локацијских података.
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 сами запослени у библиотеци када открију радове наставника ФПН у
оквиру неких других целина, едитирањем на хост уносе стандардне неопходне податке
везане за шифру истраживача и шифру факултета као и типологију документа и тако,
упркос што не поседујемо публикацију дајемо информацију и попуњавамо библиографију
истраживача подацима који се односе на наше наставнике. Тако се у 2013. години број
чланака у бази увећао за 550.
6. Међубиблиотечка позајмица - За потребе корисника, пре свега наставног особља
Факултета и студената међубиблиотечком позајмицом из других библиотека позајмљено је
90 књига. Послано је другим библиотекама, на њихов захтев, 52 публикације. Урађено
преко 1000 копија које су тражене било из зборника, било из часописа.
7. Пружање библиотечких информација корисницима - Захваљујући Узајамној бази
COBISS.SR корисници Библиотеке Факултета политичкох наука у 2013. години имали су
могућност добијања библиотечких информација о књигама и часописима, чланцима из
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 2013. 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 су библиотечки радници
често давали информације и телефонским путем.
8 . EBSCO complete - База је коришена по захтеву корисника, како у простору
библиотеке тако смо слали резултате на захтев корисника електронском поштом. Ову базу
чине у пуном тексту чланци најрелевантнијих светских часописа који се односе на
политиколошку науку, као и књиге и свакако представља изузетан допринос квалитету
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студирања. Праћење светских збивања у дисциплинама које се изучавају на факултету
готово истог дана када су објављене неупоредиво подстичу динамику и квалитет
студирања. Претплата на ову базу показала се веома корисном и надамо се да ће се
продужити и на наредну годину.
9. Прелазак са тестног на реални програм ПОЗАЈМИЦЕ, тј. рад са корисницима у
реалном окружењу 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.
10. Радови у Библиотеци – Настављени су радови на реновирању зграде ФПН, тако
да се и даље рад са корисницима (претраживања база, електронско задуживање и враћање
публикација) одвија у доњој читаоници, а сама читаоница је премештена у нови простор на
петом спрату зграде. Будући да горња читаоница још није опремљена компјутерима у
доњој читаоници студенти за претраживање користе 2 прилично рачунара, па се праве
редови чекања како би се дошло до сигнатура за неопходне књиге. Магацински простор је
делимично и даље у подруму. У 2013. години велики део фонда је подигнут из влажних и
неусловних магацинских просторија и пренет у горњи део, највише у простор старе
читаонице. Периодика је такође измештена из сасвим неусловних простора у нешто бољи
подрумски простор.
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. Настављено је са започетим реновирањима и адаптацијом
простора.
Реконструкција и адаптација простора Факултета политичких наука значајан је
чинилац његове свеобухватне модернизације. Реформе наставног процеса морају бити
праћене стварањем одговарајућих услова за спровођење наставе, чиме ће се, за студенте и
запослене на Факултету, створити пријатно и, пре свега, здраво радно окружење, у коме ће
они радо проводити своје време.
11.1 Студентски живот
Студентске организације

У складу са модернизацијом и реформом наставно-научног процеса, на
факултету се одвија врло интензиван и развијен студентски живот који чине
самоорганизовани студенти кроз студентски парламент и бројне студентске
невладине организације које делују на факултету.
Поред ових студентских организација, квалитету студентског живота
придоносе и побољшани услови за рад и одмор студената: реновиране слушаонице
(климатизоване и технички опремљене), добро опремљена библиотека и читаоница,
рачунски центар (директан приступ интернету), студентски клуб-ресторан
“Политиколог” (башта) као и посебан простор за рад студентских организација.
На Факултету делују следеће студентске организације:
1. Дебатни клуб - ДК,
2. Европски студентски форум – ЕСФ,
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3. Клуб за УН ФПН,
4. Спортско друштво Политиколог,
5. Српски политички форум - СПФ,
6. СУФПН - Студенстка унија ФПН
7. ТИМ - Тимска иницијатива младих,
8. Унија студената социјалног рада – УССР,
9. Клуб студената ФПН – КСФПН
За потребе рада студентских организација на Факултету је издвојен посбан простор.
Студентски парламент
Студентски парламент, као веза студената и управе ФПН, бави се превасходно
студентским правима и побољшањем услова студирања. Академској институцији као што
је ФПН парламент је неопходан. Представници Студентског парламента ФПН уједно имају
своја места и у Студентском парламенту Универзитета. Студентски парламент представља
својеврстан «сервис» студената који има обавезу да се, преко делегираних представника,
бори за побољшање услова студирања и решавање бројних студентских питања.
Студентски парламент бира делегате из редова студената за органе Факултета политичких
наука.

