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1. ОПШТИ ПОДАЦИ, ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА
Факултет је високошколска установа, односно високошколска јединица са својством
правног лица у саставу Универзитета у Београду, групација друштвено-хуманистичких наука
са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом, Статутом Универзитета и
Статутом Факултета.
Оснивач Факултета је Република Србија.
Факултет је основан Законом о Факултету политичких наука ("Службени гласник СР
Србије" бр. 48/68).
Факултет самостално иступа у правном промету, за своје обавезе одговара својом
имовином. - потпуна одговорност - (П.О.).
Факултет је регистрован код Трговинског суда у Београду (решење: Фи. 9771/78 од 14.
фебруара 1980).
Матични број Факултета је: 07028121.
Шифра делатности Факултета је: 85.42
Делатност Факултета
Факултет обавља делатност високог образовања, у складу са дозволом за рад и
матичношћу која произлази из акредитованих студијских програма у области политичких
наука, новинарства и комуникологије, међународних студија, социјалне политике и
социјалног рада, а која се остварује кроз организацију основних академских студија,
дипломских академских студија (мастер), докторских академских студија, специјалистичких
студија иновација знања и образовања током читавог живота.
Делатност Факултета је:
1. Универзитетско образовање - шифра: 80325
Факултет има следеће врсте универзитетског образовања:
- основне академске студије,
- дипломске академске студије (мастер)
- специјалистичке академске студије
- докторске академске студије
- основне струковне студије
- специјалистичке струковне студије
2. Научно-истраживачки рад - шифра: 73201
Делатност Факултета обухвата послове истраживања и развоја (основна,
примењена и развојна истраживања): научно-истраживачки пројекти, студије, анализе,
елаборати, научни и стручни скупови и друго (шифра: 73) и то:
- истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама
(73105)
- истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама (73201)
- истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама (73202)
3. Образовање током читавог живота, програми сталног стручног усавршавања.
Други послови који су у функцији делатности Факултета:
1. издавачка делатност (шифра: 221)
- издавање књига, брошура и других публикација (22110)
- издавање новина (22120)
- издавање часописа и сличних периодичних издања (22130)
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- остала издавачка делатност (22150)
2. библиотечка делатност (шифра: 92511)
3. компјутерске и сродне активности (шифра: 72), и то:
- пружање савета и израда компјутерских програма (шифра: 72200)
- обрада података (шифра: 72300)
- изградња база података (шифра: 72400)
- остале активности у вези са компјутерима (шифра: 72600)
4. истраживање тржишта и испитивање јавног мнења (шифра: 74130)
5. консалтинг и менаџмент послови (шифра: 74140)
6. креирање и спровођење пропагандних кампања, медијско
представљање (шифра 74402),
7. секретарске и преводилачке активности (шифра 74830),
8. радио и ТВ активности (шифра 92200),
9. делатност новинских агенција (шифра 92400),
10. трговина на мало књигама, новинама и писаним материјалом
(шифра: 52470)
11. документационо-информациона делатност.
Факултет ће, на основу споразума са другим високошколским установама, односно
вискошколским јединицама, учествовати у организацији и извођењу мултидисциплинарних,
односно интердисциплинарних студија, студија за стицање заједничке дипломе и
научноистраживачке делатности.
Факултет закључењем уговора, односно пословног аранжмана са домаћом
високошколском установом изван састава Универзитета неће нарушити интерес
Универзитета, односно високошколске јединице у њеном саставу.
Факултет ће са одговарајућим правним лицима (наставним базама Факултета)
склапати споразуме ради извођења практичне наставе.

2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ
Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:
1. петнаест представника Факултета, и то: дванаест (12) представника које бира
Наставно-научно веће Факултета и три (3) представника које бирају остали запослени,
2. четири представника Студентског парламента Факултета, из реда студената који су
по први пут уписали годину у школској години у којој се избор врши,
3. четири представника оснивача.
Мандат чланова Савета Факултета траје три године, са изузетком студентских
представника чији мандат траје једну годину.
Савет Факултета бира председника Савета и његовог заменика, из реда својих чланова,
тајним гласањем.
Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета. Савет
Факултета:
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1. доноси Статут Факултета,
2. бира и разрешава декана Факултета,
3. доноси финансијски план Факултета,
4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета,
5. усваја план коришћења средстава за инвестиције,
6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
8. доноси одлуку о висини школарине,
9. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица,
10. подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једном годишње,
11. бира председника и заменика председника Савета Факултета ,
12. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.
Председник Савета: проф. др Зоран Стојиљковић, представник ННВ Факултета,
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3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ
Декан је руководилац Факултета и орган пословођења у сарадњи са деканским
колегијумом.
Декан Факултета:
1. представља и заступа Факултет,
2. организује и усклађује рад и руководи радом и пословањем Факултета,
3. председава Наставно-научним и Изборним већем Факултета, припрема и
предлаже дневни ред седница Наставно-научног и Изборног већа,
4. доноси опште акте у складу са законом и Статутом,
5. предлаже Наставно-научном већу и Савету Факултета мере за
унапређење рада Факултета,
6. спроводи одлуке Наставно-научног већа и Савета Факултета,
7. предлаже пословну политику и мере за њено спровођење,
8. предлаже Наставно-научном већу финансијски план Факултета,
9. наредбодавац је за извршење финансијског плана,
10. закључује уговоре у име Факултета,
11. предузима све правне радње у име и за рачун Факултета у вредности до
износа утврђеног у Закону о буџету за јавне набавке мале вредности, а у
вредности преко тог износа уз сагласност Савета Факултета,
12. учествује у раду Савета Факултета без права гласа,
13. потписује дипломе и додатке диплома,
14. обавља промоцију, односно уручује дипломе о завршеним студијама
првог и другог степена,
15. одлучује у радноправним стварима у складу са прописима о радним
односима,
16. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и општим актима
Факултета.
Декански колегијум чине декан и продекани Факултета.
У раду деканског колегијума учествује студент-продекан када се разматрају питања из
његове надлежности.
Ради разматрања питања од интереса за Факултет, декан може сазвати проширени
декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.
Декан:
проф. др Илија Вујачић
Продекани:
проф. др Ана Чекеревац, продеканка за студије I степена
проф. др Ђорђе Павићевић, продекан за студије II и III степена
Студент продекан:
Андрија Николић
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА
Организационе јединице Факултета су:
1. наставно-научна јединица,
2. стручна служба.
Наставно-научна јединица
Наставно-научну организациону јединицу чине наставници и сарадници Факултета.
Наставно-научна организациона јединица обавља наставну и научно-истраживачку
делатност у остваривању основних академских, дипломских академских (мастер),
специјалистичких академских, докторских академских, основних струковних и
специјалистичких струковних студија, као и остваривању образовања током читавог живота.
У оквиру наставно-научне организационе јединице формирају се Одељења, катедре,
Кабинет за стране језике и научноистраживачки центри Факултета.
На Факултету делују следећа одељења:
1.
2.
3.
4.

