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1. ОПШТИ ПОДАЦИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

Факултет  је високошколска  установа,  односно  високошколска  јединица  са
својством  правног  лица  у  саставу  Универзитета  у  Београду,  групација  друштвено-
хуманистичких  наука  са  правима,  обавезама  и  одговорностима  утврђеним  Законом,
Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

Оснивач Факултета је Република Србија.
Факултет је основан Законом о Факултету политичких наука ("Службени гласник

СР Србије" бр. 48/68).
Факултет самостално иступа у правном промету, за своје обавезе одговара својом

имовином. - потпуна одговорност - (П.О.).
Факултет је регистрован код Привредног суда у Београду под бројем регистарског

улошка 5-404-00.
Матични број Факултета је: 07028121.
ПИБ: 101746499
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 извођење основних академских студија,  мастер
академских студија,  специјалистичких  академских  студија,  докторских академских
студија,  соновних  струковних  студија,  специјалистичких  струковних  студија,  мастер
струковних студија, кратких програма студија и образовања током читавног живота.

Делатност Факултета је:
1. Високо образовање - шифра: 85.42

1. основне академске студије,
2. мастер академске студије, 
3. специјалистичке академске студије,
4. докторске академске студије,
5. основне струковне студије,
6. специјалистичке струковне студије,
7. остало образовање,
8. помоћне образовне делатности.

2. Научно-истраживачки рад: 
- истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама -шифра 72.20.

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

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

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

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

1. петнаест представника Факултета, и то:
 тринаест (13) представника које бира Наставно-научно веће Факултета и 
 два (2) представника које бирају остали запослени,

2. четири представника Студентског парламента Факултета,
3. осам представника оснивача.

Мандат чланова Савета Факултета је четири године, са изузетком студентских 
представника чији мандат траје две године.

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

Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета. Савет 
Факултета: 

1. доноси Статут Факултета,
2. бира и разрешава декана Факултета,
3. доноси финансијски план Факултета,
4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета,
5. усваја план коришћења средстава за инвестиције,
6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
8. доноси одлуку о висини школарине,
9. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица,
10. подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једном годишње,
11. бира председника и заменика председника Савета Факултета ,
12. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета. 

Председница Савета: 
проф. др Невенка Жегарац, представник ННВ Факултета

У 2018. години изабрани су и нови чалнови Савета – мандат за школску 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021. и 2021/2022. годину. 

Представници Наставно-научног већа:
1. Атлагић др Синиша
2. Бешић др Милош
3. Вековић др Марко 
4. Данковић Степановић др Сања 
5. Ђорђевић др Биљана
6. Жегарац др Невенка
7. Лончаревић др Катарина
8. Милојевић др Ана 
9. Радић Милосављевић др Ивана 
10. Симендић др Марко 
11. Тмушић др Марко
12. Хрњаз др Милош
13. Џуверовић др Немања
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Представници које бирају запослени у Стручној служби Универзитета у Београду - 
Факултета политичких наука:

1. Ристић Гордана
2. Шмидлинг Кристина

Представници студената:
1. Алексов Александра
2. Васић Матија
3. Ранковић Петар 
4. Смиљанић Маргарета

Савет Факултета је на 6 седница одржаних у 2018. години: 

 усвојио извештај Комисије за попис основних средстава, ситног инвентара, 
материјала и горива Универзитета у Београду – Факултета  политичких наука  
са стањем на дан 31.12.2017. године;

 усвојио извештај Комисије за попис готовог новца, хартија од вредности, 
потраживања и обавеза Универзитета у Београду – Факултета  политичких 
наука  са стањем на дан 31.12.2017. године;

 усвојио финансијски извештај и завршни рачун буџетских корисника УБ - 
Факултетa политичких наука са стањем на дан 31.12.2017. године;

 усвојио озвештај о раду Универзитета у Београду – Факултета  политичких 
наука у календарској 2017. години;

 донео одлуку о расписивању избора за декана и четири продекана Универзитета
у Београду – Факултета политичких наука за школску 2018/2019, 2019/2020. и 
2020/2021. годину;

 утврђивао изборну листу за избор декана и продекана Универзитета у Београду 
– Факултета политичких наука за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. 
годину;

 донело одлуку о избору декана и продекана Универзитета у Београду – 
Факултета политичких наука за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. 
годину;

 дао сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова на 
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука; 

 донео одлуку о измени и допуни Правилника о избору чланова Студенстског 
парламента Универзитета у Београду – Факултета политичких наука бр. 12-
2001/1 од 18.07.2013. године и 12-2922/1 од 09.10.2014. године;

 доносио одлуке о висини школарине и накнада на студијским програмима 
првог, другог и трећег степена за држављане Републике Србије и студенте 
стране држављане, који се изводе на Факултету политичких наука у школској 
2018/2019. години;

 доносио одлуке о увећању буџетских квота при упису друге, треће и четврте 
године студирања на студијским програмима основних академских студија на 
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука у школској 2018/2019. 
години;

 доносио одлуке о ослобађању плаћања дела школарине за предмете уписане у 
школској 2018/2019. години до 180 самофинансирајућих студената друге, треће 
и четврте године студирања основних академских студија Универзитета у 
Београду – Факултета политичких наука; 

 донео Правилник о измени и допуни Правилника о зарадама запослених на 
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука бр. 12-2760/1 од 
17.10.2013, бр. 12-3676/1 од 18.12.2014, бр. 12-3001/1 од 3.12.2015. и бр. 12-
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3216/1 од 17.12.2015, 12-3755/1 од 15.12.2016. год, 12-2212/1 од 21.09.2017. год. 
и 12-1735/1 од 05.07.2018. године;

 усвојио Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању 
запослених у организационој јединици Стручна служба на Универзитету у 
Београду-Факултету политичких наука;

 усвојио Правилник о поклонима запослених на Универзитету у Београду-
Факултету политичких наука;

 донео одлуку о измени одлуке о висини школарине на студијским програмима 
трећег степена студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука 
у 2018/2019. години, бр. 12-491/1 и 12-492/1 од 27.02.2018. године; 

 донео одлуку о измени одлуке о висини школарине на студијским програмима 
другог степена студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука 
у 2018/2019. години, бр. 12-487/1 и 12-488/1 од 27.02.2018. године; 

 донео одлуку о измени одлуке о висини школарине на студијским програмима 
првог степена студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука 
у 2018/2019. години, бр. 12-485/1 и 12-486/1 од 27.02.2018. године; 

 донео одлуку о ослобађању плаћања накнаде за припремну наставу и накнаде за
полагање пријемног испита и административних трошкова за упис прве године 
ОАС Универзитета у Београду – Факултета политичких наука у школској 
2018/2019. години деци без родитељског старања, студентима који ће 
конкурисати по афирмативној акцији и примаоцима социјалне помоћи; 

 донео одлуку о условима и поступку ослобађања, односно умањења школарине 
за студенте основних академских студија Универзитета у Београду – Факултета 
политичких наука у школској 2018/2019. години; 

 донео одлуку о формирању комисије која ће разматрати молбе студента за 
умањење или ослобађање школарине на основним академским студијама на 
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука за школску 2018/2019. 
годину,

 донео одлуку о укупном износу фонда за умањење или ослобађање школарине 
на основним академским студијама на Универзитету у Београду – Факултету 
политичких наука за школску 2018/2019. годину;

 доносио одлуке о усвајању измена и допуна Финансијског плана Универзитета 
у Београду – Факултета политичких наука за 2018. годину; 

 доносио одлуке о усвајању Плана јавних набавки Универзитета у Београду-
Факултета политичких наука за 2018. годину;

 доносио одлуке о усвајању измена и допуна Плана јавних набавки 
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за 2018.годину; 

 донео одлуку о оснивању научно-истраживачког центра Факултета под називом
УБ-ФПН Центар за студије Латинске Америке;

 верификовао мандате чланова Савета Универзитета у Београду – Факултета 
политичких наука из реда представника Студентског парламента УБ-ФПН; 

 донео одлуку о именовању студента продекана Универзитета у Београду – 
Факултета политичких наука у 2017/2018. години;

 донео одлуку о прихватању донације у рачунарској опреми;
 доносио одлуке о стипендирању студената, умањењу школарина и ослобађању 

плаћања школарине у школској 2018/2019. години; 
 усвојио План рада Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за 

календарску 2019. годину; 
 усвојио Финансијски план Универзитета у Београду-Факултета политичких 

наука за 2019. годину;
 донео одлуку о разрешењу председнице Стамбене комисије УБ-ФПН на лични 

захтев и избор новог председника Стамбене комисије УБ-ФПН.
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3. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ

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

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

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

декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.

У 2018. години изабран је нови декан и декански колегијум који су ступили на
дужност  01. октобра 2018. године.

Декан: 
проф. др Драган Р. Симић

Продекани: 
проф. др Дарко Надић, продекан за студије I степена
проф. др Веселин Кљајић, продекан за студије II и III степена
проф. др Дејан Миленковић, продекан за квалитет, самовредновање и
научно-истраживачки рад
проф. др Мирослав Бркић, продекан за развој

Студент продекан:
Маргарета Смиљанић

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:
3. Политиколошко одељење,
4. Одељење за међународне студије,
5. Новинарско-комуниколошко одељење,
6. Одељење за социјалну политику и социјални рад.
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У оквиру наставно-научне организационе јединице,  на предлог једног или више
одељења  Факултета,  Наставно-научно  веће  донеће  одлуку  о  формирању  катедри
Факултета.

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

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

Стручна служба

Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, материјално-
финансијске, библиотечке, техничке, помоћне и друге опште послове за потребе деловања 
Факултета.
Стручну службу чине следеће службе:

1. Служба за наставу и студентска питања,
2. Служба за опште послове,
3. Служба за материјално-финансијско пословање,
4. Служба библиотеке и документације,
5. Рачунарски центар.

5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

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

НАСТАВНО-НАУЧНО И ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

Стручни органи Факулета су редовно радили и доносили одлуке. 

У 2018. години. одржано је:  
 9 седница Наставно-научног већа Факултета, 
 9 седница Изборног већа Факултета, 
 48 седница одељења Факултета и то: 
 Политиколошко одељење – 8 седница,
 Одељење за социјални рад и социјалну политику – 12 седница,
 Одељење за новинарство и комуникологију – 13 седница,
 Одељење за међународне студије – 15 седница. 

Наставно-научно веће је на својим седницама :
 Донело предлог одлуке о усвајању завршног рачуна буџетских корисника Универ-

зитета у Београду – Факултета политичких наука са стањем на дан 31. децембра
2017. године,

 Донело  предлог  одлуке  о  усвајању  измене  Финансијског  плана  Универзитета  у
Београду – Факултета политичких наука за 2018. годину,

 Донело предлог одлуке о усвајању Статута Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука, 
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 Донело  одлуку  по  предлогу  Политиколошког  одељења  о  формирању
организационог  одбора  за  припрему  научног  скупа  за  обележавање  научног
доприноса академика проф. др Војислава Становчића политичкој науци, 

 Донело предлог одлуке о условима уписа прве године на студијским програмима
основних  академских,  мастер  академских  и  докторских  академских  студија  на
Универзитету  у Београду  – Факултету  политичких  наука у  школској  2018/2019.
години,

 Донело предлог одлуке о висини школарине на  основним, мастер и докторским
академским студијама Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за
држављане Републике Србије и студенте стране држављане за школску 2018/2019.
годину,

 Донело  предлог  одлуке  о  акредитацији  Специјалистичких  академских  студија
политикологије на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука, 

 Донело  предлог  одлуке  о  акредитацији  Специјалистичких  струковних  студија
политикологије на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука,

 Доноело одлуку о неизвођењу наставе на првој години Докторских академских сту-
дија  социјалне политике  и  социјалног  рада  у  школској  2017/2018.  години,  за
генерацију 2017/2018. 

 Донело одлуку о усвајању специјалистичког програма иновација знања „Упоредне
религије“ на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука,

 Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма основних академских
студија  политикологије,  академских међународних студија  и академских студија
новинарства акредитованих одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
РС, на начин да се наставни предмет „Савремена философија друштва“ (изборни
наставни предмет на III години студија, 7. семестар) од школске 2018/2019. године
преименује у „Социјална онтологија“,

 Донело  одлуку  о  извођењу  наставе  на  студијском  програму  мастер  академских
Регионалних мастер студија  мира,  на начин да све облике наставе  из наставног
предмета  „Путеви помирења“,  уместо акредитованог  наставника проф.  др Весне
Николић-Ристановић,  у  школској  2017/218.  одини  изводи  проф.  др  Радмила
Накарада, 

 Донело одлуку измени акредитованог студијског програма мастер академских сту-
дија Комуникологије, акредитованог одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета  РС бр. 612-00-00086/2014-04 од 02.10.2015.г.,  на начин да се изборни
предмет „Културне индустрије“ од школске 2018/2019. године замени предметом
„Медијске публике“ који би изводила проф. др Сњежана Миливојевић,

 Донело одлуку о извођењу наставе на студијском програму основних академских
међународних  студија  –  модул  Европске  интеграције,  на  начин  да  се  обавезан
наставни  предмет  „Унутрашње  тржиште  Европске  уније“  (IV година),  уместо  у
акредитацијом предвиђеном зимском семестру,  у  школској  2018/219.  години из-
води у летњем семестру, 

 Донело одлуку о извођењу наставе на студијском програму основних академских
међународних студија – модул Међународна политика,  на начин да се наставни
предмет „Међународни економски односи“ (IV година),  уместо у акредитацијом
предвиђеном летњем семестру, у школској 2018/219. години изводи у зимском се-
местру, 

 Донело одлуку о извођењу наставе на студијском програму мастер академских сту-
дија политикологије, Међународних студија – модул: Студије САД, на начин да се
наставни предмет „Привредни систем САД“, уместо у акредитацијом предвиђеном
летњем семестру, у школској 2018/219. години изводи у зимском семестру, 
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 Донело одлуку о извођењу наставе на студијском програму основних академских
студија  Социјалне  политике  и  социјалног  рада,  на  начин  да  се  у  школској
2018/2019. години следећи обавезни наставни предмети изводе: 

 а)  „Социјална политика Србије“  – уместо у акредитацијом предвиђеном летњем
семестру, изводи у зимском семестру, 

 б)  „Социјална  патологија“  –  уместо  у  акредитацијом  предвиђеном  летњем
семестру, изводи у зимском семестру,

 в) „Социјални рад у заједници“ – уместо у акредитацијом предвиђеном зимском
семестру, изводи у летњем семестру,

 г)  „Социјална  политика  Европске  уније“  (изборни  на  Међународном  смеру)   –
уместо  у  акредитацијом  предвиђеном  зимском  семестру,  изводи  у  летњем
семестру,

 д) „Системи социјалне сигурности“ (изборни на Политиколошком смеру)  – уместо
у акредитацијом предвиђеном летњем семестру, изводи у зимском семестру,

 Донело одлуку о извођењу наставе  на студијском програму мастер  академских
Студија рода на начин да се изборни наставни предмет „Род, тело и сексуалност“
уместо, како је акредитацијом предвиђено, у зимском, изводи у летњем семестру у
школској 2018/2019. години,

 Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма основних академских
студија новинарства на начин да наставу из наставног предмета „Увод у новинар-
ство“ у зимском семестру изводи наставница доц. др Милица Кулић, а наставу из
наставног  предмета „Теорија  и техника новинарства“ у летњем семсетру изводи
доц. др Сања Домазет Даничић, 

 Донело одлуку о измени акредитованог  студијског  програма  мастер академских
студија политикологије – Међународне студије, модул: Европске студије на начин
да се у прву изборну корпу од школске 2018/2019. године додаје нови наставни
предмет „Политичке странке у Европској унији“ који ће изводити доц. др Зоран
Чупић и др Ивана Радић Милосављевић, 

 Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма основних академских
студија на начин да се наставни предмет Академске вештине у школској 2018/2019.
години изводи у, акредитацијом предвиђеном, зимском семестру, по моделу два ча-
са предавања, уместо акредитацијом предвиђених два часа вежби,   

 Донело  одлуку  о  неизвођењу  изборног  наставог  предмета  „Међународно  кому-
ницирање“  на  основним  академским  студијама  новинарства  и  основним
академским међународним студијама – модул Међународна политика,  у школској
2018/2019. години,

 Донело одлуку о неизвођењу изборног наставог предмета на основним академским
студијама „Истраживачко новинарство - радио“ у школској 2018/2019. години,

 Донело одлуку о измени акредитованог студијског програма Основних академских
студија  политикологије  и  основних  академских  студија  социјалне  политике  и
социјалног рада на начин да од школске 2018/2019. године наставни предмет „Јавне
политике“ (који је обавезан на ОАС политикологије и изборни на ОАС социјалне
политике  и  социјалног  рада)  заједно  са  акредитованим  наставником  проф.  др
Снежаном Ђорђевић изводи доц. др Веран Станчетић, 

 Донело одлуку о измени акредитованог  студијског  програма  мастер академских
студија политикологије – Јавна управа,  локална самоуправа и јавне политике на
начин  да  од  школске  2018/2019.  године  наставни  предмет  „Јавне  финансије“
заједно са акредитованим наставником проф. др Драганом Митровић изводи доц.
др Марко Тмушић, 

 Утврђивало уписне квоте на студијским програмима првог, другог и трећег степена
студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука у школској 
2018/2019. години, 
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 Доносило одлуке о утврђивању услова за рангирање студената у оквиру буџетских 
квота на вишим годинама основних академских студија у школској 2018/2019. 
години, 

 Доносило  одлуке  о  условима  уписа  наредних  година  студија  на  основним
академским студијама Универзитета у Београду – Факултета политичких наука у
2018/2019. години, 

 Доносило предлоге одлука о висини школарине на студијама  I,  II  и  III степена у
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука за држављане Републике
Србије и студенте стране држављане за школску 2018/2019. годину,

 Донело предлог одлуке о ослобађању плаћања дела школарине 
самофинансирајућих студента основних академских студија УБ – Факултета 
политичких наука по утврђеној скали у школској 2018/2019. години,

 Донело одлуку о утврђивању максималног броја ЕСПБ које студенти основних ака-
демских студија Универзитета у Београду – Факултета политичких наука могу упи-
сати у школској 2018/2019. години, 

 Донело предлог одлуке о издвајању сопствених средстава Факултета за Фонд за 
стипендирање студената УБ-ФПН у школској 2018/2019. години, 

 Донело  предлог  одлуке  о  стипендирању  студента  основних  академских  студија
Универзитета у Београду – Факултета политичких наука који су у току школске
2017/2018. године остварили 60 и више ЕСПБ, а у току академске године просек
8,00 и већи, а нису се пласирали у оквиру утврђене буџетске квоте,  у школској
2018/2019. години,  

 Донело одлуку о организовању ванредних испитних рокова (новембар и децембар
2018. и март 2019. године) за студенте основних академских студија Универзитета
у Београду – Факултета политичких наука који су  у  школској 2018/2019. години
уписали наредну годину студирања (5. или вишу годину студирања),   

 Донело одлуку о септембарском испитном року II на основним академским 
студијама на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука у школској 
2017/2018. години,

 Усвајање Календара наставе за студије I, II и III степена за школску 2018/20196. го-
дину на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука,  

 разматрало  проходност  на  испитима  на  ОАС у  школској  2016/2017.  години  на
Универзитету у Београду – Факултету политичких наука,

 Донело одлуку о формирању Дисциплинске комисије за дисциплинску одговорност
студента Универзитету у Београду – Факултету политичких наука за мандатни пе-
риод школска 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. година, 

 Донело предлог одлуке о формирању научно-истраживачког центра Факултета под
називом Универзитет у Београду – Факултет политичких наука Центар за студије
Латинске Америке,  

 Донело предлог одлуке о формирању научно-истраживачког центра Факултета под
називом Универзитет у Београду – Факултет политичких наука Центар за међуна-
родну безбедност,  

 Разматрало предлоге за доделу звања професор емеритус Универзитета у Београду
– Факултета политичких наука,  на иницијативе Политиколошког одељења и Оде-
љења за новинарство и комуникологију,

 Донело предлоге одлука о продужењу радног односа за наредне две академске го-
дине  професорима:  проф.  др Слободану  Самарџићу,  проф.  др  Јелени Ђорђевић,
проф. др Ани Чекеревац, проф. др Мири Лакићевић, проф. др Драгану Симеунови-
ћу и проф. др Зорану Стојиљковићу,

 Донело одлуке по којима проф. др Радмила Накарада, проф. др Гордана Духачек,
проф.  др  Мирјана  Васовић,  проф.  др  Иван  Радосављевић,  проф.  др  Бранко
Васиљевић,  проф.  др  Драган  Веселинов,...и  проф.  др  Јелена  Ђорђевић  могу
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изводити све облике наставе на мастер академским и докторским студијама и бити
члан комисија у поступку израде и одбране завршних радова, односно дисертација
на тим студијама у академској 2018/2019. и 2019/2020. години,

 Донело одлуку о формирању Изборне комисије и Бирачког одбора за утврђивање
изборне листе и предлога за избор декана и продекана Универзитета у Београду –
Факултета  политичких  наука  за  школску  2018/2019,  2019/2020.  и  2020/2021.
годину;

 Донело одлуку о утврђивању Изборне листе за избор кандидата за декана Универ-
зитета у Београду – Факултета политичких наука, за школску 2018/2019, 2019/2020.
и 2020/2021. годину,

 Донело одлуку о утврђивању предлога за избор кандидата за декана Универзитета
у  Београду  –  Факултета  политичких  наука,  за  школску  2018/2019,  2019/2020.  и
2020/2021. годину,

 Донело одлуку о формирању Бирачког одбора Наставно-научног већа за утврђива-
ње  изборне  листе  и  избор  13  представника  Наставно-научног  већа  у  Савету
Универзитета  у Београду – Факултета политичких наука,  за школску 2018/2019,
2019/2020. и 2020/2021. годину, 

 Донело одлуку o избору 10 представника Наставно-научног већа у Савету Универ-
зитета у Београду – Факултета политичких наука, за школску 2018/2019, 2019/2020.
и 2020/2021. годину, 

 Донело  одлуку  o  избору  још  3  представника  Наставно-научног  већа  у  Савету
Универзитета  у Београду – Факултета политичких наука,  за школску 2018/2019,
2019/2020. и 2020/2021. годину, 

 Донело  одлуку  о  именовању  представника  Универзитета  у  Београду-Факултета
политичких наука у Већу групација друштвено-хуманистичких наука и именовању
кандидата Универзитета у Београду-Факултета политичких наука за члана Савета
Универзитета у Београду,

 Утврђивало предлог представника Универзитета у Београду-Факултета политичких
наука у Већу научних области правно-економских наука Универзитета у Београду
(због одласка у пензију професора представника у већима УБ и преузимања функ-
ција на Факултету професора представника у већима УБ),

 Донело одлуку о поступку продужења уговора о раду сарадника Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука,

 Доносило  одлуке  о  избору  сарадника-демонстратора  одељења  Универзитета  у
Београду – Факултета политичких наука у школској 2018/2019. години,

 Донело одлуку о измени и допуни одлуке о условима, начину и поступку избора са-
радника ван радног односа (сарадника-демонстратора) Универзитета у Београду –
Факултета политичких наука бр. 08-3052/1 од 28.11.2017. године,

 Утврђивало предлог измене и допуне Правилника о избору чланова Студенстског
парламента Универзитета у Београду – Факултета политичких наука бр. 12-2001/1
од 18.07.2013. године и 12-2922/1 од 09.10.2014. године;

 Доносило предлоге одлука о избору кандидата у научна звања – научни сарданик,
виши научни сарадник, 

 Доносило одлуке о давању мишљења матичног факултета за изборе у наставничка
звања на основу достављених захтева,

 Формирало комисије за писање реферата за избор у научна и истраживачка звања и
доносило предлоге одлука за избор у научна и истраживачка звања, 

 Доделило повељу „Студент генерације“ школске 2013/2014. године Универтзитета
у Београду – Факултета политичких наука, 

 Додела  Повеље  „Студент  генерације“  Универзитета  у  Београду  –  Факултета
полиотичких наука за генерацију студената уписаних 2014/2015. године,
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 Донело одлуке о давању сагласности за рад наставника Универзитетa у Београду –
Факултетa политичких наука у другим високошколским установама,  у школској
2017/2018. и 2018/2019. години – више седница,

 Донело одлуке о ангажовању наставника са других високошколских установа за из-
вођење наставе на Универзитету у Београду-Факултету политичких наука у шко-
лској 2018/2019. години – више седница,

 Донело одлуке о ангажовању професора по позиву на Универзитету у Београду-
Факултету политичких наука у школској 2018/2019. години – више седница,

 Усвајало пријаве докторских и магистарских радова и формирало и именовало 
комисије за докторске и магистарске радове,

 Донело одлуке о признавању положених испита и остварених ЕСПБ на студијским 
програмима основних и мастер академским студија на Универзитету у Београду – 
Факултету политичких наука,

 Доносило одлуке о признавању ЕСПБ остварених на другим високошколским 
установама у Републици Србији и одлуке о признавању положених испита и 
поновном упису на студијским програмима основних и мастер академских студија 
на Универзитету у Београду – Факулетету политичких наука,

 Донело одлуке о признавању испита положених на студијском програму  
докторских академских студија на Универзитету у Београду – Факулетету 
политичких наука,

 Донело  предлог  одлуке  о  усвајању  измене  Финансијског  плана  Универзитета  у
Београду – Факултета политичких наука за 2018. годину бр.12-142/1 од 26.01.2018.
године,

 Донело Предлог одлуке о усвајању Финансијског плана за 2019. годину.

Изборна већа Факултета су на својим седницама доносила одлуке о расписивању
конкурса за изборе у наставничка и сарадничка звања и формирала комисије за писање
извештаја о пријављеним кандидатима на расписане конкурсе и доносила предлоге одлука
о изборима у звања наставника и одлуке о изборима асистената.  

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 110 наставника и сарадника, од чега
двоје са  70% радног времена,  троје  са 50% радног времена и двоје  са  по 20% радног
времена. 