Представници Студентског парламента Факултета политичких наука уједно
имају своја места и у Студентском парламенту Универзитета у Београду. Тренунитни
сазив Студентског парламента има 25 чланова и мандат до октобра 2014. године,
док се избори за наредни сазив одржавају током пролећа 2014. године.
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.
Факултет је у суфинансирању радова у 2013. години учествовао са 3.105.388,15
динара, који су исплаћени извођачу радова "Акорд инжењерингу" за послове....
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.
Због недостатка властитих средстава Факултет током протекле године није имао
значајнијих улагања у реновирање и адаптацију простора, осим редовног одржавања
зграде и опреме.
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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 двадесетак књига, углавном
наставника и сарадника Факултета, као и:
– два броја факултетског часописа под називом „Годишњак ФПН“,
– три броја часописа „Политичке перспективе“,
– три броја часописа „Политички живот“,
– четири броја часописа „ЦМ – Управљање коминицирањем“.
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. 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 2013. години учествовао у програмима иновација
знања је 86. 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.
У припреми је Правилник о иновацијама знања који ће објединити све постојеће
процедуре.
11.5. 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.
У плану је израда нових упитника којима ће се вршити процена
научноистраживачког рада ФПН и његових научноистраживачких центара.
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11.6. Остале активности (научне конференције, предавања, трибине)
Отвореност факултета и врло интензивна сарадња са бројним домаћим и
међународним високообразовним институцијама и организацијама довела је до тога да је
на Факултету политичких наука у 2013. години било организованоа укупно 79 догађаја:
- 17 конференције и скупа,
- 44 предавања и промоције,
- 8 трибина,
- 10 школа и семинара.
Детаљнији подаци налазе се у следећој табели.
Конференције и научни скупови
Теме

Датум

Место

Организатор/
Говорник/Аутор

Развој тренинг
програма усмерених на
јавне политике ЕУ

18-22.1.2013.

Слушаоница 3

ДЕПОЦЕИ

Услуге у заједници за
децу са сметњама у
развоју: прва искуства
и резултати
истраживања
Панел дискусија
„Имагине ЕУ 2030“

25.1.2013.

Слушаоница 1

Центар за истраживања у социјалној
политици и социјалном раду

28.2.2013.

Слушаоница 3

Програм за развој лидерства у
југоисточној Европи и ЕУ

Научна конференција –
Теоријско и политичко
наслеђе Зорана
Ђинђића
Годишњи састанак
Европске
опсерваторије за
новинарство

11.3.2013.

Слушаоница 3

Факултет политичких наука,
Фондација др Зоран Ђинђић и
Удружење за политичке науке

4.4.2013

Професорска
читаоница

проф. др Мирољуб Радојковић

Опен цонференце
“Еуропеан
Интегратион ин
Хигхер Едуцатион анд
Ресеарцх ин тхе WБ”

13.5.2013.

ФПН

Проф. Илија Вујачић,
Проф. Бјøрн Стенсакер

НАТО

14.5.2013.

Професорска
читаоница

Тхе Студент Теам оф тхе Фацултy
оф Политицал Сциенцес,
Университy оф Белграде анд тхе
Студент Теам
оф тхе Фацултy оф Социал анд
Ецономиц Сциенцес
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Сабор политиколога –
Политика: Наука и
Професија

31.5-2.6.2013.

ФПН

Универзитет у Београду – Факултет
политичких наука
Удружење за политичке наука
Србије
ФПН и „Жан Моне модул”
(Европска комисија)

Европски грађанин у
времену кризе – избор
између Европске уније
и државе чланице као
лажна дилема
Конференција „Будућа
безбедност Србије“

26.6.2013.

ФПН

2.7.2013.

ФПН

Међународна
конференција „Јачи
парламент – јача
демократија“
Промена публике,
промена друштва

7.6.2013.

Хотел Метропол

18.9.2013.

Слушаоница 1

ФПН и менаџмент комитета акције
ЦОСТ-а

Развој образовања о
људским правима

23.9.2013.

Слушаоница 2

ФПН, Темпус пројекат ХЕАРТ

Слобода у Београду

4.11.2013.

Амфитеатар

Студенти за слободу

Комуникацијске
вештине и различите
врсте интелигенција

29.11.2013.

ФПН

ФПН, Амбасада САД и издавачка
кућа Пеарсон

Просјачење у Србији

10.12.2013.

Слушаоница 1

КСФПН и Унија студената
социјалног рада

Дани јавних политика

13- 14.12.2013.

Слушаоница 1

Фондација Конрад Аденауер и
Група за анализу и креирање јавних
политика

Словачко друштва за међународну
политику, Друштво за међународне
студије Београд и Дебатни клуб
ФПН, а уз подршку Словачког
министарства иностраних послова и
ИСАЦ фонда Београд
ФПН, Фондација Фридрих Еберт

Предавања, промоције и признања
Теме

Датум

Место

Организатор/
Говорник/ Аутор
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Промоција књиге
„Политичка моћ”

7.2.2013.

Римска дворана
Градске
библиотеке у
Београду

Проф. др Вукашин Павловић

Уручење награда
„Десимир Тошић” за
2012. годину

19.2.2013.

Књижара
Гласник

Гласник, проф. др Славиша Орловић

Додела награда
студенткињама

21.2.2013.