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

У оквиру наставно-научне организационе јединице организују се научноистраживачки
центри Факултета.
На оснивање, организацију и рад научноистраживачких центара Факултета примењује
се Правилник о научноистраживачким центрима Факултета.
Стручна служба
Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, материјалнофинансијске, библиотечке, техничке, помоћне и друге опште послове за потребе деловања
Факултета.
Стручну службу чине следеће службе:
• Служба за наставу и студентска питања,
• Служба за опште послове,
• Служба за материјално-финансијско пословање,
• Служба библиотеке и документације,
• Рачунарски центар.
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5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА
Стручни органи Факултета су:
1. Наставно-научно веће Факултета,
2. Изборно веће Факултета,
3. Веће за студије ИИ и ИИИ степена,
4. Веће одељења,
5. Катедра.
Стручни органи Факултета ће наставити да раде у оквиру својих надлежности у складу
за Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Универзитета у Београду — Факултета политичких наука, те другим правним актима и
прописима која су ова тела донела.
6. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА
Наставно особље на Факултету чине лица која остварују наставни, научни и
истраживачки рад.
Наставно особље су: наставници, истраживачи и сарадници Факултета.
Ненаставно особље на Факултету чине лица која обављају стручне, административне и
техничке послове.
У Наставно-научној јединици запослено је 111 наставника и сарадника, од чега два са 50%
радног времена и 2 са 20% радног времена.
По звањима:
37 редовних професора,
12 ванредних професора,
18 доцената,
24 асистента,
4 наставника страног језика,
3 наставника вештина
13 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.):
• доценткињи др Милици Делевић, за време трајања мандата заменика генералног
секретара Европске банке за обнову и развој, почев од 1.7.2013. године.
• ванредној професорки др Тањи Мишчевић, за време обављања функције Шефа
преговарачког тима Владе Републике Србије за вођење преговора о приступању
Европској унији, од 1.9.2014, године.
Продужен је радни однос за школску 2014/2015, 2015/2016. и 2016/217. годину
професорима:
а) редовном професору др Мирољубу Радојковићу, на основу одлуке Сената
Универзитета у Београду 02 број: 61202-2212/2-14 ЛД,
б) редовном професору др Иви Висковићу, на основу одлуке Сената Универзитета у
Београду 02 број: 61202-2213/2-14 ЛД,
У Стручној служби, ненаставно особље, запослен је укупно 51 радник, 45 радника на
неодређено, 3 радника на одређено време од две године и 3 радника на одређено време од 6
месеци.
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7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
Реформисање наставно-научног процеса
ФПН је једна од првих високообразовних институција у Србији која је приступила
целовитој, систематској и свеобухватној реформи наставно-научног процеса, која се реализује
од 2004. године у неколико фаза.
Уважавањем препорука Европске конференције националних удружења за политичке
науке:
извршена је промена комплетног наставног плана, при чему је доследно
слеђен принцип тзв. језгра темељних политиколошких дисциплина које се
изучавају на свим факултетима сличног типа у Европи;
остварена је комплетна промена свих наставних програма и прилагођавање
постојећих курсева темељним нормама и принципима ЕСПБ;
уведени су нови смерски и изборни курсеви уз чији избор студенти сами
бирају профил који ће студирати и будућу диплому коју ће стећи;
створена је основа за развој нових модела наставе, као и нових структура
студија.
Студије на ФПН-у
Студије на Факултету су основне академске, дипломске академске (мастер),
специјалистичке академске, докторске академске, основне струковне, специјалистичке
струковне.
Утврђена је матичност Факултета у области политичких наука на основним
академским, дипломским академским (мастер), специјалистичким академским, докторским
академским, основним струковним, специјалистичким струковним
студијама, и то:
политичке
теорије,
методологије
политичких
наука,
политичког
образовања,
конституционализма, политичке аналитике, политичког менаџмента, политиколошких студија
религије, студија политичког насиља, јавне управе и локалне самоуправе, организације и
управљања политичким системима, политичке историје, упоредне политике, политичке
економије, међународне економије, економског система Србије, савремених економскосоцијалних система, међународних односа, спољне политике, дипломатских студија,
европских студија, регионалних студија, мировних и безбедносних студија, међународног
права, међународних организација, политичке социологије, јавних политика, комуникологије,
информатике, новинарства, медијских студија, социјалне политике, социјалног рада,
социјалне екологије и еколошке политике, теорије културе и студија рода.
Основне академске студије трају четири године и њиховим завршетком стиче се
најмање 240 ЕСПБ.
Дипломске академске студије (мастер) трају једну годину и њиховим завршетком стиче
се најмање 60 ЕСПБ, када је на основним студијама остварено 240 ЕСПБ.
Факултет организује и изводи студије у току школске године која, по правилу, почиње
1. октобра и траје 12 календарских месеци.
Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних и 12 недеља
за консултације, припрему испита и испите.
Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења наставе.
Зимски семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и четири (4) недеље
за консултације, припрему испита и испите.
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Летњи семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и осам (8) недеља за
консултације, припрему испита и испите.
Основне академске студије трају четири године и одвијају се у оквиру четири
одељења:
1. Политиколошко одељење
2. Одељење за међународне студије
3. Новинарско-комуниколошко одељење
4. Одељење за социјалну политику и социјални рад.
Настава се одвија кроз општеобразовне курсеве (заједничке предмете за сва четири
одељења) и посебне одељенске и изборне предмете, којима се обезбеђује јасно профилисање
посебних струка. Поред тога, студенти имају могућност да бирају један од три светска језика
(енглески, немачки и француски), који ће изучавати у току све четири године.
7.1. АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Основне академске студије:
1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
2. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПОЛИТИКЕ - Акредитоване
решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-001976/2008-04.
3. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НОВИНАРСТВА - Акредитоване решењем Комисије
за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
4. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије,
број: 612-00-1976/2008-04
Дипломске академске студије:
5. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР
ПОЛИТИКОЛОШКИХ СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Модул: Политичка теорија, политичка социологија и институције,
Модул: Политичко насиље и држава,
6. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР РЕГИОНАЛНИХ
СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике
Србије, број: 612-00-1035/2010-04.
Модул: Студије САД-а
Модул: Регионалне студије Азије
7. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МАСТЕР МЕЂУНАРОДНИХ
СТУДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике
Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Модул: Европске интеграције,
Модул: Међународна безбедност,
Модул: Међународна политика,
Модул: Међународно хуманитарно право и право људских права.
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8. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НОВИНАРСТВА: Акредитоване решењем Комисије за
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
9. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КОМУНИКОЛОГИЈЕ: Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
10. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
11. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА: Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
11. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КУЛТУРОЛОГИЈЕ — МАСТЕР ТЕОРИЈЕ КУЛТУРЕ
И СТУДИЈА РОДА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета
Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
Опција: Теорија културе или Студије рода.
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: 612-001035/2010-04.
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.
15. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ - РЕГИОНАЛНЕ МАСТЕР
СТУДИЈЕ МИРА (на српском и енглеском језику): Акредитоване решењем Комисије за
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-00086/2014-04.
Докторске студије:
9. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ: Акредитоване решењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
10. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — МЕЂУНАРОДНЕ И
ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу
квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
11. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КУЛТУРОЛОГИЈЕ — СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ И
МЕДИЈА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике
Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
12. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ — СОЦИЈАЛНЕ
ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА: Акредитоване решењем Комисије за акредитацију и
проверу квалитета Републике Србије, број: 612-00-1976/2008-04.
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У 2013. години Факултет је поднео захтев за реакредитацију 25 студијских програма, а
решења за њих се очекују у 2015. години.
Табела 4.2. Листа студијских програма који се реализују у високошколској институцији

Р.Б.

1

Шифра
студијск
ог
програм
а
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

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

основне академске
студије политикологије

Образовно
поље

врста и ниво
студија

Звање
Диплома

друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке

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

дипломирани
политиколог

друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке

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

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке

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

мастер
политиколог за
међународне
послове
мастер
политиколог

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

дипломирани
политиколог за
међународне
послове
дипломирани
новинар
дипломирани
социјални радник

мастер социјални
радник
мастер
политиколог
мастер
политиколог

12

12

МКО

мастер академске студије
комуникологије

13

МКУ

мастер академске студије
културологије

14

МРП

15

МНО

мастер академске студије
политикологије - студије
рода
мастер академске студије
новинарства

16

МЕП

17

МПИ

18

МПС

19

МПН

20

МПР

21

МСМ

22

ДП

23

ДМ

24

ДС

25

ДК

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

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

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

мастер
комуниколог

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

мастер
политиколог

друштвенохуманистичке
науке

академске/други
степен високог
образовања

друштвенохуманистичке
науке
друштвенохуманистичке
науке

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

мастер
политиколог за
међународне
послове
доктор наука
-политичке науке

друштвенохуманистичке
науке

академске/трећи
степен високог
образовања

доктор наукаполитичке науке

друштвенохуманистичке
науке

академске/трећи
степен
високог
образовања

доктор
културолошких
наука

мастер културолог
мастер
политиколог
мастер новинар
мастер
политиколог
мастер
политиколог
мастер
политиколог

доктор наука
-политичке науке
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7.2. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
БРОЈ СТУДЕНАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА
Факултет политичких наука у Београду планира да у прву годину основних
академских студија у школској 2015/2016. години упише 500 студената:

150 буџетских и

350 самофинансирајућих.
7.3. СТУДИЈЕ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
На нивоу студија другог и трећег степена, на ФПН је започет процес прилагођавања
Болоњској реформи. Промишљеним програмским планирањем излазимо у сусрет различитим
професионалним, стручним и научним захтевима:
 новим смеровима пратимо савремене наставне програме и неопходне иновације знања;
 програми прате друштвене и научне потребе, тежећи хармонизацији теоријског и
практичног знања;
 у наставу укључујемо предаваче, експерте и професоре домаћих и иностраних
универзитета и релевантних институција.
Сви наши програми отворени су за студенте са других факултета. Интерактивна
настава, у амбијенту у коме доминира различитост знања и интересовања, пружа доследну
примену интердисциплинарности у приступу друштвеним феноменима који се изучавају.
ФПН има два облика студија другог и трећег степена:
1. једногодишње мастер студије,
2. трогодишње докторске студије
Области студија на мастер студијама су: Политичка теорија, политичка социологија и
институције, Политичко насиље и држава, Европске интеграције, Међународна безбедност,
Међународна политика, Студије мира, Социјална политика, Социјални рад, Новинарство,
Комуникологија, Теорија културе и студије рода, Међународно хуманитарно право и право
људских права, Регионалне студије САД, Регионалне студије Азије, Регионалне мастер
студије мира.
Области студија на докторским студијама су: Студије политикологије, Међународне и
европске студије, Студије социјлане политике и социјалног рада, Студије културе и медија.
У школској 2015/16. години Факултет политичких наука планира да у прву годину студијских
програма другог степена упише:
Студијски
програм
Дипломске
академске студије
Докторске
студије

Буџетски студенти
68
8

Самофинансирајући У К У П Н О
студенти
357
425
48

56
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7.4. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Наставни програми страних језика на ФПН прилагођени су новим стандардима
европске језичке политике (The Common European Framework of Reference for Language
Learning and Teaching – CEF) и захтевима реформе образовања у оквиру Болоњског процеса.
Студенти уче један од три страна језика: енглески, француски и немачки, у зависности
од тога који су језик учили у средњој, односно у основној школи. Почетни ниво језичке
компетенције студената који на факултету настављају учење страног језика јесте ниво Б1
према наведеној европској стандардизацији језичких компетенција и новим стандардима
продуктивних и рецептивних језичких вештина, где се највећи значај придаје конкретној
реализацији језичке способности, односно комуникативном аспекту језика.
Настава се организује у двосеместралним модулима који се надовезују један на други
у зависности од смера, односно департмана. На смеру Међународни односи студенти уче
четири године страни језик, а на осталим смеровима две.
Приликом полагања пријемног испита студенти наводе језик(е) који(е) су учили у
средњој школи и језик који би желели да наставе да уче на ФПН. У зависности од
постигнутих бодова на пријемном испиту, студенти настављају да уче језик за који су се
определили или, уколико су резултати на тесту слабији (сваке године ће се утврђивати праг до
којег је могућ избор) настављају да уче језик који су навели да су учили у средњој школи.
Студенти ФПН-а који уче немачки језик имају прилику да похађају летње курсеве
немачког језика на универзитетима у Немачкој захваљујући стипендијама ДААД-а (Немачка
служба за академску размену)., и такође су већ годинама корисници ДААД стипендија за
мастер студије у Немачкој, као и ИПС-а (Међународна парламентарна стипендија Немачког
савезног парламента).
Факултет је 2005. године добио лиценцу за полагање испита Тест ДаФ који
представља стандардизовани испит из немачког језика, признат на свим немачким
универзитетима.
7.5. Календар наставе у школској 2014/15. години
Према Закону о државним и другим празницима („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и
92/11) државни празници у Републици Србији који се празнују нерадно су:
• Нова година – 1. и 2. јануар,
• Сретење - Дан државности Србије –15. и 16. фебруар,
• Празник рада –1. и 2. мај,
• Дан примирја у Првом светском рату –11. новембар.
Законом је прописано да ''ако један од датума када се празнују наведени државни празници
падне у недељу, не ради се првог наредног радног дана.''
Верски празници у Републици Србији који се обележавају нерадно су:
•
•

Први дан Божића – 7. јануар,
Васкршњи празници – почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса.
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8. ПЛАН И ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 2011-2015. ГОДИНА
На Универзитету у Београду – Факултету политичких наука се обавља
научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности
високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног
подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних
услова за рад и развој Факултета.
Научно-истраживачки рад у који су укључени наставници и сарадници Факултета
политичких наука, остварује се кроз:
1.

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

1.

кроз реализацију пројеката научно-истраживачких центара ФПН-а,

1.

преузимањем уговорних обавеза
пројектима, експертизама и слично;

1.

индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

и

ангажманом

на

научноистраживачким
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8. ПЛАН И ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
8.1. ПЛАН РАДА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ЦЕНТАРА ФПН-а
У складу са Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачким центирма Факултета, научноистраживачка делатност се
одвија у оквиру Научноистраживачких центара Факултета (НИС). План рада НИЦ је у табели.

Научноистраживачки
центар

Назив
пројекта

Опис активности
на пројекту

Број
ангажованих
истраживачица и
истраживача

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

Центар за
демократију

Регионални пројекат
„Балканска компаративна
студија избора: Утицај
персоналног гласања на
демократске процесе унутар
партије“

Спровођење истраживања међу
кандидатима за народне
посланике са последњих
парламентарних избора 2014 у
Србији. Ово истраживање се
спроводи према методологији
Натионал Цандидате Сурвеy,
чиме ће бити омугућена
компаратвна истраживања и
приступ НЦС бази у којој се
налазе резултати досада
спроведених истраживања

Пројекат се
реализује у сарадњи
са: НВО ЦеМИ
(Подгорица),
Факултетом
политичких наука из
Сарајева и НВО
Кипред из
Приштине

На основу истраживања,
биће израђене две
студије – једна која ће
бити посвећена Србији, и
друга која ће обухватити
компарацију Србије и
Црне Горе због
сличности два изборна
система. Обе студије ће
бити објављене на
српском и енглеском
језику.

Политичко лобирање и
заступање

Дебата

Тридесет

У сарадњи са Агенцијом
за борбу против
корупције

Управљање јавним
преузећима: од политизације
до професионализације

Скуп

Тридесет

У сарадњи са Агенцијом
за борбу против
корупције

Подизање капацитета
Тромесечни курс иновације
Националног огранка Gopaca и знања, истраживање са

Курс иновације знања,
истраживање и

„Регионал
Ресеарцх
Промотион
Программе“,
финансиран од
стране швајцарске
Агенције за развој
и сарадњу

UNDP

Центар за студије
рода и политике

јачање функције парламента

фокусом на контролу буџета и
стратегије реформа правосуђа и
борбе против корупције

Мониторинг и анализа
политичког и изборног
законодавства

Скуп

Тридесет

Анализа и формулисање Fondacija Hans
препорука за затварање
Seidel
канала изборног и
постизборног
корумпирања и трговине
утицајем

Србија и ЕУ: шта губи, а шта
добија свет рада

Регионални скуп

Четрдесет

Зборник радова

Friedrich Ebert
Fondacija

Процес европеизације и
политичка сцена Србије

Скуп

Тридесет

Зборник радова

Konrad Adenauer
Fondacija

Тема скупа је појам (културног)
наслеђа и изградња грађанског
статуса (cultural citizenship) у
Србији у склопу регионалне
сарадње.

Ангажованих као
учесница и
учесника, 25

Регионални скуп

Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја Србије

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

монографија

Присутних око 50
Универзитет у
Београду –
Факултет
политичких наука
(ФПН)

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

Феминстичка критичка
анализа

У зборнику ће бити објављени 20 аутора и ауторки
радови који се односе на
разматрање кључних појмова
пројекта: културно наслеђе и
грађански статус. Радове пишу
учесници/е истраживачког
тима.

Зборник радова

Редовна годишња међународна Присутних 20
конференција разматра
студенткиња и
актуелна питања
студената

Међународна
конференција

Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја Србије
Универзитет у
Београду –
Факултет
политичких наука
(ФПН)
Средства још нису
обезбеђена,
апликација

феминистичких теорија
међународних
од 25 до 29 маја 2015. Године у докторских
Дубровнику.
програма, и 5
професора са
универзитета из
међународне
академске заједнице.

поднета.

Интегрисани одговор на
насиље над женама и Школа
без насиља

Презентација резулата
квалитативног и
квантитативног истраживања о
родно заснованом насиљу у
основним и средњим школама
у Србији

Истраживачки тим
Центра за студије
рода
уз учешће
УНИЦЕФа,
Јединице за
превенцију насиља
Министарства
просвете и
Иниститута за
психологију
Филозофског
факултета у
Београду

Округли сто

УНИЦЕФ и
Универзитет у
Београду –
Факултет
политичких наука
(ФПН)

Интегрисани одговор на
насиље над женама и Школа
без насиља

Израда монографије о
резулататима
квалитативног и
квантитативног истраживања о
родно заснованом насиљу у
основним и средњим школама
у Србији

Центар за студије
рода
уз учешће
УНИЦЕФа,
Јединице за
превенцију насиља
Министарства
просвете и науке и
Института за
психологију
Филозофског
факултета у
Београду

Монографска
публикација

УНИЦЕФ,
канцеларија у
Београду

Редован број часописа у коме
ће бити објављени радови
сарадника/ца из области

Уредништво
часописа

публикација

Универзитет у
Београду –
Факултет

Часопис Генеро
број за 2015

културе, студија рода,
политичке теорије и других
сродних дисциплина.

Центар за јавну
управу, локалну
самоуправу и јавне
политике

политичких наука
(ФПН)

Одржавање округлог стола
поводом штампања књиге
"Положај и капацитети
градских и општинских
менаджера у Србији"

Организовање и одржавање
округлог стола.

10- 20 учесника

Скуп, округли сто

Донација или ће

Одржавање округлог стола
поводом штампања књиге
"Управни уговори"

Организовање и одржавање
округлог стола.

10-20 учесника

Штампање студије
"Примена принципа
субсидијаритета у Србији" и
промоција

Студија је урађена као део
10-20 учесника
пројекта и Министарство до
данас није штампало студију
што је био део обавезе.
Организовање округлог
стола

Подржавање, припрема и
одржавање скупа "Дани
јавних политика"

Дани јавних политика је
Сарадња са ГАЈП- Зборник, извештај, итд КАС и други
дводневни скуп који се већ 4. ом
спонзори
пут одржава . Осмишђен је у
сарадњи са ГАЈП НГО.
Бирају се изазовне и
интересантне теме, како са
аспекта литературе,
истраживања важних
процеса и политика тако и са
аспекта практичности и
ургентности решавања.

Слање студената на праксу

Као редовни део извођења
наставне на дисциплини
Јавне политике студенти
бирају тему и имају краће
истраживање, разговор и

бити спроведен
без финансијских
средстава.

Скуп, округли сто

Донација или ће
бити спроведен
без финансијских
средстава.

Скуп, округли сто

Донација или ће
бити спроведен
без финансијских
средстава.

Писање студија на
одређене теме, урађене
презентације, писање
извшетаја

Ова врста
активности се
спроведи без
финансијских
средстава.

неку врсту праксе у низу
инститиција у држави
(министарства, агенције,
бројне институције), НГО,
Покрајина, град Београд,
општине, СКГО итд.
У области јавне управе
студенти се шаљу на праксу
у низ институција
"Повереник за информаицје"
Омбудсман, Повереник за
равноправност итд
Округли столови на један
број тема из области
локалне смаоуправа, јавне
управе и јавних политика

Могуће теме: доношење
закона о локалној
администрацији и
службеницима

Биће укључен
један број
стручњака и
представника
заинтересовних
институција
(СКГО, НАЛЕД,
НГО итд)

Донација или ће

Израда Зборника текстова и
материјала за Јавне политике
као и за нове предмете на
мастер студијама (Управљање
људским ресурсима, Јавне
услуге, Урбане политике)

Одабир текстова;
Припрема текстова:
Припремање публикације

Демонстратор у
Електронски зборник
настави, професори текстова

Овај пројекат ће
бити спроведен
без финансијских
средстава.

Професор и
демонстратор у
настави

Донација или ће

Интернет презентација Центра Креирање поддомена;
Дизајн страница;
Постављање интернет
презентације.

бити спроведен
без финансијских
средстава.

Активна интернет
презентација

бити спроведен
без финансијских
средстава.