По звањима:
 29 редовних професора,
 17 ванредних професора,
 24 доцента,
 23 асистента,
 3 наставника страног језика, 
 3 наставника вештина
 11 стручних сарадника за подршку научноистраживачком раду
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Радни однос мирује, на основу члана 79. став  1. тачка 4. и става 2. Закона о раду
(“Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13. и 75/14): 

а) доценткињи др Милици Делевић, за време трајања мандата заменика генералног 
секретара Европске банке за обнову и развој, почев од 1. 7. 2013. године.

б) доценткињи др Јелени Видојевић, за време студијског боравка на Универзитету 
у Јоханесбургу, до 2.9.2019. године.

На основу одлуке Сената  Универзитета  у Београду продужен је  радни однос за
школску 2018/2019. и 2019/2020. годину редовним професорима: 

а) др Ани Чекеревац, 
б) др Мири Лакићевић,
в) др Драгану Симеуновићу,
г) др Зорану Стојиљковићу.

У  Стручној  служби  (ненаставно  особље),  запослено  је  укупно  48  радника,  36
радника на неодређено и 12 радника на одређено време до две године. 
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7. НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Студије на ФПН-у

Студије које се изводе на Факултету су основне академске студије, мастер 
академске студије и докторске академске студије. 

Утврђена је матичност Факултета у области политичких наука на основним 
академским, дипломским академским (мастер), специјалистичким академским, 
докторским академским, основним струковним, специјалистичким струковним студијама, 
и то: политичке теорије, методологије политичких наука, политичког образовања, 
конституционализма, политичке аналитике, политичког менаџмента, политиколошких 
студија религије, студија политичког насиља, јавне управе и локалне самоуправе, 
организације и управљања политичким системима, политичке историје, упоредне 
политике, политичке економије, међународне економије, економског система Србије, 
савремених економско-социјалних система, међународних односа, спољне политике, 
дипломатских студија, европских студија, регионалних студија, мировних и безбедносних 
студија, међународног права, међународних организација, политичке социологије, јавних 
политика, комуникологије, информатике, новинарства, медијских студија, социјалне 
политике,  социјалног рада, социјалне екологије и еколошке политике, теорије културе и 
студија рода.

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

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

Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења 
наставе.

Зимски семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и четири (4) 
недеље за консултације, припрему испита и испите.

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

7.1. АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 

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

Факултет  је  07.  октобра  2014.  добио  Дозволу  за  рад (број:  612-00-01979/14-04)
издану од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а 2015.
године,  од  Комисије  за  акредитацију  и  проверу  квалитета  Републике  Србије добио
решења о реакредитацији за следеће студијске програме:

Листа aкредитованих студијских програма који се реализују у високошколској 
институцији:

Р.Б
.

Шифра 
студијског
програма

Назив студијског 
програма 

Образовно 
поље

врста и ниво 
студија

Звање 
Диплома 

1 ОП основне академске
студије политикологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани 
политиколог
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2 ОМ основне академске
међународне студије 

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
политиколог за
међународне

послове
3 ОН основне академске

студије новинарства
друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
новинар

4 ОС основне академске
студије социјалне

политике и социјалног
рада

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/први 
степен високог 
образовања

дипломирани
социјални радник

5 МДД мастер академске
студије политикологије

– демократија и
демократизација

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

6 МЈУ мастер академске
студије политикологије
- јавна управа, локална

самоуправа и јавне
политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

7 ММП мастер академске
студије међународне

политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог
за међународне

послове
8 МСП мастер академске

студије социјалне
политике

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

9 МСР мастер академске
студије социјалног рада

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер социјални
радник

10 МЈЕ мастер академске
студије -

интердисциплинарне
мастер студије ју
гоисточне Европе

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

11 МАМ мастер академске
студије политикологије
- политичка аналитика и

друштвене промене

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

12 МКО мастер академске
студије комуникологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер
комуниколог

13 МКУ мастер академске
студије културологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер културолог

14 МРП мастер академске
студије политикологије

- студије рода

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

15 МНО мастер академске
студије новинарства

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер новинар

16 МЕП мастер академске
студије политикологије

- еколошка политика

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

17 МПИ мастер академске
студије политикологије

– избори и изборне

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

   16



кампање
18 МПС мастер академске

студије политикологије
– политички систем и

привредни развој

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

19 МПН мастер академске
студије политикологије
– политичко насиље и

држава

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

20 МПР мастер академске
студије политикологије

– политиколошке
студије религије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог

21 МСМ мастер академске
студије међународне

политике – регионалне
мастер студије мира

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/други 
степен високог 
образовања

мастер политиколог
за међународне

послове

22 ДП докторске академске
студије политикологије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука -
политичке науке

23 ДМ докторске академске
студије политикологије

- међународне и
европске студије

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
стпен високог 
образовања

доктор наука -
политичке науке

24 ДС докторске академске
студије политикологије
- социјална политика и

социјални рад

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен високог 
образовања

доктор наука-
политичке науке

25 ДК докторске академске
студије културологије -

студије културе и
медија

друштвено-
хуманистичке 
науке

академске/трећи 
степен
високог 
образовања

доктор
културолошких

наука

Број студената по студијским програмима

Факултет  политичких  наука  у  Београду  је  у  прву  годину  основних  академских
студија у школској 2018/2019. години уписао 509 студенaта: 

- 156 буџетских студената, и
- 353 самофинансирајућих студената (студенти уписани на основу афирмативних

мера су у оквиру наведене квоте).

Осим уписа нове генерације, Служба за наставу и студентска питања је у школској
2018/19.  уписала  укупно 2331 студената  на  више  године  студија,  и  то:  1635
самофинансирајућих и 696 буџетских студената.

Број студената који су завршили своје студије
 

У 2018. години је на oсновним академским студијама Факултета политичких наука
дипломирало 417  студената; од тога је 37 студенатa дипломирао по „старом систему“, а
380 по болоњском. 
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Студије другог и трећег степена

Табела 3: Број уписаних на прву годину у школској 2018/19. године - мастер 
академске студије

Студијски програм Школска година 2018/2019

Европске студије 3

Комуникологија 24

Међународна безбедност 31

Међународна политика 39

Новинарство 14

Политикологија религије 18

Политичко насиље и држава 18

Социјална политика 25

Социјални рад 30

Културологија 15

Међународно хуманитарно право и право људских права 13

Еколошка политика 25

Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе 12

Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 25

Политичка аналитика и друштвене промене 20

Студије САД 31

Регионалне студије мира 18

Студије рода 12

Демократија и демократизација -

Политички систем и привредни развој 12

Укупно 385

Табела 4: Број уписаних на прву годину у школској 2018/19. године - докторске 
академске студије:

Студијски програм Школска година 2018/19.

Студије културе и медија 6

Међународне и европске студије 19

Социјална политика и социјални рад 10

Студије политикологије 15

Укупно 50
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Број студената који су завршили своје студије

На мастер академским студијама у 2018. години завршне радове је одбранило
228 студената и 6 студента са магистарских студија. 

  
Докторске  академске  студије у  календарској 2018.  години  је  завршило  и

одбранило  докторске  дисертације  23 студента.  Такође,  одбрањено  је  20  докторских
дисертација по „старом“ програму.

7.2. ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ – РАСПОРЕД ОДРЖАНИХ ПРЕДАВАЊА
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7.3. УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Наставни програми страних језика на ФПН прилагођени су новим стандардима 
европске језичке политике (The Common European Framework of Reference for Language 
Learning and Teaching – CEF) и захтевима реформе образовања у оквиру Болоњског 
процеса. 

Студенти  уче  један  од  три страна  језика:  енглески,  француски  и  немачки,  у
зависности од тога који су језик учили у средњој, односно у основној школи. Почетни
ниво језичке компетенције студената који на факултету настављају учење страног језика
јесте ниво Б1 према наведеној европској стандардизацији језичких компетенција и новим
стандардима продуктивних и рецептивних језичких вештина, где се највећи значај придаје
конкретној реализацији језичке способности, односно комуникативном аспекту језика. 

Настава се организује у двосеместралним модулима који се надовезују један на 
други у зависности од смера, односно департмана. На смеру Међународни односи 
студенти уче четири године страни језик, а на осталим смеровима две.

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

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

7.4. РАЗМЕНА СТУДЕНАТА

Гостујући студенти на ФПН

Током 2018/19. године преко различитих програма размене студената (Еразмус 
плус, ЦЕПУС, билатерални уговори, итд.) на ФПН је дошло 25 студената различитих 
нивоа студија. Неки од њих на ФПН-у проводе семестар или два (основне и мастер 
студије), док се други баве истраживачким радом (докторске).
 Интересовање страних студената за Факултет политичких наука је велико, готово 
свакодневно стижу имејлови од студената који се распитују за услове под којима би могли
доћи у Београд и на ФПН-у остварити део својих студија код нас или се бавити 
истраживачким радом. 

Највећу препреку доласку страних студената представља недовољно знање српског
језика као јединог акредитованог језика на коме се изводи настава. За гостујуће студенте 
који дођу на ФПН Универзитет у Београду је организовао курс српског језика, али је то 
знање недовољно да би могли да прате наставу на српском. Међутим, велики број 
професора је расположен да страним студентима изађе у сусрет кроз консултације и 
полагање испита на енглеском. Такође, новина за мастер студенте је понуда два мастер 
програма Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе и Регионалне студије мира, у 
оквиру којих се настава одржава на енглеском језику. 

Eнглеска страна веб сајта ФПН-а је ажурирана, те се на њој налазе преведени 
силабуси свих предмета на постојећим студијским програмима. Ако им је потребна помоћ,
сви заинтересовани страни студенти добију потребне информације од ЕСПБ 
координатора, а од велике помоћи су и студентске организације које се баве унапређењем 
интернационализације студија на УБ.
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Студенти ФПН који остварују део студијског програма на неком другом 
универзитету у иностранству

Студенти  ФПН  који  део  студијског  програма  проводе  на  неком  страном
универзитету, унапред се договоре са матичном институцијом о томе који ће им испити
бити признати кад се врате на ФПН. 

 У 2018. години преко 100 студената је аплицирало на различите програме размене,
од којих ће у 2018/19. на размену отићи њих  20, и то у: Немачку, Аустрију, Словачку,
Пољску и САД преко различитих програма размене. 

Одлука  о  преносу  бодова  са  иностраних  универзитета,  донета  новембра  2009.
године,  мотивисала  је  студенте  да  у  већој  мери  конкуришу  за  стипендије.  Студенти
Уговор  о  учењу припремају  заједно  са  ЕСПБ координатором,  а  Уговор учењу испред
матичне институције потписује надлежни продекан (ОАС) или шеф студијског програма
(МАС и ДАС). 

У  оквиру  Ерасмус  +  Од  2019.  године  Република  Србија  је  постала  партнерска
земља за земље ЕУ, те је у вези са тим припремљен предлог развоја будуће сарадље наше
институције на плану размена. Велика новина је и да се полако повећава интересовање
професора за мобилност (и одлазећу и долазећу),  што је  јасан показатељ напретка  ове
институције на плану интернационализације. 

7.5. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМИ ИНОВАЦИЈЕ ЗНАЊА

У оквиру програма сталног усавршавања на Факултету политичких наука у Београду 
реализује се 10 програма иновација знања:

 Специјалистички програм иновације знања „Политиколошке студије религије“
 Специјалистички програм иновације знања „Верске заједнице у Србији“
 Специјалистички програм иновације знања „Тероризам и организовани криминал“
 Специјалистички програм иновације знања „Рехабилитација“
 Специјалистички програм иновације знања „Социотерапија“
 Специјалистички програм иновације знања „Увод у медијацију“
 Специјалистички програм иновације знања „Породична медијација“
 Специјалистички програм иновације знања „Обука за рад на пословима европске 

интеграције“
 Специјалистички програм иновације знања „Методе и технике квантитативних 

истраживања социјалних и политичких ставова, вредности и понашања“
 Специјалистички програм иновације знања „Медијација у случајевима мобинга“.

Сви наведени програми су специјалистички програми. 
Укупан број полазника који је у 2018. години учествовао у програмима иновација

знања  је  22,  што  је  мање  него  претходних  година.  Сви  полазници  имају  дипломе
трогодишњих или четворогодишњих студија и баве се или планирају да се баве пословима
који су сродни специјалистичким програмима које су похађали. 

Иако  Правилник  о  иновацијама  знања  још  увек  није  усвојен,  све  постојеће
процедуре су јасно дефинисане и уредно се примењују. 
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8. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

На  Универзитету  у  Београду  –  Факултету  политичких  наука,  обавља  се
научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности
високог  образовања,  односно  унапређивања  квалитета  наставе,  усавршавања  научног
подмлатка,  увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних
услова за рад и развој Факултета.

Факултет је акредитован за обављање научно-истраживачке делатности  Одлуком
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број: 660-01-00002/5) од 24. априла
2018. године. 

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

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

 преузимањем  уговорних  обавеза  и  ангажманом  на  научно-истраживачким
пројектима, експертизама и слично;

 индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

8.1. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТРИ

У  складу  са  Статутом  Факултета и  Правилником  о  научно-истраживачким
центирма Факултета,  научно-истраживачка делатност се у 2018. години одвијала и у
оквиру следећих научно-истраживачких центара Факултета: 

1. Центар за студије Сједињених Америчких Држава
2. Центар за студије рода и политике
3. Центар за демократију
4. Центар за медије и медијска истраживања
5. Центар за европске и међународно-правне студије
6. Центар за студије Азије и Далеког истока
7. Центар за студије мира 
8. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду
9. Центар за еколошку политику и одрживи развој (ЦЕПОР)
10. Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике
11. Центар за научна и примењена истраживања
12. Центар за интердисциплинарне студије Балкана
13. Центар за студије културе
14. Центар за студије конституционализма
15. Центар за немачке студије
16. Центар за руске студије
17. Центар за британске студије
18. Центар за латиноамеричке студије

У складу са Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачким центирма
Факултета,  научноистраживачка  делатност  се  одвија  у  оквиру  Научноистраживачких
центара Факултета (НИЦ). 
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1. Центар за руске студије (ЦРС)

У вези са радом Центра за руске студије (ЦРС) Факултета политичких наука 
одржане су две церемоније 25. фебруара 2018. године. Потписан је споразум о разумевању
Факултета политичких наука и Московског државног института за међународне односе 
(МГИМО) и свечано су отворене просторије ЦРС. 

У летњем семестру школске 2017/18. године организована предавања гостујућих 
професора са универзитетау Руској Федерацији и то:

- проф. др Константин Лобанов (Белгородски правни институт Министарства 
унутрашњих послова Руске Федерације) одржао је предавање на тему 
„Геополитичка анализа стања у региону: Случај Србије и Западног Балкана“ 2. 
марта 2018. године.

- проф. др Леонид Петрјаков (Лењинградски државни универзитет – филијала у 
Јарослављу)  одржао је предавање на тему „Империја – ствар по себи: о 
унутрашњем неформалном механизму функционисања империје“ 27. априла 2018. 
године.

- проф. др Јевгениј Кожемјакин (Факултет за новинарство Белгородског државног 
универзитета) одржао је предавање на тему „Конструкција националног идентитета
у политичком дискурсу“ 8. маја 2018. године.
У просторијама Центра за руске студије Факултета политичких наука је 17. маја 

организована међународна научна конференција „Култура, политика, разумевање: 
проблеми идентитета у контексту савремене политике“  у организацији Белгородског 
национално-истраживачког универзитета из Руске Федерације и Института за политичке 
студије из Београда. 

У марту 2018. године ЦРС отпочео је са организовањем наставе руског језика. 
Настава се успешно одвија и у школској 2018/19. години.
Уз посредовање ЦРС, 16. новембра 2018. године, потписана је Допуна споразума о 
сарадњи Факултета политичких наука и Белгородског државног универзитета. 

У току 2018. године, библиотека ЦРС-а опремљена је са више од 200 наслова. 
ЦРС је, уз посредовање министра за иновације и технолошки развој у Влади Републике 
Србије поднео молбу Мештовитом комитету за сарадњу Руске Федерације и Србије за 
реализацију двају пројеката: 

- истраживања  које  би  се  спровело  у  сарадњи  са   Катедром  за  психологију  и
социологију  политике  Факултета  за  политикологију  Московског  државног
универзитета “Ломоносов” - Перцепција Руске Федерације у иностранству – случај
Србије (радни назив)

- превода  и  издавања  капиталних  дела  из  области  руске  филозофско-политичке
мисли.

2. Центар за студије Азије и Далеког истока

Центар за студије Азије и Далеког истока ФПН и Институт за азијске студије из 
Београда су, заједно са Институтом за политичке студије из Београда, 19. јуна 2018. 
године, на Факултету политичких наука, организовали међународну научну конференцију 
под називом The 4th International Economic Forum on Reform, Transition and Growth. Сада 
већ традиционална конференција је резултат четворогодишње сарадње Московског 
државног универзитета Ломоносов, Корвинус универзитета из Будимпеште (Економски 
факултет), Ђинан универзитета из Гуангџоуа, НР Кина (Економски факултет) као и 
Института за политичке студије и Института за азијске студије из Београда. На 
конференцији су о искуствима, проблемима и оствареним резултатима економских 
реформи, транзиције и економског раста у овим земљама, говорили представници 
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наведених универзитета и института: проф. др Балаш Хамори и проф. др Адам Золтан 
(Корвинус универзитет), проф. др Јуденков Јуриј Николајевич (Московски државни 
универзитет Ломоносов), проф. др Yongliang Zhao; проф. др Xianbin Wang, проф. др 
Xiangdong Liu, проф. др Peng Wang  (Ђинан универзитет). Испред Центра за студије Азије 
и Далеког истока ФПН и Института за азијске студије на конференцији су говорили проф. 
др Драгана Митровић, иницијатор ове сарадње, и доц. др Марко Тмушић, док су ИПС из 
Београда својим излагањима представили др Ђорђе Стојанивић, виши научни сарадник и 
докторанд Драган Траиловић, истраживач. 

Професор др Драгана Митровић је, као позвани експерт, учествовала у раду Летње
школе Антал Јожеф у Будимпешти, у својству панелисте у два панела под називом: How 
to make the Relations Between China and Central Europe Balanced и Security Challenges in 
Central Asia - Central European Perspectives. Скуп је трајао од 2. до 5. јула 2018. године. 
Том приликом, професорка Митровић је представљала и наш Центар и наш Факултет и 
Универзитет у Београду.

Проф. др Драгана Митровић је као позвани говорник учествовала у раду Трећег 
научног округлог стола - Румунија-Кина: изазови и прилагођавања променљивој глобалној 
економији у 21. веку,   који је организовао Национални институт за економска 
истраживања, Румунскe академијe, у Букурешту, 20. и 21. септембра 2018. године. Проф. 
Митровић је имала излагање на тему “Six years of  the '16+1' Framework of Cooperation: In 
Between EU, Expectations and Limitations”. И овом приликом, професорка Митровић је 
представљала и наш Центар и наш Факултет и Универзитет у Београду.
Успешна вишегодишња сарадња проф. др Драгане Митровић, руководиоца Центра за 
студије Азије и Далеког истока, са Одсеком за међународне студије Универзитета Сеул  и 
Амбасадор Републике Кореје у Београду резултирала је потписивањем Споразума о 
академској сарадњи између Универзитета Сеул – Одсек за међународне студије и 
Факултета политичких наука УБ. Потписан је и пратећи споразум којим се регулише 
Програм размене студената између ове две институције. Споразум је потписан 16. октобра
2018. године на Факултету политичких наука, када су професорка Митровић и продекан 
ФПН, проф. др Дарко Надић имали званични састанак са деканом Одсека за међународне 
студије Универзитета у Сеулу, професором Кимом.  

Центар за студије Азије и Далеког истока Факултета политичких наука, у сарадњи 
са амбасадом Републике Кореје, организовао је 17. октобра 2018. године на Факултету 
политичких наука јавно предавање и разговор на тему “Inter-Korean Relations − 
Challenges and Opportunities”. Предавање је одржао проф. др KIM Seokwoo, професор 
Универзитета Сеул и председник Корејског удружења за међународне студије KAIS. 
Проф. др Драгана Митровић је као позвани панелиста учествовала у раду Међународног 
симпозијума о кинеским стратегијама са фокусом на кинеску политику, кинеску спољну 
политику, кинеску економију, кинеску безбедност и кинеско право, који је организовао 
Аустријски институт за истраживање Кине и југоисточне Азије, као и Бечка школа 
међународних студија аустријског министарства спољних послова и спољне политике и 
Удружење Уједињених нација Аустрије. Симпозијум је одржан у Бечу, 18. и 19. октобра 
2018. године. Проф. Митровић је имала излагање на тему “China's Foreign Policy in the 
Framework of 16+1”.  И овом приликом професорка је представљала наш Центар, 
Факултет и УБ.

Проф. др Драгана Митровић је као уводничар и модератор учестовавала на 
конференцији Иницијатива Појас и пут на Балкану, коју је организовао Београдски 
стратешки дијалог у Београду 10. децембра 2018. године. Проф. Митровић је одржала 
уводно излагање на тему: “BRI – its Scope, Opportunities and Challenges” и била модератор 
панела “Global Aspects of the Belt and Road Initiative“. 

Током децембра 2018. године Центар за студије Азије и Далеког истока је покренуо
низ активности у циљу организације округлог стола на тему “Mahatma Gandhi and His 
Influence on Indian and Global Politics and Modern Society“, који ће, у сарадњи са 
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Aмбасадом Индије  и у оквиру глобалне иницијативе индијске владе Incredable India – 
Land of Gandhi, бити одржан 12. марта 2019. године на Факултету политичких наука. 
Поред тога, Центар за студије Азије и Далеког истока, у сарадњи са Институтом за азијске
студије из Београда, припрема и другу по реду дводневну међународну научну 
конференцију посвећену расту и развоју Кине и њеном глобалном утицају, под називом 
Peaceful Rise of China and Global Governance - Achievements, Processes and Challenges, која 
ће бити одржана на Факултету политичких наука, 1. и 2. априла 2019. године, но, 
припреме су почеле већ у 2018. години. 

3. Центар за истраживање медија

У току 2018. године Центар за медије организовао је неколико научних догађаја 
које су  имали за циљ  подизање истраживачких капацитета и међународно умрежавање 
начног подмлатка у студијама медија, културе и комуникација.  

1)  Методолошка радионица: Qualitative Comparative Analysiс. Професор др Steffen 
Lepа са  Техничког универзитета у Берлину  одржао је једнонедељну метдолошку 
радионуцу  за докторске студенте ФПН- смер  Култура и медији од 5. до 10. марта. На 
радионици су разматрани новији приступи и истраживачке праксе квалитативних 
компаративних метода у области комуникологије, са фокусом на анализу латентних класа 
(Latent Class Analiysis) и нетипичних серија података.  У Радионици је учествовало 
десетак докторских студената и сарадника са новинарског, политиколошког и социјалног 
смера.  Такође, са студентима који су унапред послали  нацрте својих пројеката или  
сетове података са својих истраживања, професор Steffen Lepa  одржао је и индивидуалне 
консултације. Радионица је одржана уз  финансијску продршку ПЕРФОРМ програма у 
Србији. Један од циљева  био је  и да се испита могућност заједничког пројекта 
иновативних облика методолошке наставе на фкултертима друштвених наука 
Универзитета у Београду.

2) Теоријска радионица: Cultural Studies in the Balkans in a Changing Europe. На 
ФПН  је 10. маја  одржана прва међународна радионица из области културних студија. 
Истраживачи из различитих земаља  разматрали су како  важни концепти  културних 
студија, као што су  идентитет, атрикулација или популарна култура, могу допринети 
разумевању проблема припадности и комуникације у у области Југоисточне Европе.  
Радионица је организована у оквиру посете  Davida Morleya, једног од оснивача 
савремених студија публике са Голдсмит Универзитета из Лондона и једног од 
најистакнутијих поредстваника британских културних студија. У сардањи  са Факултетом 
политичких знаности из Загреба (проф. др Златан Крајина) учествовали су колеге са 
Универзитета Голдсмит (др Вана Гоболт), Универзитета Сусћсеx (проф. Моника 
Метyкова) и Универзитета у Београду (проф. Јелена Ђорђевић, проф. Марина Симић и 
проф. Сњежана Миливојевић).

3) После-дипломски курс: Comparative Media Systems. У сарадњи са Факултетом 
политичких знаности из Загреба,  Центар је ове године  по седми пут учествовао  у 
организовању овог пролећног курса који је одржан на Интер-универзитетском центру у  
Дубровнику од 15. до 21. априла. Ове године тема је била  „Challenges to Journalism in the 
Digital Age“.  Поред проф. др Сњежане Миливојевић  излагали  су и двоје докторанада 
ФПН, Дејана Нешић и Никола Млађеновић, чије је учешће финансијски подржало 
Медијско оделење Мисије ОЕБС у Србији.

4) Центар је координирао  ФПН учешће у научно-истраживачком пројекту 
'Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st century; how journalism teachers view 
the future of a profession in transition'.  Пројекат  реализује European Journalism Teaching 
Association (EJTA), чији је ФПН члан, а обухваћени  су професори новинарства из 78 
образовних институција у 28 земаља. Прикупљање и обрада података завршени су током 
2018. године, а резултати ће бити претстављени током Петог светског конгреса 
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новинарског образовања у јулу 2019. године у Паризу.    

4. Центар за истраживања у социјаној политици и социјалном раду

Током претходне, 2018. Године у Центру за истраживања у социјаној политици и 
социјалном раду, реализована су три пројекта. 
Пројекат под називом Improving the protection and wellbeing of children in Europe: 
enhancing the curriculum представља трогодишњи Erasmus пројекат (2015-2018). 
У  циљу  развоја  заједничких  модула  за  унапређење  дечје  заштите  и  материјала  за
реализацију тренинга, током 2018. одржана су 2 стручна састанка и завршна конференција
за 30 стручњака из земље и два из иностранства, где су представљаени резултати пројекта.
Пројекат је завршен у септембру 2018. У пројекту су учествовале проф. Невенка  Жегарац,
доц. Анита Бургунд Исаков и проф. Јасна Хрнчић.