Слушаоница1

Факултет политичких наука

Промоција књиге
„Дијалог с јавношћу“

27.2.2013.

Слушаоница1

Факултет политичких наука и
Удружење за политичке науке Србије

Акција сађења дрвета
гинко

12.3.2013.

Двориште ФПНа

Истраживачки тим Центра за
еколошку политику и одрживи развој
(ЦЕПОР)

Промоција књиге
ЕКОЛОГИЈА И РАТ
Извештај независних
експерата о НАТО
бомбардовању СРЈ
Between transatlantic
and Eurasian affinities:
where does Southeast
Europe fit into a
multipolar world?
Промоција књиге
„Ризици глобалних
катастрофа“

22.3.2013.

Слушаоница 35

Центар за еколошку политику и
одрживи развој, Вукашин Павловић

2.4.2013.

Професорска
читаоница

ФПН Центар за интердисциплинарне
студије Балкана (ЦисБалк)

3.4.2013.

Центар за
америчке
студије, ФПН

ФПН Центар за Студије САД-а и
Издавачка кућа Хеликс

Предавање:
Уређивачке дилеме и
изазови дневне штампе
у Србији

3.4.2013.

Слушаоница 14

Никола Тркља, генерални
секретар дневног листа Политика

Инсидер/Оутсидер
Strategy: Radical
Feminism in the
University and Beyond

4.4.2013.

Слушаоница 1

Центар за студије рада и политике,
Organization for Security and Cooperation in Europe Mission to Serbia
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Спољна и безбедносна
политика: фински пут

4.4.2013.

Слушаоница 3

ФПН, Београдски центар за
безбедносну политику

„Како мале државе
могу допринети
решавању
међународних
конфликата“
„Спољна и
безбедносна политика:
фински пут“, на
Факултету политичких
наука.
Да ли револуција
медија угрожава
демократију и цивилно
друштво – искуства из
Немачке и Русије?
Промоција књиге
“Демократија – мит и
стварност”

4.4.2013.

Слушаоница 6

Nils Ragnar Kamsvag, амбасадор
Краљевине Норвешке у Србији

4.4.2013.

Слушаоница 3

Марко Ковачевић из Београдског
центра за безбедносну политику

22.4.2013.

Слушаоница 6

Reinhard Krumm - директор реферата
за средњу и источну Европу
фондације Фриедрицх Еберт

22.4.2013.

Слушаоница 1

Вељко Јовановић, Студенти за
слободу – ФПН

Промоција
Студентског
годишњака

19.4.2013.

Слушаоница 1

професори, асистенти, студенти
аутори, редакција Годишњака и
уредници Годишњака за 2013. године

Екологија, религија,
етика

22.4.2013.

Завод за
проучавање
културног
развитка

Марина Лукић-Цветић, вршилац
дужности директора Завода за
проучавање културног развитка

Медији и политика

23. 4. 2013.

Слушаоница 5

Danijel C. Halin, професор са
Универзитета Калифорнија у Сан
Дијегу

The State of Democracy
in East-Central Europe:
democracy fatigue,
populism and hybrid
regimes

14.5.2013.

Професорска
читаоница

Jacques Rupnik, директор
истраживања, CERI, Sciences Po,
Париз

Продаја политике

15.5.2013.

Галерија РТС-а

ПР ТЕАМ
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Родољуб Шабић на
Факултету политичких
наука

15. 5. 2013.

амфитеатар

Проф.Дејан Миленковић, Родољуб
Шабић

Мултимедијални
перформанс „The
Choice – What would
you do?”

17.5.2013.

амфитеатар

Факултет политичких наука /
Проф. др Милан Подунавац,
Стефано Бјанкини, проф. др Даша
Духачек, проф. др Ђорђе Павићевић

Гостовање професора
Голдберга на ФПН-у

18.5.2013.

Слушаоница 1

Факултет политичких наука

Школа политичке
филозофије др Зоран
Ђинђић

20.5.2013.

ФПН /
професорска
читаоница

Фондација др Зоран Ђинђић у
сарадњи са Балканским Фондом за
демократију и Факултетом
политичких наука

Гостовање Саше
Јанковића на
Факултету политичких
наука

22.5.2013.

амфитеатар

Проф. др Дејан Миленковић /
омбудсман Саша Јанковић

Међународна
конференција о
регионалним
последицама
приступања
Хрватске ЕУ
Додељене награде
фонда „Боривоје
Мирковић“

17-18.5.2013.

Слушаоница 5

Центар за интердисциплинарне
студије Балкана (ЦисБалк) и Центар
за примењене европске студије
(ЦПЕС) /

27.5.2013.

ФПН

проф. др Раде Вељановски, проф. др
Илија Вујачић, Александра Крстић

Промоција књиге
„Држава и корупција“

10.6.2013.

ФПН

проф. др Вукашин Павловић, проф.
др Чедомир Чупић, проф. др. Ратко
Божовић, проф. др Зоран
Стојиљковић

Презентација
студентских
истраживачких
пројеката

20.6.2013.