8.2. ПЛАН НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Факултет научно-истраживачке активности финансира из неколико извора. Основна
изстраживанња се финансирају путем пројектног финансирања од стране Министарства за
науку и технолошки развој Републике Србије.
Истраживачи ФПН у периоду од 2011-2015. 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 Весна КнежевићПредић, 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 Данковић – 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 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 Славиша Орловић, проф. др Драгана Митровић, проф. др Дејан
Миленковић, доц. др Сања Домазет, доц. др Небојша Мрђа, доц. др Милош Бешић, доц. др
Синиша Атлагић, доц. др Маја Ковачевић, доц. др Филип Ејдус, доц. др Немања Џуверовић,
доц. др Саша Мишић, доц. др Марко Симендић, доц. др Владимир Павићевић, доц. др Дејан
Павловић, доц. др Бојан Ковачевић, доц. др Ивана Дамњановић, доц. др Наталија Перишић,
асист. мр Драган Живојиновић, асист. мр Милош Хрњаз, асист. др Душан Спасојевић, асист.
мр Никола Бељинац, асист. др Бојан Вранић, асист. мр Јелена Лончар, асист. мр Јелена
Видојевић, асист. мр Драгана Станковић, асист. мр Ана Милојевић, асист. мр Јелена
Сурчулија, асист. мр Марко Тмушић, асист. мр Марина Пантелић и истраживачиприправници: Тијана Докић, Иван Станојевић, Дејан Јовановић, Марко Недељковић, Марко
Ковачевић, Никола Јовић и Горан Тепшић.
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 научно-истраживачког рада
истраживача и финансирање директних материјалних трошкова истраживања.
Други извори финансирања се односе на сарадњу са осталим домаћим и
међународним институцијама и другим организацијама као и реализацију одређених
научноистраживачких пројекта помогнутих од стране међународних и иностраних агенција и
донатора.
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Трећи извор финансирања су средства из буџета за финансирање научних
истраживања, компаративних анализа, објављивања публикација, стручног усавршавања
научних радника, давања стручних мишљења и средства за остале активности које су у
складу са делатнстима научноистраживачких центара Факултета.
У периоду од 2011-2015. године, један од важних приоритета у научно-истраживачком
раду Факултета ће бити веће конкурисање и укључивање наших истраживача у самосталне
истраживачке пројекте и конзорцијуме са другим међунаордним истраживачким
организацијама који се финансирају од стране Европске уније (ФП 7).
Имајући у виду квалитет и референце истраживача очекујемо да ћемо у наредном
периоду, кроз рад научно изстраживачких центара и пројеката дати значајан допринос научној
литератури, објављивањем научних и истраживачких чланака у утицајним међународним и
домаћим научним часописима, монографијама и студијама. Посебно су значајне практичне
импликације истраживања у наредним годинама, јер се очекује да ће настали радови указати
на кључне препреке унапређењу квалитета и ефикасности политичких установа и политичког
живота у Србији, али и могућности и начине њиховог превазилажења и тако допринети
демократизацији и ефикасном функционисању политичких установа.
8.3. ПЛАН РАДА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ ПОДМЛАТКА 2011 – 2015.
ГОДИНЕ
На Универзитету у Београду – Факултету политичких наука се обавља
научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности
високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног
подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних
услова за рад и развој Факултета.
У научноистраживачки рад су поред наставника и сарадника Факултета политичких
наука, укључени и млади истраживачи (студетни, специјализанти, постдипломци и
докторанти). На овај начин Факултет обезбеђује услове за научни рад и услове за стручно
усавршавање и напредовање научноистраживачког подмлатка.
Развој научноистраживачког подмлатка Факултета је врло значајан јер су млади
научници и истраживачи најзначајнији развојни потенцијал и ресурс Факултета који може да
обезбеди континуитет у развоју Факултета и који ће у будућности дати значајан допринос
развоју друштва и државе.
Због важности унапређења науке и истраживања као и будућности Факултета, у
наредном периоду Факултет ће у вези са развојем научноистраживачког подмлатка наставити
са стварањем повољнијих услова за одржавање постојећег научноистраживачког кадра и
ресурса као и са његовим даљим ширењем и увећањем.
Зато ће Факултет у оквиру планираног развоја научноистраживачког подмлатка,
посебну пажњу посветити примени савремених метода селекције, едукације и усавршавања
научног подмлатка, са циљем да се у фази усавршавања знања и способности младих и
талентованих истраживача успостави веза између потреба за њиховим усавршавањем и
потреба научних истраживања.
Развој научноистраживачког подмлатка ће се на Факултету политичких наука
остваривати преко Научноистраживачких центара (Центар за студије Сједињених
Америчких Држава, Центар за студије рода и политике, Центар за студије Далеког истока,
Центар за медије и медијска истраживања, Центар за међународно хуманитарно право и
међународне организације, Центар за демократију, Центар за студије мира, Центар за
истраживања у социјалној политици и социјалном раду, Центар за еколошку политику и
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одрживи развој, Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике, Центар за
научна и примењена истраживања, Центар за интердисциплинарне студије Балкана) и то кроз
следеће активности:
 укључивањем младих истраживача у научноистраживачке програме и пројекте које
Факултет реализује у оквиру основних истраживања;
 пружањем материјалне помоћи младим истраживачима при завршетку њихових
академских каријера (похађање мастер и докторских студија);
 пружањем стручне и саветодавне подршке младим истраживачима путем
менторског рада, који ће својим саветима, сугестијама и мишљењима пратити и
подстицати младе истраживаче на успешан завршетак њихових школских обавеза
али и пратити њихов рад на пољу научних истраживања;
 упућивањем младих истраживача на посебне и додатне врсте едукација (семинари,
летње школе, радионице...) из домена релевантних за политичке науке, социјални
рад и политику, новинарство, међународне односе, било да се они организују у
земљи или у иностранству,
 упућивањем истраживача на докторске и постдокторске студије и усавршавања у
земљи и иностранству, а на основу сарадње коју Факултет остварује са другим
научноистраживачким установама,
 укључивањем младих истраживача у израду монографија, часописа, приручника и
зборника који настају као резултат научноистраживачког рада на Факултету;
 суфинансирањем радова и књига које су настале као резултат рада младих
истраживача.
Факултет ће настојати да и даље, у складу са својим могућностима, помеже у
покривању трошкова мастер и докторских студија младих истраживача (запослених на ФПН),
као и друге трошкове научноистраживачког подмлатка у земљи и иностранству. Такође,
наставићемо да дајемо и посебне подстицаје младим истраживачима кроз одобравање
плаћеног одсуства у трајању од једне године за стручно и научно усавршавање у
иностранству или ради писања књига и монографија.
Поред ових видова помоћи, Факултет ће младим истраживачима пружити и друге
видове подршке која се односи на стручну, техничку и материјалну помоћ у складу са
организационим и финансијским могућностима Факултета.
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Списак ангажованих младих истраживачица и истраживача на научноистраживачким
пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2011-2015. године
Редни Име и презиме Статус
број

Пројекат на коме је истраживач
ангажован

1.

Иван
Станојевић

докторант

Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

2.

Тијана
Докић

докторанткиња Политички идентитет Србије у регионалном и

3

Катарина
Лончаревић

докторанткиња Родна равноправност и култура грађанског

4.

Биљана
Ђорђевић

докторанткиња Конституционализам и владавина права у

5.

Марко Вековић докторант

Цивилно друштво и религија (ев. бр. 179008)

6.

Стефан Сурлић докторант

Цивилно друштво и религија (ев. бр. 179008)

7.

Маријана
Матовић

докторанткиња Родна равноправност и култура грађанског

8.

Дејан
Јовановић

докторант

Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

9.

Марко
Недељковић

докторант

Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

10.

Марко
Ковачевић

докторант

Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

11.

Никола Јовић

докторант

Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

12.

Горан Тепшић

докторант

Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

13.

Ненад
Кнежевић

докторант

Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (ев.бр. 179076)

глобалном контексту (ев.бр. 179076)

статуса: историјска и теоријска утемељења у
Србији (47021)
изградњи националне државе - случај Србије
(ев. бр. 47026)

статуса: историјска и теоријска утемељења у
Србији (47021)
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9.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Интензивна сарадња са домаћим и међународним организацијама и образовним
институцијама један је од приоритета Факултета политичких наука. Даљи развој регионалне и
међународне сарадње и успостављање редовних веза са иностраним институцијама, рад на
заједничким пројектима, размена наставника, сарадника и студената ФПН, учешће на
научним и стручним скуповима у иностранству и други облици међууниверзитетске сарадње
представљају основу за укупно унапређивање наставног и истраживачког рада на ФПН.
Међународна сарадња Факултета одвијаће се у неколико праваца:
Пројекти које финансира ЕУ
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“; започет октобра 2011; званична контакт
особа за ФПН проф. Весна Кнежевић-Предић. Координатор је Универзитет Роехамптон у
Лондону, а партнери су, осим ФПН, универзитети из Манхајма, Гетеборга, Тиране, Приштине,
Сарајева, Зенице, Крагујевца, Новог Сада и Подгорице. Одлуком Извршне агенције ЕУ за
образовне, аудио-визуелне и културне политике, пројекат је продужен до средине 2015.
године.
Темпус пројекат „Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of
the European Integration” - „Развој тренинг програма усмерених на јавне политике ЕУ у
контексту европских интеграција“ – први Темпус пројекат у коме је ФПН координатор.
Пројекат траје од 2012. до 2015, 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.
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.
ФП7 - трогодишњи научно-истраживачки пројекат на тему Медији, сукоби и
демократизација, у оквиру FP7 програма Европске уније. Координатор је Универзитет у
Лидсу, а партнери су Универзитети Хамбург и Рур из Немачке, Роудс из Јужне Африке,
Оксфорд из Велике Британије, Стокхолм из Шведске и Америчким универзитет из Египта.
Жан Моне – на Одељењу за међународну политику. Контакт особе за ФПН проф.
Слободан Самарџић и Ивана Радић.
Заједнички међународни програми мастер студија
Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе, настале као резултат Темпус
пројекта чији је координатор био Универзитет у Грацу и где је ФПН био укључен у рад свих
радних група. На овај заједнички међународни програм уписана је и трећа генерација
студената – домаћих и иностраних. Настава се одвија на енглеском језику, а поред професора
са ФПН на програму предају и еминентни инострани професори. Од школске 2015/16.
програм ће бити значајно осавремењен и допуњен. Академски координатор програма на ФПН
је проф. Јован Теокаревић.
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Регионалне мастер студије мира – у сарадњи са Универзитетима у Базелу, Сарајеву и
Загребу – акредитоване су 2014. године. Настава ће се одвијати на енглеском језику.
Билатерални споразуми
Међународни комитет Црвеног крста – Центар за МХП, проф. Весна КнежевићПредић; наставак сарадње формализоване 2004/05 године, која, између осталог, обухвата
организацију традиционалне регионалне школе међународног хуманитарног права у
септембру сваке године.
Sciences Po – размена пет студената годишње на нивоу основних или мастер студија,
на један или два семестра
ХЕСП/АФП –Политиколошко одељење; наставак пројекта започетог 2003. године.
Проф. Мартин О’Нил са Универзитета у Јорку, Велика Британија, актуелни је нерезидентни
научник а статус научника-повратника који предају на Одељењу имају Катарина Лончаревић
и Биљана Ђорђевић.
На Новинарском одељењу, нерезидентни научник је проф. Дејвид Голдберг, а статус
научника-повратника имају Марина Симић и Јелена Сурчулија.
Наставак сарадње на пројекту везаном за људска права и заштиту националних
мањина који се реализује на основу Оквриног споразума о сарадњи између Факултета
политичких наука Универзитета у Београду, Факултета политичких знаности Свеучилишта
у Загребу, Истарске жупаније, Савета за националне мањине Републике Хрватске, Града
Пуле и Општине Медулин, а који је потприсан у присуству председника Републике Хрватске
Иве Јосиповића и председника Републике Србиј е Томислава Николића, 16. октобра 2013.
године је у Београду. Споразум полази од досадашње добре сарадње између два Факултета,
која се одвијала на основу споразума о сарадњи из 2002. и 2009. године, као и два
билатерална научна пројекта о заштити националних мањина, које су од 2009. до 2012.
факултетима финансирали Министарство знаности образовања и спорта Републике Хрватске
и Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, а у оквиру међудржавног
споразума Србије и Хрватске. Захваљујући томе у Медулину се већ четири године организује
Регионална школа мањинских права.
Остали облици сарадње
Организовање предавања иностраних професора, амбасадора акредитованих у нашој
земљи и других гостију; организовање промоција књига, трибина, округлих столова. Наставак
сарадње са ОЕБС-ом, амбасадама и иностраним културним центрима.
Наставници, сарадници и студенти Факултета редовно ће бити обавештавани, преко
огласних табли, веб-сајта и електронске поште, о могућностима доделе стипендија, летњим
школама, конкурсима за постдипломске студије у иностранству.
Размена студената
Последњих година знатно се повећао број студената УБ - ФПН који учествују у програмима
размене са другим универзитетима, али и број страних студената који период мобилности
желе да проведу на УБ - ФПН. Мада је за реализацију мобилности студената успостављена
јасна процедура преноса бодова, неопходно је успоставити још неке алатке како би се
постојећа процедура унапредила:
• Доношење Правилника о мобилности и преносу бодова домаћих и гостујућих
студената УБ-ФПН;
• Ажурирање постојећег Информационог пакета на српском и енглеском језику;
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•
•

Подстицање успостављања програма размене између сродних факултета у
иностранству кроз уговоре о билатерарној сарадњи;
Припрема формалног оквира за реализацију мобилности у оквиру студентске праксе.