У сарадњи са Центром за студије рода и политике завршена је реализација пројекта
Support of the creation of the pilot University Course on Gender Based Violence on MA level, 
везан за  родно засновано насиље. Сви циљеви пројекта су успешно реализовани. Креиран 
је и иѕведен курс у трајању од 12 тема по 2 часа наставе о партнерском насиљу. Курс је 
похађало 50 студената са ФПН-а и других факултета Универзитета у Београду којима ће 
ова активност бити призната као додатак дипломи мастер студијских програма. Такође је 
одржана серија јавних предавања на Коларчевом народном  Универзитету у чијој 
реализацији су учествовале професорке са Филозофског факултета,  ФПН-а  и колегинице 
ангажоване у пракси заштите жена од насиља из Аутономног женског центра.  Програм је 
предложен за изборни курс на Мастер студијским програмима Социјални рад и Социјална 
политика и предлог је усвојен на Одељењу за Социјалну политику и социјални рад.  
Пројектом је руководила проф. Гордана Даша Духачек у сарадњи са проф. Тамаром 
Џамоња Игњатовић, а пројекат је подржала организација  Перформ Хелветас.

Пројекат “Добробит адлесцената на породичном смештају” у сарадњи са 
УНИЦЕФ-ом . Пројекат је започео априла 2018, израђен је  и екстерно одобрен 
истраживачки протокол уз одобрење Етичког одбора Уницеф-а (HML Ethics Review 
Board) и добијен Research Ethics Approval бр. 077ESER18. Израђени су и одбрени 
инструменти, обучени су истраживачи и обављен је теренски део истраживања (20 фокус 
група, 8 интервјуа са кључним информерима, 5 студија случаја).  У тренском делу 
истраживаља учествовало је 15 студената мастер и докторских студија социјалног раада. 
Координатор је проф. Невенка Жегарац. 

5. Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике

У току 2018. године, Центар за локалну самоуправу, јавну управу и јавне политике 
остварио је већи број циљева утврђених Програмом рада за 2018. годину. Према 
Програму, циљеви су били подељени у три области рада Центра које се међусобно 
преплићу: (1) локалну самоуправу; (2) јавну управу и (3) јавне политике, иако многе 
активности често, као што је и логично, покривају обједињено све три области. 
Јачање везе између наставног програма ове групе дисциплина и праксе институција јавног
сектора ради веће употребљивости знања и лакшег запошљавања студената (сарадња, 
извођење праксе и израда анализа и студија)

Како је Програмом рада за 2018. годину било предвиђено да један део активности 
рада Центра буде повезан са радом органа државне управе и служби Владе, пре свега са 
Министарством правде и државне управе и Министарством за државу управу и локалну 
самоуправу:

а) у оквиру реализације студијских програма на предметима Јавне политике и 
Локална самоуправа, Центар је, кроз сарадњу са државним органима и органима јединица 
локалне самоуправе, за више од 50 студената обезбедио разговоре и састанке са њиховим 
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представницима као и да реализују друге облике сарадње. Студенти су том приликом били
у прилици да анализом рада појединих институција, института, процеса одлучивања и 
доношења одлука направе своје (индивидуалне или колективне) радове као вид решавања 
проблема идентификованих у животу са понудом могућих решења. Ово видимо као 
допринос остваривању одрживости програма факултета, као допринос бољој 
професионалној обучености студената као и успостављању добре сарадње наше 
институције и свих институција јавног сектора. 

б) У области јавне управе, Центар је реализовао да један број студента током 2018. 
године обаве стручну праксу у државним институцијама (код Повереника за информације 
од јавног значаја и заштиту података о личности). 

в) У том смилсу је настављена сарадња са новооснованим факултетским Центром 
за каријерни развој у смислу подршке ширењу програма пракси и отварању простора за 
боље запошљавање студената политиколошког и међународног смера.

г). Чланови центра су активно сарађивали са институцијама из ове области кроз 
разне активости: укључивање у њихове конференције, скупове, израду студија, 
саветовања итд

Међународна сарадња - област научних истраживања и пројектних активности
У току 2018. године, настављена је и неформална сарадња и контакти са 

Међународном асоцијацијом за политичке науке – ИПСА (Интернатионал Политицал 
Сциенце Ассоциатион). 

Руководилац Центра проф. др Снежана Ђорђевић је учествовала на Конгресу 
ИПСА под радним називом Borders and Margins у Брисбејну, Аустралија од 21. до 25. јула
2018. године где је била подносилац реферата Gentrification as an Global Urban Strategy - 
Is There an Alternative који је скупа са докторантом на универзитету Шангају, Миленом 
Динић, припремила. Овај прилог је штампан у Slovak Jounal of Public Policy and Public 
Administration, као вид продубљивања међународне сарадње са Словачким универзитетом.
На том скупу је у оквиру РЦ 05 за локалну самоуправу са колегама из света и региона 
договорила заједничке активности за наредни период. Једна од тих активности је и 
конференција која ће се одржати у Дубровнику (Хрватска) у пролеће или лето 2019. 
године. Организатор овог скупа ће бити Инситут за јавну управу Хрватске у сарадњи са 
два истраживачка комитета IPSA Research Committee 05 Comparative Studies on Local 
Government.

Пројектне активности - Центар је током 2018. године посебну пажњу посветио 
припреми за конкурисање (процедуре и израда пројеката) за два пројекта којима се 
конкурише на позиве програма Еразмус Мундус. Рад на припреми пројекта ПоСИГ који 
подржава Еразмус Мундус, којим се активира нови међународни (регионални) Мастер 
програм. Поред припреме документације, чланови центра ће се ангажовати на бројним 
пословима које су део квалитетне припреме и реализације (оглашавање, припрема 
предавача, акредитација дисциплина на енглеском језику по европским стандардима, 
упознавање са модернизацијом интернет пакета који се кроз програм добијају). Рад на 
припреми пројекта Inovative Training for Civil Service (IT4CS) који подржава Еразмус 
Мундус. Колеге из центра су активне у овој области од почекта уз сарадњу са француским
партнерима: Ecole Nationale d Administration, Science Po као и Департменом за политичке 
науке Факутлета за друштвене науке, Универзитета у Љубљани.  

Издавачка делатност - Чланови центра су активно учестовали на бројним 
научним конференцијама, објављивали радове у многим међународним и домаћим 
часописима и зборницима укључујући и зборнике чију израду је покренуо Факултет. 

Конференције и скупови - Центар је учествовао у припреми и реализацији скупа 
„Дани јавних политика“ који се већ 6 година реализује на Факултету политичких наука 
као традиционална конференција. Ове године је одржана у октобру 2018. године у 
сарадњи са невладином организацијом Група за анализу и креирање јавних политика 
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(ГАЈП), коју чине углавном студенти мастер студија са програма Јавна управа, локална 
самоуправа и јавне политике ФПН-а, уз несебичну подршку Конрад Аденауер Фондације. 
На скупу је узело учешће велики број страних и домаћих представника институција из 
јавног сектора, медијски је било одлично пропраћено и учесници су исказали велико 
задовољство избором тема, гостију и садржајем конференције. Учесници су добили поред 
великог броја књига, студија и тематских часописа у области јавних политика и диплому о
учешћу на овом скупу.

Остврт на услове и резултате рада - Иако Центар у току 2018. године није 
обезбедио финансијска средства кроз своје активности, активности чланова Центра су 
биле бројне и у функцији унпређења рада Центра и јачања угледа Факултета у стручним и 
научним круговима. Са друге стране Центар нема свој простор, и све активности се 
реализују из личних средстава чланова центра. Факултет политичких наука, није имао 
посебних трошкова у вези са радом Центра. Такође, руководилац и председник Центра 
изражавају наду да ће управа Факултета кроз успешну реализацију пројеката Центра, 
показати више разумевања да Центар у будућности добије и адекватан простор на 
Факултету, што је нужан услов његовог даљег јачања и позиционирања, као и успешног 
рада и сарадње са младим и талентованим студентима основних, мастер и докторских 
студија.  

6. Центар за студије мира

Центар за студије мира Факултета политичких наука је током 2018. године обавио
прикупљање и уређивање радова који су произашли из циклуса предавања о Нобеловој
награди за мир организованог у Задужбини Илије М. Коларца у периоду децембар 2017 –
фебруар 2018 (такође у организацији Центра), организовао гостовање страних предавача
из области студија мира и решавања сукоба на Факултету политичких наука и успоставио
сарадњу са Глобалним партнерством за превенцију оружаних сукоба (Global Partnership
for the Prevention of Armed Conflicts, GPPAC).

Крајем 2017. и почетком 2018. године одржан је, у организацији Центра за студије
мира,  циклус  предавања  о  Нобеловој  награди  за  мир:  „Нобелова  награда  за  мир,  од
идеализма до политичког цинизма“. Потом су, током 2018. године, прикупљени радови
предавача,  уређени  и  послати  у  штампу.  Излазак  из  штампе  овог  зборника  радова
предвиђен је за март 2019. године, чиме ће се покренути и нова едиција (Студије мира) на
Факултету политичких наука.

Центар  за  студије  мира  је  организовао  и  посету  Универзитету  у  Београду  –
Факултету  политичких  наука  једног  од  водећих  истраживача  у  области  студија  мира,
Роџера Мекгинтија (Roger Mac Ginty), професора Универзитета у Дарему (University of
Durham).  Проф.  Мекгинти  је  одржао  предавање  на  тему  „Everyday  peace“. Такође,
Факултет  политичких  наука  су,  у  организацији  Центра  за  студије  мира,  током  2018.
године  посетили  Кристина  Грислер  (Christina  Griessler),  са  Андраши  Универзитета
(Andrassy Universitat Budapest), и Хосе Анхел Руиз Хименез (Jose Angel Ruiz Jimenez), са
Универзитета у Гранади (Universidad de Granada), где су одржали предавања/радионице.

Успостављена је и сарадња са  Глобалним партнерством за превенцију оружаних
сукоба, једном од водећих међународних невладиних организација за превенцију сукоба и
изградњу мира. Представници ове организације ће током 2019. године бити укључени у
извођење Регионалног мастер програма студија мира на Факултету политичких наука, где
ће студенте подучавати практичним техникама решавања сукоба.
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8.2. РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

Факултет  научно-истраживачке  активности  финансира  из  неколико  извора.
Основна  истраживанња  се  финансирају  путем  пројектног  финансирања  од  стране
Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. 

Истраживачи ФПН учествују у 13 научно-истраживачких пројеката које финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

То су следећи пројекти:

1. Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (број пројекта: 
179076). 
2. Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у
Србији (број пројекта: 47021).
3. Конфликти и кризе – сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку (број 
пројекта: 47030).
4. Темперамент и структура симптома поремежаја личности (број пројекта: 175013).
5. Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски 
контекст (број пројекта: 179049).
6. Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Србије 
(број пројекта: 47026).
7. Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти (број 
пројекта: 179041).
8. Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни 
приступ (број пројекта: 47010).
9. Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку (број пројекта: 
177011).
10. Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције 
(број пројекта: 47011).
11. Цивилно друштво и религија (број пројекта: 179008).
12. Историја српске филозофије (број пројекта: 179064).
13.  Демократски  и  национални  капацитети  политичких  институција  Србије  у  процесу
међународних интеграција (број пројекта: 179009).

Пројектно  финансирање  обухвата  финансирање  научноистраживачког  рада
истраживача и финансиреање директних материјалних трошкова истраживања.
Други извори финансирања се односе на сарадњу са осталим домаћим и међународним  
институцијама и другим организацијама као и реализацију одређених 
научноистраживачких пројекта помогнутих од стране међународних и иностраних 
агенција и донатора.
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9.    МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Сарадња са домаћим и међународним организацијама и образовним институцијама
треба да буде један од приоритета Факултета политичких наука.  Неговање регионалне и
међународне сарадње и успостављање редовних веза са иностраним институцијама, рад на
заједничким  истраживачким  пројектима,  размена  наставника,  сарадника  и  студената,
учешће  на  научним  и  стручним  скуповима  у  иностранству  и  други  облици
међууниверзитетске сарадње представљају основу за укупно унапређивање наставног и
истраживачког рада на Факултету. 

Међууниверзитетска  и  међународна сарадња одвијала  се  у  неколико  праваца,  а
нагласак је и у 2018. години био на пројектима које финансира Европска унија. 

А. Учешће  у  пројектима  у  области  образовања  и  истраживања које  финансира
Европска унија

Пројекти завршени у 2018. години:

- Еразмус  +  Key  Action  2  пројекат  о  стратешком  партнерству  Одељења  за
социјални рад са Универзитетом у Стирлингу (Велика Британија)

Пројекти који и даље трају:

- Жан  Моне  мрежа  –  пројекат  MIGRATE.  Координатор  је  Центар  за
истраживање  Југоисточне  Европе –  SEERC из  Солуна,  а  партнери  су
институције  из  Турске,  Грчке,  Македоније,  Мађарске,  Велике  Британије,
Аустрије и Немачке. Пројекат се бави ефектима мигрантске кризе на државе
такозване  „Балканске  руте“.  У  оквиру  ФПН пројекат  спроводи Центар  за
интердисциплинарне  студије  Балкана,  а  у  априлу  2018.  Факултет  је  био
домаћин  међународне  конференције  Refugee  Crisis  Two Years  Later:  From
Retrospective  to  Prospective  Insights  (Избегличка  криза  две  године  касније:
прошлост и будућност балканске руте).

- Еразмус  +  Key  Action  1 пројекат  мобилности  за  студенте,  наставно  и
ненаставно особље са Универзитетом у Констанцу (Немачка)

Из године у годину приметно је повећано интересовање наставника и студената за
Ерасмус  +  К1  програме  мобилности  који  се  реализују  преко  Универзитета,  кроз
платформу Mobion. Заинтересовани кандидати добијали су техничку и административну
помоћ при аплицирању.

Такође, наставници заинтересовани за конкурисање за Ерасмус + К2 програме у
2019.  години  благовремено  су  обавештени  о  процедури  предпријаве  пројекта
Универзитету и добили су помоћ у осталим неопходним корацима. 

Променом статуса  наше земље из партнерске у програмску у оквиру Еразмус +
програма, мења се и врста пројеката у којима ће Факултет моћи да учествује - од сада као
равноправан партнер. Сви Еразмус+ пројекти радиће се преко Универзитета у Београду,
кроз  платформу Mobion (К1) или преко надлежних служби (К2 и остали пројекти),  уз
помоћ и техничку подршку запослених на Факултету (Гордана Ристић за К2 и Жан Моне
мреже, Ивана Илић-Шундерић за К1 пројекте).

- Апликације за нове ЕУ пројекте припремљене у 2018. години  

 Horizon2020 – MIGREC пројекат у области миграција са партнерима из Грчке и
Велике Британије -  побољшана апликација предата у новембру 2018. 
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 Erasmus+  K2  заједнички  мастер  програм  -  PoSIG,  координатор  Универзитет  у
Салцбургу  –  апликација  спремна  за  подношење  (рок  крај  фебруара  2019).
Универзитет одобрио предпријаву.

 Erasmus+ K2 стратешка партнерства – Иновативни припремни курс за запослење у
јавној управи, са партнерима из Француске (Scienceс Po, ENA), Србије и Словеније.
Рад на апликацији је у току, чека се да предпријаву одобри Универзитет, рок за
предају 21. март 2019.

Резултати конкурса очекују се до средине 2019. године.

Б. Заједнички међународни програми мастер студија

Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе
Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне Европе настале су као резултат Темпус
пројекта чији је координатор био Универзитет у Грацу и где је ФПН је био укључен у рад
свих радних група. Овај заједнички међународни програм је на ФПН успешно покренут
школске  2012/13.  године,  а  2018/19.  године  уписана  је  седма генерација  студената.
Приликом реакредитације програм је значајно осавремењен и допуњен, а листа партнера
за мобилност проширена. Настава се одвија на енглеском језику, а поред професора са
ФПН предају и еминентни инострани професори, као и велики број гостију. Програм се
паралелно одвија и на Универзитету у Грацу. У 2018. години начињени су нови помаци ка
коначном  решењу  проблема  издавања  заједничке  дипломе  Универзитета  у  Београду  и
Универзитета у Грацу и – према информацијама са Универзитета – проблем би требало да
буде решен на пролеће 2019. године.

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

В. Билатерални споразуми
- Сарадња на пројекту везаном за људска права и заштиту националних мањина који

се  реализује  на  основу  Оквирног  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.

- Билатерални  споразум  о  мобилности  студената  и  наставног  особља  са
Универзитетом у Варшави.

- На захтев Ректората, билатерални споразум са Sciences Po пренет је 2016. године на
ниво унивезитета ради аплицирања за финансијску подршку мобилности у оквиру
програма Ерасмус К1. Универзитет до сада ово није реализовао, али очекујемо да
овај програм поново заживи у новом циклусу Еразмус К1 пројеката.

Г. Остали облици сарадње
1. Организовање  предавања  иностраних  професора,  амбасадора  акредитованих  у

нашој земљи и других гостију; организовање промоција књига, трибина, округлих
столова.

2. Наставак сарадње са ОЕБС-ом, амбасадама и иностраним културним центрима. 
На Факултету се такође врши и превођење студентске документације на енглески

језик.  Ова услуга је веома тражена, с обзиром на то да све већи број наших студената
одлучује да се укључи у неки од програма размене или да своје школовање настави у
иностранству. 

Факултет пружа административну подршку приликом аплицирања за конкурсе за
пројекте које финансира Европска унија.
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10. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА

10.1. РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР

Факултет политичких наука је и 2018. године наставио са ИТ модернизацијом како
би  побољшао  квалитет  свог  научно-истраживачког  и  образовног  рада. У  складу  са
проширењем  мрежне  инфраструктуре  Факултета,  фокус  рада  је  био  на  подешавању
мрежне опреме и замени уређаја за непрекидно напајање електричном енергијом мрежних
ормана. Значајна је и набавка професионалног book скенера, METIS Easy Digital Scanner
ALPHA.

Мрежна инфраструктура 

Према Плану развоја мрежне инфраструктуре Факултета политичких наука, 2017.
године су уведени оптички линкови ка главним мрежним чвориштима, као и гигабитни
секундарни  линкови.  2018.  године  завршено  је  комплетно  конфигурисање  оптичких
линкова  на  активној  мрежној  опреми  чиме  је  максимизирана  стабилност  мрежног
саобраћаја. Овим се у целости прешло на оптичке примарне линкове, а конфигурисани су
и изведени гигабитни секундарни тј. backup линкови. 

У  последњем  кварталу  2018.  године  замењени  су  и  сви  уређаји  за  непрекидно
напајање  електричном  енергијом  мрежних ормана  и  дата  центра  (UPS -  Uninterruptible
power supply) на главним мрежним чвориштима: у слушаоници 7, у Рачунарском центру, у
кабинету  број  50,  као  и  у  дата  центру.  УПС омогућава  да  се  прикљученим  активним
мрежним  уређајима  или  серверима  пружи  напајање  струјом  у  релативно  кратком
временском периоду док се не обезбеди други извор напајања, у нашем случају генератор.

Сада се у нашем дата центру налази девет хардверских сервера.
На два хардверска сервера инсталирано је  7 виртуелних сервера. На серверу  IBM

x3550  M4 налазе  се:  SEP –  Symantec  Endpoing  Protection; racunovodja –  Pantheon  5.5
datablab  business  operating  system;  mail-new –  mDeamon mail  сервера  са  SecurityPlus
антивирус и антиспам решењем за заштиту електронске поште; white-new – web, DNS ).
На серверу Fujitsu Primergy RX2530 M1 налазе  се следећи виртулени сервери:  green –
backup AD, DNS; FIS – студентска база података; radius – radius). 

Рачунарски  центар  тренутно  администрира  17 различитих  серверских  система,
MikroTik рутер, као и стари Cisco ruter и 17 управљивих свичева.

Хардверски сервери

Модел сервера ОС Сервиси Име
сервера

Комада

1 Fujitsu  Primergy  RX2530
M1

Hyper-V Virtual server rx2530 1

2 IBM x3550 M4 Hyper-V Virtual server blue 1

3 INSPUR Hyper-V Virtual server black 1

4 Dell Power Edge 1800 Windows  server
2008

stari  mail
server

fpn-mail 1

5 HP Proliant ML110 Windows  server
2008

AD, DNS raven 1
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6 Server Sun Fire X2100 CentOS ftp pink 1

7 Intel storage СС4200-Е Linux nas 1

8 Thecus N5200 Linux backup backup 1

9 QNAP TS-531 Linux backup qnap 1

УКУПНО: 9

Слушаонице 

Факултет  располаже са  22  слушаонице за  наставу.  20  слушаоница  има
унифицирану рачунарску опрему која подразумева: десктоп рачунар HP Compaq 8000 Elite
SFF  E8400  са  LCD  HP  21,5“  мониторима  и  оперативним  системом  Windows  7.  Све
слушаонице располажу и са пројекторима, белим таблама и платнима. У слушаоници 8 је
инсталирана и интерактивна табла Hitachi, StarBoard FX-TRIO-77E.

Распоред је следећи:

Пројектор Платно Бела табла
Амфитеатар EPSON EB-X11 DA daljinski NE

Слушаоница 1 EPSON EB-X11 DA DA

Слушаоница 2 EPSON EB-X18 DA DA

Слушаоница 3 EPSON EB-X11 DA DA

Слушаоница 4 EPSON EB-X31 DA daljinski DA

Слушаоница 5 EPSON  EB-W04 DA DA

Слушаоница 6 EPSON EB-X20 DA DA

Слушаоница 7 SONY EW435 NE NE

Слушаоница 8 EPSON EB-X18 NE NE

Слушаоница 9 BENQ DA DA

Слушаоница 10 EPSON EB-X31 DA DA

Слушаоница 11 OPTOMA EP726i DA DA

Слушаоница 12 EPSON EB-X20 DA DA

Слушаоница 13 EPSON EB-x25 DA DA

Слушаоница 14 EPSON EB-X11 DA DA

Слушаоница 15 EPSON EB-X11 DA DA

Слушаоница 16 DELL 1100MP DA DA

Слушаоница 17 EPSON EB-X18 DA DA

Зборница PLUS UP-111 DA NE

Кабинет 133 EPSON EB-x25 DA mobilno NE

Професорска читаоница EPSON EB-X11 DA mobilno NE

Руски центар EPSON EB-W04 DA NE

Радне станице

На Факултету политичких наука у употреби је 215 десктоп радних станица, од чега
су 3 Apple рачунари, 21 се налази у Интернет учиниоци, 22 се налази у слушаоницама и
служи за потребе наставе, 10 у библиотеци за потребе претраге књига,  а остали рачунари
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су распоређени по кабинетима и користе се у раду наставног и ваннаставног особља. У
употреби је и 99 лаптоп рачунара.

И ове године су неки од рачунари на којима је био инсталиран оперативни систем
Windows  XP,  који  више нема  Microsoft  подршку,  обновљени у  смислу  да  је  на  њима
покренута верзија Linux оперативног система – Lubuntu, која оптимално ради на старијем
хардверу. 

Лиценциран софтвер

На  Факултету  се  користи  искључиво  лиценциран  софтвер.  На  већини  радних
станица се налази Windows 7 и Windows 10 оперативни системи. И даље је у току акција
избацивања застарелих Windows XP оперативних система из употребе.

Као  заштита  од  вируса  на  радним  станицама  користи  се  Symantec  производ,
Symantec  Endpoing  Protection.  Oвим  прозводом  је  постигнута  централизација,  као  и
аутоматско  ажурирање  антивирус  дефиниција.  Symantec Endpoint Protection интегрише
Symantec AntiVirus са  напредним  техникама  откривања  и  елиминисања  злонамерног
софтвера. И на Факултету се показао успешан кроз вишегодишњу употребу.
 Na mail серверу  је  такође  лиценцирани  софтвер – mDeamon и  SecurityPlus  for
Mdaemon, који зауставља вирусе и нежељене поруке на свој долазној и одлазној пошти.

Скенирање 

Документ скенери – С обзирома да све више постоји потреба за наменским, брзим
скенирањем докумената Факултет располаже са 9 оваквих уређаја:  4 модерна документ
скенера намењена су за рад секретара Одељења,  1 се налази у Архиви факултета,  1  у
кабинету 133, 1 је у Руском центру и 1 у Центру за међународно хуманитарно право.

Професионални  book скенер – Како би подигли квалитет скенираних докумената,
2018. године набављен је METIS Easy Digital Scanner ALPHA, иновативни А3/А2 скенер
који нуди врхунски квалитет слике и високу продуктивност, чак 30 скенирања у минути.

Запослени у компјутерском центру 

Запослени у рачунском центру обављају низ текућих активности, као што су: 
 подршка крајњим корисницима за све врсте апликација, 
 подршка мултимедијалним предавањима, 
 решавање софтверских и хардверских проблема, 
 одржавање хибридног LAN-а на системском и корисничком нивоу, 
 одржавање система обједињених комуникација, 
 заштита  мреже  од  различитих  врста  претњи  (вируса,  спама,  напада  споља  и

изнутра), 
 организовање компјутерских обука за кориснике, 
 дизајн и израда постера за различите манифестације на факултету, 
 дизајн и израда лифлета и других пратећих материјала за различите манифистације

на факултету, 
 набавка компјутерске опреме и потрошног материјала, 
 ажурирање сајта факултета, 
 креирање  стратегије  развоја  ИТ сектора  и  политике  употребе  ИТ ресурса на

Факулету, 
 подизање  хардверских  карактеристика  свих  сегмената  мреже  ФПН  у  складу  са

светским ИТ развојем, 
 праћење нових технологија и миграција постојећих сервиса на актуелније.
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10.2. БИБЛИОТЕКА

У 2018. години Библиотека ФПН наставља са својим редовним делатностима прописаним 
Законом о библиотечкој делатности који се односи на високошколске библиотеке. 
 Евиденција набаљених књига и публикација у 2018. годии је следећа:

Купљена је укупно 231 библиотечка јединицa, на поклон смо добили 840 
библиотечких јединица, а кроз размену 5.   

Обрада  периодичних  публикација -  У  2018.  години  настављено  је  са
ретроактивним  ажурирањем, попуњавањем сваког појединачног броја одређеног наслова
часописа у електронску базу периодике, али и текућег фонда (нових пристиглих бројева.
Будући да се све више у научној  јавности траже научни чланци,  сматрамо да ФПН за
потребе  обраде  чланака  у  часописима  и  зборницима  радова  потребује  још  једног
стручњака  како  би  се  ажурно  обављао  тај  сегмент  библиотечке  делатности,  поготово
имајући у виду да библиотекар који ради периодику одлази у пензију.  У 2018. години
наставио се рад  на  платформи COBISS3 у сегменту ажурирања и попуњавања холдинга,
локацијских података. У овој новој верзији програма обављали су се послови искључиво
преузимања већ обрађених записа са хоста. Креирање нових записа од 2018. године врши
се у новој верзији COBISS3 Каталогизација. 