амфитеатар

проф. др Иван Радосављевић,
Никола Јовић, проф. др Ана
Чекеревац

Гостовање професорке
Верлу на ФПН-у

18.9.2013.

професорска
читаоница

ФПН / проф. др Mieke Verlu
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Свечано отварање
наставе на првој
години основних
академских студија

30.9.2013.

амфитеатар

ФПН / проф.др Ана Чекеревац, проф.
др Илија Вујачић, проф. др Славиша
Орловић, Милош Ђокић

Куда иде Блиски
Исток?

8.10.2013.

Слушаоница 2

ФПН / Ejnat Šlajn

Новине без новинара
и/или новинари без
новина

16.10.2013.

Слушаоница 4

ФПН у оквиру предмета
Новинарство у штампи / проф. др
Стјепан Маловић

Савремени медији и
ПР

16.10.2013.

Слушаоница 3

Скривени федерализам

14.11.2013.

Слушаоница 1

Гостовање Miguela
Anhela Moratinosa на
ФПН-у

19.11.2013.

Aмфитеатар

ФПН / проф. др Вукашин Павловић,
проф. др Соња Томовић Шундић,
Драгић Рабреновић, Марина ЛукићЦветић, Проф. Др Стјепан Маловић,
проф. др Веселин Кљајић
ФПН / Жан-Лук Оеш, проф. др Томас
Флајнер, проф. др Војислав
Становчић, проф. др Илија Вујачић,
проф. др Слободан Самарџић, доц
др. Бојан Ковачевић
ФПН / Вук Јеремић, проф. др Илија
Вујачић, проф. др Радмила Накарада,
проф. др Иво Висковић, њ. ек.
Мигуел Анхел Моратинос

Може ли
психотерапија да мења
биологију мозга?

22.11.2013.

Слушаоница 1

ФПН / проф. др Драган Швракић

Награђени студенти
генерације

25.11.2013.

Слушаоница 1

ФПН / проф. др Илија Вујачић

Историја
међународних односа

4.12.2013.

Центар за
америчке
студије

ФПН / проф. др Robert Frank

Промоција књиге:
Мека моћ држава

9.12.2013.

Амфитеатар

ФПН / проф.др Вукашин Павловић,
проф. др Предраг Симић, проф. др
Драган Симић, Јелена ПутреЈаковљевић, мр Драган Живојиновић
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Додела награде
„Светлана Лана
Адамовић“

18.12.2013.

ФПН

ФПН / проф. др Илија Вујачић, проф.
др Љубиша Адамовић, Владислав
Лилић

Будућност покрета
несврстаних:
индонезијска
перспектива

18.12.2013.

слушаоница 1

ФПН / др Jajan Ganda Hajat Muljana

Промоција годишњег
издања часописа
„Економист”

23.12.2013.

Амфитеатар

ФПН и Color Press Grupa / Роберт
Чобан, проф. др Душан Павловић,
проф. др Драган Симић, проф. др
Предраг Симић

Симулација
дипломатске
конференције

30.12.2013.

Слушаоница 1

ФПН у оквиру предмета Увод у
дипломатију и дипломатску анализу

Трибине
Теме

Датум

Место

Организатор/
Говорник/ Аутор

Жене у политици

17.05.2013.

Слушаоница 1

ПР Тим Факултета политичких наука уз
подршку Фондације „Конрад Аденауер”

Размишљања о
петооктобарској
револуцији

9.10.2013.

Слушаоница 2

„Студенти за слободу“ / проф. др Владимир
Павићевић, Срђа Поповић

Наслеђе политичке и
правне филозофије
Ronalda Dvorkina

14.10.2013.

Слушаоница 2

Српско удружење за правну и социјалну
филозофију

Медијско
законодавство и
саморегулација као
основе за слободу
медија у Југоисточној
Европи
Синдикати и
невладине
организације,
савезници или
равнодушни једни
према другима
Трибина
„Југоносталгија“

22.10.2013.

Слушаоница 2

ФПН и Фондација Конрад Аденауер

23.11.2013.

Слушаоница 2

Центар за развој синдикализма, Фондација
Фриедрицх Еберт, Центар за демократију
ФПН

30.11.2013.

Амфитеатар

ТИМ ФПН
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Заштити љубав –
спаси будућност

3.12.2013.

Слушаоница 2

Унија студената социјалног рада, Клуб за
УН и ТИМ

Јак лидер или добар
тим, шта је Србији
потребно?

25.12.2013.

Амфитеатар

Клуб студената Факултета политичких
наука, Дебатни клуб и Студентска унија
Електротехничког факултета

Школе и семинари
Месец дана
социјалдемократије

21.3.21.4.2013.

амфитеатар

Тимска иницијатива младих и Фондација
„Фридриецх Еберт“

Семинар
„Међународне
правосудне
институције – мандат
и пракса”

18– 21.
4.2013.