10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
10.1. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Поред редовних активности које спроводи Служба за опште послове у току 2015.
године планиране су и следеће активности:
• Активно праћење доношења правила која представљају оквир за имплентацију
електронске архиве и примену исте,
• Доношење новог Правилника о канцеларијском пословању Факултета, уз
сагласност Управног одбора Архива Републике Србије,
• Увођење електронске базе за кадровску службу у сарадњи са Службом за
библиотеку и докуметацију Факултета, са подацима као што су учествовање
наставника и сарадника на пројектима, објављивање књига и текстова,
учествовање на конференцијама и слицно,
• Доношење Правилинка о употреби информационо-комуникационих
технологија на Факултету,
• Рад на даљњем већем обезбеђењу јавности рада факултетских органа
(Наставно-научног већа, Изборног већа, Савета, декана).
10.2. ПЛАН РАДА РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА
Рачунарски центар Факултета политичких наука обезбеђује техничку и стручну
подршку из области информационих и комуникационих технологија (ICT) у сврху
унапређења научно-истраживачког и образовног рада Факултета. Задатак РЦ-а јесте да својим
корисницима, запосленим и студентима ФПН-а, обезбеди приступ и коришћење Интернета и
информатичких сервиса.
У 2015. години Рачунарски центар ће наставити успостављање стабилне техничке и
организационе структуре и савремених информационо-комуникационих технологија.
Посебна пажња ће бити усмерена на следеће активности:
Мрежа, сервери и сервиси
•
•
•
•

Одржавање и проширивање постојеће мрежне инфраструктуре у свим деловима зграде
Факултета где за тим постоји потреба. Планирано је опремање читаонице на петом
спрату, као и слушаоница у новоизграђеном делу зграде;
Набавка и инсталација новог сервера за потребе ФИМЕС система;
Пројектовање и документовање мреже, ажурирање нацрта мреже као и инсталација
мониторинг система. Ажурирање евиденције хардвера и софтвера;
Web hosting домена и поддомена Факултета што подразумева: пружање пуне (24x7)
функционалности web сервера и видљивост презентација, као и заштиту сервера од
потенцијалних хакерских напада;
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Увођење QоS - Quality of Service (Ipv6, video и web streaming, VoIP...);
У плану је пружање специфичних сервиса: Интернет радија, видео конференција,
учења на даљину. С тим у вези реализоваће се изградња видео конференцијске сале и
набавка мултимедијалног видео конференцијског система;
• Дигитална мултимедијална банка видео прилога (VoD). У сарадњи са РЦУБ-ом, у
сврху изградње дигиталне базе видео прилога, омогућено нам је коришћење АМРЕС
медија сервера;
• Аутоматизација backup-а постојећих серверских система, како виртуелних тако и
хардверских;
• Модернизација серверске собе, повећана безбедност сервера у хардверском и
софтверском смислу;
• Оптимизација сервиса штампе по спратовима и одељењима;
• Интеграција Siemens телекомуникационог система обједињених комуникација na
мрежну инфраструктуру Факултета. Прелазак постојеће телефонске мреже на IPT - IP
телефонију, технологију помоћу које се цолокупна телефонска инфраструктура ослања
на IP мрежу.
• Промовисање Eduroam универзитетског бежичног Интернета доступног у 67 земаља
са више од 8000 приступних тачака. ФПН пружа едуром сервис, како запосленима,
тако и студентима. Такође, олакшаћемо приступну конфигурацију eduroam сервису
помоћу eduroam CAT – Configuration Assistant Tool;
• Кроз постојећу RADIUS инфраструктуру креирану за потребе eduroam сервиса
Рачунарски центар ФПН у сарадњи са Академском мрежом Србије понудиће и
јединствену инфраструктуру за аутентификацију и ауторизацију – AAИ. Са ААИ,
корисници ће поседовати један дигитални идентитет (скуп корисничког имена,
лозинке и других података) којим ће моћи приступити wеб ресурсима који се нуде кроз
ААИ, а то су:
- Filesender – веб сервис који корисницима нуди размену великих фајлова (до
2gb). Ова услуга је предвиђена за размену података прикупљених у научне
и истраживачке сврхе.
- Web конференције
- Издавање персоналних сертификата – TCS
- CAT, приступ за eduroam администраторе институција
У понуди мрежних сервиса ФПН ће се наћи и VPN сервис који ће омогућити приступ ФПН
сервисима под истим условима које имају када им приступају посредством локалне
рачунарске мреже. Доступни сервиси ће бити КОБСОН, proxy сервис, сервис за издавање
сертификата, e-mail, remote desktop, eLearning.
•
•

Факултетски информациони систем - ФИС
•

•
•
•
•

Подршка организовању и извођењу наставе на основним академским студијама, као и
студијама II и III степена; праћење и евидентирање комплетног досијеа студената;
планирање плаћања школарина; подршка организовању испитних рокова и свих
осталих наставних процеса;
Могућност пријаве испита преко Интернета и електронско плаћања испита;
Интегрисање ФИС-а са рачуноводственим програмом Pantheon у сврхе планирања
плаћања;
Имплементација курикулума и наставних материјала из нове ФИС базе података са
сајтом Факултета;
Подршка процесу акредитације факултета.
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ФИМЕС - информациони систем за кадровско и финансијско пословање
2015. је у плану и увођење новог ФИМЕС система. ФИМЕС је информациони систем
за кадровску евиденцију, обрачун зарада и хонорара, финансијско пословање, вођење
књиговодства и материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката, вођење архиве
докумената. Оно што га разликује од других апликација и система који покривају област
финансијског и материјалног пословања је то што овај систем има додатне модуле, наменски
развијене за потребе пословања високошколских и буџетских установа. Информациони
систем ФИМЕС се користи у неколико академских и привредних организација и удружења:
Универзитет у Београду (Ректорат и центри Универзитета), Универзитет у Бањој Луци,
Универзитет у Новом Саду, Универзитет Сингидунум и многи други.
Постојећи Факултетски информациони систем (ФИС) који је користи за рад студентске
службе систем и ФИМЕС су интегрисани и аутоматски успостављају међусобне везе на оним
местима на којима је то битно, а које могу додатно убрзати рад служби факултета и
елиминисати дуплирање послова и неке од потенцијалних извора људских грешака при
“папирном” преносу и поновном уносу података.
Систем за управљање документима
Од краја 2014. године на ФПН се почело са интеграцијом система за управљање
документима који представља скуп рачунарских програма који се користе за складиштење
електронских докумената и скенираних папирних докумената, као и за праћење докумената
кроз њихов животни циклус.
У плану је имплементација система на свим потребним локацијама. С обзиром да је у
питању Веб апликација очекујемо једноставан приступ са било ког оперативног система.
Интернет презентација
Интернет презентација Факултета политичких наука све више претендује да постане
основни вид комуникације са спољашњим окружењем. Услед овог тренда врши се стална
модернизација дизајна и пратећих сервиса и његова интеракција са друштвеним мрежама
(Twitter, Facebook, RSS-ом.), могућност добијања информација са сајта, осим путем е-маила,
такође путем мобилних телефона. Планирамо да у 2015. години завршимо и посебан
поддомен и подсајт за студије другог и трећег степена.
Остале активности Рачунарског центра
Задатак корисничке подршке Рачунарског центра је да буде центар за информисање, за
праћење стања и активности у мрежи, за пријаву, евиденцију и прослеђивање проблема. По
узору на Рачунарски центар Универзитета у Београду планирана је израда Trouble Ticket
System – TTS, који би евидентирао проблеме, преусмеравао их систем администраторима,
пратио стање њиховог решавања, и представљао одређену „базу знања“. Поред тога
планирамо још:
• Доношење правилника правилног коришћења мреже – АУП,
• Обука за АМРЕС eLearning систем,
• Придруживање Microsoft систему Office 365 за образовање коришћењем бесплатног
А2 плана којим добијамо до 8000 лиценци за наше студенте. Овом услугом студентима
ће бити пружене услуге: е-поште и календара, веб-конференције, размене тренутних
података, складиштење и дељење података, креирање и уређење Word, OneNote,
PowerPoint и Excel докумената у било ком web претраживачу,
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•