Оnline обрада – Настављено је са обрадом публикација оnline, на основу 
међународног стандарда за опис електронских публикација. Овај стандард се постепено 
анализира и примењује у сегменту описа радова наставника ФПН који су објавили своје 
радове на сајтовима, или своја предавања на скуповима или неки други вид ауторства. 
Укратко, то је све оно чега нема у штампаном облику. Овај вид обраде у бази COBISS.SR 
свакако обезбеђује да многе друге научне активности наставника Универзитета у Београду
могу бити доступне научној јавности, како у Србији, тако и у региону али и свету.

Библиографије истраживача - У библиотеци се перманентно ради на 
попуњавању библиографија наших наставника, асистената и стручних сарадника. Хитно 
ажурирање персоналних библиографија у току 2018. Био је или због избора у звање 
професора или због извора у чланство САНУ. И овом приликом молимо да се радови 
професора доносе перманентно ида се не би стварало загушење због ванредних хитних 
околности. Сви радови који се од стране наставника донесу у библиотеку бивају истог 
дана унети у базу, што је аутоматски доступно online. За сваки рад наставника или 
сарадника на ФПН уколико је рад са пројекта уноси се број пројекта како би се тиме 
олакшало извештавање за Министарство. Такође, претраживањем, по интернету, кроз 
зборнике са научних скупова, и сл., запослени у библиотеци када открију радове 
наставника ФПН у оквиру неких других целина, едитирањем на хост уносе стандардне и 
неопходне податке везане за шифру истраживача и шифру факултета, као и типологију 
документа и тако, упркос што не поседовању публикације омогуће информацију и 
попуњавање библиографије истраживача подацима који се односе на наставнике ФПН. 
Тако се у 2018. години број чланака у бази увећао за 2303.

Међубиблиотечка позајмица - За потребе корисника, пре свега наставног особља
Факултета и студената међубиблиотечком позајмицом из других библиотека  позајмљено
је 65 књига. Другим библиотекама, широм Србије, поштом је послано, на њихову молбу
280 публикација. Урађено преко 1.000 копија, скенова, које су тражене било из зборника,
било из часописа.

Пружање  библиотечких  информација  корисницима -  Захваљујући  Узајамној
бази  COBISS.SR корисници  Библиотеке  Факултета  политичкох  наука  у  2018.  години
имали  су  могућност  добијања  библиотечких  информација  о  књигама  и  часописима,
чланцима из локалне електронске базе ФПН али и из свеукупне библиографске базе, тзв.
Виртуелне  библиотеке  Србије.  Та  претраживања  се  одвијају  свакодневно  и  улазе  у
редовне послове библиотеке. За посебне комплексније захтеве  претраживање се вршило и
из базе КОБСОН али и нових база на које се ФПН претплатио.Та претраживања обављају
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искључиво  библиотекари.  Корисници  Библиотеке  осим  професора  и  студената  током
2018.  године  били  су  и  студенти  других  факултета али  и  гостујући  студенти  и
истраживачи из региона и Европе. Корисници библиотеке су и професори у пензији као и
разна  друга  лица  и  институције  као  и  гостујући  професори.  Треба  напоменути  да
библиотечки радници редовно дају информације и телефонским путем. 

На основу извештаја  запослених  у  Библиотеци  који  раде  на  пружању основних
библиотечко информационих услуга и на издавању и задуживању публикација, просечно
дневно коришћење фондова Библиотеке ФПН се може оценити веома високом оценом:
у просеку,  дневно Библиотеку посети преко 100 студената ФПН, сваки студент позајми у 
просеку 3 књиге, 80% позамљених књига је на српском језику, 15% на енглеском, 5% на 
другим језицима, можемо рећи да је увећан биланс коришћења online база података у 
односу на прошлу годину и даље се књиге не враћају у Правилником Библиотеке 
предвиђеном року, то се пре све га односи на наставно особље ФПН велики број књига и 
даље стоји на задужењу одређеног броја наставника ФПН и по неколико година и поред 
усмених молби да се књиге врате.

EBSCO complete - База је коришћена по захтеву корисника, како у простору саме
библиотеке тако су библиотекари вршили, на захтев мејлом, сложенија претраживања, а
резултате су корисницима прослеђивали електронском поштом. Political Science Complete
представља  једну  од  база  сервиса  EBSCO коју  чине  у  пуном  тексту  чланци
најрелевантнијих светских часописа који се односе на политиколошку науку, као и књиге
и свакако представља изузетан допринос квалитету студирања. Праћење светских збивања
у  дисциплинама  које  се  изучавају  на  факултету  готово  истог  дана  када  су  објављене
неупоредиво подстичу динамику и квалитет студирања. На задовољство наставног особља
и студената Управа ФПН се определила да се и у наредном периоду, тј. у 2019. години
претплати на ову базу. 

Реално окружење модула  Позајмице,  који обезбеђује како online увид у статус
публикације, да ли је слободна или заузета, до када је заузета, могућност наручивања са
даљине,  слање  опомена  и  практичну  могућност  ефикасне  циркулације  публикација.
Дошао  је  крај  понекад  вишегодишњим  задржавањима  књига,  њиховом  невраћању.
Запослени  у  библиотеци,  који  имају  лиценце  за  рад  у  том  програму  имају  и  нове
могућности али и обавезе. Свакако ће то помоћи и студентима, поготово када имамо у
виду  да  за  студенте  немамо  довољан  број  примерака  наслова  који  су  тражени,  који
представљају њихову обавезну литературу.

У  септембру  2018.  У  библиотеци  је  примљен  на  одређено  време  библиотекар
Жељко  Димитријевић,  који  је  дошао  на  место  колегинице  која  је  отишла  у  пензију
Љиљане Војводић. Са њим су одмах започете интерне обуке везане за унос и креирање
записа монографских публикација у базу, а потом и серијских. Упућен је на семинаре у
НБС како би стекао лиценце за рад у Кобис-у, као и лиценце за нормативне датотеке. Он
је  успешно  завршио  те  курсеве  и  после  тестне  фазе  и  провере  способности  за  рад  у
реалном  окружењу  омогућен  му  је  приступ  бази.  И  даље  са  са  колегом  ради  на
утврђивању обраде UDC, предметних подредница, тезауруса и свих посебних послова који
се  обављају  у  Библиотеви  ФПН.  Задовољни  смо  његовим  радом,  напретком  и
комуникационим способностима,  ангажованошћу и труду око унапређења делатности у
библиотеци.

Запослени у  Библиотеци  су  учествовали  на  неколиким  стручним  семинарима,
предавањима,  презентацијама напредних библиотечких програма,  предавањима страних
стручњака из области библиотекарства, библиотечког менаџмента, нових информационих
технологија, везаних за приступ сервисима и базама. Ова предавања су свакако допринела
образовању библиотечких радника, усвајању нових знања.

У Библиотеци се за потребе доктораната додељују одговарајући УДК бројеви. 
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Надамо се  да  ће  у  наредном периоду Управа разматрати  могућнос  пријема  још
једног библиотекара који би заменио колегиницу Душанку Ераковић,  будући да је њој
продужен рад у библиотеци на 6 месеци, а то истиче крајем јуна.

10.3. Центар за каријерни развој

У 2018. години је у оквиру Центра за каријерни развој Факултета, реализован велики број
активности који се могу поделити у неколико група.

1. Иницирање и потписивање споразума са јавним сектором и привредом – приказ 
свих потписаних споразума

Као један од главних циљева рада Центра истакнута  је  потреба за повезивањем
Факултета  са  јавним  институцијама  и  привредом,  како  ради  обезбеђивања  праксе  за
студенте  нашег  Факултета,  тако  и  ради  интензивирања  сарадње  у  разним  областима,
попут организације семинра, конференција, заједничких пројеката и сл.

Oд оснивања Центра па закључно са 31. децембром 2018.г одине, иницирани су од
стране Центра и потписани споразуми са следећим институцијама: 

Редни
број

Институција/Компанија

1. Национална служба за запошљавање
2. ГО Вождовац
3. ГО Палилула
4. Канцеларија за Косово и Метохију
5. Рингиер Аксел
6. Конрад Аденауер Фондација
7. Портал „Студентски Живот“
8. Образовни центар „Еквилибрио“
9. Ђак спортске опреме
10. ХР Центар
11. Радио Београд
12.  ТВ СОС Канал
13. Викимедија
14. Д2 Мултитаск
15. НАЛЕД
16. Привредна комора Србије
17. Б1 Нетворк
18. Мини студио група
19. Накси радио
20. Министарство рада, запошљавања и борачких и 

социјалних питања
21. Профит Магазин
22. Отворени канал културе
23. Вајс Србија
24. Српска Економија
25. Београдске електране
26. Бизнис Инфо Група
27. Експрес Недељник
28. Д2 Дигитал
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29. Радио Богатић
30. Витез Фест
31. ЕЦД Биткоин Телеграф
32. НЛБ Банка
33. ВБС Дигитал
34. Савршено изненађење
35. Портал „24 сата“
36. Фондација „Тијана Јурић“
37. Политика а.д.
38. СББ Кабловске мреже
39. Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре
40. Прва Телевизија
41. Канцеларија за младе града Београда
42. Ред бул

2. Стручна пракса за студенте Факултета политичких наука и волонтирање у току 
2018. године

У току 2016.  године започело  се  са  организованим слањем наших студената  на
стручну праксу у оквиру институција са којима Факултет политичких наука има потписан
споразум о сарадњи. На основу те сарадње приказујемо укупан преглед студената који су
у току 2018. године обављали стручну праксу у некој од институција,  преко Центра за
каријерни развој Факултета политичких наука.  Напомињемо да је у току 2016. и 2017.
године  укупно  141  студент  обавио  праксу  у  некој  од  институција  са  којима  имамо
остварену сарадњу. У току 2018. године укупно је 77 студената обавило праксу у некој од
институција са којима остварујемо сарадњу. Укупан број студената који су били на пракси
од оснивања Центра 1. марта 2016. годин па закључно са 31. децембром 2018. године је:
218 студената. У табели су приказани подаци за праксу у току 2018. године.

Редни 
број

Назив институције/компаније Број
студената на

пракси
1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања (само Министарство односно Сектор за међ. 
сарадњу и установе социјалне заштите)

21

2. Летња пракса – јединице локалне самоуправе у сарадњи са
НАЛЕД-ом

14 

3. Канцеларија за КиМ 10
4. НЛБ Банка 8
5. Градска општина „Чукарица“ 6
6. Отворени канал културе 6
7. БГ Пракса програм 5
8. Савршено изненађење 2
9. СББ Кабловске мреже 1
10. ЕЦД Биткоин Телеграф – портал криптовалуте 1
11. Д2 Дигитал 1
12. Вајс Србија 1
13. Викимедија 1

УКУПНО 77 студената
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Студенти  Факултета  политичких  наука  организовано  су  волонтирали  од  самог
оснивања  Центра  на  низу  догађаја. У  току  2016.  и  2017.  укупно  је  волонтирало   44
студената.  У току 2018. године укупно је волонтирао 31 студент.  Укупно од оснивања
Центра  па  до  31.12.2018.  године  преко  Центра  за  каријерни  развој  волонтирало  је  75
студената. У следећој табели дајемо приказ организованог волонтирања наших студената
у току 2018. године

Редни
број

Дешавање Број студената

3. Фондација „Тијана Јурић“ 8 студената
4. Уницеф програм „Клуб 

пријатеља“
7 студената

5. Канцеларија за младе – 
Самит младих

6 студената

6. Волонтери на истраживању 
НАЛЕД

5 студената

7. Волонтери „Београдски 
маратон“

5 студената

УКУПНО 31 студент

3. Организација свечане доделе диплома

Задаци Центра за каријерни развој у процесу организације свечане доделе диплома
били су следећи : 

 Преузимање списка пристиглих диплома од студентске службе;
 Обавештавање студената о свечаној церемонији доделе диплома;
 Организација хора за свечану доделу диплома;
 Оргнизација саме церемоније доделе и организација коктела.

У периоду 01.03.2016 – 31.12.2017. године укупно су организоване четири свечане
доделе диплома о чему се подаци налазе у претходним извештајима. На овим доделама од
укупно преко 700 позваних студената диплому је свечано примилио преко 600 студената.

У току 2018.године организоване су две свечане доделе диплома – укупно пета и
шеста по реду. Укупно је на овим свечаним доделама уручено 321 диплома студентима
генерација уписаних школске 2011/12, 2012/13 и 2013/14.

Пета свечана  додела  диплома  организована  је  12.  маја  2018.  године,  за  део
студената генерације 2011/12, 2012/13 и 2013/14. чије дипломе су стигле на Факултет. На
самој церемонији присуствовало је 140 дипломираних студената. Дипломцима се обратио
декан Факултета политичких наука проф. др Драган Симић и студент продекан Маргарета
Смиљанић. Целу церемонију увеличао је хор „Еквилибријум“

Шеста свечана додела диплома организована је 17. новембра 2018. године, за део
студената генерације 2011/12, 2012/13 и 2013/14. чије дипломе су стигле на Факултет. На
самој  церемонији  присуствовао  је  181  дипломирани  студент.  Дипломцима  се  обратио
декан Факултета политичких наука проф. др Драган Симић и студент продекан Маргарета
Смиљанић. Целу церемонију увеличао је хор „Еквилибријум“

   47



Опис Датум организације Број студената на додели
Пета свечана додела

диплома 12.05.2018. 140
Шеста свечана додела

диплома 17.11.2018. 181

УКУПНО : 321

4. Кампања промоције уписа на основне студије Факултета политичких наука
Активност  организоване  промоције  уписа  на  основне  студије  била  је  нова

активност у току 2018. године коју је Центар врло успешно реализовао. Ова активност
обухватила је обиласке средњих школа, сајмове, држање презентација као и организацију
Инфо дана на Факултету политичких наука. 

Као стални чланови тима били су Пајазит Помак (Центар за каријерни развој) и
асистент Марко Вујић. Волонтере и велику помоћ овој кампањи обезбедио је Студентски
парламент  Факултета  политичких  наука  који  је  за  сваку  промоцију  и  сајам  обезбедио
барем по 2 волонтера.

Укупно  је  током  трајања  кампање  одржане  су  22  презентације и  присуства
сајмовима, подељено је преко 1500 лифлета за сва 4 смера. Осим тога,  како би остали
трајно  у  контакту  са  заинтересованима  за  упис на  наш Факултет  вођене су  и  мејлинг
листе, односно узимани су контакт телефони како би до уписа заинтересовани од Центра
за каријерни развој добијали информације о упису. Укупно је преко 160 студената уписано
на  мејлинг  листе  и  они  су  добијали  информације  о  припремној  настави,  збирци  и
терминима уписа.

Радило се и на промоцији Збрике питања за пријемни испит која је ове године први
пут штампана и пуштена у продају.  Уведене су новине на којима је  радио овај  тим –
продаја  збирке путем промоције,  као и продаја он-лине збирке односно достава путем
Пост експрес услуге.  Укупно је остварен приход од 153.000,00 динара продајом Збирки:
путем он-лајн услуге Центар за каријерни развој продао 106 збирки (51.000,00 динара) од
чега 74 збирки путем он-лајн поручивања и 32 збирке путем ваучера који су посебно били
креирани за ову прилику.

По први пут су  креирани ваучери који  су  омогућавали  20% попуста  на  Збирку
питања и 10% попуста на припремну наставу. Ови ваучери дељени су путем сајмова и
промоција заинтересованим студентима за упис на наш Факултет. Као што смо истакли
путем ових ваучера продне су 32 збирке, а осим тога било је и 7 пријављених за други
циклус припремне наставе. 

Ред.
број

Датум Школа/
Место

Тип
промоције

Презентација Број подељених
лифлета и број
пријављених за

информације
1. 27. и 28.

јануар
Правни

факултет
Сајам

факултета
Београдског
универзитета

Да 316 укупно
лифлета и 64
пријављена

средњошколца

2. 22.
фебруар

ПТТ Школа Сајам
факултета

Београдског
универзитета

Не 83 лифлета и 4
пријављена

средњошколца
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3. 24.фебруар Земунска
гимназија

Сајам Не 77 лифлета и 3
пријављена

средњошколца

4. 1.март Обреновац Сајам Не 84 лифлета и 4
пријављена

средњошколца

5. 5.март Правно
пословна

школа

Презентација Да 102 лифлета и 9
пријављених

средњошколаца

6. 8 -10.март Новосадски
сајам

Сајам – три
дана трајање

Не 230 лифлета и 15
пријављених

средњошколаца

7. 12.март Пета
београдска

Презентација Да 10 лифлета и 5
пријављених

средњошколаца

8. 13.март Седма
београдска

Презентација Да 22 лифлета и 12
пријављених

средњошколаца

9. 14.март Осма
београдска

Презентација Да 30 лифлета и  5
пријављених

средњошколаца

10. 15.март Ћуприја Сајам Не 164 лифлета и 2
пријављених

средњошколаца

11. 16.март Чачак Сајам Не 116 лифлета и 11
пријављених

средњошколаца

12. 19.март Девета
београдска

Презентација Да 10 лифлета и 0
пријављених

средњошколаца

13. 22.март Шеста
београдска

Презентација Да 25 лифлета и 3
пријављених

средњошколаца

14. 22.март Тринаеста
београдска

Презентација Да 15 лифлета и 3
пријављених

средњошколаца

15. 23.март Пожаревац Сајам Да 145 лифлета и 6
пријављених
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средњошколаца

16. 24.март ИНФО ДАН Инфо ФПН Да 60 лифлета, 40
средњошколаца

и 22 продате
збирке

17. 27.март Панчево –
Гимназија

„Урош
Предић“

Презентација Да 10 лифлета, 3
пријављена

средњошколца
(евакуација,

бобма)

18. 27.март Дванаеста
београдска

Презентација Да 35 лифлета, 9
пријављених

средњошколаца

19. 30.март Аранђеловац Презентација Да 15 лифлета, 3
пријављених

средњошколаца

20. 30.март Топола Презентација Да 20 лифлета, 3
пријављених

средњошколаца

21. 17.aприл Ваљево Презентација Да 20 лифлета, 5
пријављених

средњошколаца

22. 26.април Филолошка
гимназија

Сајам Не 50 лифлета, 8
пријављених

средњошколаца

УКУПНО 22 ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ /САЈМОВА
 

5. Каријерни развој – информисање студената о могућностима за праксу, 
волонтирање и учешће на семинарима и конференцијама

Од самог оснивања Центра путем Фејсбук странице студенти Факултета добијају
информације  и  о  отвореним конкурсима  за  волонтирање,  праксу,  као  и  за  могућности
учешћа  на  конференцијама  и  семинарима  који  могу  бити  од  користи  студентима.
Страница  служи  како  би  се  студенти  информисали  о  могућностима  да  учествују  на
пројектима институција које нуде различите програме. Овај вид инфромисања показао се
као врло квалитетан и Центар је и у 2018. години наставио са информисањем студената на
овај  начин.  У табели доносимо преглед објава односно конкурса о којима су студенти
били информисани посредством Фејсбук странице Центра која тренутно има око 1.900
лајкова.
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Редни
број

Назив конкурса Временски период

1. Конкурс за стажирање у НВО „Институт за 
европске послове“

јануар 2018.

2. Конкурс за стажисту – Портал за криптовалуте јануар 2018.
3. Конкурс за практиканта – Америчка привредна 

комора у Србији
јануар 2018.

4. Конкурс за чланове редакције „Омладинских 
новина“

јануар 2018.

5. Конкурс за позицију новинара – портал „Нова 
економија“

јануар 2018.

6. Конкурс за учешће на „Глобалном лидерском 
самиту“

јануар 2018.

7. Конкурс за учеснике „Међународне недеље 
студената у Београду“

фебруар 2018.

8. Конкурс за праксу – Универзитетски центар фебруар 2018.
9. Конкурс за стипендије за школовање у Руској 

Федерацији
фебруар 2018.

10. Конкурс за практиканте „Форум младих са 
инвалидитетом“

фебруар 2018.

11. Конкурс за учеснике пројекта „Жене у политици – 
родно равноправне или не ?“

фебруар 2018.

12. Конкурс за волонтере ПР сектора – Млади 
истраживачи Србије

фебруар 2018.

13. Конкурс за учеснике „Грчком иницијативом до 
радног искуства“

фебруар 2018.

14. Конкурс за практиканте у НЛБ Банци март 2018.
15. Конкурс за беседничко такмичење ФПН-а март 2018.
16. Конкурс за праксу у редакцији Вајс Србија март 2018.
17. Конкурс за практиканте – Отворени канал културе март 2018.
18. Конкурс за стажисте – Центар савремене политике март 2018.
19. Конкурс за праксу – Портал 24 сата март 2018.
20. Конкурс за посао – асистент на пројектима „Смарт 

колектив“
март 2018.

21. Конкурс за праксу – Министарство рада и 
запошљавања

март 2018.

22. Конкурс за праксу – Савршено изненађење март 2018.
23. Конкурс за практиканте „БГ Пракса“ март 2018.
24. Конкурс за волонтере – Институт за међ.политику и

привреду
март 2018.

25. Позив за учеснике „Недеље одрживог развоја“ април 2018.
26. Позив за учеснике конференције Европског покрета

„Образовање у Србији – послови за будућност“
април 2018.

27. Конкурс за волонтирање – Београдски Маратон април 2018.
28. Конкурс за волонтирање – Скандинавски кутак април 2018.
29. Конкурс за учеснике – Међународна летња школа 

латиноамеричких студија
април 2018.

30. Конкурс за волонтере – Фондација „Тијана Јурић“ април 2018.

31. Конкурс за стажирање и амбасади ЕУ у Србији април 2018.
32. Конкурс за волонтере – Форум социјалних април 2018.
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иновација
33. Конкурс за волонтирање Смарт колектива – Наш 

Београд
мај 2018.

34. Конкурс за праксу СтартИт Центар – ИТ 
Новинар/ка

мај 2018.

35. Конкурс за учеснике – Дајрект Медиа Академија мај 2018.
36. Конкурс за праксу – ГО Чукарица мај 2018.

37. Конкурс за волонтере Уницефа – Клуб пријатеља мај 2018.
38. Конкурс за праксу – школа мјузикла Еудвен мај 2018.
39. Конкурс за праксу – Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре
мај 2018.

40. Конкурс за конференцију Нове економије: Шта је 
вест, а шта је спин?

јун 2018.

41. Конкурс за праксу – кабинет министра без 
портфеља

јун 2018.

42. Конкурс за праксу „Летња пракса у локалној 
самоуправи“

јун 2018.

43. Конкурс за праксу – ГО Чукарица август 2018.
44. Конкурс за праксу у НАЛЕД-у: тим за 

комуникације
август 2018.

45. Конкурс за праксу – Викимедија Србије август 2018.
46. Конкурс за волонтере – ЦЕПОРА август 2018.
47. Конкурс за избор корисника пројекта „Едукацијом 

до запослења“
август 2018.

48. Конкурс за волонтере „Салон стрипа“ август 2018.
49. Конкурс за стажисте – Београдски центар за 

безбедносну политику
септембар 2018.

50. Конкурс за праксу – Министарство рада и 
запошљавања

септембар 2018.

51. Конкурс за учеснике конференције „Форум младих 
лидера Србије“

септембар 2018.

52. Конкурс за волонтере филмског фестивала 
„Слободна зона“

септембар 2018.

53. Конкурс за учеснике пројекта „Сарадњом за младе“ септембар 2018.
54. Конкурс за шесту регионалну школу политичке 

филозофије др Зоран Ђинђић
септембар 2018.

55. Конкурс за учеснике „Студентски привредни 
Форум“

октобар 2018.

56. Позив за учеснике „Сајма стипендија“ октобар 2018.
57. Конкурс за нове чланове ПР Тима ФПН-а октобар 2018.
58. Конкурс за школу омладинског новинарства октобар 2018.
59. Конкурс за чланове Форума младих Европског 

покрета у Србији
октобар 2018.

60. Конкурс за праксу – кабинет министра без 
портфеља

октобар 2018.

61. Конкурс за волонтирање на Академији 
„Међународни дан студената“

новембар 2018.

62. Конкурс за праксу – „Хајат гради каријеру младих“ новембар 2018.
63. Конкурс за волонтере – Центар за образовање новембар 2018.
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„Ђуро Салај“
64. Конкурс за праксу – Портал Млади новембар 2018.
65. Конкурс за праксу – Агенција „Голин“ децембар 2018.
66. Конкурс за програм „Кадар да будем кадар“ – 

Универзитетски центар
децембар 2018.

6. Остале активности Центра током 2018.године
Поред  свих  ових  горе  наведених  активности,  током  2018.  године  Центар  за

каријерни  развој  студената  био  је  ангажован  и  учествовао  у  реализацији  следећих
активности:

 Донаторско  вече  Факултета  политичких  наука:  Центар  је  учествовао  у
организацији донаторске вечере у активностима логистичке природе и припреме
свих неопходних активности у циљу успешне организације ове активности. Поред
тога у реализацији ове активности учествовали су и волонтери нашег Центра као и
волонтери Студентског парламента.

 Свечана  церемонија  пријема  бруцоша:  Центар  је  учествовао  у  логистичким
активностима  везаним  за  организацију  пријема  бруцоша  –  припрему  сале,
презентације,  обезбеђивања  ваучера  за  првопласиране  као  и  ангажмана  хора.
Такође и овде су били ангажовани волонтери Центра.

 Академија поводом 50 година Факултета политичких наука:  Центар је учествовао
и  у  овој  активности  пре  свега  припреми  и  логистичким  активностима  који  су
претходили  самој  Академији.  Такође,  волонтери  Центра  као  и  Студентског
парламента били су ангажовани на самој Академији са логистичким задацима.

 Презентација резултата програма „Летња пракса у локалним самоуправама“: након
успешно  реализованог  програма  другу  годину  за  редом  организовали  смо  на
Факултету презентацију резултата овог програма, а са нама су исксутва са праксе
поделили  студенти  Факултета  који  су  учествовали  у  програму.  Програм  се
реализује у сарадњи са НАЛЕД-ом и јединицама локалне самоуправе које прихвате
позив за учешће у програму

 Презентација  пракси  „Икеа“  и  „Ред  бул“:  крајем  године  организовали  смо
презентацију програма праксе у компанијама „Икеа“ и „Ред бул“ за наше студенте
како би у току 2019. године могли да се пријаве на ове конкурсе и евентуално буду
изабрани за практиканте ове две компаније.

11. ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА

Поред већ поменутих реализованих задатака и рада на реформи и модернизацији
наставе на Факултету, Управа је наставила и рад на модернизацији и побољшавању услова
рада студената и запослених. 

11.1. Студентски живот

Студентске организације

У складу са модернизацијом и реформом наставно-научног процеса, на факултету
се  одвија  врло  интензиван  и  развијен  студентски  живот  који  чине  самоорганизовани
студенти  кроз  студентски  парламент  и  бројне  студентске  невладине  организације  које
делују на факултету.

Поред ових студентских организација, квалитету студентског живота доприносе и
побољшани услови за рад и одмор студената: реновиране слушаонице (климатизоване и
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технички  опремљене),  добро  опремљена  библиотека  и  читаоница,  рачунски  центар
(директан приступ интернету), ресторан факултета.

За потребе рада студентских организација на Факултету постоји посебан простор, 
као и кабинет студента продекана и председника парламента, који користе и студентске 
организације за одржавање састанака. 

Студентски парламент

Студентски  парламент је  самосталан  орган  Факултета  преко  којег  студенти
остварују и штите своја права и интересе. Студентски парламент чини везу студената и
управе  Факултета  политичких  наука.  Превасходно,  Студентски  парламент  се  бави
студентским  правима,  решавањем  бројних  студентских  питања  и  побољшањем  услова
студирања.
 Тренутни сазив Студентског парламента има 25 чланова и мандат до октобра 2019.
године, док се избори за наредни сазив одржавају током пролећа 2019. године.  Од 2014.
године избори за Студентски парламент су непосредни, изборне јединице су подељене по
смеровима. На тај начин студенти имају своје представнике у Студентском парламенту
сразмерно броју студената по смеровима који најбоље могу да заступају интересе својих
колега  са  смера.  Осим  тога,  Студентски  парламент  делегира  и  20%  чланова  из  реда
студената у органе Факултета. 

Студентски  парламент  остварује  своје  циљеве  акцијама  и  пројектима  које
самостално  или  у  сарадњи  са  другим  парламентима,  невладиним  организацијама  или
државним  институцијама  спроводи.  Студентски  парламент  је  у  току  2018.  године
сарађивао  и пружао подршку у раду свим организацијама  са  Факултета  у  спровођењу
пројеката  и  организацији  различитих  едукативних  активности.  Тренутно  на  факултету
делују следеће организације:

 ТИМ- Тимска иницијатива младих,
 Клуб за Уједињене нације ФПН,
 СУ ФПН- Студентска Унија ФПН,
 Српски политички форум- СПФ,
 Унија студената социјалног рада - УССР,
 Дебатни клуб,
 Европски студентски форум - ЕСФ,
 Студенти за слободу

11.2. Радови на доградњи објекта, реновирању и адаптацији простора

Пројекат "Доградња објекта Универзитета у Београду - Факултета политичких
наука -  трећа фаза" је  након изведених радова у 2012. години у фази мировања због
застоја  у  исплати  средстава  од  стране  Европске  инвестиционе  банке.  Након  пуних
петнаест месеци застоја, у другој половини 2013. године дошло је до даљег финансирања
и наставка радова. У те сврхе је Министарство просвете, науке и технолошког развоја из
средстава  зајма  Европске  инвестиционе  банке  исплатило  извођачу  радова  ("Акорд
Инжењерингу")  средства  у  износу  од  29.355.639,76  динара,  након  чега  су  радови
настављени.  Министарство просвете и науке је иначе потписник уговора везаног за овај
пројекат  и  то  у  својству  Наручиоца  и  да  су  све  време  стручне  службе  Министарства
управљале  реализацијом  пројекта  и  уз  ангажовање  стручног  надзора  од  стране
Министарства.  

Иначе,  пројектом  "Доградња  објекта  Универзитета  у  Београду  -  Факултета
политичких наука", факултет добија бруто простор од  2.477 квадрата (797 м² пети спрат
нове зграде и 1680 м² трећи спрат и увучена етажа старе зграде, уз њено ојачање). За те
намене предвиђена су и одобрена средства у износу од 242.483.844,45 динара.  Од тога
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средства Министарства просвете и НИПа биће 219.290.750,59 динара. Факултету остаје
обавеза да из својих средстава или средстава спонзора набави намештај за нове учионице
и канцеларије.   

У  првој  половини  2014.  године  су  исплаћена  извођачу  радова  ("Акорд
Инжењерингу")  средства  у  износу  од  16.992.065,55  динара,  након  чега  су  радови
настављени.  У другој  половини 2014. године није било нових исплата  јер се очекивао
ребаланс буџета Репбулике Србије у којем су требала бити одобрена већ раније планирана
средства  за  завршетак  радова  на  објекту  у  износу  од  28.400.740,00  динара.  Како  је
ребаланс касно усвојен средства нису исплаћена извођачу "Акорд Инжењерингу", а он је у
међувремену обавестио инвеститора Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије да не може више да ради на реализацији уговора и да тражи његов
споразумни раскид. Министарство се сагласило са тим предлогом и финансијска средства
преостала у 2014. години пребацило у буџет за реализацију пројекта у 2015. години, када
је  требао  бити  расписан  нови  тендер  за  завршетак  радова. Он  није  расписан  јер
Министарство  просвeте,  науке  и  технолошког  развоја  и  извођач  радова  "Акорд
Инжењеринг"  још  увек  нису  раскинули  постојећи  уговор. Уговор  између  „Акорд
инжењеринга“  и  Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  је  раскинут
децембра 2016. године на основу судске пресуде и истовремено је од стране суда одређен
судски вештак за грађевинске послове. Налази судског вештака за грађевинске послове
обухватају налазе о изведеним радовима и неизведеним радовима (предвиђеним уговором)
и као такви представљају нужну и полазну основу у расписивању конкурса и тендера за
новог извођача радова од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Током 2018.  године Факултет  је  заједно  у сарадњи са  Министарством просвете
радио на измени пројектне документације и изради нових дозвола и решења због измене
закона у области пројектавања и градње како би се могаорасписати тендер за наставак и
завршетак  радова.  Урађени  су:  Елаборат  за  енергетску  ефикасност  објекта,  Сепарат
измене  пројека  за  грађевиснку  дозволу,  а  Секретаријату  за  урбанизам  града  Београда
поднет је захтев за Измену грађевинске дозволе.

Израђена је и нова документација за расписивање тендера за завршетак пројекта.
Припремљени су и предани Министарству: Технички описи и технички услови, Предмер и
предрачун радова.

Планирана и одобрена средства у 2018. години се преносе у 2019. годину. Укупна
вредност пројекта је 34.007.166,00 динара без ПДВ, односно 40.808.599,20 динара са ПДВ,
од чега је планирано:

 Новчана  средства  Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  за
реализацију  пројеката  НИП  за  2018.  годину,  за  извођење  радова,  у  износу  од
28.365.870 динара (без ПДВ);

 Новчана средства обезбеђена за извођење радова у буџету Универзитета у Београду
– Факултета политичких наука у износу од 5.641.296 динара (без ПДВ);

 Новчана  средства  обезбеђена  за  ПДВ  у  буџету  Универзитета  у  Београду  –
Факултета политичких наука у износу од 6.801.433,2 динара.
Очекивано време, за завршетак укупне конкурсно-тендерске активности би био мај

2019.  године.  Почетак  радова  би  био  у  јуну  месецу  исте  године.  Према  претходним
налазима завршетак радова на новом објекту се може очекивати у року од 40 до 60 дана од
дана  почетка  радова.  То  истовремено  значи,  да  би  школска  2019/2020.  година  могла
почети и са коришћењем новог простора. Опремење простора,  намештај за учионице и
кабинете, опрема за медијски центар, рачунарска опрема, ВРФ систем за вентилацију, би
било  могуће  финансирати  из  одређених  донација,  нових  финансијских  пројеката  и
аранжмана који би били у вези са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.
У  том  контексту  то  значи  постепено  активирање  и  укључивање  новог  простора  у
активности факултета.
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 Због недостатка властитих средстава Факултет током протекле године није имао
значајнијих  улагања  у  реновирање  и  адаптацију  простора,  осим  редовног  одржавања
зграде и опреме. 

 
11.3. Издавачка делатност

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

Факултет је самостално и у суиздаваштву, објавио двадесетак (књига и зборника
радова), углавном наставника и сарадника Факултета, као и:

 два броја факултетског часописа „Годишњак ФПН“,
 три броја часописа „ЦМ – Управљање коминицирањем“,
 два броја часописа „Политичке перспективе“,
 два број часописа „Journal of Regional Security“,
 један број часописа „Генеро“.

Информације о новим издањима факултета и електронске верзије истих могу се пронаћи и
преузети на Интернет адреси факултета: http://www.fpn.bg.ac.rs/kategorija/publikacije 

Поводом обележавања  50  година  постојања  и  рада  Факултета  политичих  наука
објављена је монографија о факултету на 532 стране под називом „Факултет политичких
наука 1968-2018“. Главни уредник монографије је проф. др Милан Јовановић, а главни
редактори проф. др Вукашин Павловић и проф. др Чеодмир Чупић. Монографија се може
преузети са линка: http://www.fpn.bg.ac.rs/20435 

11.4. Квалитет рада ФПН

Комисија за унапређење квалитета рада ФПН се бавила унапређењем постојећих 
механизама за процену квалитета – упитника за наставнике и сараднике, ненаставног 
особља, студената и студената који су завршили своје студије. Питања из упитника ће 
имати за циљ да процене квалитет водећи се постојећом Стратегијом квалитета рада ФПН.

11.5. Одржани научни скупови, конференције, трибине, предавања, школе

Од 1. јануара до 31. децембра 2018. године на Факултету је одржано 118 догађаја. Од тога:
10 научних конференција, 1 округли сто, 1 скуп, 27 трибина, 9 представљања 
књига/публикација, 27 предаваља, 1 школа, 3 радионице, 3 семинара. Било је 10 посета 
званичника (у оквиру којих су одржана предавања), а потписана су и 4 споразума о 
сарадњи. Осталиа 22 догађаја односе се на промоције, манифестације, доделе награда, 
такмичења.

Конференције, научни скупови, округли столови

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Конференција „Косово 
и Метохија као 
национално и државно 
питање Републике 
Србије “

12. 
јануар 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Говорници: проф. др Драган Р. Симић, декан 
ФПН-а, проф. др Радош Смиљковић, ФПН, 
проф. др Милан Јовановић, ФПН, проф. др 
Драгослав Кочовић, ФПН, др Живојин Ђурић,
Институт за политичке студије, др Милош 
Кнежевић, Институт за политичке студије, др 
Ненад А. Васић, Институт за међународну 
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политику и привреду, Проф. др Балша 
Шпадијер, ФПН, проф. др Јелица Стефановић
Штамбук, ФПН, Асист. МА Стефан Сурлић, 
ФПН, проф. др Мирољуб Јевтић, ФПН, проф. 
др Дарко Надић, ФПН, проф. др Милан 
Петричковић, ФПН, проф. др Зоран Кинђић, 
ФПН, Јован Берић, Српски политички форум,
проф. др Бранко Васиљевић, ФПН, проф. др 
Раде Вељановски, ФПН

Међунарнодна 
конференција „Српско 
(југословенски) – 
британски односи од 
19. до 21. века”

26. 
јануар 
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организатор: Центар за британске студије 
Факултета политичких наука; Говорници: 
проф. др Драган Р. Симић, декан ФПН, Њ. Е. 
Денис Киф, амбасадор Уједињеног 
Краљевства у Београду и проф. емеритус 
Вукашин Павловић, председник савета 
Центра за британске студије, Сер Џон Рендал,
бивши посланик Британског парламента и 
бивши заменик шефа посланичке групе 
владине већине, Њ. Е. амбасадор Бранимир 
Филиповић, помоћник министра спољних 
послова Србије, Дејвид Гауен, бивши 
амбасадор УК у Србији и Црној Гори, проф. 
др Кристофер Кокер, Лондонска школа 
економије, др Спирос Икономидис, 
Лондонска школа економије и политичких 
наука, проф. др Џејмс Кер-Линдзи са 
Универзитета Сејнт Мери и Ел-Ес-Си, 
Александра Јоксимовић из Центра за спољну 
политику, проф. др Иво Висковић, бивши 
амбасадор Србије, проф. др Слободан Г. 
Марковић из Центра за британске студије.

Други дан 
Међунарнодне 
конференције „Српско 
(југословенски) – 
британски односи од 
19. до 21. века”

27. 
јануар 
2018. 

Слушаоница 
бр. 3

Говорници: проф. др Зоран Милутиновић са 
Универзитетског колеџа Лондон, проф. др 
Слободан Г. Марковић са Факултета 
политичких наука Универзитета у Београду, 
проф. др Зорица Бечановић-Николић са 
Филолошког факултета Универзитета у 
Београду, проф. др Весна Голдсворти са 
Одељења за енглески Ексетерског 
универзитета, др Катарина Расулић са 
Филолошког факултета Универзитета у 
Београду, проф. др Ранко Бугарски са 
Филолошког факултета Универзитета у 
Београду, проф. ем. Вукашин Павловић са 
Факултета политичких наука Универзитета у 
Београду, новинар Ненад Шебек, проф. др 
Борис Хлебец са Филолошког факултета 
Универзитета у Београду, др Војислав 
Павловић, директор Балканолошког 
института САНУ, др Чедомир Антић, 
професор Филозофског факултета 
Универзитета у Београду, проф. др Саша 
Кнежевић са Факултета политичких наука 
Универзитета Црне Горе, др Бојан Алексов, 
професор на Универзитетском колеџу 
Лондон, Душан Бабац, проф. др Бојан 
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Алексов, Др Радмила Радић са Института за 
новију историју Србије, др Милан Ристовић, 
професор Филозофског факултета 
Универзитета у Београду, др Војислав 
Павловић.

Конференција ,,Миграц
ије као безбедносни 
изазов за Републику 
Србију и регион 
Западног Балкана”

10.фебр
уар 
2018.

Слушаоница 3 Организатори: Форум ЦФД и Центар за 
студије САД Факултета политичких наука 
Универзитета у Београду. 
Говорници: проф. др Драган Р. Симић, декан 
Факултета политичких наука у Београду, доц.
др Светлана Станаревић са Факултета 
безбедности Универзитета у Београду, проф. 
др Синиша Таталовић са Факултета 
политичких наука, Свеучилишта у Загребу, 
асистент мр Владимир Ајзенхамер са 
Факултета безбедности у Београду, мр Драган
Живојиновић са Факултета политичких наука 
у Београду.

Округли сто посвећен 
петогодишњици од 
потписивања 
Бриселског споразума

23. 
април 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Говорници: проф.  др Драган Р. Симић, декан 
ФПН-а, Драгиша Мијачић, координатор радне
групе за Поглавље 35 Националног конвента 
о Европској унији, Сања Соврлић, уредница 
портала Црно бели свет, Верка Јовановић, 
Форум за етничке односе, Иван Ђурић, 
програмски директор Иницијативе младих за 
људска права, Миливој Бешлин, Институт за 
филозофију и друштвену теорију, Душан 
Миленковић, Центар за друштвени дијалог и 
регионалне иницијативе, Маја Бјелош, 
чланица радне групе за поглавље 35, Наим 
Лео Бешири, директор Института за европске 
послове, Никола Буразер, програмски 
директор Центра савремене политике и 
Стефан Сурлић, асистент Факултета 
политичких наука.

Конференција 
„Избегличка криза две 
године касније: 
прошлост и будућност 
балканске руте“; Први 
дан конференције - 
округли сто на 
тему: ,,Рад са 
мигрантима и 
избеглицама: Искуство 
НВО организација у 
Србији“

26. и 27.
април 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Говорници: Проф. др Јован Теокаревић, 
руководилац Интердисциплинарних мастер 
студија Југоисточне Европе; На округлом 
столу су учествовали: Београдски центар за 
људска права, Група 484, Атина и 
Фонданција Конрад Аденауер, Refugee Aid 
Serbia , Фондација Ана и Владе Дивац, 
Београдска отворена школа  и Центар за 
породични смештај и усвојење из Београда.

Међународна научна 
конференција о 
избегличкој кризи и 
перспективи 
„Балканске руте“

26. 
април 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Организатор: Центар за интердисциплинарне 
студије Балкана ФПН; Први панел: проф. 
Димитрис Керидис, са Пантеон универзитета 
у Атини, Франческа Струмиа и Ирина 
Кушнир са британских универзитета Шефилд
и Нотингем Трент, проф. Др Јован 
Теокаревић са ФПН-а; Други панел: Маркус 
Енглер и Денис Ердем, са Билкент 
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универзитета у Анкари, Стефан Сурлић са 
ФПН-а; Трећи панел: Проф. Ана Крастева, са 
Новог бугарског универзитета у Софији, доц. 
Ондраш Салај са будимпештанског 
Централноевропског универзитета, Павлос 
Гакис са Универзитета Шефилд из Солуна; 
Четврти панел: проф. Мирјана Бобић са 
Филозофског факултета Универзитета у 
Београду, Проф. Армина Галијаш са 
Универзитета у Грацу, Јана Стојановић, из 
Центра за заштиту и помоћ тражилаца азила; 
Пети панел: Соња Тошковић из Београдског 
центра за људска права, Тијана Речевић, 
истраживач сарадник Факултета политичких 
наука, Проф. Наталија Перишић са ФПН-а; 
Шести панел: Проф. Александра 
Продромиду, са Универзитета Шефилд из 
Солуна, Милан Алексић из удружења 
„Атина“,Биљана Ђорђевић са Факултета 
политичких наука.

Међународна научна 
конференција „Култура,
нација, држава- 
проблеми идентитета у 
контексту савремене 
политике“

17. мај 
2018.

Центар за 
руске студије

Организатор: Центар за руске студије.
Говорници: Владислав Анатољевич 
Кучмистиј (Владислав Анатолъевич 
Кучмистый), проректор за међународну 
сарадњу Белгородског државног национлног 
истраживачког универзитета, Синиша 
Атлагић, професор Факултета политичких 
наука у Београду и Живојин Ђурић, директор 
Института за политичке студије.

Међународна 
конференција: 
представљање 
резултата ЕРАЗМУС + 
пројекта ,,Побољшање 
заштите и добробити 
деце у Европи: 
Унапређење програма 
студијa”

23. мај 
2018.

Слушаоница 3 Говорници: проф. др Марко Симендић 
професор Факултета политичких наука, 
Сандра Перић, директорка Коморе социјалне 
заштите, проф. др Невенка Жегарац и проф. 
др  Helen Whincup, сарадница на Еразмус + 
пројекту  Побољшање заштите и добробити 
деце у Европи: Унапређење програма 
студија (Improving the protection and well–
being of children in Europe: Enhancing the curri
culum).

Традиционални сусрет 
дипломираних 
социјалних радника

4. јун 
2018.

Амфитеатар Говорници: проф. др Ана Чекеревац, проф. др
Драган Р. Симић декан Факултета 
политичких наука, мр Сања Кљајић из 
Републичког завода за социјалну заштиту, 
проф. др Јасна Вељковић, Весна Трбовић 
социјална радница и супервизорка у Центру 
за социјални рад Стара Пазова, мр Јованка 
Вуковић заменица Омбудсмана за децу 
Републике Српске,  мр Божидар Дакић 
Директор Републичког завода за социјалну 
заштиту, Мирјана Николић испред Коморе 
социјалне заштите, Ива Бранковић 
асистенткиња на Факултету за медије и 
комуникације са Департмана за социјални 
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рад, Бојан Вуковић  из Центра за заштиту 
одојчади, деце и омладине, др Вера 
Деспотовић  са Факултета за медије и 
комуникације, др Емина Борјанић Болић и др 
Јелене Танасијевић са Факултета политичких 
наука 

Међународна 
конференција „US-
Serbia Partnership: How 
to Use History for a 
Better Future?’“

12. јун 
2018.

Слушаоница 3 Говорници: проф. др Драган Р. Симић, декан 
Факултета политичких наука, Њ.Е. Кајл Скат, 
амбасадор САД-а у Србији, МА Стеван 
Недељковић, директор Центра за друштвени 
дијалог и регионалне иницијативе, проф. 
Џејмс Кетерер, декан Међународних студија 
на Бард Колеџу, МА Милан Крстић, асистент 
Факултета политичких наука у Београду, 
проф. Љубинка Трговчевић са Факултета 
политичких наука, проф. Слободан Г. 
Марковић са Факултета политичких наука, 
проф. Радина Вучетић са Филозофског 
факултета, проф. Фил Тимејер, професор 
историје на Универзитету државе Канзас, 
Александра Јоксимовић, испред Центра за 
спољну политику, проф. Иван Вујачић, 
професор Економског факултета, мр Драган 
Живојиновић са Факултета политичких наука,
проф. Џејмс Серока са Обурн Универзитета, 
Дејвид Дилман са Хришћанског 
Универзитета у Абилину  и проф. Драган 
Ђукановић са Факултета политичких наука 
Универзитета у Београду.

 Годишња међународна
конференција Сабор 
политиколога

22. и 23.
септемб
ар 2018.

Слушаоница 1 Организација: Удружење и Факултет 
политичких наука Универзитета у Београду, у
сарадњи са Балканским удружењем за 
политичке науке
Говорници: проф. др Драган Р. Симић, декан 
Факултета политичких наука, проф. др Милан
Подунавац, председник Балканског удружења
за политичке науке и проф. др Небојша 
Владисављевић, председник Удружења за 
политичке науке Србије

Конференција 
„Политикологија 
религије 2018″

23. 
новемба
р 2018.

Слушаоница 
1, слушаоница
3

Говорници: продекан за науку, квалитет и 
самовредновање Факултета професор др 
Дејан Миленковић, Професор др Мирољуб 
Јевтић са Факултета, 

Конференција 
„РЕАЛизација 
НОРМАЛизације – 
Будућност односа 
Београда и Приштине”

10. 
децемба
р 2018. 

Слушаоница 3 Организација: Фондација Конрад Аденауер у 
сарадњи са Центром за интердисциплинарне 
студије Балкана Факултета политичких наука 
Универзитета у Београду 
Говорници: координатор пројекта “Triangle 
Initiative“ Стефан Сурлић са Факултета 
политичких наука, Норберт Бекман-Диеркес, 
директор Фондације Конрад Аденауер Србија
и Црна Гора, заменица амбасадора Савезне 
републике Немачке у Београду Доротеа 
Ренате Гизелман, генерална секретарка 
Европског покрета у Србији Сузана 
Грубјешић, руководилац Центра за 
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интердисциплинарне студије Балкана проф. 
др Јован Теокаревић, асистент на ФПН-у 
Никола Јовић,  модераторка доценткиња 
Факултета политичких наука Универзитета у 
Београду Александра Крстић, уредница 
Танјуг мултимедије Биљана Радека 
Шепаревић, новинар Voice of America 
Будимир Ничић, новинар Продукцијске групе
,,Мрежа“ Бобан Трајковић, Новинар Клан 
телевизије Идро Сефери, 
новинарка WDR радија из Приштине Виолета 
Ороши, главна и одговорна уредница 
„КосСев“ медија Татјана Лазаревић, 
Директор НВО Актив из Косовске Митровице
Миодраг Милићевић, професор Факултета 
политичких наука на Универзитету у 
Приштини Белул Беqај, професор 
Филозофског факултета Универзитета у 
Београду Марко Шуица, професор Института 
за филозофију и друштвену теорију 
Александар Павловић,  директор Института 
за европске послове и члан Радне групе за 
преговарачко поглавље 35 о статусном 
питању Косова Наим Лео Бешири, 
координаторка пројеката Александра 
Поповић из Фондација Конрад Аденауер, 
Активисткиња и новинарка „КосСев” Милица
Андрић Ракић, Истраживач Београдског 
центра за безбедносну политику Маја Бјелош,
Програмски асистент за односе Београда и 
Приштине из BFPE Београд Лидија 
Радуловић,  Координаторка пројекта “Out of 
Box” Београдског центра за људска права 
Невена Николић, Оснивач Центра за 
истраживање, документацију и 
издаваштво CRDP Нора Ахметај, 
Председница Асоцијације пословних жена 
„Визија” Биљана Планић, ауторка филма 
„Кисмет“ и чланица “Humans of the 
Balkans“Миња Марђоновић, студенткиња 
албанског језика и књижевности са 
Филолошки факултета Универзитета у 
Београду Милена Беран

Трибине

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Трибина „Криза 
демократије на 
Балкану: крај 
транзиције или нови 
почетак?“

10. 
јануар 
2018.

Слушаоница 
бр. 5

Говорници: Јасмин Мујановић, 
истраживач у EastWest Институту и 
политички саветник у регионалној 
канцеларији Friedrich Ebert Фондације у 
Сарајеву, проф. др Небојша 
Владисављевић, ФПН, доц. Биљана 
Ђорђевић, ФПН, Добрица Веселиновић из
грађанске иницијативе Не давимо 
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Београд; Модератор: проф. др Филип 
Ејдус, ФПН.

Tрибина ,,Перспективе 
односа Београда и 
Приштине“

15. март 
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организатор: Европски студентски форум
Говорници: председник Управног одбора 
Форума за етничке односе Душан Јањић,  
професор Факултета политичких наука 
Драган Ђукановић и политички 
аналитичар и народни посланик Ђорђе 
Вукадиновић.

Tрибина „Српска елита
и политика“

26. март 
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организатори: Организација студената 
Бастион
Говорници: проф. Часлав Копривица и 
проф. Слободан Антонић. 

Представљање 
резултата истраживања
„Ставови судената у 
Србији према 
Сједињеним 
Америчким Државама“

28. март 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Говорници: декан Факултета политичких 
наука проф. др Драган Р. Симић и мр 
Драган Живојиновић испред Центра за 
студије САД, др Душан Вучићевић и МА 
Никола Јовић, модератор МА Милан 
Крстић.

Расправа на тему 
„Систем националне 
безбедности у светлу 
уставне и демократске 
консолидације у 
Србији“

29. март 
2018.