Ковачица

Центар за међународно хуманитарно
право и међународне организације
Факултета политичких наука Универзитета
у Београду и Мисија ОЕБС у Србији

Семинар „PR days“

15– 17.
5.2013.

Слушаоница 1

ПР тим ФПН уз подршку Фондације
Конрад Аденауер

Националне мањине
у демократским
друштвима

1619.5.2013.

Бриони

„Hear me“

2325.5.2013.

ФПН

Центрар за међународне и сигурносне
студије Факултета политичких знаности
Свеучилишта у Загребу, Факултет
политичких наука из Београда, уз подршку
Фондације Фредрицх Еберт и Савета за
националне мањине Републике Хрватске
Медија центар (Слушаоница 6) и ФПН

Завршен
специјалистички
програм
„Антикоруптивне
вештине”
Регионални развој –
Азија и Југоисточна
Европа

20.6.2013.

ФПН

Ценгар за нову политку и ФПН

10.9.2013.

ФПН

ФПН

Отворена десета
Регионална школа
међународног
хуманитарног права
Регионална школа
мањинских права

23.9.2013.

Слушаоница 1

ФПН

1.10.2013.

Медулин

Центар за међународне и сигурносне
студије Факултета политичких знаности
Свеучилишта у Загребу и ФПН Београд
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Затварање семинара
„Србија и Јапан“

27.11.2013.

Слушаоница 8

ФПН, Факултет за студије политике и
Школа за последипломске студије
политике и менаџмента, Došiša univerziteta

12. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Универзитет у Београду – Факултет политичких наука је научна, истраживачка и
образовна институција чији је оснивач Влада Републике Србије. Упркос те чињенице,
Факултет финансијска средства за свој рад и функционисање остварује и из других извора,
(првенствено сопствених) јер средства која добија из државног буџета нису довољна за
нормално функционисање.
Учешће сопствених прихода у укупним приходима ФПН-а у 2013. години износило
је 52,46 %.
Укупни приходи ФПН-а у 2013. години су износили 455.786.313,00 динара, а
расходи 455.227.721,00 динара. Утврђен је суфицит у износу од 558.592,00 динара.
У односу на 2012. годину приходи су повећани за 1.583.278,00 динара, а расходи
умањени за 23.186.383,00 динара.
На дан 31.12.2012. године на сопственом рачуну Факултет је располагао са
средствима у износу од: 57.725.656,64 динара.
Детаљан финансијски резултат исказан је у доњој табели.
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БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА - ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
ЗА 2013. ГОДИНУ
Ре дни
број

ОПИС

0

1

Период
I-XII 2012.

Пе риод
I-XII 2013

Инде кс
(3:2)

2

3

4

%
уче шћа у дин.
2012
5

2013
6

I) ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
1

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

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.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.

Министарство просвете науке и технолош. развоја
Брутто зарада
Материјални трошкови
Научно-истраживачки пројекат
Рефундација докторске студије
Божићна честитка
Материјални трошкови стпендиста
Подршка издавачкој делатности- ЦМ часоопис, Годишњак ФПН

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Скупштина града Београда
Пројекат-Унапређење издавачке делатности
Секретаријат за омладину и спорт-стип. Мрија Максимовић

1.3.

Министарство културе
2

Трошкови службеног путовања-проф.Јевтић и Павићевић

Пројекат са Хрватском
Доградња факултета
Подрска научним скуповима

Меморандумске ставке - рефундација боловања преко 30 дана

215.243.627,00
214.745.297,00
135.879.475,00
5.016.605,00
50.560.606,00
1.295.500,00
0
0
187.000,00
306.111,00
0
21.500.000,00

216.700.913,00
213.325.913,00
150.023.157,00
6.417.028,00
51.609.575,00
3.038.000,00
1.062.950,00
138.310,00
488.750,00
71.271,00
246.872,00
230.000,00

0

3.375.000,00

0
0

3.350.000,00
25.000,00

498.330,00
0

100,68

47,39

47,54

99,34
127,92
102,07
234,50

47,28
29,92
1,10
11,13
0,29

261,36
23,28

0,04
0,07

0,00

4,73

46,80
32,92
1,41
11,32
0,67
0,23
0,03
0,11
0,02
0,05
0,00
0,05
0,74
0,73
0,01

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3
3.1+3.2.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10,

Школарина и испити
Основне студије - школарине са испитима
Студије II и III степена
Мастер студије
Докторске студије
Специјалистички програми за иновације знања
Припремна настава
Приходи од закупа простора
Клуб "Политиколог"
Кафе апарати "Маћи"
Скриптарница "Чигоја"
Телеком Србија
Центар за нову политику
VIP
Агенција за независне електронске медије
Теленор
Закуп стана-Кочовић и Милошевић
Либертаријански клуб

5

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...
Позитивна курна раѕлика
Продаја ридера

6

Приходи од донација
Донације - пројекти

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

6.1.