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

Година 2015. биће обележена развијањем нових апликација за рад у новом окружењу
последње верзије програма COBISS3. То се пре свега односи на обраду књига која се до 2014.
године обављала у старом окружењу COBISS2. Нова верзија програма садржи потпуно нови
начин рада, нову платформу на којој се одвијају све досадашње али и потпуно осавремењене
апликације. Оне захтевају осим познавања библиотечких стандарда и познавање рада на
рачунару, на нивоу који је захтевнији од досадашњег. У новој верзији током 2014.
ажуририрали су се искључиво фондови књига и периодике, другим речима, само су се
преузимали већ обрађени записа са хоста.
Рад у Федра бази - База Федра се одржава у Универзитетској библиотеци Светозар
Марковић, а која предвиђа учешће свих заинтересованих библиотека Универзитета у
Београду. Она се пуни научним информацијама, докторским тезама и свим осталим научним
радовима за које се одређени факултет определи. Ради се по узору на бечку и напуљску базу
Федра која је прототип. У 2014. години у Библиотеци ФПН ће се започети са уносом пуног
текста докторских дисертација одбрањених на ФПН.
Библиографије истраживача - Наставља се унос података за Библиографије
истраживача који се у библиотеци ФПН израђује већ пет година. Обрада унутар овог пројекта
подразумева комплетну обраду библиографија наставника и сарадника ФПН. Опис садржи и
обраду монографских публикација и чланака али и излагања на скуповима, интервјуе,
сегменте појединих публикација и све што подразумева било какво духовно ауторство. У
2015. години наставићемо са попуњавањем ове специјализоване базе података, значајне како
за саме наставнике тако и за студенте али и за читаву научну јавност.
Курсеви за наставнике и студенте - На основу плана библиотеке, а и уз сагласност
Библиотечког одбора (стари састав, а у очекивању новог) у 2015. години планирани су
перманентни курсеви у оквиру студијских програма на ФПН. Са једне стране, држаће се
повремени основни курсеви из корисничког програма OPAC који је намењен свим
корисницима фонда библиотеке, пре свих студентима прве године, а са друге стране
развијенији кориснички курсеви и сложени курсеви који обухватају упознавање са развијеним
и обједињеним сервисима у оквиру КОБСОН-а али и осталих on line база података и архива
који садрже електронске часописе и чланке релевантене за студије који се одвијају на ФПН.
Набавка нових публикација – Закон о јавним набавкама је у великој мери отежао и
ограничио куповину књига у 2014. години. Настојаћемо да у складу са Законом надокнадимо
пропуштено и да у 2015. години попунимо библиотечки фонд књигама на српском језику. То
се шре свега односи на уџбеничку и препоручену литературу из силабуса, али и одређеног
броја наслова и незаобилазних за научне области које се изучавају на ФПН, а који су изашли
у протекле 2 године. Набавка нових наслова књига, периодике, некњижне грађе, пре свега
електронских публикација, електронских база података и сл. одвијаће се у складу са буџетом
Факултета. Свакако, приликом набавке литературе, као и до сада, биће уважавани захтеви и
препоруке професора, али у складу са могућностима набављаће се и литература коју нам
препоручују релевантне базе. Надамо се да ћемо и ове године обновити куповину
специјализоване базе из области политиколошких наука која је садржана у оквиру сервиса
EBSCO. Захваљујући сарадњи Народне библиотеке Србије и EBSCO сервиса, крајем 2014. је
и нашим студентима и професорима обезбеђен бесплатни приступ E-Books, такође сегмента
сервиса EBSCO.
Перманенто образовање кадрова Библиотеке - У складу са свакодневним развојем
библиотечке делатности у библиотеци ће се обављати и послови пројектовања
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информационих подсистема, примењиваће се нове технологије, пројектоваће се
специјализоване базе података, истраживаће се и анализирати информације, нудити стручне
оцене и мишљења, пратиће се међународни стандарди, сакупљати и обрађивати научни
пројекти, магистарски радови, специјалистички радови и докторске дисертације, ствараће се
постепено минитезауруси из одређених грана науке специфичне за ФПН, сарађиваће са
издавачима у циљу квалитетне набавке и попуњавања фонда, пратиће се измене и допуне
класификације докумената према UDC, припремаће се предавања за стручно усавршавање
како библиотечких радника тако и корисника којима је потребно указати на најновије
претраживаче, на комбиновани начин претраживања база, праћење контроле квалитета базе,
сугестије у циљу развијања нормативних датотека базе, развијаће се локални шифрарници у
који ће обезбедити вишеструке комбинације претраживања али и специфичност информација,
извештавања и сл.
Позајмица (циркулација публикација) у новом окружењу COBISS 3 Инплементацијом новог програмског модула који се односи на аутоматизовану циркулацију
грађе и задуживање корисника ПОЗАЈМИЦА умногоме је учињен конфорнијим рад са
корисницима библиотеке. У тестном периоду аутоматизовала се корисничка база, како
студената тако и професора, започело се са штампањем комплетних налепница са бар
кодовима преко којих се врши задуживање и раздуживање корисника. Овај обиман посао
обављају два књижничара, који су већ прошли обуку и добили лиценцу за рад у овом
програму. У 2015. је планирано да се тестно окружење замени реалним, што подразумева
активан рад са корисницима система.
Обрада текућег прилива публикација - Све публикације које стижу различитим
видовима набавке, куповином, разменом и поклоном ажурно ће се уносити у електронску
базу COBISS.SR. Унос у локалну базу подразумева комплетну обраду према међународним
стандардима за опис различитих типова грађе: монографске публикације, серијске
публикације, некњижне грађе, интегрисаних извора (то је новина у односу на претходни
период и захтеваће посебне курсеве и лицеце), обраду докторских, магистарских и
специјалистичких радова и др. Такође, обрада ове грађе подразумева и непрекидно поређење
и контролу Узајамне базе како не би дошло до дуплирања записа.
Презентација рада Библиотеке на веб страници Факултета - У 2015. години
планирана је кратка обука за ажурирање сегмента Библиотека на сајту Факултета како би се
континуирано вршиле допуне у информисању корисника Библиотеке. Развила би се постојећа
информациона схема која се односи на библиотеку како би се пружила на увид делатност
библиотеке и њене услуге студентима ФПН али и осталим корисницима који приступају
сајту.
Сарадња са сродним библиотекама - Успостављање даљих веза Библиотеке ФПН са
библиотекама сродних факултета и научним институтима у земљама ЕУ ради размене
искуства и информација али и размене знање које се односе на европске стандарде који се
увелико примењују у њиховим високошколским библиотекама.
Сређивање магацинског простора – У 2015. години коначно очекујемо обнову
изгледа магацинског простора с обзиром да је у 2014. години извршена набавка неопходних
полица за магацин. Наравно, пре уноса полица прдвиђено је основно сређивање простора,
чишћење, кречење и постављање пода, како би се после више година, макар делимично довео
у ред смештај фонда Библиотеке. Будући да је већ трећу годину тај фонд био готово у
целости недоступан за кориснике (онај део који се налазио у подрумским просторијама), због
обимних грађевинских радова на Факултету, надамо се да ће ова акција бити помак у
коначном сређивању магацинског простора Библиотеке.
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10.4. ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА МЕДИЈЕ
Центар за медије Факултета политичких наука, односно његов део за медије и
медијску продукцију, имаће и наредне године редовне активности које су се уходале
протеклих неколико година, као и оне које се организују на основу посебних пројеката и
иницијатива.
Најважнија иницијатива коју ће Центар настојати да реализуе током наредне године
биће осниванје Студентског интернет радија. С обзиром да, упркос настојањима, нови Закон о
јавном информисању и медијима није омогућио оснивање студентских електронских медија
од стране државних универзитета, једина могућност је интернет платформа. У вези са овом
иницијативом, Центар је већ започео одређене активности, а почетком наредне године
обновиће и проширити редакцију радио продукције. Идеја је да Студентски радио на
интернету буде доступан слушаоцима 24 сата.
Центар ће анимирати студенте и за конкурисање за награду „Зоран Мамула“. Неколико
радова биће упућено на конкурс. ФПН редовно учествује у овим конкурсима и до сада су
наши студенти освојили највише награда.
Настојаћемо да обновимо традиционални конкурс за награду „Боривоје Мирковић“,
која у 2014. години није додељена. У мају ће бити организован конкурс „Боривоје Мирковић“
за најбоље новинарске радове студената ФПН. Конкурс се расписује за три категорије:
штампа, радио, телевизија.
У мају ће бити организован јавни час на коме ће уредницима и директорима
београдских медија бити презентирани најбољи новинарски радови из области штампе,
радија и телевизије. То ће бити прилика да се презентирају најбољи радови студената,
посебно они који су добили разне награде.
У октобру Центар планира да организује научно - стручну расправу на тему: „Нови
медијски закони и Медијска стратегија“. Учесници ће бити представници универзитета који
се баве медијским системом и медијским законима, као и стручњаци из медија, медијских
организација и државних институција.
Лист „Политиколог“ наставиће да излази по плану: два броја штампана и онлајн, а два
броја само онлајн по семестру. Крајем другог семестра 2015. године биће расписан нови
конкурс за попуну редакције и за главног и одговорног уредника.
Радио емисија „Слушаоница 6“ и даље ће бити редовна активност, што значи да се
припрема и емитује на радио програму Студија Б, сем у летњим месецима, односно у време
распуста. Емисија ће у будуће бити уврштена и у програмску шему Студентског радија који
ће бити покренут на интернету.
ТВ емисија „Јавна одбрана“ ће такође бити редовна активност. Емисија ће се и даље
припремати и емитовати једном недељно на ТВ програму Студија Б. Редакција ТВ продукције
обнавља се редовно у току године.
Бар два пута у току године биће организовати састанци Савета Центра о његовим
активностима.
11. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА
Поред већ поменутих реализованих задатака и рада на реформи и модернизацији
наставе на Факултету, Управа ће у 2015. години наставити да помаже у раду студентских
организација као и да унапређује услове студирања, а такође наставиће и рад на
модернизацији и побољшавању услова рада студената и запослених.
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11.1. Студентски живот
Студентске организације
У складу са модернизацијом и реформом наставно-научног процеса, на факултету се
одвија врло интензиван и развијен студентски живот који чине самоорганизовани студенти
кроз студентски парламент и бројне студентске невладине организације које делују на
факултету, као два студентска електронска медија: Студентски радио БУ и Студентски лист
„Политиколог“.
Поред ових студентских организација, квалитету студентског живота придоносе и
побољшани услови за рад и одмор студената: реновиране слушаонице (климатизоване и
технички опремљене), добро опремљена библиотека и читаоница, рачунски центар (директан
приступ интернету), студентски клуб-ресторан “Политиколог” (затвореног типа и башта) као
и посебан простор за рад студентских организација.
На Факултету политичких наука одвија се веома активан студентски живот кроз бројне
студентске организације. Тренутно на Факултету политичких наука делују следеће
организације:
1. Клуб за Уједињене нације
Клуб за УН ФПН као студентска организација штити интересе студената Факултета
политичких наука и партиципира у раду Студентског парламента и органа факултета.
Најзначајније активности Клуба за УН су: семинар у иностранству, који се пре свега заснива
на обиласцима и предавањима у оквиру најрелевантнијих међународних институција,
симулација рада Нродне скупштине Републике Србије, посете дипломатским
представништвима и свим значајним политичким институцијама, радионице, трибине и
предавања, студентска конференција - регионална сарадња, хуманитарна акција у сарадњи са
канцеларијом УНИЦЕФ-а у Србији, сарадња на разним пројектима са многим студентским и
невладиним организацијама, али и државним институцијама.
2. Унија студената социјалног рада
Удружење Унија студената социјалног рада Факултета политичких наука Универитета у
Београду је навладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради
остваривања циљева у области социјалног рада. У наредној години планиране су следеће
активности: Новине „Свест о социјалном“, које издајемо два пута годишње, хуманитарна
акција, прикупљање средстава за задовољавање основних животних потреба социјално
угрожених људи, сарадња са Националним удружењем родитеља деце оболеле од рака
(НУРДОР), регионални конгрес студената социјалног рада, који ће ове године бити одржан у
Мостару, радионица „ Асертивно понашање“, обележавање Европског дана борбе против
трговине људима, Међународног дана волонтера, Међународног дана социјалних радника и
Светског дана борбе против ХИВ/АИДС-а
3. Тимска иницијатива младих
Тимска иницијатива младих је студентска организација која делује на Факултету политичких
наука са циљем побољшања квалитета студирања и едукације наших али и заинтересованих
студената других факултета у разним областима. Ова организација је присутна у сазиву
Студентског парламента, а чланови исте су укључени у процес рада органа ФПН-а, кроз које
успешно у сарадњи са појединим организацијама артикулише интересе студената.
Најзначајније активности Тимске иницијативе младих су: трибине и предавања, посете
институцијама,Симулација рада Народне скупштине Републике Србије, једномесечни
семинар, хуманитарна акција.
4. Српски политички форум
Наш примарни циљ јесте наш покушај да једном феномену приступимо свеобухватно, а то је
проучавање историје српске политичке мисли, традиције, културе и афирмисање утврђених
вредности српског политичког етоса. Наше најзначајније активности: трибине и предавања,
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курсеви учења страних језика, обележавање стогодишњице Великог рата, издавање часописа
“Оцило”.
5. Студентска Унија ФПН
Планиране активности СУ-ФПН су: предавање Канцеларије Хашког трибунала у Београду,
трибина “Лифт за мушкарце, степенице за жене”, хуманитарна акција.
6. Европски студентски форум
Поред активног учешћа, током целе године, у раду Студентског парламента Факултета
политичких наука, и у осталим органима факултета (Савет Факултета политичких наука,
Научно наставно веће, Катедра за новинарско одељење и Одбор за примену Болоње), ЕСФ
ФПН је има следеће пројекте: трибине и предавања, посета Безбедносно- информативној
агенцији, посете новинским и телевизијским редакцијама, учествовање у хуманитарним
акцијама.
Студентски парламент
Студентски парламент је самосталан орган Факултета преко којег студенти остварују и
штите своја права и интересе. Студентски парламент чини везу студената и управе Факултета
политичких наука. Превасходно, Студентски парламент се бави студентским правима,
решавањем бројних студентских питања и побољшањем услова студирања.
Тренутни сазив Студентског парламента има 25 чланова и мандат до октобра 2015.
године, док се избори за наредни сазив одржавају током пролећа 2015. године. Од 2014.
године избори за Студентски парламент су непосредни, изборне јединице су подељене по
смеровима. На тај начин студенти имају своје представнике у Студентском парламенту
сразмерно броју студената по смеровима који најбоље могу да заступају интересе своји
колега са смера. Осим тога, Студентски парламент делегира и 20% чланова из реда студената
у органе Факултета.
Поред заступања интереса студената и сталне борбе са законским променама које нам
сваке године доносе нове проблеме, Студентски парламент остварује своје циљеве акцијама и
пројектима које самостално или у сарадњи са другим парламентима, невладиним
организацијама или државним институцијама спроводи. Студентски парламент пружа
подршку свим организацијама са Факултета у спровођењу пројеката и организацији
различитих едукативних активности.
У наредном периоду Студентски парламент ће настојати да прошири сарадњу са
Студентским парламентима са других факултета, као и са Студентским парламентом
Универзитета у Београду. Настојаћемо да и у току 2015. године наставимо сарадњу започету у
претходној години са ЕУ инфо центром који је студентима ФПН-а омогућио учешће на
пројекту “Амбасаде држава ЕУ отварају своја врата”. Заједно са “Удружењем студената са
хендикепом” планиране су радионице и конференције за пружање подршке и ојачавање
наших студената са хендикепом. Чланови Студентског парламента већ су прошили радионице
које за циљ имају боље разумевање ове групе студената. У 2015. години наставићемо са
организовањем хуманитарних акција, као што су хуманитарни спортски турнири, концерти и
акције добровољног давања крви. Наставићемо да обезбеђујемо различите повластице и
попусте у културним и спортским установама за наше студенте. Од новембра месеца наши
студенти остварују право на попуст уз прилиожени индекс у неколико позоришта у Београду.
11.2. Радови на доградњи и адаптацији објекта Факултета
ФПН ће током 2015. године наставити радове на реализацији треће фазе пројекта
„Надоградња објекта Универзитета у Београду – Факултета политичких наука“ који се
реализује уз финансијску подршку Националног инвестиционог плана Републике Србије и
Министарства просвете и науке Владе Републике Србије. Уколико све буде у реду са
финансијским средствима може се очекивати да ће пројекат бити реализован до краја 2015.
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године. Остало је да се ураде завршни унутрашњи радови, лифт, и заврши са израдом фасаде,
као и инсталацијом електронске и видео опреме и система за вентилацију.
Факултету остаје обавеза да из својих средстава или средстава спонзора набави
намештај за нове учионице и канцеларије.
11.3. Специјалистички програми иновација знања
Едукација одраслих и додатна кратка усавршавања на УБ - ФПН се одвијају кроз
реализацију специјалистичких програма иновација знања.
Од школске 2011/12. године на ФПН се реализује 10 специјалистичких програма
иновација знања:
Специјалистички програм иновације знања „Политиколошке студије религије“,
Специјалистички програм иновације знања „Верске заједнице у Србији“,
Специјалистички програм иновације знања „Тероризам и организовани криминал“,
Специјалистички програм иновације знања „Рехабилитација“,
Специјалистички програм иновације знања „Социотерапија“,
Специјалистички програм иновације знања „Увод у медијацију“,
Специјалистички програм „Породична медијација“,
Специјалистички програм „Медијација у случајевима мобинга“,
Специјалистички програм иновације знања „Обука за рад на пословима европске
интеграције“,
Специјалистички програм иновације знања „Квантитативна истраживања социјалних и
политичких ставова, вредности и понашања“,
Специјалистички програм иновације знања „Антикоруптивне вештине“.
У 2014. години конкурси су расписани за свега два програма, што значи да не постоји
интересовање унутар наставног колектива УБ-ФПН да се обим реализације ових програма
повећа.
С обзиром на то да за постојеће и неке нове програме и даље постоји интересовање, на
основу искуства из претходних година у 2015. години би требало: порадити на промоцији
постојеће понуде програма иновација знања и осмислити нове специјалистичке програме у
складу са потребама на тржишту рада и постојећим ресурсима УБ – ФПН, а у партнерству са
релевантним институцијама; размотрити могућности за акредитацију специјалистичких
програма код релевантних институција како би неки од ових програма добили статус обука
стручног усавршавања запослених у јавном сектору; пре свега наведеног припремити
Правилник о стандардима и реализацији специјалистичких програма иновација знања на УБ ФПН и све програме иновација знања (постојеће и будуће) стандардизовати у складу са
Правилником.
11.4. Издавачка делатност
Издавачка делатност Факултета и проширење сарадње с водећим издавачким кућама
као и стварање услова за формирање библиотечко-информционог центра важан су део
општих оквира који стварају услове за развој академског и истраживачког језгра куће.
Факултет ће самостално и у суиздаваштву, објавити двадесетак књига, углавном
наставника и сарадника Факултета, као и:
• два броја факултетског часописа под називом „Годишњак ФПН“,
• три броја часописа „Политичке перспективе“,
• три броја часописа „Политички живот“,
• четири броја часописа „ЦМ – Управљање коминицирањем“,
• један број часописа „Студентски годишњак“,
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•
•