Слушаоница 
бр. 4

Организатори: Факултет политичких 
наука у сарадњи са Београдским центром 
за безбедносну политику (БЦБП);
Говорници: председник Управног одбора 
БЦБП Мирослав Хаџић, проф. др Ђорђе 
Павићевић са Факултета политичких 
наука, Иван Димитријевић са Факултета 
безбедности и Јелена Пејић испред БЦБП, 
доц. др Филип Ејдус са Факултета 
политичких наука.

Трибина „Изазови 
једног новинара“

11. април
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организатор: Клуб студената ФПН; Гост: 
Оља Бећковић, новинарка.

Трибина „Спорт и 
политика“

17. април
2018.

Амфитеатар Организатор: 
Говорници: помоћник селектора 
фудбалске репрезентације Србије 
Слободан Павковић, уредник Немачког 
националног радија Мајкл Грот и 
професор Факултета политичких наука др 
Славиша Орловић.

Монодрама Петра 
Божовића

17. април
2018.

Амфитеатар Петар Божовић

Трибина „Има ли наде 
за младе“

24. април
2018.

Амфитеатар Организатор: Тимске иницијативе младих 
ФПН; Говорници: новинарка Татјана 
Војтеховски, глумац Никола Ђуричко и 
фронтмен групе Партибрејкерс Зоран 
Костић Цане.

Трибина „Одбрана 
Космета – нема 
предаје“

24. април
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организатор: Српски политички форум 
ФПН; Говорници: адвокат Бранислав 
Тапушковић и пуковник у пензији Горан 
Јевтовић.

Трибина ,,Европа 
различитих брзина”

9. мај 
2018.

Слушаоница 
бр. 6

Организатор: Европски студентски форум
Говорници: Наташа Драгојловић 
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координаторка Националног конвента за 
прикључивање Србије Европској унији, 
Душко Лопандић бивши амбасадор 
Србије при Европској унији, Александра 
Јоксимовић председница Центра за 
спољну политику.

Трибина „Технологије 
и екологија“

12. мај 
2018.

Професорска 
слушаоница 
(V спрат)

Организатор: Тим за акције и циљеве 
одрживог развоја
Говорници: 
Кристина Џодић сарадник у настави на 
Катедри за електроенергетске системе на 
Електротехничком факултету, мр Драган 
Живојиновић , асистент на Факулету 
политичких наука, Ђорђе Ђорђевић 
суоснивач стартап акцелератора Smart 
City Challenge Serbia.

Трибина „Утицај 
публике на медијски 
садржај – учешће 
грађана у надзору 
садржаја електронских 
медија“

15. мај 
2018.

Професорска 
слушаоница 
(V спрат)

Организација: Зајечарска иницијатива
Говорници: доц. др Александра Крстић са 
Факултета политичких наука и ТВ 
новинарка, Маја Дивац ауторка 
публикације „Грађани и јавни медијски 
сервис – модели грађанског надзора јавног
медијског сервиса“, Гордана Суша бивша 
чланица Савета Регулаторног тела за 
електронске медије (РЕМ) и Раша 
Недељков програмски директор Центра за
истраживање, транспарентност и 
одговорност (ЦРТА).

Трибина ,,Пола века 
касније” о студентским
протестима 1968. 
године

28. мај 
2018. 

Амфитеатар Организатор: проф. др Драган Ђукановић 
са Факултета политичких наука
Говорници: Соња Лихт председница 
Београдског фонда за политичку 
коректност, Александар Попов директор 
Центра за регионализам – Нови Сад и 
проф. др Драгољуб Мићуновић професор 
Филозофског факултета Универзитета у 
Београду

Трибина ,,Развијање 
предузетничких 
потенцијала код 
младих"

24. 
октобар 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Организација: Европски студентски 
форум ФПН у  сарадњи са стартуп 
центром Економског факултета
Говорници: Ненад Стајић, координатор 
Стартуп центра и сарадник у Центру за 
сарадњу са привредом, студентима и 
студенткињама

Одржана трибина 
„Политика и рокенрол“

 26. 
октобар 
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организација: Факултет политичких наука
Центар за демократију, у сарадњи са 
Конрад Аденауер Фондацијом
Говорници: Новинар Петар Пеца 
Поповић, новинар Зоран Пановић и 
музичар и новинар Дејан Цукић, проф. др 
Славиша Орловић, коруководилац Центра
за демократију ФПН

Трибина на тему 
„Социјално 
предузетништво – 
развојна шанса Србије“

30. 
октобар 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Организација: Центар за креирање 
политика и студентске 
организације OIKOS Београд
Говорници: проф. др Слободан Цвејић са 
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Филозофског факултета Универзитета у 
Београду, координаторка пројекта 
„Лицеулице“ Николета Косовац и 
финалиста такмичења Social Impact Award
(SIA) Андрија Радојев.

Трибина на тему 
„Филм и политика“

30. 
октобар 
2018.

Слушаоница 
бр. 5

Организација: Центар за демократију 
Факултета политичких наука, а у сарадњи 
са Фондацијом Конрад Аденауер
Говорници: редитељ Желимир Жилник, 
редитељ Јанко Баљак и сценариста и 
редитељ Срђан Кољевић, проф. др 
Славиша Орловић, коруководилац Центра
за демократију ФПН, Модераторка 
трибине професорка др Марина Симић са 
Факултета политичких наука

Трибина под називом 
„100 година Војводине 
у Србији”

1. 
новембар
2018. 

Амфитеатар Организација: Српски политички форум 
ФПН
Говорници: Његово Преосвештенство 
Епископ бачки господин др Иринеј и 
академик професор др Коста Чавошки, 
Милан Веселица, представник Сабора 
Српског политичког форума

Трибина под називом 
„Политика и 
књижевност“ 

9. 
новембар
2018.

Слушаоница 
бр. 6

Организација:  Факултет политичких 
наука Центар за демократију, у сарадњи са
Конрад Аденауер Фондацијом
Говорници: књижевни и филмски 
критичар Милан Влајчић, професор и 
књижевни критичар др Александар Јерков
и писац и преводилац  Александар 
Гаталица,  проф. др Сања Домазет са 
Факултета политичких наука

Трибина на тему ,,Да 
ли легализовати 
проституцију?”

14. 
новембар
2018.

Амфитеатар Организација: Унија студената социјалног
рада Факултета политичких наука
Говорници:  професор и продекан за 
развој Факултета политичких наука 
Универзитета у Београду др Мирослав 
Бркић, Сања Павловић из Аутономног 
женског центра и Христина Цветинчанин 
Кнежевић из Центра за женске студије, 
модераторка Дејана Радулов из Уније 
студената социјалног рада ФПН

Трибина под називом
„Репортаже које се 
памте“

19. 
новембар
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организација: Европски студентски 
форум Факултета политичких наука (ЕСФ
ФПН)
Говорници:  новинарка и уважена 
продуценткиња Мира Адања-Полак, 
модераторка Маја Репић из Европског 
студентског форума

Трибина под називом 
„Спортско 
новинарство у Србији“

28. 
новембар
2018.

Амфитеатар Организација: : Европски студентски 
форум Факултета политичких наука (ЕСФ
ФПН)  у сарадњи са Студентским 
парламентом Факултета спорта и 
физичког васпитања Београдског 
универзитета
Говорници: спортски новинар Слободан 
Шаренац, уредница и водитељка 
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спортског програма Нина Колунџија и 
спортски коментатор Небојша Вишковић, 
модератор Александар Алексић, члан 
Европског студентског форума ФПН

Трибина "Сатира у 
Србији"

3. 
децембар
2018.

Слушаоница 
бр. 5

Организација: Тимска иницијатива 
младих (ТИМ)
Говорници: новинар и колумниста 
Драгољуб Дража Петровић

Трибина „Са гостом на 
ти – Сергеј 
Трифуновић“

13. 
децембар
2018. 

Амфитеатар Организација: Тимска иницијатива 
младих (ТИМ)
Говорници: глумац Сергеј Трифуновић, 
студенткиња Нина Чолић, модераторка

Трибинa „Три 
председника, три 
поретка и српско–
амерички односи: 
Вилсон, Труман, 
Трамп”

14. 
децембар
2018.

Центар за 
студије САД

Организација: Центар за друштвени 
дијалог и регионалне иницијативе из 
Београда и Центар за студије САД 
Факултета политичких наука, уз подршку 
Амбасаде Сједињених Америчких Држава
у Србији
Говорници: Декан Факултета политичких 
наука проф. др Драган Р. Симић, секретар 
Центра за САД Факултета политичких 
наука мр Драган Живојиновић, асистент 
на Факултету политичких наука МА 
Марко Дашић, оснивач и директор 
невладине организације ЦДДРИ из 
Београда и асистент на ФПН-у МА Стеван
Недељковић, модератор

Разговор на тему 
„Зелена енергија или 
заштита природе?”

24. 
децембар
2018.

Слушаоница 
бр. 5

Организација: неформална група 
студената „Иступ”
Говорници: Милица Марушић из 
иницијативе „Одбранимо реке Старе 
Планине”, Алекса Петковић из 
организације „Право на воду”, 
представник неформалне групе студената 
„Иступ” и студент Факултета политичких 
наука Никола Туцаков, модератор

Предавања, промоције, признања

Теме Датум Место Организатор/говорник/аутор

Представљање српског 
издања књиге 
„Трагедија политике 
великих сила“ Џона 
Миршајмера

17. 
јануар 
2018.

Амфитеатар Говорници: проф. др Владимир Цветковић са 
Факултета безбедности, проф. др Милош 
Ковић са Филозофског факултета, Вељко 
Лалић, главни и одговорни уредник магазина 
Недељник, проф. др Драган Р. Симић, декан 
ФПН, мр Драган Живојиновић, ФПН

Награда др Предраг 
Симић; Представљена 
књига „Спајајући исток
и запад: Споменица др 
Предрага Симића“

19. 
јануар 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Организатори: породица Симић, Факултет 
политичких наука Универзитета у Београду, 
амбасада Републике Словачке у Београду и 
Центар за друштвени дијалог и регионалне
иницијативе; Говорници: др Јасминка Симић, 
новинарка РТС-а, др Благоје Бабић са 
Института за међународну политику и 
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привреду, проф. др Дарко Надић, ФПН, 
амбасадорка Републике Словачке Њена 
Екселенција госпођа Дагмар Репчекова, др 
Миле Бјелајац, директор Института за новију 
историју Србије

Награда др Филип 
Брковић; Меморијално 
предавање проф. др 
Филипа ван Паријса

29. 
јануару 
2018.

Амфитеатар Организатори: породица Брковић, 
Универзитет у Београду Факултет политичких 
наука, Студентски парламент Факултета 
политичких наука и Центар за друштвени 
дијалог и регионалне иницијативе; Говорници:
проф. др Марко Симендић, ФПН, Иво 
Брковић, Душана Миленковића, Центар за 
друштвени дијалог и регионалне иницијативе, 
Урош Илић, др Филип ван Паријс, професор 
емеритус Универзитета Лувен и некадашњи  
професор на Универзитету у Оксфорду и на 
Универзитету Харвард.

Предавање проф. др 
Ноела О’Саливена 
„Место Мајкла 
Оукшота у савременој 
западној и незападној 
мисли“

30. 
јануар 
2018.

Слушаоница 
бр. 6

Говорници: др Ноел О’Саливен, професор 
политичке филозофије и истраживач на 
Универзитету Хал, др Миша Ђурковић, 
директор Института за европске студије.

Презентација налаза 
истраживања Центра за
немачке студије ФПН-
а и Хумболтовог 
универзитета из 
Берлина

26. 
фебруар 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Организатори: Департман за јужнословенске 
студије Хумболтовог универзитета и Центар за
немачке студије Факултета политичких наука 
Универзитета у Београду.
Говорници: проф. Љиљана Глишовић, 
Професор Кристијан Фос, шеф Департмана за 
јужнословенске студије Хумболт 
Универзитета, Филип Васершајт, истраживач 
на Хумболт Универзитету.

Предавање „Четврта 
политичка теорија и 
појам човека“

1. март 
2018.

Амфитеатар Организатор:  Српски политички форум.
Говорник: Проф. и политички теоретичар 
Александар Дугин

Предавање професора 
Белгородског правног 
института др 
Константина Лобанова 
на тему Геополитичка 
анализа стања у 
региону: Случај Србије
и Западног Балкана

3. март 
2018.

Деканат Говорник: др Константина Лобанова, 
професора Белгородског правног института 
Министарства унутрашњих послова Руске 
федерације.

Разговор о књизи 
„Идеје и идеали Ратка 
Божовића“

14. март 
2018.

Амфитеатар Говорници: декан Факултета политичких 
наука проф. др Драган Р. Симић и професори 
Факултета политичких наука проф. др 
Славиша Орловић, проф. ем. Вукашин 
Павловић, проф. др Неда Тодоровић, проф. др 
Јелена Ђорђевић, проф. др Сњежана 
Миливојевић, проф. др Зоран Стојиљковић, 
доц. др Сања Домазет, проф. др Добривоје 
Станојевић, проф. др Веселин Кљајић, као и 
проф. др Ратко Божовић.
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Додељена награда 
студентима генерације

15. март 
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организатор: Факултет политичких наука, 
Универзитет у Београду.

Додељена награда 
„Светлана Лана 
Адамовић“

16. март 
2018.

Деканат Организатори: Породица Адамовић и 
Факултет политичких наука
Говорници: продекан за равој проф. др Дарко 
Надић,  проф. др Љубиша Адамовић.

Предавање др Јана 
Оберга ,,Пракса 
решавања сукоба: 
Сирија, фотографије и 
медијске слике”

26. и 27. 
март 
2018.

Слушаоница 
бр. 6

Говорник:  директор Транснационалне 
фондације за истраживање мира и будућности 
др Јан Оберг.

Предавање Будимира 
Лончара ,,Свет на новој
раскрсници”

30. март 
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организатори: Факултет политичких наука;
Говорници: декан Факултета проф. др Драган 
Р. Симић, Њ.Е. Будимир Лончар.

Представљена књига 
„О тиранији“ Тимотија 
Снајдера

30. март 
2018.

Амфитеатар Организатори: Центар за демократију 
Факултета политичких наука, Досије студио и 
Тимска иницијатива младих;
Говорници: проф. др Жарко Пуховски са 
Филозофског факултета у Загребу, проф. др 
Чедомир Чупић са Факултета политичких 
наука у Београду и проф. др Слободан Г. 
Марковић.

Предавање „Балкански 
сукоби- можемо ли 
превазићи терет 
прошлости“

31. март 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Организатор: Европски студентски форум;
Говорник: председник покрета Мост 21 из 
Босне и Херцеговине Амир Реко.

Tакмичење у 
беседништву

4. април 
2018.

Амфитеатар Организатор: Факултет политичких наука, 
проф. др Добривоје Станојевић са ФПН, асист.
др Лидија Мирков са ФПН. Гости: новинар др 
Мирко Јаковљевић, новинарка Весна Ћоровић 
Бутрић.

Разговор о књизи 
Ингеборг 
Маус ,,Људска права, 
демократија и мир: 
перспективе глобалне 
организације”

16. април
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Организатор: Центар за немачке студије ФПН;
Говорници: академик проф. др Данило Баста, 
проф. др Часлав Копривица и проф. др Бојан 
Ковачевић са ФПН-а. Модератор: проф. др 
Слободан Самарџић, уредник издања.

Предавање професора 
Шаула 
Ладањија ,,Преживљав
ање холокауста и борба
за успех“

20. април
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организатори: ФПН, Color Press Group; 
Говорници: Шаул Ладањи, двоструки 
олимпијац, професор емеритус на Бен-Гурион 
универзитету у Израелу, светски рекордер за 
препешачених 50 миља и носилац Пјер де 
Кубертен медаље за изузетан допринос 
олимпијском покрет, проф. др Драган Р. 
Симић, декан Факултета политичких наука, 
господин Роберт Чобан, директор Color Press 
Group.

Посета студената 
Академије за 
међународно 
хуманитарно право и 
људска права из 

20. април
2018.

Слушаоница 
бр. 6

Организатори: Факултет политичких наука и 
Центар за међународно хуманитарно право и 
међународне организације; Предавачи: доц. др
Милош Хрњаз и асистенткиња Јања Симентић 
са ФПН-а.
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Женеве
Манифестација ,,Неде
ља одрживог развоја” - 
отварање

23 – 29. 
априла 
2018.

Слушаоница 
бр. 6

Организатори: студентима мастер програма 
Еколошке политике;
Говорници: проф. др Дарко Надић, продекан и 
руководилац мастер програма Еколошка 
политика, министар а заштиту животне 
средине господин Горан Триван, и амбасадор 
Краљевине Данске Њ.Е. господин Андерс 
Кристиан Хугард.

Први дан 
манифестације ,,Недељ
а одрживог развоја”; 
Панел „Зелене намере 
у сивој околини“

23. април
2018.

Амфитеатар Говорници: Кристина Кљајић, еко архитекта, 
Синиша Митровић, Привредна комора Србије,
Иванка Стаменковић, оснивач „Ecobag”-a и 
Александра Младеновић, председница 
организације „Амбасадори одрживог развоја и 
животне средине“.

Други дан Недеље 
одрживог развоја; 
Предавање о веганском
начину исхране

24. април
2018.

Слушаоница 
бр. 5

Говорник: блогерка која се бави веганском 
кухињом Јелена Маленовић.

Предавање „Peace in 
the 21st Century“

24. април
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Организатор: Регионалне мастер студије мира;
Говорник: професор Оливер Ричмонд са 
Универзитета у Манчестеру.

Предавање ,,Империја 
– ствар по себи”

26. април
2018.

Центар за 
руске студије

Организатор: Центар за руске студије ФПН; 
Говорник: проф. др Леонид Петрјаков.

Предавање 
„Италијанске партије и
избори“

26. април
2018.

Професорска 
слушаоница 
(V спрат)

Говорник: професора др Дамира Грубише са 
Америчког универзитета у Риму, професор др 
Славиша Орловић, ФПН.

Панел дискусија 
„Постаје ли Србија 
депонија?“ – последња 
активност Недеље 
одрживог развоја

26. април
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Говорници: мр Горан Чабради из Зелене 
странке, проф. др Дарко Надић, руководилац 
ЦЕПОР-а и мастер програма Еколошка 
политика и Андреј Бојић из Министарства 
заштите животне средине. Модератор: МА 
Марко Вујић, секретар мастер студија 
Еколошка политика.

Представљање 
публикације и дебата 
на тему „Перспектива 
европске 
социјалдемократије“

8. мај 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Организатори: Тимска иницијатива младих и 
Нови трећи пут
Говорници: Димитрије Милић, Бобан 
Стојановић докторанд на Факултету 
политичких наука и Иван Стефановић

Предавање„Конструкц
ија националног 
идентитета у 
политичком дискурсу“

8. мај 
2018.

Центар за 
руске студије

Организатор: Центар за руске студије
Говорник: професор др Јевгениј Кожемјакин

Посета делегације 
Хришћанско-
демократске уније 

8. мај 
2018.

Деканат Организатор: Стефан Сурлић асистент на 
Факултету политичких наука;
Гости: делегација Хришћанско-демократске 
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Немачке на предмету 
Упоредна политика

уније Немачке 

Предавање професора 
Марчела Карамије

10. мај 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Говорник: Марчело Карамије са Института за 
европске студије Универзитета на Малти и 
проф. др Бојан Ковачевић

Пројекција филма 
„Друга страна свега“

15. мај 
2018.

Слушаоница 
бр. 6

Организатори: Дебатни клуб и Европски 
студентски форум
Гост: добитница награде за најбољи 
документарни филм на престижном фестивалу
документарног филма у Амстедраму Мила 
Турајлић

Свечана додела 
диплома студентима 
генерације 2011/2012, 
2012/2013. и 2014/2015.

23. мај 
2018.

Амфитеатар Говорник: Драган Р. Симић, декан ФПН-а.

Предавање „1918- 2018
– мир, демократија и 
људска права- шта смо 
научили?“

31. мај 
2018. 

Професорска 
слушаоница 
(V спрат)

Организатори: Фондација Фридрих Еберт и 
Центар за немачке студије Факултета за 
политичких наука Говорник: члан 
Социјалдемократске партије Немачке (СПД), 
дугогодишњи посланик у Бундестагу и 
некадашњи министар спољних послова 
Немачке Демократске Републике господин 
Маркус Мекел

Презентовање 
резултата студентских 
истраживања на 
предмету Методологија
политиколошких 
истраживања са 
статистиком

1. јун 
2018.

Амфитеатар Говорници: Студенти међународних студија и 
студија политикологије

Предавање „Revisiting 
the End of History“

29. јун 
2018.

Амфитеатар Организација: Центар за демократију, развој и 
владавину права Стенфорд Универзитета, 
Факултет политичких наука Универзитета у 
Београду и Центар за друштвени дијалог и 
регионалне иницијативе, уз подршку 
Балканског фонда за демократију (Balkan Trust
for Democracy). 
Говорници: др Франсис Фукујама, професор 
Стенфорд универзитета, проф. др Драган Р. 
Симић, декан Факултета политичких наука.

Предавање Миодрага 
Костића на Факултету 
политичких наука у 
оквиру програма 
Leadership Academy for
Development

29. јун 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Говорници: Миодраг Костић, власник и 
директор компаније ,,MK group”, Маја 
Пишчевић, потпредседница Ист-вест 
института (East-West Institute) из Њујорка.

Свечани пријем 
бруцоша генерације 

1. 
октобар 

Амфитеатар Говорници: проф. др Драган Р. Симић, 
Маргарета Смиљанић, студенткиња 

   69



2018/19 2018. продеканка ФПН-а, проф. др Милан 
Јовановић, шеф катедре политиколошког 
одељења

Дискусија на 
тему ,,Студентски 
активизам 
деведесетих”

10. 
Октобар 
2018.

Слушаоница 
бр. 7

Организатори: Студентска унија ФПН
Говорници: Бранислав Лечић, српски глумац, 
Чедомир Антић српски историчар, политички 
активиста и некадашњи лидер студената

Промоција друге 
генерације полазника 
програма ‚‚Летња 
пракса за младе 
политикологе”

16. 
октобар 
2018.

Зборница 
Деканата 

Организатори: Факултет политичких наука и 
Национална алијанса за локални економски 
развој (НАЛЕД)
Говорници: помоћница министра за дуално и 
предузетничко образовање др Габријела 
Грујић, проф. др Дарко Надић, продекан за 
основне студије Факултета политичких наука, 
Ана Илић, директорка одељења за добру 
управу НАЛЕД-а, Пајазит Помак, руководилац
Центра за каријерни развој ФПН-а

Предавање и разговор 
на тему “Inter-Korean 
Relations − Challenges 
and Opportunities”

17. 
октобар 
2018.

Амфитеатар Организација: Центар за студије Азије и 
Далеког истока Факултета политичких наука, 
у сарадњи са амбасадом Републике Кореје
Говорници: проф. др Дарко Надић, продекан 
за основне студије Факултета политичких 
наука, проф. др KIM Seokwoo, професор 
Универзитета Сеул и председник Корејског 
удружења за међународне студије KAIS, 
отправник послова министар саветник 
господин Hjonsu Yun у име Амбасаде 
Републике Кореје

Предавање на тему 
„Психоанализа у 
решевању етничких 
конфликата“ 
професора др Вамика 
Д. Волкана

24. 
октобар 
2018.

Слушаоница 
бр. 6

Говорници:  проф. др Драган Р. Симић,  декан 
Факултета политичких наука, проф. др Тамара 
Џамоња-Игњатовић са ФПН-а, проф. емеритус
др Вамик Д. Волкан

Предавање о 
савременим 
међународним 
односима

25. 
октобар 
2018.

Слушаоница 
бр 1 

Организација: Институт за политичке студије 
у сарадњи са Факултетом политичких наука
Говорници: Модератор предавања Младен 
Лишанин из Института за политичке студије, 
Дејвид Ангер, ванредни професор америчке 
спољне политике на Универзитету Џонс 
Хопкинс у Болоњи, Дејвид Елвуд, виши 
ванредни професор европских и евроазијских 
студија на Универзитету Џонс Хопкинс у 
Болоњи

Предавање професора 
др Михаела Цирна 
(Michael Zürn) на тему 
„Ауторитарни 
популизам насупрот 
отвореног друштва – 
нова линија сукоба? 
Економски, културни и
политички разлози и 

25. 
октобар 
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Организација: Центар за немачке студије 
Факултета у сарадњи са београдском 
канцеларијом Фондације Хајнрих Бел и 
Институтом за филозофију и друштвену 
теорију
Говорници: Професор др Михаел Цирн, 
директор департмана Global Governance у 
Научном центру за друштвена истраживања у 
Берлину (WZB) и професор за међународне 
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препоруке“, у оквиру 
циклуса „Разговори о 
Европи“

односе на Слободном универзитету у Берлину,
Симон Илсе (Simon Ilse), директор београдске 
канцеларије Фондације Хајнрих Бел, 
професорка др Љиљана Глишовић из Центра 
за немачке студије Факултета политичких 
наука, Андреас Полтерман (Andreas 
Poltermann), бивши директор Канцеларије 
Фондације Хајнрих Бел у Београду и Паола 
Петрић, програмски координатор и заменик 
директора Канцеларије Фондације Хајнрих 
Бел у Београду, професор др Драган Р. Симић, 
декан Факултета политичких наука

Предавање Ане 
Бабовић из 
организације „Србија у
покрету“

1. 
новембар
2018.

Слушаоница 
бр. 5

Организација: Тимска иницијатива младих 
ФПН
Говорници: Ана Бабовић из организације 
„Србија у покрету“

Промоција дела 
„Косово и Метохија 
под заставом Исламске
државе“ аутора 
Милана Вукелића

7. 
новембар
2018.

Амфитеатар Организација: Српски политички форум ФПН
Говорници: Проф. др Мирољуб Јевтић са 
Факултета политичких наука, аутор 
монографије Милан Вукелић, Модераторка 
догађаја Марија Петровић, студенткиња 
Факултета

Представљена 
монографија ,,Златни 
индекс Факултета 
политичких наука“

12. 
новембар
2018.