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

238.959.408,00

239.085.400,00

100,05

52,61

52,46

194.133.148,00
143.540.267,00
50.592.881,00
33.027.488,00
11.284.024,00
2.519.369,00
3.762.000,00

203.819.348,00
138.371.628,00
65.447.720,00
41.724.110,00
15.948.072,00
2.235.438,00
5.540.100,00

104,99
96,40
129,36
126,33
141,33
88,73
147,26

42,74
31,60
11,14
7,27
2,48
0,55
0,83

44,72
30,36
14,36
9,15
3,50
0,49
150,89

3.902.174,00
560.168,00
66.000,00
135.799,00
1.016.487,00
0
675.041,00
198.368,00
1.236.016,00
0
14.295,00

2.724.427,00
688.330,00
66.000,00
134.447,00
1.528.898,00
153.333,00
153.419,00
-

69,82
122,88
100,00
99,00
150,41

0,86
0,12
0,01
0,03
0,22

0

0,00

0,60
0,15
0,01
0,03
0,34
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00

40.864.086,00
4.341.800,00
1.763.000,00
4.460.224,00
265.688,00
408.000,00
22.999.420,00
6.275.204,00
327.450,00
23.300,00

32.536.625,00
4.414.900,00
1.706.300,00
4.973.575,00
168.288,00
560.000,00
15.861.252,00
4.813.239,00
39.071,00
-

79,62
101,68
96,78
111,51
63,34
137,25
68,96
76,70
0
0

9,00
0,96
0,39
0,98
0,06
0,09
5,06
1,38
0,12
0,01

7,14
0,97
0,37
1,09
0,04
0,12
3,48
1,06
0,01
0,00

60.000,00
60.000,00

5.000,00
5.000,00

8,33
8,33

0,01
0,01

0,00
0,00

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)

454.203.035,00

455.786.313,00

100,35
0
0
0
0
0

100,00

100,00

273.272.855,00
265.280.622,00
445.143,00
5.591.196,00
1.955.894,00

297.504.133,00
287.865.528,00
1.984.964,00
6.217.851,00
1.435.790,00

108,87
108,51
445,92
111,21
73,41

57,12
55,45
0,09
1,17
0,41

65,35
63,24
0,44
1,37
0,32

18.221.493,00
1.241.595,00
10.262.408,00
2.649.354,00
373.416,00
115.964,00
751.101,00
2.136.660,00
141.322,00
364.989,00
174.232,00
10.452,00

18.221.483,00
1.107.068,00
9.771.846,00
3.877.551,00
637.040,00
96.426,00
887.665,00
1.430.059,00
137.442,00
108.122,00
151.600,00
16.664,00

100,00
89,16
95,22
146,36
170,60
83,15
118,18
66,93
97,25
29,62
87,01
159,43

3,81
0,26
2,15
0,55
0,08
0,02
0,16
0,45
0,03
0,08
0,04
0,00

4,00
0,24
2,15
0,85
0,14
0,02
0,19
0,31
0,03
0,02
0,03
0,00

6.380.193,00
684.200,00
2.159.990,00
336.053,00
1.988.923,00
846.756,00
166.135,00
198.136,00

5.869.121,00
180.434,00
1.761.959,00
1.102.962,00
1.841.786,00
447.489,00
117.131,00
417.360,00

91,99
26,37
81,57
328,21
92,60
52,85
70,50
210,64

1,33
0,14
0,45
0,07
0,42
0,18
0,03
0,04

1,29
0,04
0,39
0,24
0,40
0,10
0,03
0,09

IV) ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ
7

Расходи запослених
Бруто зарада са порезима и доприносима
Социјална давања запосленима (боловање...)
Превоз за запослене
Отпремнина за пензију

8

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
Трошкови ТВ претплате

9

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

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

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

10
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.

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

127.470.922,00
2.154.890,00
720.000,00
532.130,00
853.200,00
49.560,00

119.478.057,00
2.064.105,00
1.303.200,00
616.905,00
144.000,00
-

93,73
95,79
181,00
115,93
16,88

26,64
0,45
0,15
0,11
0,18
0,01

26,25
0,45
0,29
0,14
0,03
0,00

10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.

Услуге усавршавања запослених
Едукација запослених у Рачунарском центру за коришћење Linuxa
Едукација - лиценце за наставнике енглеског језика
Котизација за учешће професора на конференцијама и скуповима
Котизација за такмичења студената
Чланарине у међународним удружењима (ЕЦРЕА,...)

481.186,00
54.292,00
0
62.244,00
207.904,00
156.746,00

418.878,00
66.768,00
43.800,00
82.216,00
202.211,00
23.883,00

87,05
122,98
132,09
97,26
15,24

0,10
0,01
0,00
0,01
0,04
0,03

0,09
0,01
0,01
0,02
0,04
0,01

10.3.
10.3.1.

Услуге информисања
Огласи у дневним листовима и Сл. Гласнику - конкурси, јавне набавке,
умрлице, тендери
Израда и одржавање интернет презентација НИЦ-а

1.479.775,00
1.244.503,00

1.014.111,00
647.985,00

68,53
52,07

0,31
0,26

0,22
0,14

0,05

0,08

93.148.627,00
39.433.367,00

86.543.830,00
37.780.747,00

19,47
8,24

19,01
8,30

10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.