један број часописа "Генеро",
студентски лист "Политиколог".

11.5. Евалуација
У 2011. години Комисија за процену квалитета УБ - ФПН је припремила упитнике чији
је циљ био прикупљање информација о квалитету рада ФПН кроз процену рада наставника и
сарадника, стручних служби и студената. Ови упитници произведени су за потребе припреме
извештаја о квалитету рада УБ - ФПН у период 2008/11.
С обзиром на то да у 2015. години треба припремити нови (трећи) извештај о
самовредновању, неопходно је на основу препорука из претходна два извештаја:
креирати додатне механизме за процену квалитета рада УБ - ФПН (према препорукама из
Другог извештаја), поставити механизме за константно добијање повратне информације у
одређеним сегментима, нарочито обратити пажњу на повратну информацију од стране
послодаваца код којих се студенти УБ - ФПН запошљавају.
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12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ
Финансијски план је урађен на основу Плана рада ФПН-а за 2015. годину и у сагласности је
са Планом јавних набавки.
У 2015. години планирано је:
1. ПРИХОДИ: 418.977.194,00 динара
Од тога из буџета 49,65 %, а из сопствених средстава 50,35 %.
2. РАСХОДИ ТЕКУЋЕГ ПОСЛОВАЊА: 406.795.794,00 динара
3. УЛАГАЊА: 12.181.400,00 динара (набавка основних средстава и инвестиције рачунарска опрема, намештај за Амфитеатар, изградња окна за лифт у старом делу зграде,
куповина књига за библиотеку факултета)
У 2015. г. планирани су мањи приходи него у 2013. и 2014. години па самим тиме планирани
су и мањи расходи. Пад прихода је настао због ослобађања студената од школарина и плаћања
трошкова испита и једног дела накнада, као и мањи прилив средстава из буџета по основу
смањења плата за 10 %. Смањење расхода је остварено на трошковима текућег пословања и
буџетског дела плата.

Редни ОПИС
број

Буџетска
средства
у динарима

Сопствена
средства
у динарима

УКУПНО
у динарима

%
учешћа

ПЛАНИРАНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

208.032.194,00

208.032.194,00

1.1.

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије

208.032.194,00

208.032.194,00

1.1.1.

Брутто зарада

148.268.194,00

148.268.194.00

1.1.2.

Материјални трошкови

6.200.000,00

6.200.000,00

1.1.3.

Научно-истраживачки пројекат

53.300.000,00

53.300.000,00

1.1.4.

Јубиларна награда (6 запослених у 2014)

264.000,00

264.000,00

2.

Меморандумске ставке - рефундација
боловања преко 30 дана

3-6

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

210.945.000,00

210.945.000,00

3.1.

Основне студије

125.000.000,00

125.000.000,00

3.1.1.

Школарине са испитима

125.000.000,00

125.000.000,00

3.2.

Студије II и III степена

52.800.000,00

52.800.000,00

3.2.1.

Мастер студије

34.000.000,00

34.000.000,00

49,65

50,35
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3.2.2.

Докторске студије

12.000.000,00

12.000.000,00

3.2.3.

Специјалистички програми за иновације
знања

2.000.000,00

2.000.000,00

3.2.4.

Припремна настава

4.800.000,00

4.800.000,00

4.

Приходи од закупа простора

1.311.000,00

1.311.000,00

4.1.

Професорски Клуб "Политиколог" и
летња башта

784.000,00

784.000,00

4.2.

Кафе апарати "Маћи"

87.000,00

87.000,00

4.3.

Скриптарница "Чигоја"

195.000,00

195.000,00

4.4.