Амфитеатар Говорници: Драгица Јањић,  професор 
емеритус др Вукашин Павловић, проф. др 
Ратко Божовић, бивши професор Факултета 
политичких наука, проф. др Чедомир Чупић, 
главни и одговорни уредник монографије, 
проф. др Веселин Кљајић, продекан за студије 
другог и трећег степена и рецезент 
монографије, др Милутин Матић и Момчило 
Ђуровић, представник друштва за народно 
просвећивање „Светионик“ из Крагујевца

Свечана додела 
диплома студентима 
генерације 2011/2012, 
2012/2013. и 2013/2014.
године

17. 
новембар
2018.

Амфитеатар Говорници: продекан за наставу проф. др 
Дарко Надић, студенткиња продеканка 
Милица Вукадиновић

Промоција књиге 
„Степинац и холокауст
у НДХ” аутора проф. 
др Предрага Илића

22. 
новембар
2018.

Слушаоница 
бр. 9

Говорници: универзитетски професор у 
пензији др Мирослав Јевтовић, виши научни 
сарадник Института за савремену историју др 
Милан Кољанин, директор Издавачког 
предузећа „Албатрос Плус” Јагош Ђуретић, 
уредник дневног листа „Политика” Слободан 
Кљакић и аутор др Предраг Илић

 Предавање Бранислава
Вујовића на тему 
„Дигитално – 
демократија или 
диктатура?”

26. 
новембар
2018.

Амфитеатар Говорници: декан Факултета политичких 
наука проф. др Драган Р. Симић, оснивач и 
председник New Frontier Group Бранислава 
Вујовића

Промоција МАС 3. 
децембар

Слушаоница 
бр. 6

Говорници: Marek Tabor, Director of 
Development Service, Barzin Viel-Bonyadi, 
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2018. Communications and Recruitment Officer, Jovan 
Teokarević, visiting professor

Предавање др 
Штефана Пирнера на 
тему „(Западно) 
Немачка рок музика 
1970-их и 1980-их 
година као огледало 
друштвених промена“

6. 
децембар
2018. 

Слушаоница 
бр. 17

Организација: Факултет политичких наука у 
сарадњи са Центром за немачке студије 
Факултета 
Говорници: др Штефан Пирнер, руководилац 
Сектора за БиХ, Македонију, Црну Гору и 
Србију у Немачкој фондацији за међународну 
правну сарадњу (ИРЗ)

Позоришна представа 
„Приче из душе”

10. 
децембар
2018.

Амфитеатар Организација: Удружење корисника 
психијатријских услуга “Душа”
Говорници: психолошкиња и уметница Вера 
Ерац, модератор

Додела 
повеља ,,Студент 
генерације“ најбољим 
студентима генерације 
2014/15. године

10. 
децембар
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Говорници: проф. др Драган Р. Симић, декан 
Факултета политичких наука

Филм ,,Дух Хане 
Арент“

12. 
децембар
2018.

Амфитеатар Организација: асистенткиња др Милица 
Јоковић
Говорници: професор др Чедомир Чупић

Промоција књиге „Рад:
глобалноисторијска 
перспектива од XIII до 
XXI века”

13. 
децембар
2018.

Слушаоница 
бр. 3

Говорници: проф. емеритус др Вукашин 
Павловић, проф. др Зоран Стојиљковић, 
ауторка публикације проф. Андреа Комлоши 
са Одсека за економску и социјалну историју 
Универзитета у Бечу, Јово Цвјетковић и Јагош 
Ђуретић у име издавача Албатрос плус

Предавање „Подсвесна
политичка 
манипулација”

17. 
децембар
2018.

Слушаоница 
бр. 6 

Организација: Српски политички форум
Говорници: професор са Факултета за 
дипломатију и безбедност др Драган Колев, 
студент Душан Колев из Српског политичког 
форума, модератор

Промоција специјалног
издања магазина „The 
Economist – Свет у 
2019.”

24. 
децембар
2018.

Амфитеатар Организација: Факултет политичких наука, у 
сарадњи са издавачком кућом Color Press 
Group
Говорници: декан Факултета проф. др Драган 
Р. Симић, председник Color Press Group-е 
Роберт Чобан, главни уредник српског издања 
магазина The Economist Жикица Милошевић, 
спољнополитички коментатор дневног листа 
„Политика” Бошко Јакшић и 
спољнополитички колумниста недељника 
„Нови магазин“ Момчило Пантелић

Школе, семинари, радионице

Теме Датум Место Организатор/говорник/аутор

Курс „America by Air: 
US Culture and Civil 
Aviation“

5. март 
2018.

Центар за 
студије 
Сједињених 
Америчких 
Држава 

Организатори: Центар за студије 
Сједињених Америчких Држава 
Факултета политичких наука 
Универзитета у Београду уз подршку 
Амбасаде Сједињених Америчких Држава
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научно-
истраживачк
и центар

у Републици Србији; Предавач: проф. др  
Фил Тимајер (Associate Professor of 
History, Kansas State University, USA).

Радионицу за 
полазнике Регионалног
мастер програма  
Студије мира на тему 
“The Diary of a 
Peacebuilder: Journey 
Between Past Conflict 
Resolution Experiences 
and Solutions for the 
Future”

25. април
2018.

Професорска 
слушаоница 
(V спрат)

Предавач: професор Оливер Ричмонд са 
Универзитета у Манчестеру

Јубиларни семинар ПР 
дани 2018 ,,ПРепознај 
ПРомене”

10. – 12. 
маја 
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организатор: 
ПР тим ФПН-а
Говорници: проф. др Веселин Кљајић са 
Факултета политичких наука, ПР и 
маркетинг менаджер Сенка Игњатовић, 
координатор за односе с јавношћу ФПН-а 
асистент МА Милан Крстић, председник 
Колор Прес Групе Роберт Чобан , 
Професор реторике на Правном факултету
Универзитета Унион Дејан А. Милић, 
директор групације „Represent System” др 
Борислав Миљановић, међународни 
саветник и лобиста Милош Чирич, Стеван
Стојаковић, компанија Нектар, Марко 
Марјановић,  Никола Парун испред 
маркетиншке агенције „Ovation BBDO“, 
комуникацијски саветник у ПР агенцији 
„Манјгура“ Гордан Турковић, директор 
агенције „MITA Group“ Ејуб Кучук, 
посебни саветник предсеника Владе 
Републике Хрватске за стратешко 
комуницирање Крешимир Мацан, 
уредница Нове економије и директорка 
Business Info Group Биљана Степановић и 
извршна директорка Института за 
дигиталне комуникације и предавач 
Института за Дигитални Маркетинг из 
Ирске Ана Мирковић.

Међународна 
радионица ,,Cultural 
Studies and the Balkans 
in a Changing Europe”

25. мај 
2018.

Центар за 
студије САД

Говорници: професор на Универзитету 
Голдсмитс у Лондону Дејвид Морли , 
проф. Вана Гоблот са Универзитета 
Голдсмитхс, проф. Моника Метyкова са 
Универзитета Сасекс, проф. Златан 
Крајина са Универзитета у Загребу, проф. 
Марина Симић са Универзитета у 
Београду – ФПН, проф. Јелена Ђорђевић 
са ФПН-а и  проф. Сњежана Миливојевић 
са ФПН-а.

Семинар Дани јавних 
политика; 
Други дан семинара 
Дани јавних политика

19. и
20. 
октобар 
2018.

Слушаоница 
бр. 1 

Организација: Групе за анализу и 
креирање јавних политика (ГАЈП), у 
сарадњи са Фондацијом Конрад Аденауер,
пројектом PERFORM и Факултетом 
политичких наука (ФПН)

   73



Говорници: Тамара Вуков, чланица Групе 
за анализу и креирање јавних политика, 
Славица Ђукић-Дејановић, министарка 
без портфеља, професор др Дејан 
Миленковић, продекан за науку, квалитет 
и самовредновање Факултета политичких 
наука, Norbert Beckmann-Dierkes, 
директор представништва Фондације 
Конрад Аденауер за Србију и Црну Гору, 
Горана Радовановић са пројекта 
PERFORM, Ненад Челаревић, заменик 
директора на пројекту PERFORM, Др 
Мирјана Рашевић, научна саветница и 
управница Центра за демографска 
истраживања на Институту друштвених 
наука, Гордана Пилиповић из Фондације 
Конрад Аденауер, Габријела Грујић из 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја , Paul Kowitz из 
Сектора за иновације Савета за привреду 
CDU-a , Елвира Ковач из Савеза 
војвођанских Мађара, Бобан Стојановић 
из Групе за анализу и креирање јавних 
политика, Иванка Поповић, ректорка 
Универзитета у Београду, Бојан Тубић, 
помоћник министра просвете, науке и 
технолошког развоја, Немања Џуверовић, 
професор Факултета политичких наука, 
Газела Пудар Драшко из Института за 
филозофију и друштвену теорију; 
Други дан - Говорници: Тамара Вуков, 
Жаклина Живковић, Милош Станчић, 
Бобан Стојановић, Марко Милосављевић, 
Милош Хркаловић из Групе за анализу и 
креирање јавних политика (ГАЈП), 
Адвокат Урош Недељковић, Дејан Бурсаћ 
из Института за политичке студије, 
Владимир Павићевић, доцент на 
Факултету политичких наука, Александар 
Мирковић из Српске напредне странке, 
Филип Исаиловић из Демократске 
странке, Борис Новаковић из 
Социјалистичке партије Србије, Иван 
Гајић из Народне странке

Радионица 
Crowdfunding 
Workshop

25. 
октобар 
2018.

Слушаоница 
бр. 4

Организација: Тимска иницијатива 
младих ФПН 
Говорници: Тим фондације Catalyst 
Balkans која стоји иза платформе 
Донације.рс (Сања Ћопић,
Милош Јанковић)

Студентски привредни 
форум

26. 
октобар 
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организација: Центар за едукацију и 
друштвену еманципацију младих 
(ЦЕДЕМ)
Говорници: проф. др Дарко Надић, 
продекан Факултета политичких наука, 
проф. др Татјана Цветковски, помоћница 
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министра просвете, Милан Савић, 
председник Студентске конференције 
универзитета Србије и Наталија Ристић, 
председница управног одбора ЦЕДЕМ-а, 
извршни директор за финансије Телекома 
Србије проф. др Миленко Џелетовић

Посете званичника

Теме Датум Место Организатор/говорник

Иван Корчок: 
предавање „Будућност 
ЕУ: Поглед из Србије и
Словачке“

6. март 
2018.

Слушаоница 
бр. 1

Говорници: први државни секретар 
Министарства спољних и европских 
послова и вршилац дужности министра 
спољних и европских послова Републике 
Словачке Иван Корчок, продекан за науку
Факултета политичких наука проф. др 
Дејан Миленковић.

Том Амоло: предавање 
политичког секретара 
Министарства 
спољних послова 
Кеније Тома Амола

27. март 
2018.

Слушаоница 
бр. 5

Говорници: продекан за развој Факултета 
политичких наука проф. др Дарко Надић, 
политички секретар Министарства 
спољних послова Кеније Том Амоло.

Дејвид Геренбек: 
предавање политичког 
саветника у амбасади 
САД у Србији 

30. март 
2018.

Слушаоница 
бр. 13

Организатори: Центар за студије САД-а;
Говорник: политички саветник у амбасади
САД-а у Србији Дејвид Геренбек.

Марис Тебецис: 
предавање другог 
секретара Aмбасаде 
Aустралије

24. 
април 
2018. 

Центар за 
студије САД

Организатор: Центар за студије САД; 
Говорник: Други секретар аустралијске 
амбасаде Марис Тебецис.

Бранко Ружић: 
предавање министра 
државне управе и 
локалне самоуправе

16. мај 
2018. 

Амфитеатар Говорник: министар државне управе и 
локалне самоуправе господин Бранко 
Ружић

Родољуб Шабић: 
предавање повереника 
за информације од 
јавног значаја и 
заштиту података о 
личности

23. мај 
2018.

Амфитеатар Говорник: Поверник за информације од 
јавног значаја и заштиту података о 
личности, господин Родољуб Шабић

Милорад Додик: 
предавање Дејтонска 
Република Српска 
данас и перспективе  
развоја у контексту  
актуелних 
међународних односа

30. мај 
2018.

Амфитеатар Организатор: ФПН

Предавање заступника 
српске мањине у 
парламенту Мађарске 
Љубомира Алексова на
тему Положај Срба у 

26. 
новемба
р 2018.

Слушаоница 
бр. 5

Говорник: заступник српске мањине у 
парламенту Мађарске Љубомир Алексов
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“Мађарској: Језик – 
култура – идентитет” 

Њ.Е. господин Томаса 
Шиба

13. 
децемба
р 2018.

Слушаоница 
бр. 1

Организација: Центар за међународну 
јавну политику, у сарадњи са Центром за 
немачке студије Факултета политичких 
наука
Говорници: амбасадор Савезне Републике 
Немачке при Републици Србији Њ.Е. 
господина Томас Шиб, декан Факултета 
политичких наука проф. др Драган Р. 
Симић,  руководилац Центра за немачке 
студије Факултета политичких наука 
проф. др Љиљана Глишовић и оснивач и 
председник Центра за међународну јавну 
политику МА Александар Кларић, 
координатор тима за међународну 
сарадњу Центра за међународну јавну 
политику Марко Голубовић, модератор

Њ.Е. господин 
Фредерика 
Мондолонија

20. 
децемба
р 2018.

Слушаоница 
бр. 3

Организација: Центар за међународну 
јавну политику
Говорници: продекан за основне студије 
проф. др Дарко Надић, Оснивач и 
председник Центра за међународну јавну 
политику МА Александар Кларић, 
амбасадор Француске Републике при 
Републици Србији Њ.Е. господин 
Фредерик Мондолони, координатор тима 
за међународну сарадњу Центра за 
међународну јавну политику Марко 
Голубовић, модератор

Потписивање споразума о сарадњи

Тема Датум Место Организатор/говорник/аутор

Потписан Меморандум
о разумевању са 
МГИМО

25. 
фебруар 
2018.

Деканат Говорници: проф. др Драган Р. Симић, 
декан Факултета политичких наука, први 
потпредседник Владе Републике Србије и 
Министар спољних послова Ивица Дачић,
проф. др Синиша Атлагић, руководилац 
Центра за руске студије и проф. др 
Евгениј Кожокин, проректор за науку 
МГИМО-а.

Потписан Меморандум
о сарадњи Факултета 
политичких наука и 
Руске хуманитарне 
мисије

21. март 
2018.

Деканат Говорници: декан проф. др Драган Р. 
Симић и руководилац регионалног 
представништва РХМ на Балкану, др 
Бранимир Нешић.

Споразум о сарадњи 16. 
октобар 
2018. 

Деканат Говорници: проф. др Дарко Надић, ФПН, 
проф. др Драгана Митровић, ФПН, KIM 
Seokwoo.

Допуна Споразума о 
сарадњи Центра за 

16. 
новембар

Деканат Говорници: проф. др Драган Р. Симић, 
ректор Белгородског државног 
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руске студије 
Факултета политичких 
наука са 
Међународним 
интердисциплинарним 
научно-образовним 
центром за славистику 
Националног 
истраживачког 
универзитета „БелГУ“ 
(Белгородског 
државног 
универзитета)

2018. универзитета др Олег Полухин, проф. др 
Дарко Надић и руководилац Центра за 
руске студије проф. др Синиша Атлагић

11.6. Свечана академија Факултета политичких наука

Прослава поводом јубиларних 50 година постојања Факултета политичких наука
уприличена је у Великој сали Народног позоришта у Београду (12. новембра 2018 године).
Уваженим гостима  обратили су  се  декан  Факултета  политичких  наука Универзитета  у
Београду проф. др Драган Р. Симић, ректорка Универзитета у Београду проф. др Иванка
Поповић,  председник  Почасног  одбора  за  обележавање  педесет  година  од  оснивања
Факултета политичких наука Универзитета у Београду професор емеритус др Вукашин
Павловић и студенткиња продеканка Факултета политичких наука Маргарета Смиљанић.

Присутнима је добродошлицу пожелео декан Факултета политичких наука проф.
др Драган Р. Симић истакавши да му је велика привилегија што се прослава пола века
постојања  Факултета  одржава  у  најзначајнијој  кући  уметности  и  културе  код  нас,
Народном позоришту. Декан је присутне подсетио да је управо на јучерашњи дан 1968.
године  Висока  школа  политичких  наука  прерасла  у  Факултет  политичких  наука
нагласивши  да  су  оснивачи  Факултета  подједнако  они  који  су  били  у  практичној
политици, као и они који су се научно бавили политичким појавама. И једни и други били
су свесни потребе  да  се  предмет ове  краљевске  науке,  проучаван хиљадама  годинама,
истражује и у систему високог школства. „Морам да нагласим да је, иако не пролазећи
увек лак развојни пут,  Факултет политичких наука данас истинска школа демократије.
Садашњи наставни програми нашег Факултета враћају се све више човеку, појединцу и
личности  као  самом средишту  друштвеног  космоса.  Реафирмишу се  општи  интерес  и
опште  добро,  при  чему  политика,  као  вештина  могућег,  тежи  остварењу  интереса  не
излазећи из оквира моралног и не одричући се естетског”, рекао је декан проф. др Симић.
Он је додао и да Факултет политичких наука од свог оснивања негује критичку мисао,
дијалог,  толеранцију и отвореност,  као и да оспособљава такве стручњаке за невладин,
државни и јавни сектор који су кадри не само да се прилагоде постојећем стању ствари,
него да га унапређују и мењају.

„Изузетна  ми  је  част  и  задовољство  да  вас  поздравим  у  име  Ректората  и  да
Факултету политичких наука честитам педесети рођендан. Мислим да је ово за све нас
важан догађај који се дешава у години када и Универзитет у Београду слави 210 година
постојања”, изјавила је Ректорка Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић. Oна
је додала да је ово и година када је закон коначно препознао да је Универзитет у Београду
установа од националног значаја, иако је он то одувек био и биће. „Мислим да је кључна
улога наших колега са друштвено-хуманистичких наука да одезбеде да наши студенти,
али и сви грађани Србије имају способност да препознају праве информације. Верујем да
ће Факултет политичких наука и у будућности бити носилац прогресивних тенденција и
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да ће утицати на развој друштва, онако како је то чинио и до сада”, казала је проф. др
Поповић.

Председник  Почасног  одбора  за  обележавање  педесет  година  од  оснивања
Факултета  политичких  наука  Универзитета  у  Београду,  проф.  емеритус  др  Вукашин
Павловић саопштио је да му је изузетна част, али не баш и лака дужност да се обрати
уваженим гостима поводом обележавања пола века постојања Факултета. „Желео бих да
се осврнем на речи Најдана Пашића, оснивача и декана нашег факултета, које је изрекао
при обележавању једног од претходних јубилеја,  а то је да је развој политичких наука
значајан показатељ спремности и способности једног друштва за демократски и критички
дијалог о себи, својој природи и путевима свог развитка, од античких времена до данас.
Политичка демократија и политичка наука имале су увек исту колевку, постајале  су и
умирале  заједно”,  подвукао  је  проф.  емеритус  др  Павловић.  Он  је  истакао  и  то  да
политичке  науке  припадају  породици најстаријих  наука  и  да  нису  тако  младе  како се
обично мисли у једном делу академске заједнице, па и шире јавности. 

„Јубилеј  који  данас  обележавамо  веома  је  важна  ствар  за  установу  као  што  је
Факултет политичких наука јер нам баш овај дан враћа сећања на сва лица која су из Јове
Илића  165  изашла  као  људи  и  писала  историју  нашег  друштва.  Ми  смо  јединствена
образовно-научна установа у Србији која је усресређена на образовање и истраживање у
области политикологије, међународних односа, новинарства и комуникологије, социјалне
политике и социјалног рада”, истакла је студенткиња продеканка Маргарета Смиљанић.
Она је указала на то да су студенти ФПН-а најбољи амбасадори ове институције јер су
научени да  имају  изузетан  став  и  да буду стручњаци у својим сферама интересовања.
„Овим путем желим да се захвалим и управи Факултета, професорима и асистентима што
своје  студенте  подстичу  на  рад  и  укључују  их  у  сваки  ниво  доношења  одлука.
Задовољство је радити са таквим људима и имати их за животне учитеље”, закључила је
Маргарета Смиљанић.

Свечаност поводом јубилеја постојања нашег Факултета увеличали су и изузетни
наступи  које  су  извели  „Српско  јеврејско  певачко  друштво  Браћа  Барух”  под
диригентском  палицом Стефана  Зекића  и  дуо виолина  и  гитара  –  Едит  Македонска  и
Драган  Лучић.  Поред  поменутих  музичких  изведби,  приказан  је  и  кратак  филм  под
називом „ФПН кроз покретне слике”  који  је  реализован захваљујући Ненаду Зорићу и
монтажеру  Маријану  Живановићу.  Водитељка  свечане  прославе  била  је  студенткиња
мастер академских студија Факултета политичких наука Маша Ђорђевић, док је медијски
покровитељ јубилеја била Прва српска телевизија.

Сви  гости,  представници  државних  институција  и  локалних  самоуправа,
дипломатског кора, професори, садашњи и бивши студенти добили су монографију о пола
века постојања Факултета политичких наука.

11.7. Донаторска вечера Факултета политичких наука у Белом двору

Донаторска  вечера  Факултета  политичких  наука,  уз  велику  помоћ  и  подршку
Фондације  Његовог  Краљевског  Височанства  Престолонаследника  Александра  за
образовање и културу, уприличена је 13. октобра 2018. године у Белом двору.

Присутним  гостима  добродошлицу  је  пожелео  Његово  Краљевско  Височанство
Престолонаследник Александар II Карађорђевић, истакавши како му је припала велика
част  и  задовољство  што  његова  Фондација  сарађује  са  Факултетом  политичких  наука
Универзитета у Београду. „Наше друштво студентима треба да обезбеди најбоље услове за
образовање. Из тог разлога покренут је пројекат доградње зграде Факултета политичких
наука, који ће омогућити ефикасније одржавање наставе у будућности. У циљу завршетка
пројекта организовано је ово донаторско вече“,  изјавио је  Њ. К. В. Престолонаследник
Александар.
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Он је позвао све присутне да заједно учине све што је у њиховој могућности и помогну
образовним  установама  у  Србији.  „Наше  школе  и  факултети  градитељи  су  наше
будућности. Образовање је од великог значаја, а изучавање политичких наука од изузетне
важности“, указао је Њ. К. В. Престолонаследник Александар II Карађорђевић.
Декан  Факултета  политичких  наука  професор  др  Драган  Р.  Симић  захвалио  се  на
донацијама и сарадњи и рекао да му је особита привилегија да буде гост у Белом двору,
дому  потомака  Карађорђа  Петровића,  вожда  Првог  српског  устанка  и  утемељивача
нововековне српске државе.

„Ово је  први догађај  којим ми обележавамо педесет  година  нашег  Факултета  и
седамдесет година изучавања новинарства и дипломатије у Србији. Посебну захвалност за
вечерашњи пријем  дугујемо  нашим домаћинима  Њиховим Краљевским Височанствима
принцу Александру и принцези Катарини. Донаторске вечери на универзитетима у Србији
немају  велику  традицију,  док  је  у  западним  земљама  партнерство  бизниса  и  високог
школства уобичајено, пожељно и плодоносно за све који у њему учествују. Као човек који
има част да се данас налази на челу Факултета политичких наука, задовољство ми је да
укажем  на  све  ласкаве  похвале  које  Факултет  успева  да  трајно  стави  на  ревере  своје
посебности и препознатиљивости током претходних деценија свог постојања“, нагласио је
проф. др Симић. Он је додао да је један од првих епитета који се радо истиче чињеница да
је Факултет политичких наука данас истинска школа демократије и да је најбољи доказ за
то,  поред  врсних  стручњака  у  наставном  кадру,  дијапазон  бивших  и  садашњих
студенткиња и студената који су, како наводи, највећа вредност сваког факултета.

„Наш Факултет настоји да буде школа критичке мисли и усуђујем се да кажем да је
у томе прилично успео. Студенте учимо да тамо где сви мисле исто, нико ништа не мисли,
јер верујемо да су једино у таквој атмосфери могуће иновације и пут до напретка у свим
друштвеним  сферама.  Због  тога  је  једини  одржив  пут  за  сигурну  будућност  нашег
Факултета блиска сарадња са субјектима на тржишту рада. Ваше донације су нашој кући
од огромног значаја јер ће захваљујући њима наши студенти имати боље услове за рад,
што ће дугорочно користити и друштву у целини.  Ми желимо да ви као привредници
добијете повратни бенефит у виду врхунски образовних кадрова, који би вам могли бити
од велике користи у процесу рада“, објаснио је професор др Драган Р. Симић и додао да
ће врата Факултета политичких наука увек бити отворена за све који су помогли и који ће
тек помоћи.

Декан  се  посебно  захвалио  колеги  Пајазиту  Помаку  на  идеји  да  се  одржи  ово
донаторско  вече,  као  и  професору  др  Зорану  Весићу,  који  је  својим  капиталним
активизмом допринео реализацији догађаја.

Ректорка Универзитета у Београду професорка др Иванка Поповић саопштила је да
јој је изузетна част да присуствује оваквом пријему у години када Универзитет у Београду
слави двеста десет година постојања, указавши да је Универзитет веома велика заједница
која представља врхунски научно-истраживачки потенцијал Србије.

„Најмање  што  можемо  да  учинимо  за  наше  студенте  јесте  да  им  обезбедимо
одговарајуће услове за студирање и у том смислу је ова акција од великог значаја.  Не
можемо очекивати више од студената уколико им онај минимум није обезбеђен, а чини ми
се  да  ћемо  овде  превазићи  минимум  и  да  ће  студенткиње  и  студенти  Факултета
политичких наука стећи добре услове како би могли да буду још бољи и остварују боље
резултате. Сматрам да је иницијатива овог Факултета да сопственом енергијом и погоном
покрене  ову  акцију  изузетно  важна  и  верујем  да  ће  утицати  на  друге  факултете  и
институте Универзитета у Београду да буду проактивнији у остваривању својих потреба.
Ми ћемо у разговорима са представницима Владе Републике Србије свакако наставити да
се боримо за што бољи материјални положај чланица Београдског универзитета“, изјавила
је професорка др Поповић. Према њеним речима у ери 21. првог века, када је сарадња
између области необично значајна, оваква окупљања, где су могући разговари о интер или
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транс  мултидисциплинарној  сарадњи,  представљају  још једну  одскочну  даску  за  боље
услове и већи успех Универзитета у Београду.