Стручне услуге - ауторски хонорар
Научноистраживачки пројекат - Министарсво просвете, науке и
технолошког развоја РС
Средства из осталих пројеката ФПН
Средства из мастер и докторских студија
Комисије, испити, менторства и др.

13.976.312,00
27.459.701,00
12.279.247,00

10.929.043,00
28.173.555,00
9.660.485,00

2,92
5,74
2,57

2,40
6,19
2,12

10.5.
10.5.1.
10.5.2.

Стручне услуге - уговор о делу
Професори на замени
Портири, физички радници, рачуноводство ДМТ-1,студ.служба упис,

11.786.839,00
4.179.253,00
7.607.586,00

8.457.266,00
2.505.615,00
5.951.651,00

71,75
59,95

2,46
0,87
1,59

1,86
0,55
1,31

10.6.
10.6.1.
10.6.2.
10.6.3.

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

3.792.944,00
329.764,00
3.463.180,00
0

4.414.472,00
1.289.874,00
3.106.882,00
17.716,00

116,39
391,15
89,71

0,79
0,07
0,72
0,00

0,97
0,28
0,68
0,00

10.3.2.
10.4.
10.4.1.

235.272

366.126,00
92,91
95,81

10.7.
10.7.1.
10.7.2.

Услуге штампе
Штампа књига, часописа и друг. мате.
Услуге у вези са штампом - дизајн, прелом

10.8.

Услуге заступања пред судовима – адвокатске услуге

10.9.
10.9.1.

10.9.9.
10.9.10.

Остале опште услуге образовања, спорта и слично
Учешће у финансирању заједничких послова УБ и Универзитетског
центра за каријеру
Претплата на архиву медијске документације "Ебарт"
Дератизација и дезинсекција
Продукцијске услуге-Мрежа – техничка подрша Медија центру
Контрола противпожарних апарата
Судски тумач (превод и овера уговора на иностраним пројектима)
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)
Ауторска права за књиге
Суиздаваштво за дела проф. Вучине Васовића

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.

Пивраћај погрешно уплаћених средстава
Повраћај средстава пројеката
Повраћаји студентима
Услуге ревизије
Сарајевски отворени центар-учешће у пројекту
Инфостан
Акредитација
Одбрана доктората
Продукцијске услуге-студио Б
Рад аутодизалице
Студентска задруга

10.9.2.
10.9.3.
10.9.4.
10.9.5.
10.9.6.
10.9.7.
10.9.8.

2.683.772,00
2.634.272,00
0
49.500,00
11.893.389,00
6.886.600,00
160.146,00
80.000,00
468.000,00
34.953,00
26.640,00
90.024,00
549.516,00
0
0
0
343.196,00
793.560,00
112.161,00
1.722.427,00
201.996,00
110.000,00
140.000,00
60.000,00
45.770,00
68.400,00

4.340.497,00
3.756.677,00
583.820,00

0,56
0,55
0,00

0,95
0,83
0,13

139.500,00

281,82

0,01

0,03

12.085.398,00
4.670.100,00

101,61
67,81

2,49
1,44

2,65
1,03

101,61
70,00
141,79
196,40
208,99
447,53
107,62

0,03
0,02
0,10
0,01
0,01
0,02
0,11

0,04
0,01
0,15
0,02
0,01
0,09
0,13

0,00
0,00

0,07
0,09

0,00
0,07
0,17
0,02
0,36
0,04
0,02
0,03
0,01
0,01
0,01

0,14
0,09
0,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

162.720,00
56.000,00
663.600,00
68.649,00
55.675,00
402.881,00
591.391,00
297.110,00
398.158,00
646.638,00
400.746,00
3.671.730,00
0
0
0
0
0
0
0
0

116,77
462,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Специјализоване услуге
Котизација - учешће спортских екипа студената ФПН-а на такмичењима

12
12.1.
12.2.

Амортизација
Амортизација зграде
Амортизација основних средстава

4.207.577,00
4.207.577,00
0

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

Одржавање, текуће поправке зграде и основних средстава
Одржавање зграде и објеката
Молерски радови са материјалом
Грејни кабл
Одржавање лифта
Радијатори
Клизне траке
Расвета
Опрема за купатило

2.440.054,00
257.761,00
10.825,00
0
72.090,00
14.596,00
106.528,00
28.632,00
25.090,00

13.2.
13.2.1.