Закуп сала и простора - једнократно

245.000,00

245.000,00

5.

Остали сопствени приходи

13.834.000,00

13.834.000,00

5.1.

Пријава на конкурс прве год. основних
студија

4.400.000,00

4.400.000,00

5.2.

Пријава на конкурс последипломских
студија

1.800.000,00

1.800.000,00

5.3.

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

4.500.000,00

4.500.000,00

5.4.

Приход од осигурања студената

250.000,00

250.000,00

5.5.

Нострификације диплома

600.000,00

600.000,00

5.6.

Разни други приходи и накнаде

2.284.000,00

2.284.000,00

6.

Приходи од донација

18.000.000,00

18.000.000,00

6.1.

Донације - пројекти

18.000.000,00

18.000.000,00

210.945.000,00

418.977.194,00

УКУПНО ПРИХОДИ (1+6):

208.032,194,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
7.

Расходи запослених

149.742.194,00

137.398.000,00

287.140.194,00

7.1.

Бруто зарада са порезима и доприносима

148.268.194,00 130.578.000,00

278.846.194,00

7.2.

Социјална давања запосленима
(боловање...)

1.300.000,00

1.300.000,00

7.3.

Превоз за запослене

4.600.000,00

5.810.000,00

7.4.

Јубиларна награда (6 запослених)

7.5.

Отпремнина за пензију (4 запослена)

8.

Стални трошкови

8.1.

Трошкови платног промета и банкарске
услуге

1.210.000,00
264.000,00

68,53

264.000,00
920.000,00

920.000,00

13.162.000,00

4.484.700,00

17.646.700,00

370.000,00

730.000,00

1.100.000,00

4,21
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8.2.

Енергетске услуге - грејање

8.900.000,00

1.200.000,00

10.100.000,00

8.3.

Енергетске услуге - струја

1.942.000,00

218.000,00

2.160.000,00

8.4.

Комуналне услуге - водовод и
канализација

400.000,00

586.700,00

986.700,00

8.5.

Комуналне услуге - коришћење градског
земљишта

200.000,00

200.000,00

8.6.

Комуналне услуге - градска чистоћа

650.000,00

340.000,00

990.000,00

8.7.

Услуге комуникација - телефон

900.000,00

660.000,00

1.560.000,00

8.8.

Услуге комуникација - пошта

150.000,00

150.000,00

8.9.

Трошкови осигурања

400.000,00

400.000,00

9.

Трошкови путовања

1.100.000,00

4.100.000,00

5.200.000,00

9.1.

Друмски превоз - трошкови службеног
путовања у земљи

300.000,00

400.000,00

700.000,00

9.2.

Смештај - хотел на службеном путовању у
земљи

200.000,00

300.000,00

500.000,00

9.3.

Авио превоз - трошкови службгеног пута у
иностранство

300.000,00

2.000.000,00

2.300.000,00

9.4.

Смештај - хотел на службеном путу у
иностранству

300.000,00

1.000.000,00

1.300.000,00

9.5.

Трошкови превоза - такси

400.000,00

400.000,00

10.

Услуге по уговору

43.022.900,00

87.050.900,00

10.1.

Компјутерске услуге и информациони
системи

4.477.600,00

4.477.600,00

10.1.1. ФИС - одржавање информационог система
за Студентску службу

777.600,00

777.600,00

10.1.2. Пантеон и Синус - одржавање
информационог система за рачуноводство

700.000,00

700.000,00

10.1.3. ДОМЕС- одржавање система за управљање
документима

96.000,00

96.000,00

10.1.4. Набавка антиспам програма за заштиту
рачунара

72.000,00

72.000,00

10.1.5. Набавка антивирус програма за заштиту
рачунара

216.000,00

216.000,00

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

468.000,00

468.000,00

10.1.7. Информациони систем ФИМЕС- за потребе
кадровске евиденције и финанс. пословања

1.680.000,00

1.680.000,00

10.1.8. Набавка програмског пакета за електронску
пошту

468.000,00

468.000,00

1.080.000,00

1.080.000,00

60.000,00

60.000,00

400.000,00

400.000,00

10.2.

Услуге усавршавања запослених

10.2.1. Едукација запослених у Рачунарском
центру за коришћење Linuxa
10.2.2. Котизација за такмичења студената

44.028.000,00

1,24

20,78
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10.2.3. Котизација за учешће професора на
конференцијама и скуповима

400.000,00

400.000,00

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

220.000,00

220.000,00

10.3.

640.000,00

640.000,00

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

400.000,00

400.000,00

10.3.2 Израда и одржавања интернет презентација
научноистраживачких центара

240.000,00

240.000,00

20.000.000,00

63.128.000,00

10.4.

Услуге информисања

Стручне услуге - ауторски хонорар

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

43.128.000,00
43.128.000,00

10.4.2. Средства из осталих пројеката ФПН

43.128.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

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

2.500.000,00

2.500.000,00

10.4.4. Комисије, менторства

1.500.000,00

1.500.000,00

10.5.

5.675.700,00

5.675.700,00

522.152,00

522.152,00

10.5.2 Професори на замени

2.500.000,00

2.500.000,00

10.5.3. Стручне услуге по потреби

2.100.000,00

2.100.000,00

553.548,00

553.548,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

600.000,00

2.880.000,00

3.480.000,00

600.000,00

2.880.000,00

3.480.000,00

100.000,00

100.000,00

5.669.600,00

5.969.600,00

4.500.000,00

4.500.000,00

10.9.2. Претплата на архиву медијске
документације "Ебарт"

180.000,00

180.000,00

10.9.3 Дератизација и дезинсекција

96.000,00

96.000,00

10.9.4. Контрола противпожарних апарата

84.000,00

84.000,00

10.9.5. Судски тумач (превод и овера уговора на

30.000,00

30.000,00

Стручне услуге - уговор о делу

10.5.1. Физички послови

10.5.4. Услуге радио монтаже
10.6.

Репрезентација

10.6.1. Услуге ресторана за потребе факултета
10.7.

Услуге штампе

10.7.1. Штампа публикација (књига, часописа,
уџбеника и другог материјала)
10.8.

Услуге заступања пред судовима
(адвокатске услуге)

10.9.

Остале опште услуге образовања, спорта
и слично

10.9.1. Универзитетски центар за каријеру

300.000,00
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иностраним пројектима)
10.9.6. Чланарина за рад у COBBIS систему
Народне библиотеке Србије

20.000,00

320.000,00

600.000,00

600.000,00

30.000,00

30.000,00

10.9.9 Услуге заштите на раду

129.600,00

129.600,00

11.

Специјализоване услуге

800.000,00

800.000,00

11.1.

Котизација - учешће спортских екипа
студената ФПН-а на такмичењима у земљи
и иностранству

800.000,00

800.000,00

12.

Амортизација

12.1.

Амортизација зграде

12.2.

Амортизација основних средстава

13.

Одржавање, текуће поправке зграде и
основних средстава

3.212.000,00

3.212.000,00

13.1.

Одржавање зграде и објеката

540.000,00

540.000,00

13.1.1 Молерски радови са материјалом

240.000,00

240.000,00

13.1.2 Поправка подова (паркета, ламината)

300.000,00

300.000,00

2.672.000,00

2.672.000,00

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

720.000,00

720.000,00

13.2.2. Сервисирање и одржавање агрегата за
струју

240.000,00

240.000,00

13.2.3. Сервисирање и одржавање лифта

144.000,00

144.000,00

80.000,00

80.000,00

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

360.000,00

360.000,00

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

660.000,00

660.000,00

13.2.7. Услуге одржавања и поправки рачунарске
опреме и мреже

468.000,00

468.000,00

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

13.2.

Одржавање опреме и основних средстава

13.2.4. Сервисирање, поправка и одржавање
телефонске централе

300.000,00

14.

Материјал

5.436.000,00

5.436.000,00

14.1.

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

3.480.000,00

3.480.000,00

14.2.

Материјал за образовање и усавршавање
запослених (Привредни саветник,
Образовни информатор, Цекос-Ин,

400.000,00

400.000,00

0,19

0,77

1,30
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Параграф Цо., Службени гласник.
14.3.

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

120.000,00

120.000,00

14.4.

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

468.000,00

468.000,00

14.5.

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

360.000,00

360.000,00

14.6.

Материјал - радна униформа (спремачице,
домар)

100.000,00

100.000,00

14.7.

Замена поломљених стакала

80.000,00

80.000,00

14.8.

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

100.000,00

100.000,00

14.9.

Набавка постељине и завеса за три
апартмана на петом спрату ФПН

100.000,00

100.000,00

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

228.000,00

228.000,00

15.

Пратећи трошкови задужења

105.000,00

105.000,00

15.1.

Негативне курсне разлике

45.000,00

45.000,00

15.2.

Казнени пенали - камата

60.000,00

60.000,00

17.

Остали расходи

205.000,00

205.000,00

17.1.

Порез на добит

17.2.

Порез на имовину - донације у новцу

200.000,00

200.000,00

17.3.

Судске таксе

5.000,00

5.000,00

198.763.600,00

406.795.794,00

12.181.400,00

12.181.400,00

5.080.000,00

5.080.000,00

18.1.1. Рачунарска опрема (рачунари и опрема из
пројеката)

1.200.000,00

1.200.000,00

18.1.2. Намештај (столице за Амфитеатар)

3.480.000,00

3.480.000,00

400.000,00

400.000,00

5.101.400,00

5.101.400,00

4.800.000,00

4.800.000,00

Укупни текући трошкови (7+16)
18.

Издаци за набавку основних средстава и
инвестиције

18.1.

Издаци за набавку основних средстава

18.1.3. Електронска опрема (пројектори,
звучници, пројектна платна, камере, видео
и аудио каблови, микрофони)
18.2.

Издаци за капитално одржавање зграде

18.2.1. Изградња окна за лифт у старом делу
зграде

208.032.194,00

0,03

0,05

2,90
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18.2.2. Израда дворишне капије према улици
Димитрија Стаменковића

301.400,00

301.400,00

18.3.

Куповина књига

2.000.000,00

2.000.000,00

18.3.

Куповина књига за библиотеку факултета

2.000.000,00

2.000.000,00

210.945.000,00

418.977.194,00

Укупна улагања (17+18)

208.032.194,00

Рекапитулација:
1. Укупни текући приходи: 418.977.194,00
2. Укупни текући расходи: 406.795.794,00
3. Укупна улагања (1-2):
12.181.400,00

У Београду; 18. децембра 2014. год.

Председник Савета ФПН

проф. др Зоран Стојиљковић
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