„Задовољство ми је што вам се данас обраћам испред свих студената Факултета
политичких  наука.  Након много  година  добијамо  нове просторије  за  рад,  у  којима  ће
студенти имати прилику да раде на себи и свом образовању. Ово је нови почетак наших
студија и шанса да се уведу нове дисциплине,  а старе допуне новим духом вредних и
марљивих људи који чине наш Факултет“, истакао је председник Студентског парламента
Факултета  политичких  наука  Матија  Васић.  Он  је  констатовао  да  нове  генерације
студената  имају  обавезу  да  наставе  тамо  где  су  многи  велики  људи  пре  њих  стали.
„Студенти су креатори нашег друштва и њихов рад и дело обележиће наредне деценије.
Част нам је што се пред нама налазе људи који су нам животни учитељи, узори, а пре
свега пријатељи. Хвала вам на указаној прилици и што сте нас све подстакли да чинимо
оно што ће се записивати у будућности, оно што ће оставити траг. Хвала вам на писању
историје“, закључио је Васић.

Модератор  пријема  била  је  студенткиња  Факултета  политичких  наука  Маша
Ђорђевић.

Да  подсетимо,  циљ  донаторске  вечери  Факултета  политичких  наука  јесте
обезбеђивање бољих услова за образовање студенткиња и студената нашег Факултета. На
овај начин Факултет добија нових 2.477 м² простора за студенте, чиме се стварају услови
за  нормално  одвијање  наставе  уз  примену  савремених  информатичких  и  техничких
средстава,  модерно  опремљену  библиотеку,  интернета,  рачунара  и  електронских  база
података,  као  и  стварање  услова  за  практичан  и  теоријски  рад  будућих  новинара
изградњом Медијског центра. Такође, очекује се и реконструкција амфитеатра.

11.8. Награде у 2018. години

 Награда др Предраг Симић:
Катарина Павловић (прва награда), Стефан Симић (друга награда) и Страхиња Обреновић 
(трећа награда).

 Награда др Филип Брковић:
Дуња  Стојановић,  студенткиња  мастер  студија  безбедности  на  Факултету  политичких
наука.

 Награда „Светлана Лана Адамовић“
Страхиња Обреновић, студент мастер студија Међународно хуманитарно право и право
људских права.

 Такмичење у беседништву
Јелена  Буразор,  студенткиња  друге  године  међународног  смера,  прво место  и  награда
публике.  Друго  место:  Катарина  Пантелић,  треће  место:  Никола  Јовић  и  Тамара
Коматовић. Специјалну награду за идејност у излагању: Љубица Владушић. 

 Награде  првопласираним  студентима  на  пријемном  испиту  и  волонтерима
Центра за каријерни развој

Првопласирани студенти са  пријемног испита  у школској  2018/2019.  години су:  Влада
Миленковић са ОАС политикологије, Игор Миросављевић са ОАС међународне политике,
Јелена Чоловић са ОАС новинарства и Марија Стојковић са ОАС социјалне политике и
социјалног рада. 
Ваучери су уручени и Ивани Чолић, Исидори Лукић, Марији Пушици и Ани Врачарић за
волонтирање на промоцији уписа на Факултет политичких наука као и волонтирање у
Центру за каријерни развој у школској 2017/18. години.
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12. БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

У 2018. години остварен је позитиван финансијски резултат-суфицит у износу од 
2.275.734,00 дин. Укупан приход је 451.061.485, дин.  Учешће буџетских прихода је 
223.665.002,00 дин.  Или 49,59%, а сопствених прихода 227.396.483,00 дин. или 50,41%. 
Укупни раходи су 448.785.751,00 динара.

Забележен је раст буџетских прихода са 209.894.166,00 динара на 223.665.002,00 
динара. Овај раст је последица повећања плата у јавном сектору. Приходи за плате су се 
повећали за 7.111.060,00 дин. а повећали су се и приходи за научно-истраживачки 
пројекат Министарства просвете и науке за 6.722.109.00 дин.

Учешће материјалних трошкова из буџета је 6.456.105,00 дин. Ова средства су 
недовољна за покривање трошкова као што су: грејање, струја, вода, смеће, телефон. 
Њихов износ на месечном нивоу одговара половини месечног рацуна за грејање. Од 
сопствених прихода у укупном износу од 227.396.483,00 дин. приходи од школарина и 
испита су највеца ставка и чине 190.529.083,00 дин, што је повећање у односу на 
предходну годину од 4.315.237,00 динара. Од осталих прихода пад бележе приходи од 
пројеката Факултета са 13.944.181,00 на 5.828.551,00 дин.

У 2018. години дошло је до значајног прилива донација за доградњу Факултета . 
Укупан приход од донација износи 11.515.858,00 динара.

Од укупних расхода у износу од 448.785.751,00 дин. расоди за запослене чине 
331.008.627,00 дин. што је на нивоу предходне године. Њихово учешће у укупним 
расходима је највеће и чини 73,76%. Трошкови путовања су се смањили у односу на 
преходну годину са 5.193.942,00 дин на 4.424.889,00 динара. У групи трошкова Услуга по 
уговору Ауторски хонорари и Уговори о делу су значајне ставке укупно чине 13,89 % од 
укупних расхода или  62.307.906,00 дин. Трошкови репрезентације су се повећали у 
односу на предходну годину са 2.350.568,00 динара на 4.045.486,00 динара. Највећи разлог
овог повећања је прослава педесетогодишњице факултета. Такође повећано је учешће 
трошкова репрезентације из пројеката са 561.883,00 динара на 1.164.774,00 у 2018. години.
Остале опште услуге су на нивоу предходне године. Њвећа ставка је издвајање средстава 
за покривање обавеза према Универзитету у износу од 6.112.715,00 динара. Трошкови 
материјала су се смањили у односу на предходну годину са 6.664.937,00 на 4.529.433,00 
динара. Смањиле су се ствке канцеларијског материјала, материјала за образовање и 
потрошног материјала за ситније поравке и одржавање зграде.

Издаци за набавку основних средстава и инвестиције су се смањили са 4.798.774,00
на 3.824.210,00 дин. Једина ставка која је повећана у овој групи трошкова су издатци за 
књиге са 182.110,00 динара на 747.149,00 динара.

У Београду, 21. фебруара 2019. године

Председница Савета
 проф. др Невенка Жегарац
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ОПИС

Период Период Индекс %
I-XII 2017. I-XII 2018. (3:2) учешћа у дин.

2017 2018
0 1 2 3 4 5 6

I) ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ                 209.894.166,00            223.665.002,00 106,56 48,15 49,59

1.1. Министарство просвете науке и технолош. развоја                 209.394.166,00     223.665.002,00        106,82 48,04 49,59

1.1.1. Бруто зарада          155.780.840,00            162.891.900,00        104,56 35,74 36,11

1.1.2. Материјални трошкови              6.252.844,00                6.456.105,00        103,25 1,43 1,43

1.1.3. Научно-истраживачки пројекат            45.843.716,00              52.565.825,00        114,66 10,51 11,66

1.1.4. Рефундација- докторске студије              1.050.006,00                1.095.440,00        104,33 0,24 0,25

1.1.5. Подршка издавачкој делатности-Штампа годишњака 92.500,00 0,00 0,02 0,00

1.1.6. Материјални трошкови стипендиста 147.920,00 147.560,00 99,76 0,05 0,03

1.1.7. Трошкови службеног путовања 146.340,00 508.172,00 347,25 0,03 0,11

1.1.8. Подршка научним скуповима                   80.000,00        0,00 0,02 0,00

1.2. Министарство културе                 500.000,00        0,00 0,00 0,11 0,00

1.2.1. Пројекат –Локални медији после власничке трансформације                 500.000,00        0,00 0,31 0,00

2. Меморандумске ставке - рефундација боловања преко 30 дана

2-6. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ                 225.979.121,00            227.396.483,00 100,63 51,85 50,41

3.1+3.2+3.3 Школарина и испити                 186.213.846,00            190.529.083,00 102,32 42,72 42,24

3.1. Основне студије - школарине са испитима          127.548.610,00            134.774.198,00        105,66 29,26 29,88

3.2. Студије II и III степена            55.384.236,00              53.510.485,00        96,62 12,71 11,86

Редни
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3.2.1. Мастер студије            39.250.860,00              35.456.605,00        90,33 9,01 7,86

3.2.2. Докторске студије            15.197.850,00              17.406.880,00        114,54 3,49 3,86

3.2.3. Специјалистички програми за иновације знања                 935.526,00                   647.000,00        69,16 0,21 0,14

3.3. Припремна настава              3.281.000,00                2.244.400,00        68,41 0,75 0,50

4. Приходи од закупа простора                        972.151,00                   890.422,00 91,59 0,23 0,20

4.1. Клуб "Политиколог"                 588.118,00                   688.363,00        117,05 0,14 0,16

4.2. Кафе апарати "Маћи"                   54.000,00                     60.000,00        111,11 0,01 0,01

4.3. Скриптарница "Чигоја"                 145.002,00                     97.579,00        67,29 0,04 0,02

4.5. Закуп стана – Милошевић                   57.562,00                     44.480,00        77,27 0,01 0,01

4.5. Цесид д.о.о.                   30.647,00        0,00 0,01 0,00

4.6. Центар за Евроатланске студије 96.822,00 0,00 0,02 0,00

5. Остали сопствени приходи                   38.793.124,00              24.461.120,00 63,06 8,90 5,42

5.1. Пријава на конкурс прве год. основних студија              5.106.000,00                4.266.000,00        83,55 1,17 0,95

5.2. Пријава на конкурс последипломских студија              2.036.299,00                2.430.090,00        119,34 0,47 0,54

5.3. Универзитетски центар                 356.900,00                   357.100,00        100,06 0,08 0,08

5.4. Приход од осигурања                 162.400,00                   197.000,00        121,31 0,04 0,04

5.5. Нострификације диплома                     8.112,00        0,00 0,00 0,00

5.6. Приходи од пројеката            13.944.181,00                5.828.551,00        41,80 3,20 1,29

5.7.            11.476.536,00                5.808.541,00        50,61 2,63 1,29

5.8. Позитивна курсна разлика                 342.104,00                     56.194,00        16,42 0,08 0,01

5.9. Продаја књига 163.192,00            279.644,00        171,36 0,04 0,06

5.10. Административни трошкови уписа              5.197.400,00                5.238.000,00        100,78 1,19 1,16

6. Приходи од донација                                -          11.515.858,00 2,55

6.1. Донације                                -          11.515.858,00 0,00 0,00 2,55

I СВЕГА ПРИХОДИ (1-6)                 435.873.287,00            451.061.485,00 103,48 100,00 100,00

Остали приходи – уверења, потврде,одбране радова, прод.рока, дупликат 
индекса. Испис
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II ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Примања од продаје основних средст.

Примања од повраћаја пласмана средс.

Примања од повраћаја средстава

III НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (I+II)                 435.873.287,00            451.061.485,00 

7. Расходи запослених                 331.449.048,00            331.008.627,00 99,87 74,07 73,76

7.1. Бруто зарада са порезима и доприносима          320.274.377,00            316.957.397,00        98,96 71,57 70,63

7.2. Социјална давања запосленима (породиљско боловање)5 запослених              4.303.113,00                6.256.611,00        145,40 0,96 1,39

7.3. Превоз за запослене              5.796.438,00                5.848.419,00        100,90 1,30 1,31

7.4. Отпремнина за пензију(13 запослених)                 523.066,00                1.756.200,00        335,75 0,12 0,39

7.5. Помоћ у медицинском лечењу запослених                   91.722,00                     50.000,00        54,51 0,02 0,01

7.5.                 460.332,00                   140.000,00        30,41 0,10 0,03

8 Стални трошкови                   20.994.563,00              19.606.862,00 93,39 4,69 4,37

8.1. Трошкови платног промета и банкарске услуге                 623.069,00                   595.942,00        95,65 0,14 0,13

8.2. Енергетске услуге - грејање            13.968.358,00              11.649.678,00        83,40 3,12 2,59

8.3. Енергетске услуге - струја              2.638.727,00                2.767.917,00        104,90 0,59 0,62

8.4. Комуналне услуге  - водовод и канализација              1.219.798,00                2.110.768,00        173,04 0,27 0,47

8.5. Комуналне услуге  - накнаде за испуштену воду и коришћ.водног добра                     4.009,00                       5.180,00        129,21 0,00 0,00

8.6. Комуналне услуге  - градска чистоћа                 987.828,00                1.034.754,00        104,75 0,22 0,23

8.7. Услуге комуникација - телефон              1.136.232,00                   880.258,00        77,47 0,25 0,20

8.8. Услуге комуникација - пошта                 136.742,00                   133.094,00        97,33 0,04 0,03

8.9. Трошкови осигурања студената                 279.800,00                   300.000,00        107,22 0,06 0,07

8.10. Трошкови закупа - закуп сајамског простора  0,00            129.271,00        0,00 0,00 0,03

9. Трошкови путовања                     5.193.942,00                4.424.889,00 85,19 1,16 0,99

Награде студентима-награда Филип Брковић,Предраг Симић, Најбољи 
утицај на развој заједнице
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9.1. Трошкови превоза у земљи                 322.787,00                   273.513,00        84,73 0,07 0,06

9.2. Трошкови превоза у иностранству              3.203.501,00                2.535.830,00        79,16 0,72 0,57

9.3. Смештај у земљи                   73.092,00                   391.293,00        535,34 0,02 0,09

9.4. Смештај у иностранству                 841.461,00                   616.957,00        73,32 0,19 0,14

9.5. Такси                 358.265,00                   385.769,00        107,68 0,07 0,09

9.6. Трошкови дневница у иностранству                 394.836,00                   221.527,00        56,11 0,09 0,04

10. Услуге по уговору                   73.719.951,00              82.189.419,00 111,49 16,47 18,31

10.1. Компјутерске услуге и информациони системи                     1.242.900,00                1.072.320,00 86,28 0,28 0,24

10.1.1. ФИС - одржавање информационог система за Студентску службу                 680.400,00                   486.000,00        71,43 0,15 0,11

10.1.2. Пантеон и Синус - одржавање информационог система за рачуноводство                 562.500,00                   586.320,00        104,23 0,13 0,13

10.2. Услуге усавршавања запослених                 869.870,00                          734.226,00 84,41 0,19 0,16

10.2.1. Котизација за учешће професора на конференцијама и скуповима                 159.330,00                     61.634,00        38,68 0,03 0,01

10.2.2. Котизација за такмичења студената                 207.886,00                   284.758,00        136,98 0,05 0,06

10.2.3. Чланарине у међународним удружењима (ЕЦРЕА, ЕЦПР , ЕЈТА)                 259.294,00                   180.634,00        69,66 0,06 0,04

10.2.4. Усавршаванје запослених 243.360,00            207.200,00        85,14 0,05 0,05

10.3. Услуге информисања                 452.544,00                          170.687,00 37,72 0,10 0,04

10.3.1.                 440.512,00                   144.288,00        32,75 0,10 0,03

10.3.2. Израда и одржавање интернет презентација НИЦ-а 12.032,00              26.399,00        55,37 0,00 0,01

10.4. Стручне услуге - ауторски хонорар                   47.076.709,00              49.758.345,00 105,70 10,52 11,08

10.4.1.            32.860.300,00              34.221.046,00        104,14 7,34 7,63

10.4.2. Средства из осталих пројеката ФПН – по плану пројеката              6.689.434,00                6.645.476,00        99,34 1,49 1,47

10.4.3. Средства из мастер и док студија (за оне који нису запос.на ФПН)              5.430.123,00                5.428.834,00        99,98 1,22 1,21

10.4.4. Комисије, испити, менторства (за оне који нису запосл.на ФПН)              2.096.852,00                3.462.989,00        165,15 0,47 0,77

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

Научноистраживачки пројекат - Министарсво просвете, науке и 
технолошког развоја РС
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10.5. Стручне услуге - уговор о делу            10.043.275,00              12.549.561,00        124,95 2,24 2,80

10.5.1. Професори по уговору о ангажовању              3.847.517,00                4.694.727,00        122,02 0,86 1,05

10.5.2.              6.195.758,00                7.854.834,00        126,78 1,38 1,75

10.6. Репрезентација              2.350.568,00                4.045.486,00        172,11 0,53 0,90

10.6.1. Трошкови репрез. из пројеката                 561.883,00                1.164.774,00        207,30 0,13 0,26

10.6.2. Трошкови репрезент. из сопс. Средстава              1.511.326,00                1.917.015,00        126,84 0,34 0,43

10.6.3. Кетеринг  0,00 778.045,00 0,00 0,00 0,17

10.6.4. Поклони 277.359,00            185.652,00        66,93 0,06 0,04

10.7. Услуге штампе                     2.327.328,00         4.086.641,00        383,82 0,52 0,91

10.7.1. Штампа књига, часописа и друг. материјала              2.327.328,00                4.086.641,00        383,82 0,52 0,91

10.9. Остале опште услуге образовања, спорта и слично              9.356.757,00                       9.772.153,00 104,44 2,09 2,18

10.9.1.              6.214.810,00                6.112.715,00        98,36 1,39 1,36

10.9.2. Претплата на архиву медијске документације "Ебарт"                 175.160,00                   170.335,00        97,25 0,04 0,04

10.9.3. Дератизација и дезинсекција                   88.000,00                     88.000,00        100,00 0,02 0,02

10.9.4. ЦИП-записи                   19.000,00        0,00 0,00 0,00

10.9.5. Контрола противпожарних апарата                 112.269,00                     95.938,00        85,45 0,03 0,02

10.9.6.                   54.400,00                     50.100,00        92,10 0,01 0,01

10.9.7. Чланарина за рад у COBBIS систему Народне библиотеке Србије                 245.823,00                   338.507,00        137,70 0,05 0,08

10.9.8.                                -                     713.641,00        0,00 0,00 0,16

10.9.9. Подршка научном скупу-Центра за студије Азије                   80.000,00        0,00 0,02 0,00

10.9.10. Прање веша и тепиха – за апартмане на петом спрату 0,00 27.480,00 0,00 0,00 0,01

Портири, физички радници,електричари, медија центар,студенти 
продекани, ДМТ-1,.спремачице

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

Услуге превода и судског тумача (превод и овера уговора на иностраним 
пројектима)

Остале опште услуге -НЕОЛИБРИС база (претплата на електронску базу 
књига и часописа из области политичких наука)
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10.9.11. Систем дојава пожара                   36.000,00        0,00 0,01 0,00

10.9.12. Повраћаји студентима              1.786.578,00                1.426.209,00        79,83 0,40 0,32

10.9.13. Организовање послова безбедности на раду 100.800,00              72.000,00        71,43 0,02 0,02

10.9.14. Копирање 42.040,00             0,00 0,01 0,00

10.9.15. Правни факултет – Докторат 7.000,00 0,00 0,00 0,00

10.9.16. Праћење медија 86.400,00            108.320,00        0,00 0,02 0,02

10.9.17. Ауторска права- Темпус пројекат кофинансирање 234.111,00 0,00 0,05 0,00

10.9.18. Акредитација 0,00            288.000,00        0,00 0,00 0,06

10.9.19. Предплата на електронску базу података Оxford University Pres 74.366,00 0,00 0,02 0,00

10.9.20. Процена угрожености електричне мреже            150.000,00        0,00 0,00 0,03

10.9.21. Предплата на електронску базу података Wolters Kkuwer            130.908,00        0,00 0,00 0,03

11. Специјализоване услуге                 991.347,00                   819.800,00        82,70 0,22 0,18

11.1. Котизација - учешће спортских екипа студената ФПН-а на такмич.                 916.347,00                   639.800,00        69,82 0,20 0,14

11.2. Услуге културе-Ангажовање хора при додели диплома и год. ФПН                   75.000,00                   180.000,00        240,00 0,02 0,04

0,00

12. Амортизација 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1. Амортизација зграде 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2. Амортизација основних средстава 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Одржавање, текуће поправке зграде и основних средстава              2.835.007,00                       2.134.863,00 75,30 0,63 0,48

13.1. Одржавање зграде и објеката                 776.001,00                          385.738,00 49,71 0,17 0,09

13.1.1. Молерски радови са материјалом                 171.828,00                     44.391,00        25,83 0,04 0,01

13.1.2. Замена венецијанера                 174.240,00        0,05 0,00

13.1.3. Одржавање лифта                 153.720,00                   321.347,00        209,05 0,03 0,08

13.1.4. Поправка алуминнијумске столарије                   10.000,00        0,00 0,00 0,00

13.1.5. Поправка кровног покривача                                -                       20.000,00        0,00 0,00 0,00

13.1.6. Уређење ѕелених површина                 266.213,00        0,00 0,06 0,00

                          -          

                          -          

13.2. Одржавање опреме и основних средстава              2.059.006,00                1.749.125,00        84,95 0,46 0,39
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13.2.1.                 369.450,00        268.400,00 72,65 0,08 0,06

13.2.2. Делови за поправку и одржавање компјутетра,                   21.845,00        0,00 0,00 0,00 0,00

13.2.3. Поправка подова (паркета, ламината) 0,00              81.332,00        0,00 0,00 0,02

13.2.4. Сервисирање, поправка и одржавање телефонске централе                 114.227,00                   142.740,00        124,96 0,03 0,03

13.2.5. Радови на мејл серверу, поправка и одржавање мреже                 691.594,00        0,00 0,00 0,16 0,00

13.2.6.                 500.040,00                   554.715,00        110,93 0,11 0,12

13.2.7. Компјутерске лиценце и софтвери (антивирус, антиспам, плагијати, мејл)                 361.850,00                   701.938,00        193,99 0,08 0,16

14. Материјал              6.664.937,00                       4.529.433,00 67,96 1,49 1,01

14.1. Административни-канцеларијски материјал (папир, тонер, фасцикле...)              2.500.801,00                1.912.522,00        76,48 0,56 0,43

14.2.                 300.905,00                   372.815,00        123,90 0,07 0,08

14.3.              2.046.511,00                   529.497,00        25,87 0,46 0,12

14.4.                 571.055,00                   566.970,00        99,28 0,13 0,13

14.5.              1.053.754,00                   986.885,00        93,65 0,24 0,22

14.6. Радне униформе за спремачице 22.000,00              13.668,00        62,12 0,00 0,00

14.7. Постељина за апартмане 20.388,00  0,00 0,00 0,00 0,00

14.8. Материјал за уређење зелених површина 45.000,00                4.800,00        10,66 0,01 0,00

14.9. Дресови за спортске екипе 104.523,00            108.364,00        103,67 0,02 0,02

14.10. Медицински материјал              33.912,00        0,00 0,00 0,01

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

Услуге одржавања и поправки канцеларијских уређаја (фотокопира, 
штампача)

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

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

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

Материјал за посебне намене - потрошни материјал за поправке у објекту 
(делови за купатила, електро-инсталације, браварију, столарију...)
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15. Пратећи трошкови задужења                        811.691,00                     79.903,00 9,84 0,18 0,02

15.1. Негативне курсне разлике                 616.535,00                     45.266,00        7,34 0,14 0,01

15.2. Казнени пенали - камата, казне                 195.156,00                     34.637,00        17,75 0,04 0,01

16. Остале текуће дотације и трансфери                                -                                    -          0,00 0,00 0,00

16.1. Донације (које даје ФПН у хуманитарне сврхе)                                -          

17. Остали расходи                          37.588,00            167.745,00        446,27 0,01 0,03

17.1. Порез на добит

17.2. Порез на имовину - донације у новцу                     5.858,00                   152.275,00        2.599,34 0,00 0,03

17.3. Судске таксе                   31.730,00                     15.470,00        48,76 0,01 0,00

                               -          

IV                 442.698.074,00            444.961.541,00 100,51 98,93 99,15

V Издаци за набавку основних средстава и инвестиције                     4.798.774,00         3.824.210,00        79,69 1,07 0,85

 18.1.  Издаци за набавку основних средстава              1.621.543,00                1.426.877,00        88,00 0,36 0,32

 18.1.1.  Рачунарска опрема                 891.056,00                   813.638,00        91,31 0,20 0,18

 18.1.2.  Намештај (набавка полица, архивских ормара,канц.столови и столице) 142.616,00              81.491,00         57,14 0,03 0,02

 18.1.3.                 222.871,00                   483.398,00         216,89 0,05 0,11

 18.1.4,  Мултифункционални инвертески систем  365.000,00 48.350,00  13,25 0,08 0,01

                                   -                       -          

 18.2.  Издаци за капитално одржавање зграде              2.995.121,00                1.650.184,00        55,09 0,67 0,36

 18.2.1.  Доградња објекта Б-III фаза                 491.356,00        0,00  0,00 0,11 0,00

 18.2.2.  Уградња вентилације I спрат                 420.141,00        0,00  0,00 0,09 0,00

 18.2.3.  Реконструкција лан мреже              1.875.970,00        0,00  0,00 0,42 0,00

 18.2.4.  Израда техничке документације за наставак радова на догрдњи                                -          576.000,00  0,00 0,00 0,12

 18.2.5.  Панел ограда са монтажом                 207.654,00        0,00  0,00 0,05 0,00

 18.2.6.  Уређење слободних зелених површина ФПН-Градско зеленило         1.074.184,00         0,00 0,00 0,24

             -          

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

 18.3.  Нематеријална имовина                 182.110,00                   747.149,00        410,27 0,04 0,17

 18.3.1.  Kњиге у бибклиотеци                 182.110,00                   747.149,00        410,27 0,04 0,17

                          -                       -          

 VI  Новчани одлив (IV+V)          447.496.848,00            448.785.751,00        100,29 100,00 100,00

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

VII Вишак прихода - суфицит (I-VI)                                -                  2.275.734,00        

VIII Мањак прихода - дефицит (VI-I)            11.623.561,00        

IX Кориговани дефицит из вишка прихода од ранијих година  - 

X Кориговани дефицит за примања од продаје основних средстава

XI Кориговани суфицит за одлив за набавку основних средстава                           -          

XII УКУПАН СУФИЦИТ (VII-XI)  -               2.275.734,00        

XIII УКУПАН ДЕФИЦИТ (VIII-IX) 0                           -          

XIV Део вишка прихода опрдељен за наредну годину

XV Нераспоређени вишак за преношење у наредну годину
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