Одржавање опреме и основних средстава
Сервисирање и одржавање клима система (клима коморе и клима
уређаја у учионицама и кабинетима)
Сервисирање и одржавање агрегата за струју
Поправка подова (паркета, ламината)
Сервисирање, поправка и одржавање телефонске централе
Контрола електроормана
Услуге одржавања и поправки канцеларијских уређаја (фотокопира,
штампача)
Компјутерске лиценце и софтвери
Диктфони
Зидно платно, кабл и радови
Делови за компјутетр
Опрема за симултано превођење, радио студио

2.182.293,00
213.240,00

1.883.842,00
298.320,00

86.008,00
138.301,00
443.560,00
0
818.576,00

0
0
109.844,00
139.586,00
697.836,00

260.026,00
51.524,00
0
52.994,00
118.064,00

488.215,00
83.243,00
36.580,00
30.218,00

11.1.

13.2.2.
13.2.3.
13.2.4.
13.2.5.
13.2.6.
13.2.7.
13.2.8.
13.2.9
13.2.11.
13.2.12.

237.842,00
237.842,00

135.001,00
135.001,00

56,76
56,76

0,05
0,05

0,03
0,03

0,88
0,88
0,00

0,00
0,00
0,00

110,76

0,51
0,05
0,00
0,00
0,02
0,00
0,02
0,01
0,01

0,45
0,04
0,00
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00

86,32
139,90

0,46
0,04

0,41
0,07

24,76

0,02
0,03
0,09
0,00
0,17

0,00
0,00
0,02
0,03
0,15

0,05
0,01
0,00
0,01
0,02

0,11
0,02
0,01
0,01
0,00

0
0
0
2.044.330,00
160.488,00
11.730,00
68.912,00
79.846,00
0
0
0
0

83,78
62,26
108,36

85,25
187,76
161,56

14
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

Материјал
Административни-канцеларијски материјал (папир, тонер, фасцикле...)
Материјал за образовање и усавршавање запослених (Привредни
саветник, Образовни информатор, Цекос-Ин, Параграф Цо., Службени
гласник.
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
Материјал за посебне намене - потрошни материјал за поправке у
објекту (делови за купатила, електро-инсталације, купатила, браварију,
столарију...)
Ситан
инвентар
Радне униформе

6.637.273,00
3.228.479,00
511.868,00

0,12

0,09

769.373,00

866.304,00

112,60

0,16

0,19

1.474.419,00

827.085,00

56,10

0,31

0,18

0,01
0,00

0,00
0,00

77,91
52,82
127,89

0,03
0,02
0,01

0,02
0,01
0,01

50.000,00
50.000,00

100,00
100,00

0,01
0,01

0,01
0,01

230.157,00
0
225.257,00
4.900,00

22,49
82,88
55,56

0,21
0,16
0,06
0,00

0,05
0,00
0,05
0,00

101,96

91,99

98,57

6.506.015,00

16,97

8,01

1,43

856.205,00
587.432,00
0
268.773,00

13,63
24,67

1,31
0,50
0,73
0,07

0,19
0,13
0,00
0,06

0,02

0,00

50.764,00
11.210,00

134.135,00
89.307,00
44.828,00

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

50.000,00
50.000,00
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Остали расходи
Порез на добит
Порез на имовину - донације у новцу
Судске таксе

1.023.447,00
742.838,00
271.789,00
8.820,00
УКУПНО 7-17

V

Издаци за набавку основних средстава и инвестиције

18.1.
18.1.1.
18.1.2.
18.1.3.

Издаци за набавку основних средстава
Рачунарска опрема
Намештај (архива, библиотека-полице, канцеларије и кабинети)
Електронска опрема (пројектори, звучници, пројектна платна, камере,
фото-апарати)
Чистач снега

18.1.4.

1,12
0,57
0,09

65,72

16

17.1.
17.2.
17.3.

1,39
0,67
0,11

388.525,00

Пратећи трошкови задужења
Негативне курсне разлике
Казнени пенали - камата

16.1.

76,61
79,79
83,44

591.160,00

15
15.1.
15.2.

5.084.923,00
2.575.890,00
427.119,00

440.075.791,00
38.338.313,00
6.282.734,00
2.381.614,00
3.489.626,00
338.294,00
73.200,00

0
0

104.501,00
47.170,00
57.331,00

448.721.706,00

0

18.2.

Издаци за капитално одржавање зграде
Акорд Инжењеринг – уградња керамике, расвете, гранита на објекту
који се дограђује по Угоору бр. 01-401/1 од 22.2.2013.
Изолинвест – сређивање инсталација у објекту ФПН
Градски завод за вештачења – стручнинадзор
Машинопројект – изградња главног пројекта лифта за објекат који се
дограђује
Електродистрибуција – уградња уређаја и опреме

18.3.

Куповина књига у библиотеци

VI

Новчани одлив (IV+V)

31.117.421,00
0

4.771.359,00
3.105.388,00

15,33

6,50
0,00

1.190.416,00
102.365,00
324.000,00

0,26

49.190,00
938.158,00
0
478.414.104,00

878.451,00

93,64

455.227.721,00

95,15

0,20
0,00
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; 20. фебруара 2014.

1,05
0,68

24.211.069,00
24.161.569,00
0
-

558.592,00
-

Председник Савета
Проф. др Зоран Стојиљковић

0,19
0,00
100,00

